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Mňága oslaví narozeniny pořádným dárečkem
Známá valmezská skupina Mňága a Žďorp
letos slaví čtvrtstoletí od svého vzniku. V listopadu vyráží na speciální narozeninové turné, které zahájí už
13. listopadu koncertem v místním M-klubu. Koncert je plánován
na osmou hodinu večerní a chybět nebudou ani speciální hosté.

diváky nachystala spoustu překvapení v podobě hudebních hostů. Každý koncert zpestří

V setlistu turné nebudou chybět již zmiňované hity a Mňága
a Žďorp chce fanouškům nabídnout i drobnou retrospektivu a už
teď je jasné, že zazní i nečekané
songy. „Oživíme pár starších písniček, které jsme dlouho nehráli.
A možná si střihneme i akustické
okýnko. Každopádně se můžete
těšit na kapánek delší koncerty,“
uzavírá Petr Fiala.

Za 25 let stihla Mňága a Žďorp
vydat jedenáct studiových alb
a odehrát přes dva tisíce koncertů. Za svou dosavadní kariéru natočili nespočet videoklipů
a do éteru vypustit slušnou várku
hitů, mezi které patří písně jako
Hodinový hotel, Made in Valmez,
I cesta může být cíl, Nejlíp jim
bylo či Ne, teď ne!.
Narozeniny se rozhodla kapela
oslavit speciálním turné s názvem Dáreček
tour, do kterého zařadila třináct koncertů po
celé republice. Koncertní šňůra odstartuje právě ve Valašském Meziříčí a vyvrcholí na konce listopadu ve Zlíně. Kapela si pro

staršího. „Dost se toho vyvrbí až na poslední chvíli, někdy přímo v akci. A právě tyhle
spontánní věci často bývaj nejlepší,“ dodává Fiala.

jiný host. „Na každém koncertě chceme mít
alespoň dva hosty,“ přibližuje zpěvák Mňágy
a Žďorp Petr Fiala. Na koncertě se tak můžeme těšit na Michala Hrůzu a Petra Vášu
a kromě písní z Dárečku uslyšíme i něco

Lístk y na narozeninov ý koncert, který bude natáčet Česká
televize, je možno koupit osobně v Informač ním centru ve
Valašském Meziříčí nebo v online prodeji na
stránkách Kulturního zařízení www.kzvalmez.cz u události akce. (smo)

Exkurze do světa ekonomie na prknech, jenž znamenají svět
Po nespočtu úspěšných repríz v Nové scéně
Národního divadla a odehraných představeních nejen po celé České republice zavítá divadelní zpracování Ekonomie dobra a zla od
Tomáše Sedláčka i do Valašského Meziříčí.
Sál Kulturního zařízení se do tajů ekonomie
ponoří už 7. listopadu v neobvyklém čase
v 17.00 hodin.
Ekonomie dobra a zla je scénickým čtením napsaným na základě stejnojmenného knižního bestselleru českého ekonoma a bývalého poradce Václava Havla
Tomáše Sedláčka. Kniha se na literárním
trhu objevila v roce 2009 a ihned se stala
senzací. Prodalo se jí na 50 tisíc kusů, což
knize zajistilo titul nejprodávanější kniha
na domácím trhu a Tomáš Sedláček získal ocenění Wald Press Award za výjimečný literární počin. Sedláčkovu knihu
Ekonomie dobra a zla objevil na jaře 2010
herec Lukáš Hejlík a spolu se svým kolegou Alanem Novotným ji adaptovali do divadelního představení, které se stále drží
v repertoáru Nové scény Národního divadla a patří mezi divácky nejúspěšnější představení.

Učebnice ekonomie a skripta na vysokých
školách jsou z velké části poněkud nudným materiálem obsahujícím milióny teoretických pasáží, které málokoho zaujmou.
V Sedláčkově pojetí je však ekonomie krásná věda, jejíž kořeny jdou mnohem hlouběji, než si moderní člověk dokáže představit. Putování dějinami ekonomického
www.kzvalmez.cz

myšlení je v divadle podáno jako experimentální koláž, která představí pestrou škálu
pramenů od Eposu o Gilgamešovi přes Bibli
a Komenského až po moderní ekonomy.
Vybrané pasáže jsou herci podány progresivní formou, jako hra plná pohybu, groteskních skečí a hudebních vstupů. (smo)

listopad 2012

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

Koncert vynikajícího mužského sboru, který usiluje o zachování stylové interpretace ruské sakrální a světské písně.

středa 14. listopadu v 19.00 hod.

Vstupné 200 Kč, na místě 250 Kč, pro členy klubu
důchodců při KZ 100 Kč.

Jáchym Topol: UVAŘENO + MAGORŮV SBOR
Vstupné 50 Kč.

čtvrtek 22. listopadu v 16.00 hod., sál KZ

pátek 16. listopadu ve 20.00 hod.

SEJDEME SE PŘI DECHOVCE

Divadlo NABOSO

UDG

pátek 2. listopadu v 16.00 hod., Náměstí

Podzimní setkání s Dechovou hudbou města
Valašské Meziříčí.

REJ MEZIŘÍČSKÝCH STRAŠIDEL

Vstupné 50 Kč.

Tour k nové desce Akrobat, support:
NEBE (rock/Havířov)
ENTER (progressive rock/Hradec Králové).

Lampiónový průvod městem v maskách. V cíli
se mohou děti těšit na VELKÝ OHŇOSTROJ,
Zpíváme a tančíme s Míšou Růžičkovou,
Ohňovou show BOCA FUEGO a vystoupení souboru bicích nástrojů BIM-BÁC ZUŠ VM.

středa 28. listopadu v 19.00 hod., sál KZ

Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 250 Kč.

CO JINDE NEUSLYŠÍTE

sobota 17. listopadu ve 20.00 hod.

sobota 3. listopadu v 16.00 hod., sál KZ
Dana Pražáková

VELKÉ TRAMPOTY
KAŠPÁRKA A KALUPINKY

jevištní talk show EVY HOLUBOVÉ
a MOJMÍRA MADĚRIČE
Oba umělci jsou proslulí jako výborní vypravěči.
Jejich osobité vyprávění je plné historek z jevišť
či natáčení a vzpomínek na kolegy, kteří lemují
úspěšné kariéry obou populárních protagonistů.
Každý pořad je originál.
Divadlo kalich Praha

Výpravná činoherní pohádka s písničkami.
Čarodějka vládne mečem, Kašpárek zas chytrým
veršem, písničku má jako štít, pojďme se s ním
pobavit.
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha

MALÁ SCÉNA ZA OPONOU

Předplatné Sedmikráska. Vstupné dospělí 100 Kč,
děti 60 Kč.

středa 21. listopadu ve 20.00 hod.

středa 7. listopadu v 17.00 hod., sál KZ
Tomáš Sedláček

SLÁVEK JANOUŠEK
& LUBOŠ VONDRÁK

EKONOMIE DOBRA A ZLA
Bestseller známého ekonoma Tomáše Sedláčka
dokazuje, jak je ekonomie krásná věda a že její kořeny jdou mnohem hlouběji, než si moderní člověk
dokáže představit.
Účinkují: Lukáš Hejlík, Alan Novotný.

Vstupné 250 Kč, od 3. řady na balkóně 200 Kč, na
místě 300 Kč.

...jako za starých časů
Znovu spojené folkové duo po delším čase opět
koncertuje ve Valmezu.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

čtvrtek 8. listopadu v 19.00 hod., sál KZ
Noel Coward

ZAMILOVAT SE…

Divadelní předplatné. Vstupné 300 Kč.
pátek 9. listopadu v 19.00 hod., sál KZ

SLAVNOSTNÍ KONCERT Ke 150.
VÝROČÍ ZALOŽENÍ MPS BESEDA
Hosté koncertu ŽPS Hedvika, klavírní doprovod
Petr Bazala.
Koncert se koná pod záštitou Města Valašské
Meziříčí prostřednictvím starosty pana Jiřího
Částečky.

pondělí 19. listopadu v 19.00 hod.

FILMOVÝ M-KLUB
Filmový festival zimních sportů
Vstupné 50 Kč.
středa 21. listopadu v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
NECH BROUČKA ŽÍT
I hmyz má své lásky, plesy, rauty, starosti,
radosti...
Vstupné 80 Kč.
pátek 23. listopadu ve 20.00 hod.

UMAKART

Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč.

pátek 2. listopadu ve 20.00 hod.

Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.

M-KLUB PARTY, DJ VICHY
Vstupné do 21.00 hod. zdarma, poté 30Kč.
sobota 3. listopadu v 19.00 hod.
středa 7. listopadu v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
VESELÉ VDOVY VALAŠSKÉ

sobota 24. listopadu ve 20.00 hod.

KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS!
úterý 27. listopadu ve 20.00 hod.

DVA
Tango, kabaret, cirkus, popsongy, kuchyňský
beatbox, freakfolk, akustické elektro a elektrické
akusto ve dvouvrstvém balení.
Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 100 Kč.

Premiéra nové hry místních ochotníků.

středa 28. listopadu ve 20.00 hod.

Vstupné 80 Kč.

MICHAL HRŮZA & KAPELA HRŮZY

sobota 10. listopadu ve 20.00 hod.

středa 14. listopadu v 19.00 hod., sál KZ

CIMENT
Koncert hardrockové legendy z Valašska, která
letos oslavila 25 let.
Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 100 Kč.
úterý 13. listopadu ve 20.00 hod.

MŇÁGA & ŽĎORP
Oslava 25 let kapely, hosté Michal Hrůza, Petr
Váša a další. Koncert bude natáčet Česká televize.
Vstupné v předprodeji 240 Kč, na místě 280 Kč.

listopad 2012

Vstupné 60 Kč.

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

Vstup volný.

ORIGINAL BOLSCHOI DON
KOSAKEN

Elektrofolk z Brna, host JITKA ŠURANSKÁ (ex
Docuku).

„Superkapela“, která napsala např. píseň Půlnoční
pro Václava Neckáře, ve složení Jaromír Švejdík
(Priessnitz) – zpěv, Jan P. Muchow (Ecstasy of
St. Theresa) – baskytara, Dušan Neuwerth (Tata
Bojs)- kytara, Tomáš Neuwerth (Lu) – bicí, Jiří
Hradil (Tata Bojs) – klávesy

Vstupné 80 Kč.

Hra Zamilovat se… není svým tématem prvoplánovou komedií, ale je v ní obrovské množství humoru
pramenícího z prosté lidské snahy o výsadu šíleně
se zamilovat i v „seriózním“ věku.
Úprava a režie: Jakub Nvota. Účinkují: Jana
Paulová a Pavel Zedníček. Divadlo Kalich Praha

LISTOLET

www.kzvalmez.cz

Zpěvák, skladatel a textař, zakládající člen a dlouholetý frontman skupiny Ready Kirken, pro kterou složil a napsal více než padesát písní a textů.
Support: NICELAND.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč.
pátek 30. listopadu ve 20.00 hod.

M-KLUB PARTY
live: VENTOLIN,
SCHWARZPRIOR + DJs:
Vstupné 60 Kč.

pondělí – středa, 5. – 7. listopadu, 19.30 hod.

SINISTER
Americký horor. Režie: Scott Derrickson.

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.
27. 9. 2012 – 16. 11. 2012
Koment. prohlídka s autorem: 16. listopadu
v 10.00 hod.

JAN VYTISKA – ČERNÝ SABAT
Jan Vytiska pochází z Rožnova pod Radhoštěm,
vystudoval SUPŠS ve Valašském Meziříčí a je absolventem Fakulty umění v Ostravě. Patří mezi silnou nastupující generaci mladých českých výtvarníků, který se stal se držitelem Ceny diváků na
přehlídce finalistů Ceny kritiky za mladou malbu.
Výstava v Galerii Kaple nabízí velkoformátové
malby, kresby menších rozměrů i videoprojekci
inspirované převážně folklorem a hororem.
30. 11. 2012 - 18. 1. 2013
Vernisáž: 29. listopadu v 18.00 hod.

tel.: 571 622 766
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
čtvrtek – neděle, 1. – 4. listopadu, 17.30 hod.

HOTEL TRANSYLVÁNIE
(Hotel Transylvania)
Americká animovaná komedie.
Režie: Genndy Tartakovsky.
Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem
temnoty, ale také vlastníkem stylového hotelu
Transylvánie - luxusního místa, kde se mohou
všechna monstra světa (Frankenstein, Mumie, vlkodlaci, Zombie, neviditelný muž a spoustu dalších) dostat daleko od všech a být jen sami sebou
v bezpečném prostředí bez lidí. Ale pro Drákulu
existuje ještě daleko důležitější důvod, proč držet
obyčejné smrtelníky dál od hotelu Transylvánie,
aby ochránil Mavis, svojí milovanou náctiletou
dceru.
Přístupno, cena 100 Kč, 91 minut, český dabing,
digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 1. – 4. listopadu, 19.30 hod.

7 DNÍ HŘÍCHŮ
České drama. Režie: Jiří Chlumský.

Ellison, autor detektivních románů, objeví na půdě
svého domu staré filmové pásy, související se záhadnými vraždami, jež se tu kdysi staly. Pátráním
po vrahovi však zkříží cestu celé své rodiny s neznámou nadpřirozenou bytostí a uvrhne ji tak do
obrovského nebezpečí.
Hrají: Ethan Hawke, Juliet Rylance, James
Ransone a další.
Přístupno od 15 let, cena 90 Kč, 110 minut, původní s titulky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 8. – 11. listopadu, 17.00 hod.

ASTERIX & OBELIX VE SLUŽBÁCH
JEJÍHO VELIČENSTVA (Astérix et

Obélix: Au Service de Sa Majeste)
Francouzská dobrodružná komedie.
Režie: Laurent Tirard.

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 90 Kč, 110 minut, český dabing,
digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 8. – 11. listopadu, 19.30 hod.

KATEŘINA VINCOUROVÁ

PATROLA (End of Watch)
Americké akční drama. Režie: David Ayer.
Při rutinní dopravní prohlídce zabaví dva mladí policisté pár zbraní a nějaké špinavé peníze. Netuší
však, že patřily nechvalně známému gangu, který
je díky tomu odsoudil na smrt.
Hrají: Jake Gyllenhaal, Michael Peňa a další.
Přístupno od 15 let, cena 90 Kč, 108 minut, původní s titulky, digitální kopie.

Kateřina Vincourová studovala na Akademii výtvarných umění v Moskvě a v Praze. Zapsala do
povědomí v devadesátých letech převážně hravými instalacemi z měkkých materiálů. Jedná o jakési interiéry v interiéru, jejichž existence mnohdy závisí na konkrétním místě a účasti diváků.
Svou mezinárodní kariéru nastartovala při stipendiu DDAD v Berlíně a jako první žena v historii se
stala laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého.
Své obrazy, instalace a objekty vystavuje v nejznámějších evropských institucích.

Tento snímek byl inspirovaný skutečnými událostmi, které se udály v sedmi poválečných dnech na
Šumpersku roku 1945. Útěk ženy českého lesníka
Jana, Agnes, je zakryt tajemstvím. Jen ona sama
ví, kdo a proč ji hledá. Je konec války a domů se
vracejí nejen lidé z vnitrozemí, ale i němečtí vojáci. Ne volba, ale osud štvanců spojil dohromady
Jana a Jurgena. Oba muži hledají Agnes, manželku a sestru v jedné osobě. Ta zatím prchá divokými lesy, pronásledována nejmocnějším mužem
okresu pro své svědectví.
Hrají: Ondřej Vetchý, Vica Kerekes, Jarek
Hylebrant, Attila Mokoš, Jiří Schmitzer, Igor
Bareš, Fedor Bondarchuk, Anna Šišková,
Norbert Lichý a další.
Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 105 minut, česky,
digitální kopie.

22. 11. 2012 –27. 1. 2013
Vernisáž: 21. listopadu v 18.00 hod.

pondělí – středa, 5. – 7. listopadu, 17.30 hod.

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU

ZUŠ Valašské Meziříčí
Cirkus svět

(Ice Age: Continental Drift)
Americká animovaná komedie.
Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier.

Výstava v galerii Sýpka je kaleidoskopem všech
výtvarných technik, individuálních přístupů a dává
prostor veškerým výtvarným odvětvím, se kterými
se na Základní umělecké škole Alfreda Radoka ve
Valašském Meziříčí můžeme setkat. Vedle klasických technik jako je kresba, malba a modelování,
se zde setkáme také s digitální fotografií, grafickým designem a animacemi. Výstava poukazuje
na kreativitu studentů a zároveň podporuje začínající malé umělce.

Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí
rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra
Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby
prožili nové napínavé dobrodružství. Právě Scratt,
se svou vášní pro žaludy a jejich ukrýváním totiž
způsobí katastrofu nevídaných rozměrů.
Přístupno, cena 80 Kč, 94 minut, český dabing,
digitální kopie.

www.kzvalmez.cz

pondělí, 12. listopadu, 19.30 hod.

LE HAVRE
Finské komediální drama.
Režie: Aki Kaurismäki.
Le Havre může být dobré místo, pokud toužíte
uchýlit se do ústraní, žít klidný život a nenápadně pozorovat ostatní lidi. Přesně to učinil Marcel
Marx, který své okolí sleduje „maskován“ za čističe bot. Do jeho asketického poklidu vstoupí těžká
nemoc jeho ženy, ale též africký mladík na útěku
směrem do Londýna a nyní i před policií.
Hrají: André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre
Darroussin, Blondin Miguel, Elina Salo a další.
Přístupno, cena 70 Kč, 93 minut, původní s titulky, digitální kopie.
pondělí, 12. listopadu, 17.30 hod.

HOLKY NA TAHU (Bachelorette)
Americká komedie.
Režie: Leslye Headland.
Tři nejlepší kamarádky Regan, Gena a Katie jsou
naprosto pobouřené když zjistí, že jejich kamarádka Becky, která je sice milá ale trpí nadváhou
a vždycky byla terčem posměchu, se bude vdávat jako první z party. Gena a Katie jsou pořád single a Regan se snaží přinutit svého kluka, s kterým chodí už čtyři roky, aby ji konečně požádal
o ruku. Becky své kamarádky požádá, aby jí šli za
družičky, ty se však svého úkolu zhostí po svém
a rozlučka se svobodou se jim poněkud vymkne
z rukou…

listopad 2012

Hrají: Kirsten Dunst, Isla Fisher, James
Marsden a další.

čtvrtek – neděle, 22. – 25. listopadu, 17.30 hod.

úterý – středa, 27. – 28. listopadu, 19.30 hod.

ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL

Přístupno od 12 let, cena 90 Kč, 87 minut, původní s titulky, digitální kopie.

(Tinker Bell: Secret of the Wings)
Americký animovaný film. Režie: Ryan Rowe.

SVATBA MEZI CITRÓNY

úterý – středa, 13. – 14. listopadu, 15.45 hod.

GEORGE HARRISON:
LIVING IN THE MATERIAL WORLD
Americký životopisný dokument.
Režie: Martin Scorsese.
Dokument mapuje život jednoho z nejslavnějších muzikantů všech dob. Přibližuje jeho dětství
v Liverpoolu, éru Beatles, sólovou kariéru i soukromý život. Scorsese zachycuje George Harrisona
nejen jako úspěšného hudebníka, ale i jako věčného hledače rovnováhy mezi světem materiálním a duchovním.
Hrají: George Harrison, Paul McCartney, Ringo
Starr, Eric Clapton, George Martin, Yoko Ono
a další.
Přístupno od 12 let, cena 90 Kč, 208 minut, původní s titulky, digitální kopie.
úterý – středa, 13. – 14. listopadu, 19.30 hod.

DVA NULA
Český dokument. Režie: Pavel Abrahám.
Na fotbalovém stadionu v centru Prahy se chystá
největší fotbalový zápas roku, Sparta dnes večer
hraje se Slavií. Začíná přímý přenos. Dvacet dva
filmových kamer ale tentokrát nemíří na hřiště,
nýbrž do hlediště. V něm se totiž nachází velmi
různorodá a vtipná společnost, která stojí za pozornost víc než samotný fotbal.

Tento film je fantastickým příběhem, ve kterém
se víla Zvonilka vydává napříč zapovězenou hranicí ze svého domova do tajemných Zimních lesů.
Setkává se s celou řadou nových zimních víl a odhaluje kouzelné tajemství – Zvonilka má totiž sestru, stejně veselou a hravou Modrovločku. Když
stroj na výrobu sněhu začne ohrožovat strom, jenž
je zdrojem kouzelného prášku víl, jsou obě sestry
nuceny sjednotit letní a zimní víly a vše napravit
dříve, než bude pozdě.
Přístupno, cena 120 Kč, 76 minut, český dabing,
digitální kopie. Děti do 15 let – vstupné 100 Kč.
čtvrtek – neděle, 22. – 25. listopadu, 19.30 hod., ve 3D

Přístupno od 15 let, cena 130 Kč, 95 minut, původní s titulky, 3D digitální kopie.

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.

pondělí, 26. listopadu, 19.30 hod.

Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 115 minut, původní s titulky, digitální kopie.

Přístupno, cena 50 Kč, 99 minut, původní s titulky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 29. listopadu – 2. prosince, 17.00 hod.

LEGENDÁRNÍ PARTA

(Rise of the Guardians)
Americký animovaný film.
Režie: Peter Ramsey.

SKYFALL

Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 145 minut, původní s titulky, digitální kopie.

Bella Cullenová porodila krásnou a zdravou holčičku. Její obavy z prvního novorozeneckého roku
zůstaly k údivu všech Cullenových nenaplněny.
Bella si na upírský život totiž zvyká s neuvěřitelnou lehkostí. Zdá se, že šťastnější už být nemůže.
Má vše po čem kdy toužila. Ironií osudu se ale
právě v této dokonalé chvíli zdá, že vše přijde vniveč. Na scéně se znovu objevují Volturiovi, kteří
nemají v úmyslu nic menšího, než zničit rodinu
Cullenových. Povede se jim to? Kolik útrap si ještě
budou muset Cullenovi vytrpět, než si budou moct
říct: „Šťastně až na věky“? A dojde k tomu vůbec?
Hrají: Dakota Fanning, Ashley Greene, Michael
Sheen a další.

MŮJ TÝDEN S MARILYN

Neobvykle intimní pohled na hollywoodskou ikonu
a její spontánní emotivní vztah s mladým mužem,
který jí rozuměl víc než kdokoliv jiný.
Hrají: Michelle Williams, Eddie Redmayne,
Kenneth Branagh, Judi Dench a další.

Britský akční thriller.
Režie: Sam Mendes.

(The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2)
Americké fantasy drama. Režie: Bill Condon.

středa, 28. listopadu, 14.30 hod.

Heather Mason a její otec jsou na útěku, vždy
o krok napřed před nebezpečnými silami, kterým
nemohou zcela rozumět. Nyní, v předvečer jejích
osmnáctých narozenin se Heather sužována hrůznými nočními můrami a zmizením jejího otce dozvídá, že není tím, kým si myslí. Odhalení ji vede
hlouběji do démonického světa, kde hrozí, že zůstane uvězněna navždy.
Hrají: Sean Bean, Radha Mitchell, Carrie-Anne
Moss a další.

středa, 14. listopadu, 23.59 hod.

TWILIGHT SÁGA:
ROZBŘESK – 2. ČÁST

Přístupno od 12 let, cena 80 Kč, 112 minut, původní s titulky, digitální kopie.

(My week with Marilyn)
Americké drama.
Režie: Simon Curtis.

(Silent Hill: Revelation 3D)
Americký horor. Režie: M. J. Bassett.

pondělí – středa, 26. – 28. listopadu, 16.30 hod.

čtvrtek – středa, 15. – 21. listopadu, 17.00 a 19.30 hod.

Dvě velmi odlišné rodiny se setkávají v nádherné
staré italské vile uprostřed citrónového sadu na
pobřeží moře. Důvodem setkání je svatba krátce zamilované dvojice. Setkání rodiných příslušníků, starých lásek a kamarádů vynese na povrch
spoustu vášní.
Hrají: Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Paprika
Steen, Kim Bodnia a další.

NÁVRAT DO SILENT HILL 3D

Přístupno od 12 let, cena 80 Kč, 108 minut, česky,
digitální kopie.

PŮLNOČNÍ PREMIÉRA

(Den skaldede frisør)
Dánská romantická komedie.
Režie: Susanne Bier.

STUD (Shame)
Britské drama.
Režie: Steve McQueen.

Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na
celém světě radost ze života, dá se dohromady
parta superhrdinů, a ta se ho pokusí zastavit. Její
členové jsou skutečně legendární. Provázejí každého z nás od dětství, ale nikoho asi ještě nenapadlo, že by ti, kdo rozdávají dětem radost, taky
uměli rozdávat rány.
Přístupno, cena 100 Kč, 100 minut, český dabing,
digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 29. listopadu – 2. prosince, 19.30 hod.

ATLAS MRAKŮ (Cloud Atlas)

Vizuálně výjimečná a zároveň záměrně chladná analýza frustrace současné produktivní generace. Hlavní hrdina Brandon je úspěšný muž
s výbornou prací, bytem v centru New Yorku, dostatkem peněz na cokoliv a gigabyty porna v počítači. Na Filmovém festivalu v Benátkách získal
Michael Fassbender ocenění za hlavní mužský
herecký výkon.
Hrají: Michael Fassbender, Carey Mulligan,
James Badge Dale, Hannah Ware, Nicole
Beharie a další.

Americké sci-fi drama. Režie: Tom Tykwer,
Lana Wachowski, Andy Wachowski.

Přístupno od 18 let, cena 70 Kč, 101 minut, původní s titulky, digitální kopie.

Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 164 minut, původní s titulky, digitální kopie.

Pozoruhodná filmová adaptace románu Davida
Mitchella vypráví šest žánrově odlišných příběhů,
které se odehrávají v různých časech a na různých
místech od začátku 19. století až po postapokalytickou budoucnost.
Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving,
Hugh Grant, Ben Whishaw, Jim Broadbent,
Susan Sarandon a další.
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