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Pionýři Zion Train přijedou roztančit M-klub
Sobota 5. listopadu
bude patřit britské legendě
žánru dub/dance skupině
ZION TRAIN, která vystoupí
v M-klubu v rámci propagačního turné k desce „State of
Mind“. Skvělá show odstartuje ve 20 hodin.
Zion Train jsou pionýři dub/
dance a jeho neoficiálními hvězdami první velikosti
už po dvě desetiletí. Během
devadesátých let byli součástí undergroundové scény
v Británii a zároveň průkopníky stylu roots reggae.
Jejich síla spočívá v živém
vystoupení, které je jedno
z nejlepších dubových vystoupení na světě, kombinující dynamický dub a akustické nástroje s vynikajícími zpěváky.
Za deváté studiové album sklízeli obrovské
úspěchy. Vyšlo v roce 2007 a nese název

a hráli na mnoha festivalec h včetně Colour s of
Ostrava v České republice,
kde odcházeli za velkých
ovací. Počátkem roku 2010
se Perch, frontman skupiny,
vrátil do nahrávacího studia a začal skládat skladby pro nové album „State
of Mind“. Album vyšlo v září
tohoto roku a předzvěstí byl
singl „Rainbow Children“.
Předělávka klasiky od skupiny Aswad, na které se
sešli vokalisté Brinsley
Forde a Dubdadda.

„Live as One“. Skupina za album získala na předávání hudebních cen Jamaican
Reggae Grammy cenu za „Nejlepší Dub
Album“. Následně vyjeli na světové turné

Tato skvělá legenda zavítá v rámci propagačního miniturné po České republice také do Valašského
Meziříčí. Osobitá a zvukově dokonalá parta se publiku se svou novou
deskou představí v M-klubu už 5. listopadu
od 20 hodin. (smo)

Mezinárodní festival poezie
Listopad bude opět patřit poezii. Nejlepší
čeští a slovenští recitátoři svedou klání O štít
města Valašského Meziříčí na 47. ročníku Mezinárodního festivalu poezie, který se
uskuteční 10. až 12. listopadu v Kulturním
zařízení.
Nejlepší amatérští recitátoři budou soutěžit
ve dvou věkových kategoriích, kdy přednes
přihlášených básníků posoudí odborná česko-slovenská porota. Hodnocení výkonů proběhne veřejně pomocí číselných tabulek od
1 do 10, takže se soutěžící ihned po přednesu dozví přidělený počet bodů. Výsledky
všech skupin budou zveřejněny poslední
večer festivalu na slavnostním zakončení.
Ceny jsou jako každoročně udělovány ve
čtyřech kategoriích. Cenu Jiřího Brolla obdrží soutěžící do 19 let za osobní interpretační výkon, soutěžící nad 20 let bude oceněn
za stejný výkon Cenou Jiřího Demla. Dalším
oceněním je Cena 17. listopadu, kterou porota udělí za přínosný přednes textu českého nebo slovenského autora soutěžícímu do
19 let. Obdobou pro soutěžícího nad 20 let
je Cena starosty Města Valašské Meziříčí.

Jako každý rok, tak i tento patří večery doprovodným akcím. Na čtvrtek 10. listopadu bude v sále Kulturního zařízení od 20.00
hodin uvedena hra od Pierra de Marivaux
Experiment. Inscenaci představí Divadlo
Radar Praha. Východiskem hry je otázka,
zda byl první nevěrný muž či žena. K rozřešení tohoto sporu sledujeme zvláštní laboratorní pokus, kdy dva chlapci a dvě dívky, kteří
byli dosud vychováváni v izolaci každý zvlášť
a nepoznali nikoho jiného než své černé vychovatele, jsou poprvé konfrontováni nejprve se svým obrazem a posléze i se sebou
navzájem. S úsměvem se ale vkrádá i pochybnost nejen o lidském charakteru, ale
především o smyslu a etice takového pokusu s lidmi, neboť otázka, které pohlaví je příčinou nestálosti, zůstává nakonec – přirozeně – nezodpovězena.

že nemají komerční ambice, tak mají mnoho
fanoušků. Kromě klubového hraní pořádají
„výchovné koncerty“ pro střední školy, kdy se
studenty snaží přivést k poezii jinou cestou.
(smo)
Festival je pořád án ve s poluprác i
s Občanským sdružením Valašské Athény
a Městem Valašské Meziříčí. Finanční podporu poskytlo Ministersvo kultury ČR, Město
Valašské Meziříčí a CS CABOT, ve spolupráci s NIPOS ARTAMA  Praha a Národným
osvetovým centrom Bratislava.

Divadelní představení v pátek 11. listopadu vystřídá koncert pražské skupiny Hm…,
jenž je naplánován na 20.00 hodin a proběhne v M-klubu. Repertoár tohoto výjimečného
seskupení tvoří zhudebněné texty klasických
i současných českých básníků, dále překlady
z francouzské poezie a vlastní texty. I přesto,
www.kzvalmez.cz

listopad 2011

tel.: 571 684 577 (557)
více informací na: sklub.kzvalmez.cz
Čtvrtek 3. listopadu v 19.00 hod., sál
Robin Hawdon

ÚŽASNÁ SVATBA
Úžasná situační komedie současného britského
dramatika, která rozesmává hlediště po celém
světě.
Režie: Milan Schejbal
Moravské divadlo Olomouc
Divadelní předplatné, doprodej vstupenek od 18.
října, vstupné 300 Kč.
Pátek 4. listopadu v 17.00 hod., náměstí

REJ MEZIŘÍČSKÝCH STRAŠIDEL

Kdo koho vlastně svedl, Eva Adama, či naopak?
A had ďábel byl rodu mužského, či ženského?
A co z těch vajec vzejde? Prvotní hřích? Natvrdo?!
Budou herci této inscenace na jevišti skutečně
nazí? A co diváci? Nevíme. Experimentujme!
Hrají: Jana Trojanová, Sarah Lilian Fischerová,
Radek Švec, Jiří Ratajík, Josef Hervert a Radka
Tesárková
Režie: Radka Tesárková
Divadlo Radar Praha
Vstupné 50 Kč.

Koncert skupiny HM…

Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 100 Kč.
Sobota 12. listopadu, M-klub
09.00 – II. kolo soutěže
14.00 – rozborový seminář s porotou v sále KZ
19.30 – vyhlášení výsledků
slavnostní zakončení 47. ročníku MFP
Středa 23. listopadu v 19.30 hod., sál

JAN MACEČEK – housle
LIBUŠE PANČOCHOVÁ – klavír

Libuše Pančochová hraje na klavír od tří let.
Studovala v Brně na konzervatoři, JAMU a na
Stavanger College v Norsku. Koncertuje v různých
zemích Evropy (Slovensko, Německo, Polsko,
Norsko, Rakousko, Francie). Od roku 2002 působí na Konzervatoři v Brně a od roku 2004 na
JAMU jako odborná asistentka na katedře smyčcových nástrojů.
Koncertní předplatné, doprodej vstupenek od 31.
října, vstupné 150 Kč.

Sraz v pátek 4.11. v 16.30 hod. na náměstí ve
Valašském Meziříčí.

Čtvrtek 24. listopadu v 16.00 hod., sál

Sobota 5. listopadu v 16.00 hod., sál

Dechová hudba města Valašského Meziříčí s dirigentem Ondřejem Bartoňkem vás zve na příjemné posezení při taneční hudbě.
zpívají Jiří Batrla a Alena Valová

OBUŠKU Z PYTLE VEN
Výpravné muzikálové zpracování klasické pohádky na motivy K. J. Erbena o chudém ševci, který
potrestal zloděje. Příběh plný písniček a komických situací je určen pro dětské diváky od 3 do 10
let i pro dospělé.
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

Představení je mimo předplatné!
Předprodej vstupenek od 21. listopadu, vstupné
v předprodeji 270 Kč, na místě 300 Kč.

Pátek 11. listopadu, M-klub
09.00 – I. kolo soutěže
14.00 – pokračování I. kola
20.00 – losování II. kola

Jan Maceček pochází z Nového Hrozenkova.
Získal ocenění v několika celostátních soutěžích.
Nyní studuje na Konzervatoři v Brně.

Pojďte s námi v maskách a s lampiony z náměstí přes most na Vodní ulici a zpět kolem zámku
Žerotínů na náměstí.
Můžete se těšit na vystoupení klaunů Duo Skřítci,
soutěže a hraní s Hitrádiem Orion a hlavně na
parádní ohňostroj.

Hrají: Jaroslava Obermaierová, Oldřich Navrátil,
Martina Hudečková, Kamila Špráchalová, Julie
Jurištová, Libor Jeník, Jiří Hána, Radovan Snítil.
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

SEJDEME SE PŘI DECHOVCE

tel.: 571 684 444 (577)
více informací na: mklub.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
Pátek 4. listopadu

Večer pro Afriku II
benefiční koncert
18:00 – Zašovský chrámový sbor v galerii Kaple
19:00 – Zahájení výstavy fotografií a kreseb
masajských dětí, KUBUKU Nový
Jičín (bubeníci na djembe), beseda
Vstupné 100 Kč.
Sobota 5. listopadu ve 20.00 hod.

ZION TRIAN (GB)
britská legenda dub/dance přijíždí s novou deskou
Afterparty: LITTLE EL (reggae/jungle)
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč.
Úterý 8. listopadu v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
Nech broučka žít!
I hmyz má své lásky, plesy, rauty, starosti, radosti ...
Vstupné 80 Kč.
Středa 9. listopadu ve 20.00 hod.

MIG 21

Předprodej vstupenek od 31. října, vstupné 50 Kč.
PŘIPRAVUJEME:
Sobota 3. prosince v 19.00 hod., sál

Pohádkové předplatné Sedmikráska, doprodej
vstupenek od 18. října, vstupné 80 Kč.
Čtvrtek 10. listopadu – sobota 12. listopadu

47. MEZINÁRODNÍ
FESTIVAL POEZIE

VÁNOČNÍ KONCERT
orchestru Václava Hybše
Účinkují: Yvonne Přenosilová, Irena
Kousalová, Veronika Savincová, Roman
Tomeš, Otto Weiss

proslulá zábavná show kapely v čele s Jiřím
Macháčkem
Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 220 Kč.

„O ŠTÍT MĚSTA VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ“

Předprodej vstupenek od 14. listopadu, vstupné
v předprodeji 270 Kč, na místě 300 Kč.

Pátek 11. listopadu ve 20.00 hod.

Soutěž amatérských recitátorů z České a Slovenské
republiky. Pořádáno ve spolupráci s Občanským
sdružením Valašské Athény a Městem Valašské
Meziříčí.

Středa 14. prosince v 19.00 hod., sál
F. F. Šamberk

koncert pražské skupiny v rámci Mezinárodního
festivalu poezie

Čtvrtek 10. listopadu ve 20.00 hod., sál
losování I. kola soutěže
Pierre de Marivaux

EXPERIMENT

Co bylo dřív, vejce, nebo slepice? A co kohout?

listopad 2011

BLÁZINEC v 1. poschodí
Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou
z nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého
českého dramatika. Je plná zápletek, překvapivých zvratů a komických situací. Zazní v ní známé
staropražské písničky a kuplety.
Režie: Milan Schejbal

www.kzvalmez.cz

HM…
Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 100 Kč.
Středa 16. listopadu ve 20.00 hod.

JAKSI TAKSI
známá punková partička představí své nové album
Signál
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč.

Pátek 18. listopadu v 19.00 hod.

Hrají: Eva Green, Matt Smith, Lesley Manville,
Hannah Murray, Natalia Tena a další.

DIVADLO SCHOD
CYROŠ A METUD

Od 15 let, 80 Kč, 111 minut, titulky.

VELKÁ MORAVA OČIMA DIVADLA SCHOD

Čtvrtek – neděle 3.–6. listopadu 17.30 hod.

premiéra nové hry místních ochotníků
Vstupné 80 Kč.
Sobota 19. listopadu v 17.00 hod.

DÍVKOBRANÍ 2011
1. ročník podzimního klubového festivalu

vystoupí:

TICHONOV

tel.: 571 684 558
více informací na: galerie.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
Otevírací doba: Pondělí zavřeno
			
Út - Pá 10:00 – 17:00
			
So - Ne 14:00 – 17:00
Vernisáž 16. listopadu v 18.00 hod.

JIŘÍ SURŮVKA

Čtvrtek 17. listopadu 2011
až čtvrtek 19. ledna 2012

Spy Kids 4: stroj času
(Spy Kids 4: All the Time
in the World)
Americká akční dobrodružná komedie.
Režie: Robert Rodriguez.
Slavná dvojice malých superšpionů se vrací
s novým dobrodružstvím ve čtvrtém pokračování
filmové série. Nepůjde jim tentokrát o nic menšího, než je záchrana stroje času.
Hrají: Jessica Alba, Antonio Banderas, Daryl
Sabara, Alexa Vega, Joel McHale, Danny Trejo
a další.
Přístupno, 130 Kč, 89 minut, česká verze.
Čtvrtek – neděle 3.–6. listopadu 19.30 hod.
Pondělí – středa 7.–9. listopadu 17.00 a 19.30 hod.

Perfect Days
I ženy mají své dny
Česká komedie. Režie: Alice Nellis.
premiéra nové kapely z VM ve složení: kytara, zpěv: Jan Boroš/Fiordmoss, Wotienke, ex
Funková brigáda, bicí, zpěv: Jan Janečka/Luno,
ex Southpaw, Khoiba, Rauš, basa: Jiří Petřek/
Elektrïck Mann, ex Rauš, zpěv, kytara: David
Schwager/ex Funková brigáda

REPUBLIC OF TWO

držitelé ceny Anděl 2010 za objev roku

LUNO

nová kapela zpěvačky Emy Brabcové/ex Khoiba,
Roe-deer

FIORDMOSS

stálé více populárnější brněnské elektrofolkové
trio

Jiří Surůvka (1961) patří k nejznámějším současným umělcům Ostravy. Ačkoli je známý
i v zahraničí, neobejdou se bez něho nejrůznější mezinárodní přehlídky a zastupoval rovněž Českou republiku na Benátském bienále, je
stále věrný svému regionu, kde se také různými
aktivitami angažuje v uměleckém provozu a učí
na Ostravské univerzitě.Jeho díla i akce a performance lze nazvat brutálními. Týkají se kontroverzních sociálních, politických a kulturních
témat a míří divákovi přímo mezi oči. Snad nejvíc uvízl v povědomí diváků jeho dvojportrét
Hitlera jako malého nevinného dítěte s knírkem.

I LIKE YOU HYSTERIC

nejnovější kapela Andrzeje Palce/ex Roe-deer
Afterparty: MEJLA(Vypsaná Fixa), WOTIENKE
DJs a další z vystupujících skupin
Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč
(omezená kapacita!)
Úterý 22. listopadu ve 20.00 hod.

RUDY LINKA TRIO

Přístupno, 100 Kč, 108 minut.

tel.: 571 622 766
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku

kytarový čaroděj žijící ve Spojených státech se
opět vrací do našeho klubu

Pondělí – středa 31. října – 2. listopadu 17.00 hod.

Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.

Česká komedie. Režie: Jiří Vejdělek.

Pátek 25. listopadu ve 19.00 hod.
Zápas v divadelní improvizaci mezi pardubickým týmem PA.LE.ŤÁC.I a meziříčským týmem
VALOUNY. Dva týmy improvizátorů soutěží o vaše
hlasy. Rozhodčí v černobílém dresu s píšťalkou
v ruce hlídá férovost a úroveň hry. O hudební doprovod se postará kapela CAFÉ INDUSTRIAL

Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie
zní, zda může být nevěra základem šťastného
manželství. Šarmantní Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně,
ženská se nesmí nudit …!!!”
Hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona
Stašová, Petra Hřebíčková, Eva Kerekésová
a další.

Vstupné 80 Kč

Od 12 let, 80 Kč, 115 minut.

Sobota 26. listopadu ve 20.00 hod.

Úterý – středa 1.–2. listopadu 19.30 hod.

ZAKÁZANÝ OVOCE (Říčany)
CRIMINAL COLECTION (Vsetín)
outsider (ValMez)

Lůno

IMPROLIGA

punkrockový večírek
Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč.

Filmová adaptace divadelní hry Lizy Lochheadové.
Celý příběh začíná Eričinými čtyřiačtyřicátými narozeninami, ke kterým sice nedostane největší kytici, kterou si dovede představit, zato ale pěkné
přáníčko od své bývalé švagrové, trapný vzkaz
v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela, krém
na vrásky od homosexuálního kamaráda Richarda
a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné matky.
Hrají: Ivana Chýlková, Vojta Kotek, Ondřej
Sokol, Bob Klepl, Zuzana Bydžovská, Zuzana
Kronerová, Igor Chmela, Martha Issová a další.

Muži v naději

(Womb)
Německo/Maďarsko/Francie, Širokoúhlé
drama. Režie: Benedek Fliegauf.
Příběh osudové v lásky z blízké budoucnosti – co
všechno budeme schopni udělat pro lásku?

www.kzvalmez.cz

Čtvrtek – neděle 10.–13. listopadu 17.00 hod.

Arthur a souboj dvou světů
(Arthur et la guerre des deux mondes)

Francouzský rodinný animovaný film.
Režie: Luc Besson.
Pomoci lsti se Maltazard dostal do světa lidí. Má
jasný cíl: sestavit armádu obřích seidů a převzít
nadvládu nad celým světem. Bitva může začít!
Přístupno, 80 Kč, 101 minut, česká verze.
Čtvrtek – neděle 10.–13. listopadu 19.30 hod.

Nákaza (Contagion)
Americký akční sci-fi thriller.
Režie: Steven Sodernbergh.
Cestující na letišti se dotkne salátové místy v letištním baru předtím, než podá kreditní kartu číšníkovi. Obchodní jednání začne podáváním rukou.
Muž zakašle v plném autobusu. Jeden kontakt.
Jeden okamžik. A smrtelný virus se přenese.
Hrají: Marrion Cotillard, Matt Damon, Laurence
Fishburne, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Kate
Winslet a další.
Od 12 let, 80 Kč, 106 minut, titulky.

listopad 2011

Pondělí – středa 14.–16. listopadu 17.30 hod.

Bastardi 2
České akční drama. Režie: Jan Lengyel.
Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Michalův otec a dědeček
jsou přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami
všech tří žáků a mstil smrt své sestry.
Hrají: Tomáš Magnusek, Igor Bareš, Jan
Bendig, Jana Boušková, Kateřina Brožová
a další.
Přístupno, 75 Kč, 95 minut.

společně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství.
Přístupno, 150 Kč, 106 minut, česká verze.
Čtvrtek – neděle 17.–20. listopadu 19.30 hod.
Pondělí – pátek 21.–25. listopadu 17.00 hod.

Twilight sága:
Rozbřesk - část 1.
(Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1)
Americké romantické drama.
Režie: Bill Condon.

Pondělí 14. listopadu 19.30 hod.

Čtyři lvi

zmítající světem. Šílený touhou po moci, započal
král Hyperion válku proti lidskosti. Hledá bájný luk
Epirus, zbraň nepředstavitelné moci, kterou ukoval bůh Áres.
Hrají: Henry Cavill, Freida Pinto, Mickey
Rourke, Corey Sevier, Kellan Lutz, Robert
Maillet, John Hurt a další.
Od 12 let, 130 Kč, 95 minut, titulky.
Sobota – neděle 26. – 27. listopadu 17.30 hod.

Žraloci na s(o)uši (SeaFood)
Malajsie. Animovaná komedie.
Režie: Goh Aun Hoe.

(Four Lions)

Anglické komediální drama.
Režie: Christopher Morris.

Teroristická „džihádská“ černá komedie. Parta potenciálních teroristů plánuje útok, při kterém má
protéct mnoho krve. Jen se nemůžou shodnout,
čí krev by to měla být. Ačkoli je divák stavěn do
pozice, kdy se směje přípravám teroristické operace, je tento smích zákonitě doprovázen mrazením v zádech. Originálními, humornými situacemi
nabitý, odvážný, ale nikoli neuctivý snímek. Film
byl s úspěchem uveden na MFF Sundance a stal
se v Anglii kultovním snímkem roku.
Hrají: Riz Ahmed, Arsher Ali, Nigel Lindsay,
Kayvan Novak, Adeel Akhtar a další.
Možnost doprodeje zbývajících míst, 70 Kč, 94
minut.

Příběh čtvrtého dílu začíná velkolepou svatbou
Belly a Edwarda. Bella má ale stále ráda i Jacoba,
který odešel. Po svatbě odjíždí novomanželé na
ostrov Esmé, kde prožívají své líbánky. K velkému
údivu obou Bella zjistí, že je těhotná.
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor
Lautner, Dakota Fanning, Anna Kendrick,
Ashley Greene, Michael Sheen a další.
Od 12 let, 90 Kč, 111 minut, titulky.

Úterý – středa 15.–16. listopadu 19.30 hod.

Pondělí – středa 21. – 23. listopadu 19.30 hod.

Dluh

Vyměřený čas

(The Debt)
Americký širokoúhlý thriller.
Režie: John Madden.

(In Time)
Americký sci-fi thriller.
Režie: Andrew Niccol.
Vítejte ve světě, kde se čas stal poslední měnou.
Přestává se stárnout v pětadvaceti letech, ovšem
je tu jeden zádrhel. Život po tomto mezníku trvá
pouho pouhý rok, pokud si nemůžete dovolit vykoupit se.
Hrají: Olivia Wilde, Alex Pettyfer, Amanda
Seyfried, Johnny Galecki, Justin Timberlake
a další.
Od 12 let, 90 Kč, 109 minut, titulky.

Každé tajemství něco stojí. Tři mladí agenti
Mossadu se vrátili domů jako hrdinové, poté co
ve Východním Berlíně úspěšně vystopovali a zabili nacistického válečného zločince, bývalého doktora z Osvětimi.
Hrají: Helen Mirren, Tom Wilkinson, Ciarán
Hinds, Sam Worthington, Marton Csokas,
Jessica Chastain a další.

Čtvrtek – neděle 24.–27. listopadu 19.30 hod.
Úterý – středa 29.–30. listopadu 19.30 hod.

Válka Bohů

(Immortals)
Americké akční fantasy drama.
Režie: Tarsem Singh.

Přístupno, 80 Kč, 60 minut, česká verze.
Pondělí 28. listopadu 19.30 hod.

For Semafor
Česká republika – 2010.
Režie: Miroslav Janek.
Celovečerní dokument, „hudební road movie
s dvaceti zastávkami“, dokumentuje výjimečnou
akci, jejíž protagonisté se v reálu nikdy nesejdou
pohromadě.
Vystupují: Vypsaná fixa, MIDI LIDI, Dva,
Tata Bojs, Jaroslav Dušek & Vizita Band,
Mňága a Žďorp, Magnetik & Robert
Nebřenský, Ecstasy of St. Theresa,
Petr Nikl, Květy, Jan Burian & Křehcí
muži, Zatrestband, Přemysl Rut, Allstar
Refjúdží Band, Kazety, Jiří Konvrzek, Jan
Štolba Trio, Irena a Vojtěch Havlovi.
Možnost doprodeje zbývajících míst, 70 Kč, 83
minut.
Pondělí – středa 28. – 30. listopadu 17.00 hod.

Mistrovský plán

(Tower Heist)
Americká akční krimi komedie.
Režie: Brett Ratner.

Od 12 let, 90 Kč, 112 minut, titulky.
Čtvrtek – neděle 17.–20. listopadu 17.00 hod.

Tintinova
dobrodružství
(Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn)

Americký animovaný dobrodružný film.
Režie: Steven Spielberg.
Osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra
Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. Ti

Film vypráví o dvou žraločích bratrech - malém
Pupovi a velkém Juliovi. Poté, co pytláci ukradnou
z jejich útesu žraločí vajíčka do gurmánských restaurací, rozhodne se malý Pup stůj co stůj zjednat nápravu a pln odhodlání se vydá na souš, do
lidského světa, kam nikdy předtím žraločí ploutev
nevkročila. Divoká žraločí jízda začíná!

Moderní zpracování legend starého Řecka.
Dlouhé věky od dob, kdy Bohové vyhráli svůj mýtický zápas proti Titánům, se zjevuje nové zlo

Manažer luxusní budovy, jenž spolu s dalšími
svými zaměstnanci přijde o práci kvůli finančnímu
podvodníkovi, který pak má tu smůlu, že mu soud
uloží trest domácího vězení zrovna v budově, ve
které hlavní hrdinové pracovali, se se svými spolupracovníky rozhodne podvodníka okrást. O všechno. To není zločin. To je odplata.
Hrají: Ben Stiller, Casey Affleck, Eddie Murphy,
Matthew Broderick, Alan Alda a další.
Od 12 let, 90 Kč, 101 minut, titulky.
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