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informace o programech Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí
s-klub >> informace o předplatném, kino svět >> Já padouch 2, galerie kaple >> Czech press photo

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí připravuje další ročník Valašskomeziříčského kulturního léta. Od začátku července se Amfiteátr
v parku zámku Kinských stane hlavním těžištěm široké škále kulturních akcí pro všechny věkové kategorie. Čtvrteční odpoledne budou patřit koncertům a divadelním představením a srpnové víkendy
zase promítání letního kina. I letos se do programu
kulturního léta zapojuje Muzeum regionu Valašsko
– zámek Kinských se svými akcemi. Program kulturního léta by se neobešel bez finanční podpory
města Valašské Meziříčí.

čtvrtek 4. července – neděle 29. září,
zámek Kinských

PROMĚNY
VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
Součástí výstavy jsou komentované procházky po
městě každou středu od 10:00 hodin, které začínají u Turistického informačního centra na II. nádvoří zámku Žerotínů. První procházka se koná 3.
července, poslední 25. září 2013.
Více na www.muzeumvalassko.cz
čtvrtek 18. července v 16.00 hod., Amfiteátr

PŘÍHODY KLUKA BOMBARĎÁKA!
Interaktivní hudebně-divadelní představení pro
děti.
Vstup zdarma.
středa 24. července ve 20.00 hod., M-klub

DUKE SPECIAL (GB)

čtvrtek 1. srpna v 18.00 hod., Amfiteátr

čtvrtek 22. srpna v 16.00 hod., Amfiteátr

POUTNÍCI

SEJDEME SE PŘI DECHOVCE

Koncert legendární bluegrassové a country kapely.
Zazní písně jako Panenka, Hotel Hillary, Pojďme se
napít a další nestárnoucí poutnické hity.

K poslechu a tanci zahraje Dechová hudba města
Valašského Meziříčí a Záhořané z Prostřední Bečvy.

Vstup zdarma.
čtvrtek 8. srpna v 18.00 hod., Amfiteátr

FOJTI

Vstup zdarma.
pátek 23. srpna ve 20.15 hod., Amfiteátr

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH
STRÁŽCŮ (Epic)

Folkrocková skupina z Valašského Meziříčí.

Americký animovaný film. Režie: Chris Wedge.

Vstup zdarma.

Přístupno bez omezení, cena 80 Kč, 102 minut,
český dabing, 35 mm filmová kopie.

čtvrtek 15. srpna v 18.00 hod., Amfiteátr

THE DUST
Mladá sedmičlenná kapela z Valašského Meziříčí hrající rockovou hudbu v poslední době velmi ovlivněnou
blues, swingem nebo i jazzem.

Vstup zdarma.
pátek 16. srpna 14.00 – 20.00 hod.
sobota 17. srpna 9.00 – 20.00 hod.,
I. nádvoří zámku Žerotínů

sobota 24. srpna ve 20.15 hod., Amfiteátr

MÉĎA (Ted)
Americká komedie. Režie: Seth MacFarlane.
Nepřístupné pro děti do 15 let, cena 80 Kč, 106
minut, původní s titulky, 35 mm filmová kopie.
čtvrtek 29. srpna v 18.00 hod., Amfiteátr

YANTAR

VÝSTAVA PATCHWORkových
přikrývek

Autorská folk-rocková skupina z Břeclavi.

Součástí bude také výstava a prodej paličkované krajky a prodej látek, šicích pomůcek a dárkových předmětů. Pořádá 1. Moravský patchworkový klub ve spolupráci s KZ.

pátek 30. srpna ve 20.00 hod., Amfiteátr

Vstupné dobrovolné
pátek 16. srpna ve 20.30 hod., Amfiteátr

Přístupno bez omezení, cena 80 Kč, 90 minut,
český dabing, 35 mm filmová kopie.

Vstup zdarma.

CROODSOVI (The Croods)
Americká animovaná komedie.
Režie: Chris Sanders, Kirk De Micco.

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU

sobota 31. srpna ve 20.00 hod., Amfiteátr

Severoirský písničkář a kabaretiér se vrací do
M-klubu, tentokrát s celou kapelou.

(Ice Age: Continental Drift)
Americká animovaná komedie.

Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 240 Kč.

Přístupno bez omezení, cena 80 Kč, 94 minut,
český dabing, 35 mm filmová kopie.

Česká komedie Režie: Jan Prušinovský.

čtvrtek 25. července v 18.00 hod., Amfiteátr

BANDABAND

sobota 17. srpna ve 20.30 hod., Amfiteátr

Kapela hrající výbušnou směs blues, rocku, funku
a latiny, která nutí lidi všech věkových skupin
dupat si do rytmu.

(The Expendables 2)
Americký akční thriller. Režie: Simon West.

Vstup zdarma.

Nepřístupné pro děti do 15 let, cena 80 Kč, 103
minut, původní s titulky, 35 mm filmová kopie.

EXPANDABLES: POSTRADATELNÍ 2

www.kzvalmez.cz

OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ
ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 80 Kč, 102
minut, česky, 35 mm filmová kopie.
každý čtvrtek v 16.00, 17.00 a 18.00 hod.,
zámek Kinských

Muzejní čtvrtky
Více na www.muzeumvalassko.cz.

červen 2013

tel.: 571 684 577 (557)
více informací na: sklub.kzvalmez.cz

Divadelní předplatné
sezóna 2012/2013
středa 18. září 2013 v 19.00 hod., sál KZ
Robert Thomas

MANDARINKOVÝ POKOJ
Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí zajímavé příběhy lidí ve vtipných, krátkých
jednoaktovkách s překvapivým přímo detektivním záměrem.
Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol
Topoľský, Bibiana Ondrejková
Bratislavské hudobné divadlo
říjen 2013
Milan Kopecký

DVEŘE ANEB PANE,
VY JSTE NÁHODA!
Úsměvná, konverzační komedie o naději. O naději
pro kterou není podstatný věk, a kterou nemohou
zastavit ani zamčené dveře od bytu.
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková/
Tereza Nekudová
Agentura AP Prosper Praha

Surrealistická crazy-komedie, plná absurdního humoru a precizně vystavěných situací.
Účinkují: Pavla Tomicová, Jiří Zapletal, Lubor
Novotný, Miroslav Zavičár, Ondřej Malý
Režie: David Drábek
Klicperovo divadlo Hradec Králové

senioři a děti do 15 let: 800 Kč
II. pořadí: 1.–4. řada židlí, 1.–5. řada sedadel,
1., 2. a 3. lóže: 800 Kč
senioři a děti do 15 let: 700 Kč
III. pořadí: 2.–6. řada balkón: 700 Kč
senioři a děti do 15 let: 650 Kč

březen 2014
Fjodor Michajlovič Dostojevskij

POHÁDKOVÉ PŘEDPLATNÉ
SEDMIKRÁSKA 2013/2014

NĚŽNÁ JE NOC
Scénický fragment románu Zločin a trest a povídky Něžná. Inscenace nabízí komorně pojatou podívanou s unikátním herectvím Martina
Hofmanna a v druhé části Mariky Šoposké.
Divadelní spolek Kašpar Praha
Ceny předplatného:
1.–4. řada židlí, 1.–8. řada sedadel, 1. řada balkón,
1. a 2. lóže: 1 500 Kč
9.–14. řada sedadel, 3. lóže: 1 400 Kč
2.–6. řada balkón: 1 300 Kč

sobota 9. listopadu 2013 v 16.00 hod., sál KZ
Libor Jeník, Radovan Snítil

středa 25. září v 19.00 hod., sál KZ

Klasická pohádka s písničkami na motivy báchorek o českém Honzovi, který tentokrát zvítězí nad
chamtivým královským rádcem.
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

BRNĚNSKÉ INSTRUMENTÁLNÍ TRIO

VLADISLAV BLÁHA – kytara
JIŘÍ NOVOTNÝ – housle
JAROMÍR ZÁMEČNÍK – bajan

středa 16. října v 19.00 hod., sál KZ
LUKÁŠ MOŤKA – trombón
ONDŘEJ MOŤKA – trumpeta
LENKA ŠIMORDOVÁ-POLÁŠKOVÁ – klavír
středa 13. listopadu v 19.00 hod., sál KZ

A DO PYŽAM!

MARTINA SCHULMEISTEROVÁ – klavír
JAN SCHULMEISTER – housle
KAMIL ŽVAK – violoncello

PETROF PIANO TRIO

středa 15. ledna 2014 v 19.00 hod., sál KZ

sobota 15. března 2014 v 16.00 hod., sál KZ
Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček

VELBLOUD, RYBA, SLEPICE
aneb NÁMOŘNICKÁ HISTORIE
Tři klasické pohádky v námořnickém tričku.
Na principu Šeherezádina vyprávění vystavěli autoři inscenace svou námořnickou historii: ve skutečnosti se vlastně jedná o tři klasické pohádky
(Ošklivé káčátko, O rybáři a rybce a O kohoutkovi a slepičce).
Naivní divadlo Liberec
sobota 12. dubna 2014 v 16.00 hod., sál KZ
Rudolf Čechura, Jiří Šalamoun

Zazní klasická díla vážné hudby i jazzové skladby.
Pavel Kudelásek – housle
Radek Křižanovský – housle
Pavel Ciprys – viola
Pavel Verner – violoncello

MAXIPES FÍK

středa 12. února 2014 v 19.00 hod., sál KZ

leden 2014
John Murrell

JANÁČKOVA FILHARMONIE
OSTRAVA

CORNI DELICATI
Sexteto lesních rohů z hráček a hráče České
filharmonie, Symfonického orchestru hl. m.
Prahy FOK a Komorní filharmonie Pardubice.
Původní repertoár je na koncertech doplněn transkripcemi skladeb pro jiná obsazení, ale i díly
zkomponovanými přímo pro toto obsazení.
středa 5. března 2014

Zájezd do Beskydského divadla v Novém Jičíně.
středa 16. dubna v 19.00 hod., sál KZ
PETR POMKLA – flétna
LUCIE FIŠEROVÁ – cembalo
DALIBOR PIMEK – violoncello

únor 2014
Ladislav Smoček

středa 14. května 2014 v 19.30 hod.,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
PETR ČECH – varhany
LUDMILA VERNEROVÁ – soprán

PODIVNÉ ODPOLEDNE
DR. ZVONKA BURKEHO

Ceny předplatného:
I. pořadí: 6.–14. řada sedadel, 1. řada balkón: 900 Kč

červenec / srpen 2013

JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD

KVARTETO APOLLON

Brilantní komedie, která si neklade jiný cíl, než
pobavit diváka. Kultivovaně oživuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky. Autor má
mimořádný cit pro vtip, situační a slovní komiku.
Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa, Kateřina
Brožová / Kamila Špráchalová , K ate řina
Hrachovcová-Herčíková/Nela Boudová, Eva
Čížková, Martin Hruška/Zdeněk Vencl.
Režie: Petr Hruška.
Agentura AP Prosper Praha

Komorní komediálně laděna hra zachycuje odvrácenou tvář skandálního života divadelní ikony
Sáry Bernhardtové, legendy francouzského divadla, ve společnosti jediného muže - oddaného tajemníka – Georgea Pitoua.
Účinkují: Hana Maciuchová a Jaroslav Satoranský
Divadlo v Řeznické Praha

JAK SE BUBNUJE NA PRINCEZNY
Princezna Maryška má ráda obyčejného ovčáka. Tatíček král se proto na princeznu velice zlobí
a desátníkovi, který si na Maryšku myslí, se to taky
vůbec nelíbí. S pomocí hodné chůvy, Jenerála
a malých diváků snad všechno dobře dopadne.
Režie: David Vacke, hudba: Jiří Pavlica
Umělecká agentura PIERROT Uherské Hradiště

KONCERTNÍ PŘEDPLATNÉ
SEZÓNA 2013/2014

listopad 2013
Marc Camoletti

JEŠTĚRKA NA SLUNCI

sobota 5. října 2013 v 16.00 hod., sál KZ
Vojtěch Vacke

www.kzvalmez.cz

Velepsinu s Ájou nastudovalo Divadlo Petra
Bezruče z Ostravy.
Ceny předplatného:
1.–4. řada židlí, 1.–10. řada sedadel: děti 200 Kč,
dospělí 350 Kč
11.–14. řada sedadel, balkón, lóže: děti 150 Kč,
dospělí 300 Kč
Změna programu vyhrazena!
Prodej, rezervace a potvrzení předplatného
dosavadním abonentům 1. – 31. srpna 2013,
novým zájemcům o předplatné prodej abonentek 1. – 13. září 2013. Ukončení prodeje
předplatného 17. září 2013.Předplatné můžete
potvrdit osobně v Informačním centru, telefonicky na 571 684 558 nebo e-mailem:
bajanova@info-vm.cz.
Otevírací doba Po–Pá 9.00–17.00 hod.

velkolepých překvapení a humorných neshod, které
musejí oba rozpačití hrdinové překonat, aby dokázali společně bok po boku bojovat s lidskou chamtivostí a korupcí.

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
Studenti a Školní exkurze zdarma. Vstupné:
Dospělý 20 Kč, zlevněné 10 Kč a rodinné 40 Kč.
Vstupenku je možno uplatnit v galerii Kaple i Sýpka.
21. 6. 2013 – 30. 8. 2013

CZECH PRESS PHOTO 2012

tel.: 571 622 766
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
pondělí – středa, 1. – 3. července, 19.30 hod.

SVĚTOVÁ VÁLKA Z (World War Z)
Americký thriller.
Režie: Marc Forster.
Hrají: Brad Pitt, Eric Wast, Mireille Enos, David
Morse, Matthew Fox a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 120 Kč, 116
minut, původní s titulky, digitální kopie.
pondělí – středa, 1. – 3. července, 17.00 hod.

RYCHLE A ZBĚSILE 6

(Fast and the Furious 6)
Americký akční film. Režie: Justin Lin.

Galerie Kaple hostí opět jako jediná po galeriích
v Praze a Bratislavě následnou výstavu osmnáctého ročníku novinářské soutěže Czech Press
Photo 2012. Soutěže se zúčastnilo 297 fotografů s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice s celkovým počtem 3719 fotografií. Hlavní
cenu „Fotografie roku Czech Press Photo 2012,
Křišťálové oko“ získal fotograf časopisu Respekt
Milan Jaroš za fotografii „Rozloučení s Václavem
Havlem“ z prosince 2011.

Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout zločineckou
skupinu, které se vždy podaří za volantem automobilů snadno a rychle zmizet. Aby se mu podařilo gang
dostat do vězení, musí vyhledat Dominica Toretta
a jeho tým. Výměnou za tuto službu budou Torettovi
i jeho přátelům prominuty veškeré trestné činy.
Hrají: Gina Carano, Vin Diesel, Dwayne
Johnson, Paul Walker, Jordana Brewster,
Michelle Rodriguez a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 100 Kč, 130
minut, původní s titulky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 4. – 7. července, 17.30 hod. ve 3D
pondělí – středa, 8. – 10. července, 18.00 hod. ve 2D

JÁ PADOUCH 2 (Despicable Me 2)
Americká animovaná komedie.
Režie: Pierre Coffin, Chris Renaud.

21. 6. 2013 – 30. 8. 2013

CZECH PRESS PHOTO 2012
Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? Když vypráví pohádky na dobrou noc? Když
se bojí o nevinnost své nejstarší dcery? Když už
nechce vůbec nic ukrást? Gru naštěstí neskončí
jako obyčejný civil, protože v jeho nitru se stále
ukrývají schopnosti, které by leckdo rád využil.
3D cena: dospělí 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč.
2D cena: dospělí 125 Kč, děti do 15 let 100 Kč.
Přístupno bez omezení, 95 minut, český dabing,
3D a 2D digitální kopie.
I letos Galerie Sýpka podporuje výstavu Czech
Press Photo 2012 a zprostředkovává ve spolupráci s Galerii Kaple rozsáhlejší pohled na autentické
fotožurnalistické snímky. V obou galeriích je vystaveno 166 fotografií zahrnujících všechny soutěžní kategorie: Aktualita, Reportáž, Lidé, o nichž se
mluví, Sport, Každodenní život, Portrét, Příroda
a životní prostředí, Umění a zábava. Ojedinělá
možnost vidět i to, co z nejrůznějších důvodů a navzdory svým kvalitám nenachází v médiích své
uplatnění.

čtvrtek – neděle, 4. – 7. července, 20.00 hod.,
titulky

Hrají: Johnny Depp, Armie Hammer, Tom
Wilkinson, William Fichtner, Ruth Wilson, Helena
Bonham Carter, James Badge Dale a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 140 Kč, děti
do 15 let cena 110 Kč, 151 minut, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 11. – 14. července, 17.30 hod.
pondělí – středa, 15. – 17. července, 20.00 hod.

REVIVAL
Česká komedie. Režie: Alice Nellis.

Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných
okolností se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze
čtyř bývalých muzikantů se s údělem rockera ve
výslužbě vyrovnal po svém. Teď ale chystají velkolepý comeback. Jejich pohnutky k oživení kapely jsou různé - peníze, touha po ztracené slávě,
touha pomoci kamarádovi, anebo se ještě jednou
pořádně odvázat. Nejen členy kapely, i všechny
okolo ovšem čeká spousta zábavy a často velmi
překvapivých a komických situací. A také se konečně podaří rozluštit jedno velké tajemství – proč
se vlastně kapela rozpadla.
H r ají: Bol e k Polívk a , M iroslav K rob ot ,
Karel Heřmánek, Marián Geišberg, Zuzana
Bydžovská, Jenovéfa Boková, Lucie Žáčková,
Vojtěch Dyk, Jana Hubinská, Richard Genzer
a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 110 Kč, 116
minut, česky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 11. – 14. července, 20.00 hod.
ve 3D, titulky
pondělí – středa, 15. – 17. července, 17.00 hod.
ve 2D, český dabing

PACIFIC RIM – ÚTOK NA ZEMI

(Pacific Rim)
Americké akční sci-fi.
Režie: Guillermo Del Toro.

pondělí – středa, 8. – 10. července, 20.00 hod.,
český dabing

OSAMĚLÝ JEZDEC

(The Lone Ranger)
Americký dobrodružný film.
Režie: Gore Verbinski.
Indiánský bojovník Tonto se dělí o dosud nevyřčené příběhy, které způsobily proměnu Johna Reida,
muže zákona, v legendu spravedlnosti – společně s diváky se vydává na divokou jízdu plnou

www.kzvalmez.cz

Z moře se vynoří obrovské příšery Kaiju a pustí
se do války s lidstvem, která si vyžádá milióny

červenec / srpen 2013

životů. Pro boj s Kaiju byla vyvinuta speciální
zbraň: masivní roboti zvaní Jaegers, kteří jsou
simultánně ovládáni dvěma piloty, jejichž mozky
jsou propojeny neurálním mostem. Jenže i tihle
roboti se tváří v tvář nezničitelným Kaiju zdají
být téměř bezmocní. Na pokraji porážky nakonec síly bránící lidstvo nemají jinou možnost než
obrátit svoji naději směrem ke dvěma nečekaným hrdinům.
Hrají: Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko
Kikuchi, Charlie Day, Robert Kazinsky, Max
Martini, Clifton Collins a další.
Přístupno bez omezení, cena za 3D verzi 130 Kč,
cena za 2D verzi 100 Kč, 130 minut, 3D a 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 18. – 21. července, 17.30 hod.

STÁŽISTI (The Internship)
Americká komedie. Režie: Shawn Levy.

pondělí – středa, 22. – 24. července, 18.00 hod.

BLING RING: JAKO VIPKY

(The Bling Ring)
Americké kriminální drama.
Režie: Sofia Coppola.

Když celebrity nejsou doma, oni jdou na návštěvu.
Parta školáků z Hollywoodu, která si říká Bling Ring,
u dveří nikdy nezvoní a baví se tím, že vykrádá domy
slavných lidí. Vyzkoušet si Laboutinky Paris Hilton,
Channel Mirandy Kerr nebo uspořádat mejdan v luxusním bytě Lindsay Lohan? Samozřejmě!
Hrají: Katie Chang, Israel Broussard, Emma
Watson, Claire Julien, Taissa Farmiga, Georgia
Rock, Leslie Mann, Carlos Miranda, Gavin
Rossdale a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 100 Kč, 90
minut, původní s titulky, digitální kopie.
pondělí – středa, 22. – 24. července, 20.00 hod.

LIBERACE! (Behind the Candelabra)
Americké životopisné drama.
Režie: Steven Soderbergh.

Billy a Nick jsou prodejci, jejichž kariéru potopil
současný přetechnizovaný digitální svět. Ve snaze
dokázat, že nepatří do starého železa, se jim podaří téměř nemožné: získat prestižní stáž ve firmě
Google. Problém nastane, když zjistí, že zde nejsou sami. Mezi dalšími zájemci o pracovní místa
je celá tlupa geniálních univerzitních studentů
a technicky nadaných géniů. Teď je tedy čeká souboj s elitou národa. Ve firmě, kde tajemství úspěchu není založeno na hledání, ale na vyhledávání.
Google je totiž místem, kde se sny stávají realitou.
Hrají: Vince Vaughn, Owen Wilson, Rose
Byrne, John Goodman, Will Ferrell a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 100 Kč, 119
minut, český dabing, digitální kopie.

Wolverine, nejslavnější hrdina ze ságy X-Men, se
v novém, výpravném akčním dobrodružství podívá do současného Japonska. V pro něj zcela neznámém a nesrozumitelném světě se střetne se
svou největší nemesis. Z nelítostné bitvy na život
a na smrt odejde navždy poznamenaný, ale mnohem silnější, než kdy býval.

Životopisný film o slavném pianistovi a baviči
Valentinovi Liberacem začíná létem roku 1977, kdy
do jeho bouřlivého života v Las Vegas vstoupí mladíčký, teprve šestnáctiletý, naivní Scott Thorston,
který je najat coby Liberaceho osobní řidič. Scott
je okouzlen Liberaceho pompézním světem, opulentní vilou i jeho extravagantním stylem a záhy
spolu prožijí tajnou milostnou aféru, která se rozvine ve vážný vztah.
Hrají: Michael Douglas, Matt Damon, Rob
Lowe, Dan Aykroyd, Scott Bakula, Debbie
Reynolds, Paul Reiser a další.

Hrají: Hugh Jackman, Hiroyuki Sanada, Tao
Okamoto, Rila Fukushima, Brian Tee, Will Yun
Lee, Svetlana Khodchenkova a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena za 3D verzi
150 Kč, cena za 2D verzi 120 Kč, 136 minut, původní s titulky, 3D a 2D digitální kopie.
pondělí – středa, 29. – 31. července, 20.00 hod.

WHITE HOUSE DOWN
Americký akční film.
Režie: Roland Emmerich.

Nevhodné pro děti do 12 let, cena 100 Kč, 118
minut, původní s titulky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 25. – 28. července, 17.30 hod.

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY

(Monsters University)
Americký animovaný film.
Režie: Dan Scanlon.

čtvrtek – neděle, 18. – 21. července, 20.00 hod.

R.I.P.D. – URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ
NEŽIVÝCH AGENTŮ (R.I.P.D.)
Americká akční komedie.
Režie: Robert Schwentke.

Režisér slavných akčních velkofilmů Roland
Emmerich nás tentokrát zavede do Bílého domu.
Mezi turisty podnikající prohlídku sídla amerického
prezidenta je i washingtonský policista John Cale
s dcerou. Dramatické okolnosti ho přinutí skočit
rovnýma nohama do akce, aby zachránil nejen své
dítě ale i prezidenta a postavil se přesile těžce vyzbrojené skupiny útočníků.
Hrají: Channing Tatum, Maggie Gyllenhaal,
James Woods, Jamie Foxx, Richard Jenkins,
Joey King a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 130 Kč, 137
minut, původní s titulky, digitální kopie.

Nick Walker byl elitním detektivem, jenže pak to
schytal během jedné akce a v odchodu na věčnost
mu nezabránila ani neprůstřelná vesta. Místo paní
Zubaté na něj ale čeká mimořádně strohá policejní
důstojnice, která mu jako bývalému skvělému poldovi nabídne práci u URNA, Útvaru rozhodně neživých agentů. V jejích řadách se vrátí na Zemi a bude
ji čistit od neřádů, kteří už dávno patří na onen svět.
Hrají: Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Mary-Louise
Parker, Kevin Bacon, Robert Knepper a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 125 Kč, 110
minut, původní s titulky, digitální kopie.

Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom malé
monstrum, snil o tom, že se stane úspěšnou příšerkou. A všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky. Ale hned
během prvního semestru na univerzitě se začnou
Mikeovy plány hroutit, když mu cestu zkříží příšerkovské eso James P. Sullivan, řečený Sulley, který
je na strašení přirozený talent.
Přístupno bez omezení, cena 100 Kč, 109 minut,
český dabing, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 25. – 28. července, 20.00 hod. ve 3D
pondělí – středa, 29. – 31. července, 17.00 hod. ve 2D

WOLVERINE
Americké akční fantasy.
Režie: James Mangold.

středa, 31. července, 14.30 hod.

NA DŘEŇ (De Rouille et d‘os)
Francouzské drama.
Režie: Jacques Audiard.
Ali, muž impozantní velikosti a síly, dostane práci
jako vyhazovač v nočním klubu. V klubu se seznámí s rezervovanou Stephanie, která ve vodním parku vystupuje s kosatkami. Ani Stephanie,
ani Ali zatím netuší, že každému z nich se vlastní
svět již brzy zhroutí a jediné, co je může zachránit, je vzájemná blízkost.
Hrají: Matthias Schoenaerts, Marion Cotillard,
Armand Verdure, Corinne Mariero a další.
Nepřístupné pro děti do 15 let, cena 50 Kč, 120
minut, původní s titulky, digitální kopie.
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