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informace o programech Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí
s-klub >> andrer z košíc, kino svět >> skyfall, m-klub >> lockerbie, galerie kaple >> jan vytiska

„Len tak prišli“ na festivalu poezie
Každoroční přehlídka recitátorů, Mezinárodní
festival poezie, se letos uskuteční již po
osmačtyřicáté. Kulturní zařízení města
Valašského Meziříčí se ponoří do děl předních světových a domácích básníků ve dnech
25. až 27. října.

z nejznámějších představitelů ruské zpívané poezie druhé poloviny dvacátého
století Alexandra Galiče se v režii Hany
Kofránkové představí studenti pražské
DAMU.

Minulé ročníky festivalu se konaly v půlce
listopadu, na návrh přátel ze Slovenska
jsme změnili termín na konec října, jelikož
na Slovensku je tento měsíc věnován česko-slovenskému přátelství. Třídenní přehlídka v uměleckém přednesu, na kterou se
sjedou nejlepší amatérští recitátoři z České
a Slovenské republiky bude zahájena úderem osmé hodiny večerní ve čtvrtek 25. října
losováním pořadí soutěžících v prvním kole
a divadelním představením Len tak prišli
Radošínského naivného divadla Bratislava.

48. Mezinárodní
festival poezie
Čtvrtek, 20.00 hod., sál KZ

losování I. kola
doprovodný program:

Radošínské naivné
divadlo Bratislava,
„LEN TAK PRIŠLI“

Autor hry, Stanislav Štepka, se v satirické
komedii Len tak prišli věnuje háklivému tématu dědictví. Příběh hry zavede diváky do
provinčního města, kde při dopravní nehodě
zemřel primátor, známý gubernátor a místní
manipulátor. Společně s bohatými pozůstalými budeme moci netrpělivě přihlížet smutečnímu shromáždění, na němž se zúčastnění dozví překvapivou závěť od přítomné
notářky. Jakmile dojde na čtení oné závěti, začnou se dít neuvěřitelné věci. Nečekaní
hosté svou přítomností radikálně změní tok
událostí. Divadelní hra měla v Radošinskom
naivnom divadle premiéru na konci října minulého roku.
V pátek ráno začne soutěžní klání, ve kterém
budou recitátoři soutěžit o postup do druhého a zároveň posledního kola valašskomeziříčské přehlídky. Jako odměnu nejen pro
ně připravili organizátoři na druhý festivalový večer doprovodný program s názvem
Kadiš. V pořadu z písní a veršů jednoho

festival zveme všechny milovníky přednesu
a literatury. Festival je pořádán Kulturním zařízením města Valašského Meziříčí. Finanční
podporu poskytlo Ministerstvo kultury ČR,
město Valašské Meziříčí a CS CABOT
ve spolupráci s NIPOS ARTAMA Praha
a Národným osvetovým centrom Bratislava.
(smo)

Vstupné v předprodeji 250 Kč,
na místě 300 Kč.
Pátek, od 9.00 hod., M-klub

I. kolo soutěže

14.00 – pokračování I. kola
20.00 – losování II. kola,
doprovodný program:

KADIŠ

Pořad z písní a veršů ruského básníka a písničkáře Alexandra Galiče. Účinkují studenti
DAMU Praha, režie Hana Kofránková.
Sobota, od 9.00 hod., prostory KZ

II. kolo soutěže

Soutěžní kola i doprovodné programy jsou
přístupné také široké veřejnosti. Proto na

14.00 – rozborový seminář s porotou
19.30 – vyhlášení výsledků,
přehlídka vítězů,
slavnostní zakončení 48. ročníku MFP

Valmez 2012
První ročník multižánrového hudebního
festivalu Valmez 2012 představí meziříčské kapely v sobotu 20. října od 14 hodin
v prostorách Kulturního zařízení města
Valašského Meziříčí. Již v pátek 19. října
však v M-klubu proběhne prolog celé akce.
Nejlepší DJ’s z Valmezu a okolí rozproudí
fanoušky na taneční párty, která začne ve
20.00 hodin.

Cílem celého festivalu je představit široké
veřejnosti meziříčské autorské kapely bez
ohledu na hudební styl a umožnit tak muzikantům prezentovat svou vlastní tvorbu. Vše
se bude odehrávat v prostorách Kulturního
zařízení. Ve velkém sále si příjdou na své
milovníci alternativy a folku a M-klubu
budou vévodit tvrdé kytarové rify a metalové melodie. Rozdělení však není jednoznačné, jelikož žánry se budou na jednotlivých
www.kzvalmez.cz

scénách prolínat a také diváci mohou migrovat mezi jednotlivými koncerty a sami posuzovat účinkující.
Pokud máte rádi hudbu, zábavu, dobrou
společnost a chcete se orientovat ve valašskomeziříčské hudební scéně, tak byste neměli chybět. Vstupné je lidové. Do sedmnácté hodiny pouhých 50Kč, poté 100Kč. (smo)
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tel.: 571 684 577 (557)
více informací na: sklub.kzvalmez.cz
středa 3. října v 19.00 hod., sál KZ
DVOJKONCERT

IVO JAHELKA + MIREK PALEČEK
Poslechnete si oblíbené písně V+W+J, ale i řadu
osobitých autorských skladeb.
Vstupné 180 Kč, od 3. řady na balkóně 150 Kč, na
místě 200 Kč, od 3. řady na balkóně 180 Kč.
sobota 6. října v 16.00 hod., sál KZ

a navždy změní jejich život. Rozdělují je dvě generace, a co začíná, jako komedie kontrastu kultur se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku osamělosti, předsudků a netolerance.
Hrají: Stanislav Zindulka a Matěj Hádek.
Filmová a divadelní agentura Praha

pátek 5. října ve 20.00 hod.

Divadelní předplatné, doprodej vstupenek od 26.
září, vstupné 250 Kč.

Vstupné 60 Kč.

středa 24. října v 19.00 hod., sál KZ

J. ŠKRDLÍK – violoncello
K. SCHWARZOVÁ – viola da gamba
Koncert v předplatném, na kterém zazní suity
J. S. Bacha, sonáty J. B. de Boismortiera a Luigiho
Boccherini.
Doprodej vstupenek od 3. října, vstupné 150 Kč.

48. Mezinárodní festival poezie

aneb dobrodružství v českých řekách

Podrobný program najdete na titulní straně.

Pohádka o zatoulané malé velrybě, která hledá
kamaráda. Divadlo Krapet Praha

středa 31. října

středa 10. října v 17.00 hod.

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
aneb Hledáme s občany 10 největších problémů
města.
Vstup zdarma.
pátek 12. října v 18.00 hod., sál KZ

SETKÁNÍ NA ZÁMKU
Společný koncert valašskomeziříčských sborů
a souborů. Účinkují: CM Polajka, DPS Broučci
při ZŠ Salvátor, Smyčcový orchestr ZUŠ,
L‘udová hudba mesta Čadca a spevácká skupina DFS-Kelčovan, Basové „G“ Gymnázia
Františka Palackého.

Live: SUNFLOWER CARAVAN (rock’n’roll/Praha)
TESKOHIPPIES (rock‘n‘roll-alternative/SK)
DJs: PAN TOFLAK & DJ VARLE (M-klub)

sobota 6. října ve 20.00 hod.
PORTA INFERI (metal-power/Nový Jičín)
PERSONAL SIGNET (progressive-metal/Praha)
METROPOLIS (rock-metal/Sereď – SK)
Vstupné 70 Kč.
úterý 9. října v 19.00 hod.

FILMOVÝ M-KLUB – Ozvěny AniFestu
To nejlepší z festivalu animovaného filmu v Teplicích.

čtvrtek 25. října – sobota 27. října

VELRYBA LÍZINKA

Pohádkové předplatné Sedmikráska, vstupné dospělí 100 Kč, děti 60 Kč.

M-KLUB PARTY

DEN ZDRAVÍ
9.00 – 12.00 hod., sál KZ
Hry, soutěže, kvízy pro ZŠ a SŠ na téma zdraví
a prevence úrazů.
9.00 – 16.00 hod., Divadelní kavárna KZ
M ě ř e n í u k a z a t e l ů z d r av í p r o v e ř e j n o s t ,
Rotopedtours, ochutnávka zdravé výživy.
19.00 – 21.00 hod., sál KZ
Zábavně o stáří – zábavný pořad České televize s Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem.
Vstupné 40 Kč.
PŘIPRAVUJEME:

Vstupné 30 Kč.
čtvrtek 11. října ve 20.00 hod.

MICHAL PAVLÍČEK TRIO
Koncert české kytarové legendy.
Vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč.
pátek 12. října ve 20.00 hod.

DUBSTEP BEATS
Vstupné 40 Kč.
sobota 13. října ve 20.00 hod.
ČUTACÍ MERUNA (indie-alternative/Strakonice)
APATHEIA (rock/Havířov)
OUT OF SORTS (indie-alternative/ValMez)
SCORE IN SIGHT (rock-progressive/ValMez)
Vstupné 60 Kč.

pátek 2. listopadu v 17.00 hod., náměstí

REJ MEZIŘÍČSKÝCH STRAŠIDEL
Průvod Valašským Meziříčím v maskách a s lampiony. Na konci bude pro všechny připraven parádní ohňostroj.

středa 17. října v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD,
NECH BROUČKA ŽÍT
I hmyz má své lásky, plesy, rauty, starosti, radosti...

Vstupné dobrovolné.

MALÁ SCÉNA ZA OPONOU

Vstupné 80 Kč.

sobota 13. října v 19.00 hod., sál KZ

čtvrtek 4. října ve 20.00 hod.

pátek 19. října ve 20.00 hod.

PROPADLO

JAN BURIAN – Antidepresivní večírek

VALMEZ 2012

valašskomeziříčská derniéra!

Posezení u klavíru ve společnosti známého
písničkáře.

Warm up s místními DJs.

Děj Propadla se odehrává pod jevištěm jednoho
malého, neúspěšného, na dotacích závislého divadla. Tragikomické postavy dostanou šanci změnit
svůj osud ve chvíli, kdy na scénu propadlem vpadne tajemný muž v hubertusu. Z dílny tvůrců filmového hitu Protektor. Účinkuje divadlo Dopadlo.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.
úterý 16. října v 19.00 hod., sál KZ

ANDER Z KOŠÍC
A DUET GALÁNEČKY

Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.
úterý 30. října ve 20.00 hod.

NOVINÁŘI NA HORKÉ PŮDĚ
Reportér Českého rozhlasu MARTIN DORAZÍN
a spisovatelka, cestovatelka a externí redaktorka
Českého rozhlasu PAVLA JAZAIRIOVÁ vyprávějí o arabských revolucích, které otřásají i naším
světem.
Vstupné 70 Kč.

Komik a vypravěč Ander z Košíc baví publikum ve
východoslovenském nářečí již čtyřicet let. „Ľudze
mojo“ – tak začíná večer plný skvělého humoru a dobré nálady, který doplní duet Galánečky
Markéta Luskačová a Kamil Barták.
Vstupné 160 Kč, od 3. řady na balkóně 130 Kč, na
místě 190 Kč, od 3. řady na balkóně 160 Kč, pro
členy Klubu důchodců při KZ vstupné 80 Kč.
středa 17. října v 19.00 hod., sál KZ
Jeff Baron

Vstupné 30 Kč.
sobota 20. října ve 14.00 hod.

VALMEZ 2012
Multižánrový hudební festival valašskomeziříčských kapel.
Vystoupí: ELEKTRÏCK MANN, DOCUKU, LUCIE
REDLOVÁ & GARDE, BLACK ADDER, HAROM,
TICHONOV, FACAN, 4DOGS, THE DUST, DRTIKOL,
JAM CLUB SPECIAL, EDWARD’S HOPE, JAN
HLUCHÁŇ, AFTERMATH, KAREL KOŇAŘÍK BAND.
Vstupné do 17.00 hod. 50 Kč, poté 100 Kč.
pondělí 22. října ve 20.00 hod.

LOCKERBIE (ISL)
tel.: 571 684 444 (577)
více informací na: mklub.kzvalmez.cz
úterý 2. října v 19.00 hod.

Islandská pop-rocková kapela poprvé na návštěvě v České republice.
Vstupné 80 Kč.
středa 24. října v 19.00 hod.

NÁVŠTĚVY U PANA GREENA

DIVADLO SCHOD, CYROŠ A METÚD

IMPROLIGA

Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku
dva muže, kteří by se jinak nikdy nesetkali

Velká Morava očima místních ochotníků.

První zápas v divadelní improvizaci v nové sezoně...

Vstupné 80 Kč.

Vstupné 80 Kč.
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www.kzvalmez.cz

čtvrtek 25. října – sobota 27. října

čtvrtek – neděle, 4. – 7. října, 19.30 hod.

48. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL POEZIE

96 HODIN: ODPLATA (Taken 2)

48. ročník soutěže amatérských recitátorů, více informací včetně doprovodného programu na www.
kzvalmez.cz.

Francouzský akční thriller.
Režie: Olivier Megaton.

pondělí 29. října v 19.00 hod.

FILMOVÝ M-KLUB – The Doors
Strhující portrét hudební legendy!

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

Vstupné 30 Kč.

pondělí, 1. října, 19.30 hod.

středa 31. října v 19.00 hod.

Francouzské drama.
Režie: Bertrand Bonello.

DIVADLO DIV.OCH,
VENKOVSKÝ FELČAR
Benefiční večer sdružení ČLOVĚK ČLOVĚKU, tentokrát s rožnovským ochotnickým spolekem, výtěžek z představení bude opět věnován postiženému dítěti.
Vstupné 80 Kč.

NEVĚSTINEC (L´apollonide)
Filmový obraz života pařížských prostitutek na
přelomu 19. a 20. století. Do popředí se dostávají
autentické osudy dívek, jejich rivalita i přátelství.
Hrají: Hafsia Herzi, Céline Sallette, Jasmine
Trinca, Adele Haenel, Alice Barnole a další.

Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 98 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.

Přístupno od 15 let, cena 70 Kč, 122 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.

České drama. Režie: Tomáš Magnusek.

pondělí – středa, 1. – 3. října, 17.00 hod.

SOUSEDSKÁ HLÍDKA (The Watch)
Americká sci-fi komedie.
Režie: Akiva Schaffer.

Tel.: 571 615 202
E-mail: cervenkova@kzvalmez.cz
více informací na: galerie.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
Otevírací doba: Pondělí zavřeno
			
Út – Pá 09:00 – 17:00
			
So – Ne 13:00 – 17:00
Vstupné: Dospělý 20Kč, slevněné 10Kč a rodinné
40Kč. Vstupenku je možno uplatnit v Galerii Kaple
i Sýpka. Školní exkurze zdarma.

JAN VYTISKA – černý sabat

Na klidném předměstí středoamerického městečka Glenview se stane zločin. Proto se jeden z jeho
nejaktivnějších obyvatel Evan, který své město miluje nade vše, rozhodne založit vlastní domobranu s názvem Sousedská hlídka. Jednoho dne se
ale něco stane. Při jedné z obhlídek města narazí hlídka na odporné emzáky, kteří chtějí zaútočit
na naši zemi.
Hrají: Jonah Hill, Ben Stiller, Vince Vaughn,
Richard Ayoade, Billy Crudup, Rosemarie
DeWitt, R. Lee Ermey a další.
Přístupno od 15 let, cena 100 Kč, 102 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
úterý – středa, 2. – 3. října, 19.30 hod.

SUPERCLÁSICO

pátek 28. 9. 2012 – pátek 16. 11. 2012
Komentovaná prohlídka s autorem výstavy:
16. 11. 2012 v 10.00 hod.

Dánská komedie.
Režie: Ole Christian Madsen.

Rodák z Rožnova pod Radhoštěm a absolvent
Fakulty umění v Ostravě již patří mezi silnou generaci mladých výtvarníků. Jeho tvorba navazuje
na specifickou pop-surrealistickou linii současné
české malby. Inspiraci nachází ve street artu, béčkových filmech a tuctových počítačových hrách.
Zobrazuje také temné vize, apokalyptické výjevy
a deathmetalové dekorace ozvláštněné o prvky
venkovské mytologie a folkloru.

Christian je dánský obchodník s vínem, ale především smolař, kterého manželka vyměnila za argentinskou fotbalovou hvězdu Juana Diaze. Když
pod záminkou rozvodu přijede se svým synem do
Buenos Aires, chce ve skutečnosti srdce své ženy
získat zpět. Podaří se Christianovi pokořit argentinského hřebce?
Hrají: Anders W. Berthelsen, Paprika Steen,
Jamie Morton, Sebastian Estevanez, Adriana
Masciarino a další.
Přístupno od 12 let, cena 80 Kč, 99 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 4. – 7. října, 17.00 hod.

CESTA DO LESA
Česká komedie. Režie: Tomáš Vorel.

BORIS SIRKA – Ouroboros
čtvrtek 13. 9. 2012 – neděle 27. 10. 2012

Boris Sirka (1981, Snina) absolvoval studium na
Fakulte umení Technickej univerzity v Košicích
v ateliérech profesorech Rudolfa Sikory a Zbyňka
Prokopa. Pro jeho tvorbu je typická práce s klasickou malbou, přičemž aktuálně je u něho možné
sledovat i multimediálně přesahy ve formě videí,
animacích a sítě-specifických instalací. Zaměřuje
se na tajemné motivy s děsivou atmosférou, většinou podpořenou figurálními výjevy. Účastnil
se mnoha významných výstavních projektů na
Slovensku i v zahraničí a byl finalistou Ceny
Oskára Čepana.

Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA Bryan
Mills, který před dvěma lety v Paříži nemilosrdně
pozabíjel gang obchodníků s bílým masem, aby
zachránil život své unesené dcery. Nyní ho na
výletě v Istanbulu překvapí návštěva dcery Kim
a také bývalé manželky Lenore. Poklidná dovolená netrvá dlouho. Lenore je přímo před zraky
Bryana unesena.
Hrají: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke
Jansen a další.

Honza Marák dávno rezignoval na kariéru „ajťáka“
a koupil chalupu na konci malé vesnice, kde se zabydlel se svojí ženou Markétou, dcerou Anynou
a synem Sayenem. Pracuje v lese jako pomocný
dělník, spravuje cesty, těží dřevo, pomáhá lesákům. Markéta se živí masážemi a alternativním léčením pacientů. Dcera Anyna navštěvuje přespolní ZŠ, kde však stále propadá, protože se toulá po
lesích a místo z učebnic se učí z přírody.
Hrají: Tomáš Vorel Jr., Anna Linhartová, Bolek
Polívka, Eva Holubová, Tomáš Hanák, Bára
Schlesinger, Jiří Schmitzer, Milan Šteindler a další.
Přístupno od 12 let, cena 80 Kč, 110 minut, česky,
2D digitální kopie.

www.kzvalmez.cz

pondělí – středa, 8. – 10. října, 17.30 hod.

BASTARDI 3
Film, který před dvěma lety šokoval veřejnost, vrcholí. Drama, které bez přetvářky ukazuje tvrdou
realitu dnešní doby, ukazuje, kam až může vše
dojít, budeme-li jen nečinně přihlížet...
Hrají: Tomáš Magnusek, Ilona Svobodová,Tomáš
Topfer, Rudolf Hrušínský, Jan Tříska, Martina
Menšíková, Dana Batulková,Jiří Krampol,
Kateřina Brožová a další.
Přístupno od 15 let, cena 90 Kč, 97 minut, česky,
2D digitální kopie.
pondělí – středa, 8. – 10. října, 19.30 hod.

NABOŘ A UJEĎ (Hit and Run)
Americká akční komedie.
Režie: Dax Shepard, David Palmer.
Charlie Bronson riskuje svou skrytou identitu,
aby se se svou přítelkyní dostal do Los Angeles,
kde na ně čeká jejich životní šance. Brzy je však
vyčmuchá Charlieho bývalý kamarád z gangu
a chce, co mu patří. Zábavný road – trip se tak
mění v bláznivou honičku, do které se připletou
i Federálové a banda podivínů.
Hrají: Bradley Cooper, Dax Shepard, Kristen
Bell a další.
Přístupno od 15 let, cena 90 Kč, 100 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 11. – 14. října, 17.30 hod.

HOŘÍ, MÁ PANENKO
Česká komedie. Režie: Miloš Forman.
Hoří, má panenko, slavný film ze zlatého fondu
české kinematografie se po 45 letech opět vrací
do kin na digitálně restaurované kopii. Tento film
je jedním z vrcholů československé nové vlny.
Byl natočen v roce 1967 podle námětu Miloše
Formana, Jaroslava Papouška a Ivana Passera.
Hrají: Jan Vostrčil, Josef Šebánek, Ladislav
Adam, Vratislav Čermák, František Debelka,
Václav Novotný, František Paska a další.
Přístupno od 12 let, cena 90 Kč, 71 minut, česky,
2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 11. – 14. října, 19.30 hod.

LOOPER
Americké akční sci-fi. Režie: Rian Johnson.
Loopeři jsou nájemní zabijáci, kteří pracují pro zločineckou organizaci. Existuje pro ně pouze jediné pravidlo – za žádnou cenu nikdy nesmí nechat
svůj cíl utéct. Joe patří mezi loopery, spolehlivě
vykonává svou práci a užívá si luxusního, bezstarostného života. A to platí až do chvíle, kdy dostane další zakázku.
Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis,
Emily Blunt, Piper Perabo, Jeff Daniels, Paul
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Dano, Garret Dillahunt a další.
Přístupno od 15 let, cena 100 Kč, 118 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
pondělí – středa, 15. – 17. října, 17.00 hod.

VE STÍNU
České kriminální drama.
Režie: David Ondříček.
V bývalém Československu 50. let se odehrává
napínavý kriminální příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán Hakl vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních
intrik tajné policie začíná stávat politická kauza.
Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa
Norisová, Jiří Štěpnička, Marek Taclík, David
Švehlík, Filip Antonio a další.
Přístupno, cena 100 Kč, 106 minut, česky, 2D digitální kopie.
pondělí, 15. října, 19.30 hod.

Happy, Happy

(Sykt Lykkelig)
Norská komedie. Režie: Anne Sewitsky.

Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Británii. Jedné malé vesničce se však
daří statečně odolávat, ale každým dnem je slabší
a slabší. Britská královna proto vyslala svého věrného důstojníka Anticlimaxe, aby vyhledal pomoc
u Galů. Asterix a Obelix tak vyrážejí na pomoc
svým britským sousedům.
Hrají: Gérard Depardieu, Edouard Baer,
Fabrice Luchini a další.
Přístupno, cena za 3D verzi 130 Kč, cena za 2D
verzi 90 Kč, 125 minut, český dabing, 3D a 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 18. – 21. října, 19.30 hod.

PARANORMAL ACTIVITY 4
Americký horor.
Režie: Henry Joost, Ariel Schulman.
Do kin se vrací hororová série, ze které se během
pár let stal fenomén. Připravte se na intenzivní
filmový zážitek, který nenechá nikoho chladným.
Snad kromě hrdinů filmu, kteří se s paranormálními aktivitami setkají na vlastní kůži. Vy ostatní
toto setkání možná přežijete.
Hrají: Katie Featherston, Kathryn Newton, Matt
Shively a další.

Zábavný film o partnerských vztazích, běžné manželské krizi a jejím netradičním řešení.
Hrají: Agnes Kittelsen, Henrik Rafaelsen,
Joachim Rafaelsen, Maibritt Saerens a další.

Přístupno od 15 let, cena 100 Kč, 95 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.

Přístupno od 12 let, cena 70 Kč, 88 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.

POSTRADATELNÍ 2 (The Expendables 2)

úterý – středa, 16. – 17. října, 19.30 hod.

HASTA LA VISTA!
Belgické komediální drama.
Režie: Geoffrey Enthoven.
Philip, Lars a Jozeph jsou tři mladíci po dvacítce,
kteří milují víno a ženy. Jenže jsou stále panicové.
Pod záminkou ochutnávání vína se vydají na cestu
do Španělska s vidinou prvních sexuálních zážitků. Nic je nemůže zastavit – dokonce ani jejich
handicap: jeden je slepý, druhý na vozíku a třetí
zcela ochrnutý. Hasta la vista! V této road movie
je cesta důležitější než její cíl.
Hrají: Robr e cht Vand en Thor e n, Gill es
De Schrijver, Tom Audenaert, Isabelle de
Hertoghová a další.
Přístupno od 12 let, cena 90 Kč, 115 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 18. – 21. října, 17.00 hod. ve 3D
pondělí – středa, 22. – 24. října, 17.00 hod. ve 2D

ASTERIX & OBELIX VE SLUŽBÁCH
JEJÍHO VELIČENSTVA
Francouzská komedie.
Režie: Laurent Tirard.

pondělí – čtvrtek, 22. – 25. října, 19.30 hod.
Americký akční thriller.
Režie: Simon West.
Po nebývalém úspěchu prvního dílu se největší akční hrdinové světa opět vracejí společně na
plátna kin. Tentokrát jsou vyzbrojeni nejen ničivou municí, ale i posilou v podobě dalších hvězdných jmen.
Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li,
Dolph Lundgren, Chuck Norris, Liam Hemsworth,
Scott Adkins, Jean-Claude Van Damme, Bruce
Willis, Arnold Schwarzenegger a další.
Přístupno od 15 let, cena 80 Kč, 103 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 25. – 28. října, 17.30 hod. ve 3D
pondělí – středa, 29. – 31. října, 17.30 hod. ve 2D

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
Český animovaný film.
Režie: Jan Tománek.
Do kin se v české animované 3D komedii Kozí
příběh se sýrem vrací oblíbená postava prostořeké Kozy s hlasem Jiřího Lábuse a volně navazuje
na předchozí díl. Děj filmu se přenese ze středověké Prahy do pohádkového sýrového království
a kromě starých známých postav se mohou diváci těšit na řadu pohádkových bytostí a nové hlavní

hrdiny – děti Kuby a Máci – Honzíka a Zuzanku,
kteří spolu s Kozou procházejí celým příběhem.
Přístupno, cena za 3D verzi 140 Kč, cena za 2D
verzi 100 Kč, 82 minut, česky, 3D a 2D digitální kopie.
pátek – neděle, 26. – 28. října, 19.30 hod.
úterý – středa, 30. – 31. října, 19.30 hod.

SKYFALL
Britský akční thriller.
Režie: Sam Mendes.
Daniel Craig se opět představí v roli Jamesa Bonda,
agenta 007, kterého stvořil Ian Fleming. Tentokrát
má jeho akce název Skyfall a je to v pořadí už 23.
film najdéle trvající série na stříbrných plátnech.
V nejnovějším příběhu projde těžkou zkouškou jeho
loajalita vůči M, kterou dohání její vlastní minulost.
Když MI6 napadne neznámý útočník, Bond musí
vypátrat a zneškodnit zdroj ohrožení – bez ohledu
na to, kolik bude muset obětovat on sám.
Hrají: Daniel Craig, Judi Dench, Ralph Fiennes,
Javier Bardem, Naomie Harris a další.
Přístupno od 12 let, cena 120 Kč, 145 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
pondělí, 29. října, 19.30 hod.

3 (Drei)
Německé komediální drama.
Režie: Tom Tykwer.
Novinářka Hanna a architekt Simon jsou úspěšný
pár žijící v Berlíně v harmonickém svazku, který
trvá již dvacet let. Až do okamžiku, kdy do jejich
života vstoupí atraktivní Adam. Problém je v tom,
že Hanna ani Simon o svých vzájemných citech
k Adamovi netuší.
Hrají: Sophie Rois, Sebastian Schipper, David
Streisow, Annedore Kleist a další.
Přístupno od 15 let, cena 70 Kč, 119 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
středa, 31. října, 15.00 hod.

KRÁLOVA ŘEČ (The King‘s Speech)
Britské historické drama.
Režie: Tom Hooper.
Příběh anglického krále Jiřího VI., manžela
Alžběty II., který se po abdikaci svého bratra stává
plnohodnotným nástupcem a držitelem anglického
trůnu. Kvůli své koktavosti ho však okolí považuje
za neschopného. Panovník se proto rozhodne využít pomoc hlasového odborníka Lionela.
Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena
Bonham Carter, Guy Pearce, Michael Gambon,
Jennifer Ehle a další.
Přístupno od 12 let, cena 50 Kč, 118 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
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