Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

Kino Varšava z.s.
Frýdlantská 285/16
Liberec 1
460 01

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
Účetní jednotka doručí:

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

22609768
Činnosti
Označení

Číslo
řádku

TEXT

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

1
Součet A.I.1. až A.I.6.

2

1 758

1 758

A. I. 1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

411

411

A. I. 2.

Prodané zboží

4

1 340

1 340

A. I. 3.

Opravy a udržování

5

A. I. 4.

Náklady na cestovné

6

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

7

A. I. 6.

Ostatní služby

8

7

7

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

10

A. II. 8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11

A. II. 9.

Aktivace dlouhodobého majetku

12

A. III.

Osobní náklady

13

412

412

A. III. 10.

Mzdové náklady

14

326

326

86

86

Součet A.II.7. až A.II.9.

Součet A.III.10. až A.III.14.

9

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

15

A. III. 12.

Ostatní sociální pojištění

16

A. III. 13.

Zákonné sociální náklady

17

A. III. 14.

Ostatní sociální náklady

18

A. IV.

Daně a poplatky

A. IV. 15.

Daně a poplatky

A. V.

Ostatní náklady

A. V. 16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

A. V. 17.

Odpis nedobytné pohledávky

23

A. V. 18.

Nákladové úroky

24

A. V. 19.

Kursové ztráty

25

A. V. 20.

Dary

26

A. V. 21.

Manka a škody

27

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

28

A. VI.

29

A. VI. 23.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
Součet A.VI.23. až A.VI.27.
a opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku

A. VI. 24.

Prodaný dlouhodobý majetek

31

A. VI. 25.

Prodané cenné papíry a podíly

32

A. VI. 26.

Prodaný materiál

33

A. VI. 27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

34

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

A. VII. 28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami

Hodnota A.IV.15.

19
20

Součet A.V.16. až A.V.22.

Hodnota A.VII.28.

21

30

35
36

Činnosti
Označení
A. VIII.

Číslo
řádku

TEXT
Daň z příjmů

Hodnota A.VIII.29.

A. VIII. 29. Daň z příjmů

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

37
38

Náklady celkem

Součet A.I. až A.VIII.

39

2 170

2 170

1 508

1 508

1 508

1 508

B.

Výnosy

40

B. I.

Provozní dotace

B. I. 1.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky

B. II. 2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

B. II. 4.

Přijaté členské příspěvky

46

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

459

459

B. IV.

Ostatní výnosy

48

82

82

B. IV. 5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

49

B. IV. 6.

Platby za odepsané pohledávky

50

B. IV. 7.

Výnosové úroky

51

82

82

B. IV. 8.

Kursové zisky

52

B. IV. 9.

Zúčtování fondů

53

B. IV. 10.

Jiné ostatní výnosy

B. V.

Tržby z prodeje majetku

B. V. 11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

B. V. 12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

B. V. 13.

Tržby z prodeje materiálu

58

B. V. 14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

B. V. 15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

60

Hodnota B.I.1.

41
42

Součet B.II.2. až B.II.4.

Součet B.IV.5. až B.IV.10.

43

54
Součet B.V.11. až B.V.15.

55

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

2 049

2 049

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

62

-121

-121

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

-121

-121

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

01.06.2021

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Neziskové instituce sloužící
domácnostem soukromé národní

Pozn.:

+

ZAVŘENO 22.12 - 5.1.

8 ST

+

19:00

PORTRÉT DÍVKY
V PLAMENECH

+

Bretaň, Francie, rok 1760. Talentovaná malířka Marianne dostane
zadání odjet do panského domu
na izolovaném ostrově a namalovat tam svatební portrét Héloise
– mladé dívky z bohaté rodiny,
která na přání své matky právě
opustila klášter, aby se provdala
do Milána. Mezi oběma dívkami
postupně roste vzájemná přitažlivost umocněná blížícím se
koncem svobody.
Vstupné 100/80 Kč.

9 ČT

20:00

PÁRTY HÁRD
◊ film ↗
62 min • Scénář a režie: Marty
Pohl

+

Je to tu znova! Pokud jste prošvihli první termín, tak teď máte
šanci to napravit! Promítání nové
černé komedie Martyho Pohla
„PÁRTY HÁRD“ dorazí v lednu
opět do libereckého kina Varšava!
Vstupné 150 Kč. (v síti GoOut)

10 PÁ

19:30

IMJOY VS. BIZONI
◊ improvizace ↗

+

Imjoy vs Bizoni. Liberečtí Imjoy si
brousí zuby na velezkušený tým
z Hradce Králové Bizoni.
Vstupné 100 Kč.

16 ČT

+

19:00

TENKRÁT PODRUHÉ
◊ film ↗
Francie 2019 • 115 min
francouzsky, české titulky
režie: Nicolas Bedos
Jakou dobu byste chtěli zažít,
kdybyste měli tu možnost? Před
tuto otázku je postaven Victor,
když od svého syna dostane
dárkový poukaz agentury Time
Travelers. Chytrá a zábavná love
story vypráví o tom, co by se mohlo stát, kdybychom si mohli zopakovat ty nejkrásnější okamžiky.
Je to potřeba k tomu, abychom se
znovu zamilovali?
Vstupné 100/80 Kč.

18 SO

19:00

ISHORTS

ISLAND NA LEHKO

◊ filmové pásmo ↗

◊ přednáška ↗

100 min

Rozhodnutí odjet sama na Island
padlo během 3 minut a během
3 hodin byla zhruba „naplánovaná“ měsíční cesta, ozdobená
třicátými narozeninami autorky.
Měsíc spaní pod plachtou, jízda
stopem okolo ostrova, spousta kilometrů přes hory i řeky
a nejedno uzavřené přátelství.
O to a tipy a triky, jak se nejen na
Islandu vyhnout velké útratě, težkému báglu a hromadě turistů se
s Vámi podělí Míša Hrdá.
Vstupné 120 Kč.

17 PÁ

20:00

NAROZENINY UMĚNÍ
2020 / ART ‘ S
BIRTHDAY 2020
◊ performance, koncert

˚

+

Oslavy 1.000.057 Narozenin umění v produkci Českého rozhlasu
a Evropské vysílací unie (EBU) se
vstupem zdarma v kině Varšava!
Otvírák kalendářního roku 2020
připravovaný ve spolupráci
s Českým rozhlasem 3 Vltava.
Přímý přenos bude vysílán živě
satelitně do celého světa.

TĚLO JAKO NAPĚTÍ MEZI
NIČÍM A APOKALYPSOU
PROGRAM:
KAVÁRNA →

PAVEL NOVOTNÝ:
DOÁDIA

20:05

21 ÚT

18:00

ASIJSKÉ SRDCE:
TÁDŽIKISTÁN A PAMÍR
◊ přednáška ↑

V mezinárodní sítí Euroradi Ars
Acustica se k oslavám pravidelně
připojuje zhruba dvacítka veřejnoprávníchrozhlasů z celé Evropy.
Vzniká tak ojedinělý program
obsahující to nejaktuálnější ze
současných lokálních uměleckých
scén v Evropě, jako jeden z největších mediálních mostů EBU
s poslechovostí 1.6 mil.

+

V Tádžikistánu na vás čekají treky, z kterých se nikdy nebudete
chtít vrátit, lidé se srdcem nejen
na správném místě (pár kusů si
schovávají navíc po kapsách, aby
jej mohli rozdávat spolu s melouny a čajem), výšková nemoc,
desítky hodin mačkání v džípu,
dřina a ledovcové řeky k přebrodění, mír vysokohorské pustiny
a noci pod nekonečnou hvězdnou
oblohou, zanedbaný svět, jemuž
se stýská po zlatých sovětských
časech. Příběhy, které stojí za to
poslouchat i vyprávět...
Přednáší: Kuba Venglář.
Vstupné 120/100 Kč.

22 ST

19:00

25 KM/H

Performance, fónická poezie.

◊ film ↗

ERWIN SCHULHOFF:
SONATA EROTICA 20:15

Německo 2018 • 116 min
německy, české titulky
režie: Markus Goller

Performance Diany Čičmanové
z libereckého naivního divadla.

PALAGRACHIO

15 ST

19:00

Pravidelná dávka toho nejčerstvějšího ze světa krátkých filmů.
Vstupné 80 Kč.

◊ film ↗
Francie 2019 • 120 min
francouzsky, české titulky
režie: Céline Sciamma

+

21.55

Ivan Palacký (pletací stroj)
+ Peter Graham (preparovaný
klavír).
BARRANDOFF ↑

SATELIT / HAYDN
19:20-19:40 GMT
UPLOAD VIENNA
JAROMÍR TYPLT &
MICHAL RATAJ:
ŠKRÁBANICE
20:40
Zvukové objekty, bass, hlas, elektronika.

VERONIKA SVOBODOVÁ
& ANNA PETRUŽALKOVÁ:
POLŠTÁŘ PLNÝ JEHLIČÍ
21.20
Zvukové objekty, sampling - elect.
VELKÝ SÁL ↗

MASÁŽ - TRIO IVAN
22:25
BOREŠ

Bicí, basa, akustická kytara.

SPERMBANKERS - PASI
MÄKELÄ TRIO
22:25

Bicí, basa, kytara.
Vstup zdarma.

Po mnohaletém odloučení a rozdílně zvolených životních cestách
se dva bratři, Christian (43)
a Georg (45), setkávají na pohřbu
svého otce. Počáteční pěstní
souboj přímo na hřbitově nakonec
svede bratry k osudovému rozhodnutí vyrazit na výlet skrz celé
Německo na stařičkých mopedech s rychlostí omezenou na 25
km/h. Začíná cesta plná vrcholů
a pádů, bratrského oddalování
i sblížování, humoru i hledání
smyslu života...
Vstupné 100/80 Kč.

01
+

29 ST

19:00

DALEKO OD
REYKJAVÍKU
◊ film ↗
Island 2019 • 92 min
islandsky, české titulky
režie: Grímur Hákonarson

+V

Mlčenlivá Inge vlastní malé hospodářství v odlehlé vesničce na
severu Islandu. Vlivem nečekaných událostí přijde během pár
dnů o většinu životních jistot
a ocitá se až po uši v dluzích. Příběh o silné a tvrdohlavé ženě se
odehrává v kulisách překrásné
islandské krajiny a je protkán
jemnou severskou absurditou.
Vstupné 100/80 Kč.

FRÝDLANTSKÁ 285,
LIBEREC.

Tel. (café): +420 775 443 123
→ kavárna
↗ kinosál
↑ barrandoff
celý dům

˚www.kinovarsava.cz

fb: Kino Varšava
Instagram: kinovarsava

+
PODPORUJÍ NÁS:

+

K
I
N
O
A
R
Š
A
V
A

+

+

4 ÚT

18:00

+

HOLLYWOOD
A BARANDOFF

◊ workshop ↑

◊ vernisáž →

Jak se lobbuje v zahraničí a jak
u Nás? Workshop pořádaný protikorupční platformou Rekonstrukce státu.
Vstup zdarma.

Vernisáž výstavy site - specific
obrazů Elišky Hamajdové. Hudební vystoupení skupiny Loopstation.
Vstupné dobrovolné.

5 ST

+

19:00

Francie 2019 • 102 min
francouzsky, české titulky
režie: Ladj Ly
Stéphane se nedávno připojil
ke zvláštní kriminální jednotce
v Montfermeilu, na předměstí Paříže. Spolu se svými kolegy Chrisem a Gwadou – oběma zkušenými
členy týmu – rychle postřehne
zvyšující se napětí mezi sousedními gangy. Film inspirovaný
vzpourami z roku 2005 zasadil
režisér Ladj Ly do současného
Montfermeilu, stejného místa,
kde se odehrávali slavní „Bídníci“
Victora Huga v roce 1862. Podobnost mezi dnešní rozzlobenou
mládeží v mikinách a Gavrochem,
hlavní postavy „Bídníků“, více než
zřejmá.
Vstupné 100/80 Kč.

7 PÁ

◊ vernisáž

+

+

19:00

AMUNDSEN
◊ film ↗

Výpravný filmový portrét dobrodruha, který vyplňoval prázdná
místa na mapě, dobyl jižní pól
a jako první dosáhl se svými expedicemi obou pólů zeměkoule.
Jaký ale ve skutečnosti byl Roald
Amundsen? Celovečerní snímek
Amundsen ukazuje nejen výpravy
do neprozkoumaných ledových
pustin a oceánů a polární lety
vzducholodí, ale odhaluje i život
a osobnost legendárního objevitele, včetně řady méně známých
skutečností, jako byl jeho vztah
s bratrem nebo milostné aféry.
Vstupné 100/80 Kč.

19 ST

19:00

25 ÚT

20 ČT

+

19:00

PSI NENOSÍ KALHOTY
◊ film ↗

Hlavnímu hrdinovi filmu o ztrátě,
lásce a sladkobolném bytí, jehož
hraje helsinský rodák Pekka
Strang, se v jezeře tragicky utopí
žena (Ester Geislerová). Tato temná událost, která se navíc odehraje před zraky jejich malé dcerky,
Juhu neustále pronásleduje
a znemožňuje mu navázat vztah
s lidmi. Setkání s dominou Monou
však všechno změní. Juha začne
být závislý na dušení a Mona mu
ho ráda dopřává – nezacházejí
však už příliš daleko do temného
světa?
Vstupné 100/80 Kč.

+

26 ST

MRTVÉ NECHTE SPÁT
◊ film ↗
Dánsko 2018 • 104 min • dánsky,
české titulky • režie: Sohail A.
Hassan

19:00

+

Jimmy je posedlý navazováním
kontaktu se svou zesnulou matkou za pomoci černé magie. Když
ho jeho nový přítel Amir přesvědčí, aby obrátil své dovednosti na
nejžhavější dívky ve škole magickým rituálem, náhodou uvolní
zlou sílu, která může přivolat
mrtvé.
Vstupné 100/80 Kč.

29 SO

14:00

SUPERSTUDIO

Sezóna velkých filmových cen je
opět tu. I letos budete mít díky
iShorts jedinečnou možnost podívat se na velkém plátně na všechny krátké filmy, které byly nominovány na zlatou sošku Oskara,
včetně těch, které ocenění získaly
za nejlepší krátký animovaný film.
Vstupné 80 Kč.

◊ soutěž ↗

19:00

SOUBOJ KAPEL
◊ koncert ↗
Unikátní hudební klání 3 kapel
různých stylů. X_jazz vs. D‘Branx
vs. Skyburn zkříží své nástroje
v nelítostném zvukovém klání,
kde zazní jak vzájemné coververze kapel, tak dojde i na světoznámé kousky v originálním podání.
Vstupné 150 Kč.

FRÝDLANTSKÁ 285,
LIBEREC.

Tel. (café): +420 775 443 123
→ kavárna
↗ kinosál
↑ barrandoff
celý dům

˚www.kinovarsava.cz

fb: Kino Varšava
Instagram: kinovarsava

Architektonicko-urbanistická
soutěž pro studenty vysokých
škol. Studenti mají pouze a přesně 24 hodin na vypracování konkrétního zadání.
14:00 začátek odevzdání
15:00 deadline odevzdání
15:30 - 16:00 začátek prezentací
19:00 konec prezentací
20:00 vyhlášení vítězů
Neformální pokračování na baru.
Vstup zdarma.

K
I
N
O

+V

19:00

◊ filmové pásmo ↗

22 SO

02

Finsko, Lotyšsko 2019 • 104 min
finsky, české titulky
režie: Jukka-Pekka Valkeapää

Sezóna velkých filmových cen je
opět tu. I letos budete mít díky
iShorts jedinečnou možnost podívat se na velkém plátně na všechny krátké filmy, které byly nominovány na zlatou sošku Oskara,
včetně těch, které ocenění získaly
za nejlepší krátký hraný film.
Vstupné 80 Kč.

ISHORTS: KRÁTKÉ
FILMY 2019
NOMINOVANÉ NA
OSCARY (ANIMOVANÉ)

Koncert v podání zpěvaček hudební třídy Lydie Dostálové,
j.h. Karel Schreiber (housle),
Kristýny Vaněčková (airphone),
Jan Votrubec (cajon).
Vstupné dobrovolné.

Norsko, Švédsko 2019 • 125 min
norsky, české titulky
režie: Espen Sandberg

˚

Tradiční výstava studentů libereckého výtvarného ateliéru k zakončení semestru.
Vstupné dobrovolné.

SEVERSKÁ
FILMOVÁ
ZIMA

◊ filmové pásmo ↗

◊ koncert →

12 ST

18:00

ISHORTS: KRÁTKÉ
FILMY 2019
NOMINOVANÉ NA
OSCARY (HRANÉ)

18:00

JAZZ - POP - FILMOVÉ
MELODIE

16 NE

VERNISÁŽ VÝSTAVY
ATELIÉRU VÁCLAVA
KOVÁŘE

◊ film ↗

+

18:00

LOBUJ S ČISTÝM
SVĚDOMÍM

BÍDNÍCI

+

14 PÁ

+

+
PODPORUJÍ NÁS:

+

A
R
Š
A
V
A

+

+

3 ÚT

19:00

+

20 PÁ

19:00

EXPEDIČNÍ KAMERA
2020

TOMÁŠ MATONOHA &
INSPEKTOR KLUZÓ

◊ filmový festival ↗

◊ koncert ↗

◊ film ↗

Festival Expediční kamera přináší
do dvoustovky českých a slovenských měst ty nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z celého
světa i z domácí produkce.

Tomáš Matonoha s kapelou Inspektor Kluzó zahrají písně ze
svého debutového alba Dáma
a pes. Program plný šansonů,
folkových, divadelních i rockových
písní, skečů, stand-upů a minipřednášek je plný nejen humoru, ale i něhy či napětí. V kapele
kromě Tomáše uvidíte a uslyšíte
nejen finalistku Hlasu Vendulu
Příhodovou, ale také klavírního
virtuosa Dr. Zdeňka Krále, bubeníka Ondru Veselého a baskytaristu Ondru Homolu.
Vstupné 290 Kč.

První film, který ukazuje krev, pot
a slzy závodu B7. A také utrpení, sebepřekonání a štěstí, které
při podobných výkonech člověk
zažívá. Tři filmaři, kteří po třech
letech práce a podpoře běžců,
horalů a turistů konečně „doběhli
do cíle“.
Vstupné 129 Kč.

4 ST

18.00
Tieň Jaguara
Surf Cuba
Boy Nomad
Sary Jaz

19:00

+

◊ film ↗
Dánsko, Norsko, Švédsko 2019
118 min • anglicky, dánsky, české
titulky • režie: Mads Brügger
18. září 1961 se nedaleko zambijského města Ndola zřítilo letadlo
s generálním tajemníkem OSN
Dagem Hammarskjöldem na palubě. Nehodu nikdo nepřežil. Ale
byla to skutečně nehoda? Mads
Brügger stvořil rafinovanou směs
detektivky, špionážního thrilleru,
dokumentu a promyšlené mystifikace, která vtahuje diváky do hry
plné úskoků a lží.
Vstupné 100/80 Kč.

14 SO

+

14:00

+

◊ trh

Opravdová burza gramofonových
desek a dalších hudebnich artefaktů. Vinyly všech žánrů a stylů
i otevřený prostor pro místní
prodejce.
Vstupné 20 Kč.

17 ÚT

18:00 +

JIŘÍ KALÁT CESTOVATELSKÁ
BESEDA:
ZIMNÍ CESTA NA
KONEC SVĚTA

63. ročník festivalu poezie.
Postupová přehlídka přednesu
a divadla poezie. Krajské kolo pro
Liberecký kraj. Pořádá divadelní
spolek Odevšad.
Vstupné dobrovolné.

19:00
19:00
19:00 +

V SÍTI
◊ film ↗
ČR 2020 • 100 min • česky
režie: Barbora Chalupová, Vít
Klusák
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní
a 2458 potenciálních sexuálních
predátorů. Radikální experiment
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Strhující
drama tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“, pro které se účast
na experimentu, od castingu až
po osobní schůzky s predátory
pod dozorem ochranky, stává zásadní životní zkušeností.
Predátorské taktiky se postupně
obracejí proti svým strůjcům:
Z lovců se stávají lovení.
Vstupné 100/80 Kč.
PŘÍSTUPNÉ 15+

19:00

LE MANS ´66
◊ film ↗
USA, Francie 2020 • 152 min
anglicky, české titulky
režie: James Mangold
Strhující legendární příběh o tom,
jak konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles
postaví pro automobilku Ford
revoluční závodní auto Ford GT40,
aby s ním mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 hodin
Le Mans ve Francii roku 1966.
Vstupné 100/80 Kč.

19:00

◊ film ↗
Francie, Německo 2019 • 107 min
francouzsky, anglicky, české
titulky • režie: Alice Winocour

Poutní cesta do Santiaga de Compostela, „mainstreamová pruda“
řekne mnoho lidí a mají vlastně
trochu pravdu. Vloni se na cestu
do města, kde spočívají ostatky
Svatého Jakuba Staršího, vydalo
301 036 lidí. Kolem 50% z nich
pouť šlape v letních měsících,
v zimě však nechodí skoro nikdo.
V lednu 2018 vyšlo z různých míst
v Evropě 1355 poutníků, tedy
0,45% z celoročního počtu. Já byl
jedním z nich.
Vstupné 100 Kč.

18 ST

˚

Prostory kina, kavárny i klubu Barrandoff zaplní více jak tři desítky
prodejců a prodejkyň s nepřeberným množstvím úžasných regionálních výrobků. Přijďte si užít
svěží velikonoční atmosféru. Chybět nebudou dětské dílničky, malování kraslic a perníčků, drobné
kulturní zpestření, výborná místní
káva i něco k zakousnutí.
Vstupné 30 Kč/děti zdarma.

25 ST

+

Astronautka Sarah (Eva Green)
se připravuje na roční pobyt na
oběžné dráze. Jako jediná žena ve
vesmírné misi „Proxima“ podstupuje psychicky a fyzicky náročný
trénink, zatímco pečuje o svou
milovanou sedmiletou dcerku
Stellu. Perfekcionistka Sarah se
snaží v práci podávat stoprocentní
a soustředěný výkon, s blížícím
se odloučením je to však čím dál
složitější. Strhující příběh matky
a dcery má navzdory netradičnímu prostředí univerzální téma:
hledání rovnováhy mezi osobními
sny a rodičovskou láskou.
Vstupné 100/80 Kč.

26 ČT

03
+

19:00

ISHORTS: THRILL ME
KILL ME
◊ filmové pásmo ↗
Pravidelná dávka toho nejčerstvějšího ze světa krátkých filmů.
Vstupné 80 Kč.

27 PÁ

19:00

20 DEKA DUŠE,
POHROMADĚ NA
PŘEHRADĚ
A STARÝ KMEN
◊ kavárna →

11:00

PROXIMA

◊ přednáška ↑

◊ festival ↗

21 SO

HAND MADE MARKET

◊ setkání →

5 ČT-6 PÁ

10 ÚT
11 ST
24 ÚT

20.00
B7 – 95 kilometrů, které ti změní
život
Vstupné 100/80 Kč.

VINTAGE VINYL BAZAR
VOL. 5

WOLKRŮV
PROSTĚJOV

+

18:00

BESKYDSKÁ SEDMIČKA:
95 KILOMETRŮ, KTERÉ
TI ZMĚNÍ ŽIVOT

ODLOŽENÝ PŘÍPAD
HAMMARSKJÖLD

+

12 ČT

+

+

+V

Hudební večer známých libereckých bluesrockových kapel u příležitosti 15. let od vzniku skupiny
20 deka duše.
Vstupné 120 Kč.

31 ÚT

K
I
N
O

19:00

HELLADO INFINITO
(ARG, RCH) A
MIRIAN KOLEV (BG) EVROPSKÉ KULTURNÍ
DNY

◊ koncert , audioviz. projekt ↗
V rámci výjimečného projektu Evropské kulturní dny v kině Varšava 2019-20 vystoupí alternativní
popové duo Hellado Infinito (ARG,
RCH), poté uvedeme audiovizuální projekt Miriana Koleva
E.U.E.R.P.I. (BG).
Vstupné dobrovolné.

FRÝDLANTSKÁ 285,
LIBEREC.

Tel. (café): +420 775 443 123
→ kavárna
↗ kinosál
↑ barrandoff
celý dům

˚www.kinovarsava.cz

fb: Kino Varšava
Instagram: kinovarsava

+
PODPORUJÍ NÁS:

+

A
R
Š
A
V
A

+

30 SO

19:30

+

X_JAZZ VIDEOSTOP

17:00

+

KINO VARŠAVA ZNOVU
OTEVÍRÁ!

˚

+

Zveme vás na příjemné odpoledne při příležitosti Dne dětí. Zahraje liberecká kapela NekrmiT,
proběhne výtvarný workshop pro
děti a bude odhalena socha ve veřejném prostoru. Prvních 50 kafí,
drobné pohoštění a vstup jsou
ZDARMA!

3 ST

19:00 +

◊ film ↗

V SÍTI
◊ film ↗
Popis:ČR 2020 • 100 min • česky
režie: Barbora Chalupová,
Vít Klusák
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní
a 2458 potenciálních sexuálních
predátorů. Radikální experiment
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Dokumentární film Barbory Chalupové
a Víta Klusáka vypráví strhující
drama tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“, pro které se účast
na experimentu, od castingu až
po osobní schůzky s predátory
pod dozorem ochranky, stává zásadní životní zkušeností.
Predátorské taktiky se postupně
obracejí proti svým strůjcům:
Z lovců se stávají lovení.
Vstupné 100/80 Kč.

10 ST

+

+

+

Něžná komedie podle skutečné
lži vypráví příběh Newyorčanky
Billi a její svérázné čínské babičky
Nai Nai. Rodina se rozhodne zatajit babičce pravdu o jejím zdravotním stavu. Jak to ale udělat, aby
Nai Nai nebylo podezřelé, že jí
z ničeho nic chtějí v Číně navštívit
příbuzní z celého světa? Film plný
humoru pramenícího z kulturních a generačních rozdílů se stal
jedním z nejlépe hodnocených
snímků roku.
Vstupné 100/80 Kč.

11 ČT

Paní Zahrádková s manželem
idealisticky chtějí, aby společnými
silami dům zachránili. Novomanželé Bernáškovi se s nadšením
připojují. Paní Roubíčková pedantsky kontroluje řádný průběh
schůze. Paní Horvátová všechno
iniciativně komentuje. Naivní pan
Švec zastupuje svojí maminku.
Paní Procházková s panem Novákem hledá způsoby jak zhodnotit svůj majetek. Pan Nitranský
touží po půdě v domě a pan Kubát
důsledně sabotuje jakékoliv rozhodnutí. A v pozadí číhají bratři
Čermákovi, jen starý pan profesor
Sokol zatím nic nekomentuje…
Vstupné 100/80 Kč.

Tradiční jarní program opět
představí čtyři vybrané zástupce filmových škol v Čechách
a na Slovensku. Své studentské
snímky tak představí talentovaní
filmaři z pražské FAMU, písecké
FAMO, zlínské Univerzity Tomáše
Bati a bratislavské VŠMU.
Vstupné 80 Kč.

20 SO

20:00

◊ koncert ↗

VLASTNÍCI
ČR 2019 • 97 min • česky
režie: Jiří Havelka

19:00

TRIPOINT VIBEZ #3
- PAPROOTA.ORG
MEETS PURE ENERGY
SOUND SYSTEM

19:00

◊ film ↗

18 ČT

◊ filmové pásmo ↗

19:00

USA, Čína 2019 • 100 min
anglicky, čínsky, české titulky
režie: Lulu Wang

Inspektor Cristi rozehrává nebezpečnou dvojí hru s policií
a drogovou mafií. Spolu s krásnou
Gildou cestuje na Kanárské ostrovy, aby se naučil místní šifrovanou
pískanou řeč. Ta mu má pomoci přechytračit policejní kolegy
a vysvobodit komplice z vězení.
Podvratný detektivní thriller
vzdává hold klasikám filmu noir
a ve světové premiéře byl uveden
v hlavní soutěži na MFF v Cannes.
Vstupné 100/80 Kč.

ISHORTS: ZKRÁTKA
STUDENTI 2020

◊ film ↗

Celovečerní road movie přináší ještě bláznivější a odvážnější
výpravu, než jaké známe díky
žlutým trabantům Dana Přibáně.
Právě jedné z kultovních expedic
žlutých trabantů se vedoucí výpravy, dobrodruh a režisér Marek
Slobodník sám na své Jawě 250
účastnil. Cestovatelský dokument
ukáže dobrodružství, které nezná
hranice a které žene možnosti
vlastního těla i svobodu ducha až
do nejvyšších otáček.
Vstupné 100/80 Kč.

19:00

Přijďte na besedu s bývalým ředitelem UOOZ, který má za sebou
30 let ve službě. Zeptejte se na
cokoliv, co vás zajímá - otázky na
tělo povoleny. Po besedě bude
následovat autogramiáda knihy,
kterou bude možné na místě také
zakoupit. Moderuje Pavel Felgr.
Vstupné 100 Kč.

MALÁ LEŽ

Slovensko 2019 • 109 min
slovensky
režie: Marek Slobodník

4 ČT, 14 ÚT, 25 ČT

18:00

◊ beseda ↗

AFRIKOU NA PIONÝRU

+

Rumunsko, Francie 2019 • 97 min
rumunsky, španělsky,
české titulky
režie: Corneliu Porumboiu

ROBERT ŠLACHTA - OD
PĚŠÁKA PO ŘEDITELE
UOOZ

◊ setkání

19:00

◊ film ↗

Opravdová burza gramofonových
desek a dalších hudebnich artefaktů. Vinyly všech žánrů a stylů
i otevřený prostor pro místní
prodejce.
Vstupné 20 Kč.

9 ÚT

17 ST
KANÁŘI

◊ setkání →

Hravý večer plný x_jazzích písní
a interaktivního video-soutěžení.
Konečně zúročíte nejen své filmové znalosti, ale i proběhlé lekce
(ne)společenského tance.
Vstupné 150 Kč.

1 PO

14:00

VINTAGE VINYL BAZAR
VOL. 5

◊ koncert ↗

+

6 SO

+

+

Postpandemické reggae a dub
setkaní poprvé v kině Varšava.
Česko-polsko-německý projekt
Grzegorze Duszy jistě nezklame
zanícené fanoušky tohoto žánru.
Všichni si budou moct užít noc
plnou tance v nezapomenutelné
atmosféře nejstaršího kina v Liberci. Účinkují Pure Energy Sound
System z Jablonce, Paproota.org
Sound.system a další.
Vstupné 100 Kč.

22 PO

19:00

PLI - TANEC PRAHA
◊ taneční představení ↗
Nový projekt Viktora Černického
na pomezí instalace, performance, tance a cirkusu, ve
kterém se jediný aktér po vzoru
barokního filozofa G. W. Leibnize
naplno vrhá do schizofrenní
rekonstrukce světa. Barokní robustnost je nahrazena prostorovou skromností a těžkopádné
narůstání motivů kompenzuje
materiální minimalismus.
Vstupné 150/100 Kč.

Všechny akce se budou konat za aktuálních hygienických podmínek a nařízení vlády ČR. Změna programu vyhrazena.

06
+

24 ST

19:00

ZEMĚ MEDU
◊ film ↗
Popis:Makedonie 2019 • 87 min
makedonsky, české titulky
režie: Tamara Kotevska, Ljubomir
Stefanov

K
I
N
O

+V

Když do Země medu vtrhne
rodina kočovníků a poruší její
základní pravidlo, poslední chovatelka divokých včel v Evropě
musí zachránit včely a obnovit
přírodní rovnováhu. Celovečerní
debut zjevně vznikl z důvěrného
vztahu mezi filmaři a tématem.
Jde o překvapivě humorný, byť
drsný i něžný portrét křehké
rovnováhy mezi lidstvem a přírodou, o pohled na rychle mizející
způsob života a nezapomenutelné
svědectví o vytrvalosti jedné ženy.
Vstupné 100/80 Kč.

DĚKUJEME VŠEM
DÁRCŮM ZA PODPORU!
DÍKY VÁM SE PODAŘILO
VYBRAT PŘES 120 000 KČ
A KINO POKRAČUJE DÁL.
BEZ VAŠÍ POMOCI
BYCHOM TO NEZVLÁDLI!
FRÝDLANTSKÁ 285,
LIBEREC.

Tel. (café): +420 775 443 123
→ kavárna
↗ kinosál
↑ barrandoff
celý dům

˚www.kinovarsava.cz

fb: Kino Varšava
Instagram: kinovarsava

+
PODPORUJÍ NÁS:

+

A
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+

1 ST

19:00

+

MŮJ OTEC ANTONÍN
KRATOCHVÍL

VLASTNÍCI
◊ film ↗

+

ČR 2019 • 97 min • česky
režie: Jiří Havelka

+

Paní Zahrádková s manželem
idealisticky chtějí, aby společnými
silami dům zachránili. Novomanželé Bernáškovi se s nadšením
připojují. Paní Roubíčková pedantsky kontroluje řádný průběh
schůze. Paní Horvátová všechno
iniciativně komentuje. Naivní pan
Švec zastupuje svojí maminku.
Paní Procházková s panem Novákem hledá způsoby jak zhodnotit
svůj majetek. A v pozadí číhají
bratři Čermákovi, jen starý pan
profesor Sokol zatím nic nekomentuje…
Vstupné 100/80 Kč.

8 ST

11 SO
◊ setkání

+

Itálie, USA 2019 • 105 min
anglicky, české titulky
režie: Levan Akin

+

10:00

19:00

◊ film ↗
Švédsko, Gruzie 2019 • 113 min
gruzínsky, české titulky
režie: Levan Akin

◊ film ↗
Česko 2020 • 76 min • česky
režie: Linda Kallistová Jablonská

+

17 PÁ

19:00

NEŽ SKONČÍ LÉTO
◊ film ↗
Austrálie 2019 • 118 min
anglicky, české titulky
režie: Shannon Murphy
Život je krásný i proto, že se nedá
naplánovat. Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře
Mosese, je to pro její rodiče noční
můra. První setkání s láskou ale
probouzí v nemocné Mille novou
chuť do života. Milla začne svému
okolí ukazovat, jak prožít každou
minutu naplno. Tradiční pravidla a morální poučky letí do koše
a rodiče se rozhodnou dát věcem
volný průběh. S lehkostí a originálním humorem vyprávěné
drama se stalo diváckým hitem
festivalu v Benátkách, odkud si
film odnesl několik cen.
Vstupné 100/80 Kč.

19:00

Finsko 2020 • 120 min
finsky, české titulky
režie: Jenni Toivoniemi

DOKUD SE TANČÍ

PSÍ LÁSKA

24 PÁ
◊ film ↗

˚

Od útlého věku je Merab součástí národního souboru tradičních
tanců, kde mladé dívky a chlapci
pohybem vyjadřují duši národa. A ten stojí na pravoslaví,
tradičních genderových rolích
a rodinných hodnotách. Striktní
pravidla tance a rigidně smýšlející společnost ovlivňují život tvrdě
trénujícího mladíka. Když se ale
na tréninku objeví Irakli, Merabův
svět se otřese v základech…
Vstupné 100/80 Kč.

Jedinečný, zcela otevřený pohled do tvůrčí dílny muže, jehož
neotřelé konceptuální instalace
měnily tvář ikonických míst po
celém světě. Christo je legendou
konceptuálního umění, muž, pro
kterého není žádný nápad nerealizovatelný a žádné dimenze příliš
megalomanské. Slavné světové
monumenty zabalil a umožnil
nám spatřit je v úplně jiném kontextu.
Vstupné 100/80 Kč.

VÍKEND NA CHATĚ

Nejen pin-up šaty. BAZAR, SWAP
i móda lokálních výrobců. Těšit
se můžete i na módní přehlídky,
poradenství a občerstvení.
Pořádá: Hana Puntíkatá (Styl do
puntíku) a Mražena Pruhovaná.
Vstupné 50 Kč.

15 ST

19:00

◊ film ↗

ŠATY DĚLAJ(Í) ŽENY!

19:00

Jana se vydává na 1200 km dlouhou trať závodu Finnmarksløpet.
Jedná se o nejdelší závod psích
spřežení v Evropě. Jana vyráží
s nevelkou šancí závod dokončit
– je jednou z mála žen na startu.
Psí láska je film o relativitě štěstí
a spokojenosti, o cestě za snem,
dlážděné nepohodlím, které by
bylo pro většinu lidí nesnesitelné.
Vstupné 100/80 Kč.

Raoul Taburin je nejzručnějším
cyklomechanikem v okolí, který
dokonale rozumí duším svých
zákazníků i jejich bicyklů. Trápí
ho ale tajemství, které neprozradil ani své milující ženě. Neumí
jezdit na kole! Když poklidný život
v městečku na jihu Francie naruší
rozšafný pařížský fotograf, začíná
hrozit, že Raoulovo tajemství
bude odhaleno… Milá komedie podle stejnojmenné knihy
geniálního ilustrátora, humoristy a autora Mikulášových patálií
Jeana-Jacquese Sempého vypráví
půvabný příběh o přátelství, důvěře i strachu z vlastní slabosti.
Vstupné 100/80 Kč.

22 ST

CHRISTO: CHŮZE PO
VODĚ

Francie 2018 • 90 min
francouzsky, české titulky
režie: Pierre Godeau

Čtyřikrát World Press Photo,
před objektivem Bowie, Clooney
nebo Depp, ale i válka... Napínavý
životní příběh světově uznávaného českého fotografa Antonína
Kratochvíla, zakládajícího člena
legendární fotografické agentury
Sedm (VII Photo Agency). Pátrání
po jeho minulosti ukazuje dramatické momenty 20. století i ryzí
současnosti.
Vstupné 100/80 Kč.

19:00

19:00

◊ film ↗

ČR 2020 • 84 min • česky
režie: Andrea Sedláčková

3 PÁ

10 PÁ

RAOUL TABURIN

◊ film ↗

+

+

+

Stará láska nerezaví a dávné
křivdy se jen tak nehojí – rčení
jehož pravdivost stoupá s mírou
vypitého alkoholu. Tahle finská
komedie o partě přátel, jež se po
letech znovu schází na chatě na
víkendové oslavě 35. narozenin,
vás o tom přesvědčí. Roky nevázaného mládí vystřídaly nažehlené konvence střední třídy a blížící
se polokulaté narozeniny společné kamarádky Mitzi tak snadno
zavdají příčinu k návštěvě chaty,
kde kdysi všichni pařili jako náctiletí. Jednoduchá zápletka dává
vyniknout brilantně napsaným
dialogům, vrstevnatosti postav
i notoricky známým písničkám.
Vstupné 100/80 Kč.

29 ST

19:00

KOUŘ
◊ film ↗

07
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31 PÁ

19:00

PROXIMA
◊ film ↗
Francie, Německo 2019 • 107 min
francouzsky, anglicky,
české titulky
režie: Alice Winocour

+V

Astronautka Sarah (Eva Green)
se připravuje na roční pobyt na
oběžné dráze. Jako jediná žena
ve vesmírné misi „Proxima“ podstupuje náročný trénink, zatímco
pečuje o svou milovanou sedmiletou dcerku Stellu. Perfekcionistka Sarah se snaží v práci podávat
stoprocentní a soustředěný výkon, s blížícím se odloučením
je to však čím dál složitější. Strhující příběh matky a dcery má
navzdory netradičnímu prostředí
univerzální téma: hledání rovnováhy mezi osobními sny a rodičovskou láskou.
Vstupné 100/80 Kč.

POZOR! ZMĚNA PROVOZNÍ
DOBY PŘES LÉTO:
ÚT - PÁ
16:00 - 22:00+
			dále dle zájmu
Všechny akce se budou konat za aktuálních hygienických podmínek a nařízení
vlády ČR. Změna programu vyhrazena.

FRÝDLANTSKÁ 285,
LIBEREC.

Tel. (café): +420 775 443 123
→ kavárna
↗ kinosál
↑ barrandoff
celý dům

˚www.kinovarsava.cz

fb: Kino Varšava
Instagram: kinovarsava

Československo 1990 • 89 min
česky • režie: Tomáš Vorel
Mladý inženýr přichází na své
první působiště se záměrem
pracovat, což se však v bizarních
poměrech éry posledních let
totalitní křeče ukáže být šokujícím výstřelkem. Snímek má
poetiku typickou pro zmíněné
společenství: prolínání vážného
s nevážným, ironie s obdivem,
reality s bizarností, skutečnosti
s absurditou.
Vstupné 100/80 Kč.
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Říjen 2020
Program:
Na Anifilm?

čtvrtek 10.00 — 22.00

01 SPORTFILM FESTIVAL
filmový festival/ zdarma

23. ročník mezinárodního festivalu sportovních filmů.
Konference, promítání soutěžních filmů, slavnostní
vyhlášení a afterparty. Ve spolupráci s Run Czech.
pátek

18.00

02 KONCERT ŽÁKŮ P.Š.
koncert/ 100/50 Kč

Další ročník koncertu libereckých nadějných zpěváků,
začínajících i pokročilých tentokrát poprvé v pátek
večer v prostorách sálu.
úterý

19.00

06 ZASTAVIT ČAS

komponovaný večer/ 180/120 Kč

Komponovaný pořad světově uznávaného
dokumentárního fotografa, pedagoga a kurátora
prof. Jindřicha Štreita o jeho díle.
úterý — neděle

06 — 11
ANIFILM
filmový festival

Mezinárodní filmový festival animovaných filmů
bude poprvé v Liberci. Více info o festivalu, který se
odehrává nejen ve Varšavě najdete na: www.anifilm.cz.
středa 17.00

14 FAMU V KINĚ 01
filmové pásmo/ 100/80 Kč

Osm krátkých animovaných filmů vám představí
talentované tvůrce z FAMU a jejich rozmanité
autorské přístupy.

středa 19.00

14 LÉTO 85

film/ francouzsky, české titulky/ 100/80 Kč

Pobřeží Francie, léto 1985, v rádiích zní The Cure,
Bananarama a Rod Stewart. Francouzský retro
thriller o bouřlivém přátelství.
čtvrtek 19.00

15 KRÁLOVÉ VIDEA
film/ česky/ 100/80 Kč

Nostalgický dokument z doby, kdy našim videí
vládly rychlodabingy, filmy se nakupovaly na
černých burzách a hromadně se pořádaly domácí
videoprojekce.
pátek 19.00

16 EVROPSKÉ KULTURNÍ
DNY ❘ HELLADO
INFINITO A MIRIAN
KOLEV
koncert, audiovizuální projekt/ zdarma

V rámci projektu vystoupí alternativní popové
duo Hellado Infinito (ARG, RCH) a audiovizuální
projekt Miriana Koleva E.U.E.R.P.I. (BG). Jako
hosté vystoupí trio Marvan/Odvárka & Stianko se
svým audiovizuálním pásmem poezie.
sobota

19.30

17 EVROPSKÉ KULTURNÍ
DNY ❘ X_JAZZ
koncert/ zdarma

Unikátní spojení progresivní elektroniky spolu
s živými kreativními muzikanty. Koncert známé
liberecké skupiny X_ jazz.

středa 17.00

21 POSTIŽENI MUZIKOU
film/ česky/ 100/80 Kč

Film o hudební skupině The Tap Tap, kapely
z Jedličkova ústavu složené ze studentů
s postižením, plný černého humoru a nakažlivé
energie.
středa 19.00

21 ISHORTS: LIVES
MATTERS
filmové pásmo/ 80 Kč

Spojenými státy otřásají protesty proti rasismu,
v Polsku politické špičky vyhlašují, že LGBT lidé
nejsou lidé, nýbrž ideologie. Výběr filmů s hrdiny
a hrdinkami, pro které je jejich samotná identita
nejen osobním i politickým tématem.
pátek 20.00

23 NA STOJÁKA
stand up/ 250 Kč

Na Ještědu fouká tak se přijďte radši schovat
do Varšavy. Zahřejou vás Petr „Nasty“ Cerha,
Dominik Heřman Lev a Arnošt Frauenberg.

středa

19.00

28 SLUŽEBNÍCI

film/ slovensky, české titulky/ 100/80 Kč

Příběh dvou studentů bohoslovecké fakulty, kteří
vstupují na začátku osmdesátých let v Bratislavě do
kněžského semináře.
pátek

19.00

30 SNOW FILM FEST 2020
filmový festival/ 100/80 Kč

Snow Film Fest přináší celovečerní pásmo špičkových
filmů o extrémním lyžování, zimním lezení,
snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních
radovánkách z celého světa i domácí produkce.
sobota

19.00

31 ISHORTS: MONSTER
KABARET
filmové pásmo/ 80 Kč

Koncentrovaná dávka hrůzy je zpět! Ať slavíte
americký Halloween, domácí Dušičky, Den mrtvých
nebo jen milujete horory, slashery či zombie filmy,
nenechte si ujít náš tradiční program. Kostýmy vítány!

středa 17.00

28 HELMUT NEWTON:
NESTOUDNÁ KRÁSA

film/ anglicky, francouzsky, německy, české
titulky/ 100/80 Kč

Intimní dokument o jednom z nejvlivnějších
mistrů módní fotografie. Pro někoho perverzní
a machistický, pro jiného geniální a podvratný.

www.kinovarsava.cz
Frýdlantská 286, Liberec

Listopad 2020
Program:

KULTURU
NENECHÁME
ZHASNOUT
Dárkový poukaz na Goout.cz.

Přispět kinu na Darujme.cz.

Kupte si voucher nebo přispějte
na naše kino.
Společně to dokážeme.
					 Děkujeme!

www.kinovarsava.cz
Frýdlantská 286, Liberec

Prosinec 2020
Program:

KULTURU
NENECHÁME
ZHASNOUT
Dárkový poukaz na Goout.cz.

Přispět kinu na Darujme.cz.

Kupte si voucher nebo přispějte
na naše kino.
Společně to dokážeme.
					 Děkujeme!

www.kinovarsava.cz
Frýdlantská 286, Liberec

