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s-klub >> a do pyžam!, kino svět >> lásky čas, m-klub >> kieslowski, galerie kaple >> Chiel Kuijl

Kino svět ožije outdoorovými filmy
Unikátní soutěžní festival,
zaměřený na filmy z outdoorového prostředí všech
koutů světa, má v naší zemi
již jedenáctiletou tradici.
V období od září do prosince 2013 navštíví festival 43 měst České republiky, Slovenska a dokonce
i Ruska. Poprvé v historii
zavítá Mezinárodní Festival
Outdoorových Filmů také
do Kina Svět ve Valašském
Meziříčí. Zde se uskuteční
od 21. do 24. listopadu.
Mezinárodní festival outdoorových filmů se za deset
let své existence stal ve své
podstatě a charakteru největším putovním festivalem soutěžních filmů
nejen v České republice, ale také na světě.
„V našem městě ani okolí nemá podobný festival obdoby, proto jsme se rozhodli, že letos
přivezeme exkluzivní filmy také do Valašského
Meziříčí a uděláme z festivalu ve městě dlouholetou tradici do budoucna“, řekl jeden z pořadatelů Pavel Němec.
Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tématikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné. Ty návštěvníky zavedou do různých
míst naší planety, ukazují mentalitu a kulturu

a cestování. Do kina zavítá ultramaratonský cyklista Svatopluk Božák, který
zdolal nejdelší závod planety napříč USA a bikerka z Valašského Meziříčí
Tereza Huříková. Promítat
se bude od čtvrtka do neděle ve dvouhodinových
blocích, denně v 17.00
a 19.30. Páteční a pondělní dopoledne budou určeny školám, které mohou
pojmout festival jako součást výuky u cestopisných filmů se sociální, historickou a zeměpisnou
tématikou.
tamních obyvatel a poodkrývají prostředí, kde
se běžný „smrtelník“ nedostane. Mnoho filmů
má velký sociální a citový náboj. Festivalu se
zúčastňují čeští, slovenští a zahraniční autoři,
filmová studia, národní televize i soukromé televizní společnosti, a to v profesionální i amatérské rovině. Filmy jsou jedinečné a neopakovatelné. Na nic si nehrají, to co divák vidí je
skutečnost, která se odehrála.
Na diváky čekají během čtyř festivalových dní
filmy rozděleny do několika kategorií. Mimo to
se uskuteční také besedy s tvůrci filmů a jejich
aktéry a dalšími osobnostmi ze světa sportu

Lístky na festival se budou
prodávat v předprodeji v Informačním centru ve Valašském Meziříčí a před promítáním
v kině Svět. Cena za dvouhodinový blok je
pouhých 70 Kč a diváci si budou moci zakoupit i celofestivalové zvýhodněné vstupenky. Více informací o Mezinárodním Festivalu
Outdoorových Filmů naleznete na stránkách
www.outdoorfilms.cz, www.kino.kzvalmez.cz.
Poděkování patří pořadatelům Pavlu Němcovi
a Michalu Šimůnkovi a rovněž Kinu Svět
a Music baru Lira. Finanční podporu postkylo
Město Valašské Meziříčí, Robe lighting effects,
Ethicsport CZ a Archsimunek.cz. (pne)

Královna operety přiveze Souznění
Sopranistka Pavla Břínková přijede ve středu
20. listopadu do velkého sálu Kulturního zařízení. Společně s tenoristou Janem Ježkem
a klavíristou Jiřím Pazourem představí hudební pořad nazvaný Souznění, ve kterém představí to nejlepší od autorů muzikálové tvorby.
Pavla Břínková patří ve světě operety a také
muzikálu k hvězdám první velikosti. Po

vystudování Pražské konzervatoře působila
dvacet let jako sólistka pražského Hudebního
divadla v Karlíně. Dokáže zaujmout posluchače nejen svým hlasem, ale i vyprávěním. Hostovala v různých operetních a muzikálových scénách po celé České republice
a kromě dvou cen literárního fondu získala také Cenu Thálie v oboru opereta a muzikál za roli Anhilty v Kálmánově Čardášové

www.kzvalmez.cz

princezně. Jan Ježek je nositelem ceny Thálie
za rok 1999 v oboru opereta/muzikál a během
své kariéry prošel mnoha našimi i zahraničními prestižními divadelními scénami. Jako zakladatel novodobé tradice a producent každoročně připravuje operní festival Loketské
kulturní léto v přírodním divadle pod hradem
Loket. (smo)

listopad 2013

středa 20. listopadu v 19.00 hod., sál KZ

SOUZNĚNÍ

tel.: 571 684 577 (557)
více informací na: sklub.kzvalmez.cz
pátek 1. listopadu v 17.00 hod., Náměstí

REJ MEZIŘÍČSKÝCH STRAŠIDEL
Průvod Valašským Meziříčím v maskách a s lampiony. Zazpívat a zatancovat si můžete s MÍŠOU
RŮŽIČKOVOU.
sobota 9. listopadu v 16.00 hod., sál KZ
Libor Jeník, Radovan Snítil

JAK SE HONZA
DOSTAL NA HRAD

Účinkují: sopranistka Pavla Břínková,
tenorista Jan Ježek a klavírista Jiří Pazour
V pořadu zazní to nejlepší od autorů muzikálové tvorby.
Vstupné 200 Kč, od 3. řady na balkóně 150 Kč,
na místě 250 Kč, od 3. řady na balkóně 200 Kč.
čtvrtek 21. listopadu v 16.00 hod., sál KZ

SEJDEME SE PŘI DECHOVCE
Dechová hudba města Valašské Meziříčí zve příznivce dobré hudby k tanci a příjemnému poslechu
oblíbených melodií (stolové uspořádání v sále KZ).
Vstupné 50 Kč na místě.
pátek 22. listopadu v 19.00 hod., sál KZ
DS NOVÁ SNAHA

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

Vstupné 60 Kč.

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

Pořádána Sdružením Člověk člověku ve spolupráci s Kulturním zařízením města Valašského
Meziříčí. Vystoupí dětský pěvecký sbor Broučci
a taneční studio Linie. Večerem provede Daniel
Dobeš.
Výtěžek akce ve prospěch zdravotně postižených dětí převezme Sdružení Člověk člověku.

PETROF PIANO TRIO
Martina Schulmeisterová – klavír
Jan Schulmeister – housle
Kamil Žvak – violoncello
Koncertní předplatné. Doprodej, vstupné 150 Kč.
pátek 15. listopadu v 19.00 hod., sál KZ
Marc Camoletti

A DO PYŽAM!

sobota 2. listopadu v 19.00 hod.

IMPROLIGA
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.
pátek 8. listopadu ve 20.00 hod.

BARB WIRE DOLLS (USA)
+ SPÍNACÍ ŠPENDLÍK

Společný byt
Divadelní spolek Nová Snaha Vám představí
celkem neznámou hru srbského herce a režiséra Dragutina Dobričanina pod českým názvem
Společný byt. Komedie o třech dějstvích řeší věčnou otázku bydlení. Uvidíme celkem svérázné řešení bytové problematiky v podání několika, více
či méně, samozvaných nájemníků.
Hrají: Michal Gromus, Tomáš Zahradníček,
Jiří Fojtík, Jakub Bližňák, Jana Bělocká, Anna
Lušovská, Zuzana Sulovská, Jarmila Válková,
Jiří Hrabovský, Zdeněk Plesník
REŽIE: Jiří Sulovský

středa 13. listopadu v 19.00 hod., sál KZ

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

čtvrtek 28. listopadu v 18.00 hod., sál KZ

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Velmi mladá, ale od počátku nepřehlédnutelná
a nadějná punková kapela, v čele s půvabnou
blondýnou s osobitým projevem.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč.
sobota 9. listopadu ve 20.00 hod.

KIESLOWSKI
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.
středa 13. listopadu v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.

Vstupné 95 Kč, zadní stoly 60 Kč.

MALÁ SCÉNA ZA OPONOU

pátek 15. listopadu ve 20.00 hod.

úterý 12. listopadu ve 20.00 hod.
SPECIAL KONCERT

Vstupné 80 Kč.

Rudy Linka Trio (USA)

DRTIKOL + LONGITAL (SK)
středa 20. listopadu v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
VALAŠI LETÍ NA MARS
Premiéra
Vstupné 95 Kč, zadní stoly 60 Kč.
pátek 22. listopadu ve 20.00 hod.

SKYLINE

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. Umí
vytvořit zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení, neobává se ani jiného druhu pikantérie.
Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa, Kateřina
Brožová / Kamila Špráchalová , K ate řina
Hrachovcová-Herčíková/Nela Boudová, Eva
Čížková, Martin Hruška/Zdeněk Vencl.
Agentura AP Prosper Praha
Divadelní předplatné. Doprodej, vstupné 350 Kč.

listopad 2013

Koncert americké skupiny českého kytaristy, který
se dokázal prosadit na newyorské jazzové scéně.
Vstupné v předprodeji 140 Kč, na místě 170 Kč.
čtvrtek 14. listopadu ve 20.00 hod.

Phil Shoenfelt (GB)
& Pavel Cingl (CZ) DUO
Akustický koncert rockového písničkáře.

afterparty: Josh, NobodyListen

Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 120 Kč.

Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.

www.kzvalmez.cz

sobota 23. listopadu ve 20.00 hod.

HYPNOS + BAD FACE
+ BLOOD MANACLE
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.
středa 27. listopadu v 18.00 hod.

BENEFIČNÍ VEČER
na podporu Občanského sdružení Modrý kříž
v České republice. Účinkují Lucie Redlová
& Michal Mihok, Divadlo Schod s komedií
Veselé vdovy Valašské.
Vstupné 150 Kč.
pátek 29. listopadu ve 20.00 hod.

M-klub Party
Dubstep Beats
Vstupné 40 Kč.

František Kowolowski, Václav Mílek, Jiří Ptáček, Jiří
Surůvka, Jan Timotej Strýček a Jaroslav Koléšek)
na základě anonymní obrazové dokumentace 5 finalistů. O vítězství bude bojovat MILAN HAJDÍK,
TADEÁŠ KOTRBA, PAVLA MALINOVÁ, HANA
MIKULENKOVÁ a JAN VYTISKA. V den vernisáže 30. října 2013 udělí odborná komise v čele
s čestným předsedou a starostou Města Valašské
Meziříčí Cenu Rudolfa Schlattauera a Čestnou
cenu. Laureáti získají finanční odměnu a vybrané
dílo zůstane v majetku Města Valašské Meziříčí.
Slavnostní večer hudebně zpestří vystoupení ZUŠ
Alfréda Radoka VM, sólista Johnny the Horse, skupina Koně a Prase a DJ Washelll. Návštěvníci na
výstavě finalistů, která se uskuteční od 31. října do
29. listopadu 2013, mají možnost rozhodovat o tom,
kdo získá Cenu diváků. Cena bude vyhlášena na
slavnostní dernisáží 29. listopadu 2013. Více informací, včetně uveřejnění vítězů naleznete na stránce www.cenars.cz.

úterý – středa, 5. – 6. listopadu, 19.30 hod. ve 3D

GRAVITACE (Gravity)
Americký sci-fi thriller.
Režie: Alfonso Cuarón.
Během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde
ke katastrofě. Loď je zničena a dva členové posádky zůstanou ve vesmíru sami, odkázáni jeden
na druhého.
Hrají: Sandra Bullock, George Clooney, Ed
Harris a další.
Přístupno bez omezení, cena 110 Kč, 91 minut, původní s titulky, 3D digitální kopie.
ve 3D český dabing,
čtvrtek – neděle, 7. – 10. listopadu, 17.00 hod.
ve 2D s titulky,
čtvrtek – neděle, 7. – 10. listopadu, 19.30 hod.

THOR: TEMNÝ SVĚT

(Thor: The Dark World)
Americké akční fantasy. Režie: Alan Taylor.

sobota 30. listopadu ve 20.00 hod.

STARÁ DOBRÁ RUČNÍ
PRÁCE + NIRVANA.CZ
+ JIMI HENDRIX FOREVER
Vstupné 80 Kč.

Tel.: 571 622 766, e-mail: kino@kzvalmez.cz
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
čtvrtek – neděle, 31. října – 3. listopadu, 17.30 hod.

PTAČÍ ÚLET (Free Birds)
Americká animovaná komedie.
Režie: Jimmy Hayward.

Tel.: 571 615 202
E-mail: cervenkova@kzvalmez.cz
více informací na: galerie.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku

Přístupno bez omezení, cena 100 Kč, 85 minut,
český dabing, digitální kopie.

Otevírací doba: Pondělí zavřeno
Út – Pá 09:00 – 17:00, So – Ne 13:00 – 17:00

U KONCE SVĚTA (The World´s End)
Americká komedie. Režie: Edgar Wright.

Studenti a Školní exkurze zdarma.
Vstupné: Dospělý 20 Kč, zlevněné 10 Kč.
Vstupenku je možno uplatnit v galerii Kaple i Sýpka.

Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman,
Rosamund Pike, Pierce Brosnan a další

20. 9. 2013 – 21. 11. 2013

CHIEL KUIJL
Nizozemský sochař Chiel Kuijl (nar.1971) žije a pracuje v Naardenu v Holandsku. Studoval sochařství
na Akademii výtvarných umění Gerrita Rietvelda
v Amsterdamu, vystavoval snad ve všech větších
městech Nizozemí a poprvé vystavuje v České republice. Pro Galerii Kaple vytvořil svou ojedinělou instalaci skládající se z mnoha malých prvků,
které společně tvoří větší celek. Jeho zdánlivě jednoduchá kinetická výstava fascinuje promyšleností
a nikdy nekončící dynamikou. Objekt je v harmonii
s prostorem a připomíná strukturu naší společnosti.
Myšlenku své práce nachází v mikrobiologii (v buňkách a molekulách). Podobu přírodních sítí v oddenku (kořenovém systému nebo plísní).

čtvrtek – neděle, 31. října – 3. listopadu, 19.30 hod.

Nevhodné pro děti do 12 let, cena 110 Kč, 109
minut, původní s titulky, digitální kopie.

3D vstupné: dospělí 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč.
2D vstupné: dospělí 140 Kč, děti do 15 let 110 Kč.
Nevhodné pro děti do 12 let, 111 minut, 3D a 2D
digitální kopie.

pondělí – středa, 4. – 6. listopadu, 17.00 hod.

pondělí – středa, 11. – 13. listopadu, 17.30 hod.

ENDEROVA HRA (Ender’s Game)
Americké akční sci-fi. Režie: Gavin Hood.
Země přežila devastující mimozemský útok, je zničená a je jasné, že příští invaze bude totální a její
výsledek definitivní. Lidstvo se proto rozhodne vycvičit novou generaci geniálních dětí na válečníky
a vojevůdce, kteří mají misky vah v příští nevyhnutelné bitvě naklonit na naši stranu.
Hrají: Harrison Ford, Asa Butterfield, Abigail
Breslin, Ben Kingsley, Viola Davis, Hailee
Steinfeld, Moises Arias, Nonso Anozie a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 100 Kč, 115
minut, původní s titulky, digitální kopie.
pondělí, 4. listopadu, 19.30 hod.

CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ?

(Et si on vivait tous ensemble?)
Francouzská komedie.
Režie: Stéphane Robelin.
31. 10. 2013 – 29. 11. 2013
vernisáž 30. 10. 2013 v 18.00 hod.

TRIENÁLE VALMEZ 2013
Galerie Sýpka hostí již třetí ročník výtvarné přehlídky, na níž je udělována Cena Rudolfa Schlattauera.
Z celkového počtu dvaceti šesti přihlášených výtvarníků bez věkového rozdílu a uměleckého zaměření
vybrala odborná výtvarná komise (Kateřina Šedá,

V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události filmu Avengers usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Tváří
v tvář mocnému nepříteli, mocnějšímu než samotný Odin a celý Asgard, se musí Thor vydat na nebezpečnou cestu.
Hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman,
Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Idris Elba,
Christopher Eccleston, Kat Dennings, Anthony
Hopkins a další.

HUSITI
Česká animovaná komedie.
Režie: Pavel Koutský.
Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála
úplně jinak, než se nám snaží namluvit učebnice dějepisu? Animovaná komedie režiséra Pavla
Koutského hravě boří mýty o husitské éře, když na
piedestal historie místo kazatele a vojevůdce staví
dva neskutečné poplety, kteří se proti své vůli stali
hrdiny své doby. Jen to nikdo neví.
Přístupno bez omezení, cena 100 Kč, 85 minut,
česky, digitální kopie.
pondělí – středa, 11. – 13. listopadu, 19.30 hod.

APOKALYPSA V HOLLYWOODU

(This Is the End)
Americká komedie.
Režie: Evan Goldberg, Seth Rogen.

Annie, Jean, Claude, Albert a Jeanne jsou nerozlučnými přáteli více než čtyřicet let. Když jim
paměť i srdce začínají pomalu vypovídat službu
a na obzoru je přízrak domova důchodců, vzepřou
se a rozhodnou se žít společně.
Hrají: Géraldine Chaplin, Jane Fonda, Claude
Rich, Pierre Richard, Gustave de Kervern a další.

Komedie sleduje šest kamarádů, jejichž divoký večírek se promění v boj o život. Za podivných okolností je Los Angeles devastováno apokalypsou,
před kterou se skupinka snaží ukrýt v domě jednoho z nich.
Hrají: James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen,
Jay Baruchel, Danny McBride, Craig Robinson,
Michael Cera, Emma Watson, Rihanna a další.

Nevhodné pro děti do 12 let, cena 70 Kč, 96 minut,
původní s titulky, digitální kopie.

Nepřístupné pro děti do 15 let, cena 100 Kč, 107
minut, původní s titulky, digitální kopie.

www.kzvalmez.cz

listopad 2013

čtvrtek – neděle, 14. – 17. listopadu, 17.00 hod.

pondělí, 18. listopadu, 19.30 hod.

LÁSKY ČAS (About Time)

HON (Jagten)

Britská romantická komedie.
Režie: Richard Curtis.

Dánské drama.
Režie: Thomas Vinterberg.

Tim je naprosto obyčejný nesmělý jednadvacetiletý
Brit, který má starostlivou matku, potrhlou sestru,
úžasného otce a žádnou holku. To se má brzy změnit, jelikož Tim právě dozrál do věku, kdy mu tatínek
prozradí rodové tajemství. Všichni mužští členové
tohoto rodu totiž mohou tak trochu cestovat v čase.
Hrají: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams,
Bill Nighy, Lydia Wilson, Lindsay Duncan, Tom
Hollander a další.

Čtyřicetiletý Lukas se nedávno rozvedl a pomalu
začíná žít nový život. Má své přátele, novou práci,
přítelkyni a skvělý vztah s dospívajícím synem.
Tuto porozvodovou idylu ale záhy naruší jedna nahodilá lež, která se začíná šířit v komunitě jeho
přátel jako virus.
Hrají: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Annika Wedderkopp, Lasse Fogelstrom a další.

Nevhodné pro děti do 12 let, cena 120 Kč, 123
minut, původní s titulky, digitální kopie.

Nevhodné pro děti do 12 let, cena 70 Kč, 111
minut, původní s titulky, digitální kopie.
úterý – středa, 19. – 20. listopadu, 19.30 hod.

čtvrtek – neděle, 14. – 17. listopadu, 19.30 hod.

KŘÍDLA VÁNOC
České komediální drama.
Režie: Karin Babinská.

Velká část filmu se odehrává v nákupním centru
v období Vánoc. Prolnou se tu příběhy čtyř přátel,
kteří zde pracují. Každý z hrdinů má své touhy a sny
a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou plnit.
Hrají: Richard Krajčo, Vica Kerekes, David
Novotný, Jakub Prachař, Vanda Hybnerová,
Lenka Vlasáková, Viktor Preiss, Vilma Cibulková,
Milena Steinmasslová a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 140 Kč, 110
minut, česky, digitální kopie.
sobota – neděle, 16. – 17. listopadu, 15.00 hod.

CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU

(Reisen til julestjernen)
Norské dobrodružné fantasy.
Režie: Nils Gaup.

KOMORNÍK (The Butler)
Americké životopisné drama.
Režie: Lee Daniels.
Příběh Cecila Gainese, který pracoval jako komorník v Bílém domě a obsluhoval sedm prezidentů
mezi roky 1952 až 1986. Během několika desetiletí v Bílém domě byl při tom, když se tvořily dějiny USA, od války ve Vietnamu a hnutí za občanská práva až po atentát na Martina Luthera Kinga
a Johna F. Kennedyho.
Hrají: Forest Whitaker, David Banner, Robin
Williams, John Cusack, Alan Rickman, Lenny
Kravitz, James Marsden, Alex Pettyfer, Mariah
Carey, Oprah Winfrey a další.

středa, 27. listopadu, 14.30 hod.

DIANA
Britské životopisné drama.
Režie: Oliver Hirschbiegel.
Legenda je vždy jen část pravdy. Film Diana
s Naomi Watts v titulní roli se zaměřuje na poslední roky života Lady Diany, princezny lidských
srdcí.
Hrají: Naomi Watts, Lee Asquith-Coe, Douglas
Hodge, Geraldine James, Naveen Andrews,
Michael Byrne a další.
Přístupno bez omezení, cena 50 Kč, 108 minut,
původní s titulky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 28. 11. – 1. 12., 17.00 hod.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ (Frozen)
Americký animovaný film.
Režie: Chris Buck, Jennifer Lee.

Nevhodné pro děti do 12 let, cena 110 Kč, 132
minut, původní s titulky, digitální kopie.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ

Přístupno bez omezení, cena 140 Kč, děti do 15
let cena 110 Kč, 109 minut, český dabing, digitální kopie.

čtvrtek – neděle, 21. – 24. listopadu
vždy v 17.00 a 19.30 hod.
kino Svět Valašské Meziříčí
Více informací o programu festivalu naleznete na:
www.kino.kzvalmez.cz a www.outdoorfilms.cz.
Předprodej vstupenek v Informačním
centru a před promítáním v kině Svět.

čtvrtek – neděle, 28. 11. – 1. 12., 19.30 hod.

KAPITÁN PHILLIPS (Captain Phillips)
Americký thriller.
Režie: Paul Greengrass.

Vstupné: promítací blok 70 Kč,
jednodenní 130 Kč, celofestivalové 460 Kč.
pondělí – středa, 25. – 27. listopadu,
16.30 hod. a 19.30 hod.

Přístupno bez omezení, cena 90 Kč, 80 minut,
český dabing, digitální kopie.

(Hunger Games: Catching Fire)
Americké akční sci-fi.
Režie: Francis Lawrence.

HUNGER GAMES:
VRAŽEDNÁ POMSTA

pondělí – středa, 18. – 20. listopadu, 17.00 hod.

MAFIÁNOVI (The Family)
Americká koprodukční krimi komedie.
Režie: Luc Besson.

Nevhodné pro děti do 12 let, cena 110 Kč, 111
minut, původní s titulky, digitální kopie.

Nevhodné pro děti do 12 let, cena 110 Kč, 146
minut, původní s titulky, digitální kopie.

Ledové království je pohádkou o milé a nebojácné Anně, která za pomoci odvážného horala
Kristoffa, jeho věrného soba Svena a legračního
sněhuláka Olaffa podnikne v kruté zimě výpravu
za záchranou své sestry Elsy.

Pohádkový příběh o dívce, která hledá Vánoční
hvězdu. Do malé vesničky dorazí 12letá odvážná
dívka Sonja v doprovodu lupičů, kteří ji drží v zajetí. Vesnice je zakletá, stejně jako celé království.
Hrají: Vide Zeiner, Jakob Oftebro, Agnes
Kittelsen, Anders Baasmo Christiansen, Eilif
Hellum Noraker, Stig Werner Moe a další.

Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni, jeho
rázná manželka Maggie a jejich dvě děti jsou za
příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do
programu na ochranu svědků. Žít životem spořádaných občanů se jim ale příliš nedaří.
Hrají: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy
Lee Jones, Dianna Agron, John D‘Leo a další.

se začíná bouřit a v krajích se formuje odboj. To
už je velmi pádný důvod pro Kapitol, aby se obou
hrdinů pokusil zbavit.
Hrají: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth, Elizabeth Banks, Sam
Claflin, Woody Harrelson, Jena Malone, Philip
Seymour Hoffman a další.

Vítězství Katniss a Peeta v 74. ročníku Hunger
Games zažehly napříč Zeměmi Panemu jiskru
vzpoury proti mocnému Kapitolu. Obyvatelstvo

Kapitán Phillips se vrací ke skutečné události
z roku 2009, kdy došlo k únosu nákladní americké lodi Maersk Alabama skupinou ozbrojených somálských pirátů. Optikou režiséra Paula
Greengrasse sledujeme ostře napínavý thriller
nabízející mimo jiné pohled na jeden z nesčetných dopadů globalizace. Film se zaměřuje na
vztah mezi pirátským vůdcem Muse a kapitánem lodi Alabama Richardem Phillipsem, který
je nucen coby rukojmí násilníků svou loď i posádku opustit.
Hrají: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad
Abdirahman, Faysal Ahmed, Mahat M. Ali,
Michael Chernus, Catherine Keener, Corey
Johnson, David Warshofsky a další.
Nepřístupné pro děti do 15 let, cena 110 Kč, 134
minut, původní s titulky, digitální kopie.
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