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Amfiteátr v létě ovládne keltská hudba, swing a Brouci
Letní čas prázdnin sice ukončuje další sezonu v M-klubu či velkém sále, ale na
druhou stranu k životu probouzí amfiteátr v parku zámku Kinských. Zde se v červenci a srpnu odehraje většina koncertů
v rámci Valašskomeziříčského kulturního léta
2012, které pořádá Kulturní zařízení města
Valašského Meziříčí za finanční podpory
města Valašské Meziříčí. A na co se můžeme těšit?

přivezou to nejlepší z bretonské hudby.
Posluchač tak bude moci prostřednictvím tradičních tanců a písní keltské Bretaně vstoupit do snového světa plného legend a tajemna. O týden později je přichystán písničkář
Tomáš Kočko s ORCHESTREM, jenž se nechává inspirovat moravskou tradiční hudbou.
Podstatnou část repertoáru hudební formace
Tomáš Kočko & ORCHESTR tvoří písně na
básnické texty Ladislava Nezdařila.

Amfiteátrem se ponesou tóny keltské, dechové či cimbálové hudby, zazní swing nebo
známé písně Brouků, připravena budou promítání, speciální program v zámku Kinských
a v neposlední řadě i výstava patchworkových přikrývek na nádvoří zámku Žerotínů.

Srpnový program zahájí ve čtvrtek 2. srpna
Dechová hudba města Valašské Meziříčí
a Dechová hudba Hustopeče nad Bečvou
v pořadu Sejdeme se při dechovce. Týden na
to amfiteátr zažije originální spojení cimbálu a rockové kapely v podání jihomoravské
skupiny Medicimbal. Široký repertoár, který
kombinuje lidové písně, etnické a taneční
skladby i moderní hity, vytváří spolu s cimbálem zcela jedinečný zvuk. Fanoušci anglické skupiny Beatles si mohou v kalendáři

Meziříčské kulturní léto zahájí premiéra
Polského filmu. Třetí červencový čtvrtek
se pak můžete těšit na uskupení šesti hudebníků s názvem Bran, kteří do amfiteátru

pondělí 9. července od 19.00 hod., amfiteátr

čtvrtek 9. srpna v 18.00 hod., amfiteátr

POLSKI FILM & KOMEDIOGRAF

MEDICIMBAL

zaznačit čtvrtek 16. srpna, kdy vystoupí absolutní špička na poli Beatles revivalových skupin Brouci Band. Různorodost žánrů na kulturním létě završí swing v podání Swingtime
Bandu z Frenštátu pod Radhoštěm. Ti divákům představí swingovou a populární hudbu
od třicátých let 20. století. Můžete se těšit
také na promítání letního kina.
Závěr srpna bude i letos patřit výstavě
patchworkových přikrývek, která se jako
jediná z celého programu uskuteční na nádvoří zámku Žerotínů, a to za každého počasí. Poslední srpnový čtvrtek pak mohou
všichni zájemci navštívit Muzeum regionu
Valašsko zámek Kinských, kde budou moci
v rámci Kulturního léta zdarma shlédnout výstavu Křemen a jeho rodina spolu se zajímavými lektorskými programy. Změna programu vyhrazena a nezbývá než, že bude
hezky, protože za výrazně nepříznivého počasí se programy konat nebudou. (smo)

pátek – sobota 17. – 18. srpna ve 20.15 hod.
pátek – sobota 24. – 25. srpna ve 20.15 hod.

Originální spojení cimbálu a rockové kapely, široký repertoár je vystavěn od lidových písniček až
k novodobým interpretům jako jsou U2, R.E.M.,
ABBA, PINK FLOYD či BEATLES.
Vstup volný.

PROMÍTÁNÍ LETNÍHO KINA

BRAN

čtvrtek 16. srpna v 18.00 hod., amfiteátr

čtvrtek 26. července v 18.00 hod., amfiteátr

The Beatles revival
Absolutní špička na poli Beatles revivalových skupin. Členové vystupují od roku 1996 a mají za sebou
stovky úspěšných koncertů nejen v Česku a na
Slovensku, ale i v Anglii, Německu, Rakousku atd.
Vstup volný.

VÝSTAVA
PATCHWORKOVÝCH PŘIKRÝVEK

Premiéra nového českého filmu za účasti všech
herců a vystoupení kabaretu Komediograf. Večer
zahájí písničkářka Beata Bocek.
Vstupné 100 Kč.
čtvrtek 19. července v 18.00 hod., amfiteátr
Šest hudebníků, kteří přinášejí do střední Evropy
to nejlepší z keltské, konkrétně bretonské hudby.
Vstup volný.

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR

World music insipovaná moravskou tradiční tvorbou oceněná cenou Anděl.
Vstup volný.
čtvrtek 2. srpna v 16.00 hod., amfiteátr

SEJDEME SE PŘI DECHOVCE

Účinkují Dechová hudba města Valašské Meziříčí
a Dechová hudba Hustopeče nad Bečvou.
Vstup volný.

BROUCI BAND

čtvrtek 23. srpna v 18.00 hod., amfiteátr

SWINGTIME BAND

Swingtime band z Frenštátu pod Radhoštěm představí divákům interpretaci swingové a populární
hudby od 30. let 20. století až po současnost.
Vstup volný.

www.kzvalmez.cz

Vstupné 80Kč.

pátek 24. srpna 14.00 – 20.00 hod.
sobota 25. srpna 9.00 – 20.00 hod.,
nádvoří zámku Žerotínů

Vstupné dobrovolné

čtvrtek 30. srpna 9.00 – 20.00 hod.,
zámek Kinských

KŘEMEN A JEHO RODINA

Muzeum regionu Valašsko zve na v ýstavu
„Křemen a jeho rodina.“
Návštěvníci mají tento den vstup zdarma a mohou
absolvovat i zajímavé lektorské programy.
16.00 hod. – Z pohádky do pohádky
18.00 hod. – Křemen a jeho rodina

červenec 2012

tel.: 571 684 577 (557)
více informací na: sklub.kzvalmez.cz
sobota 8. září v 15.00 hod., amfiteátr

JANÁČKOVA FILHARMONIE
OSTRAVA

Hra Na mělčině vám nabídne spoustu otázek,
o kterých není čas v běžném životě přemýšlet,
a možná vám i napoví stejně jako hrdinkám příběhu, že člověk má právo myslet také sám na sebe
a vybrat si svůj „smysl života“, aby ho prožil naplno nepromarnil jej...
Účinkují: Iva Janžurová, Sabina Remundová,
Barbora Munzarová, Miroslav Vladyka, režie:
Jakub Nvota.
Divadlo Kalich Praha.

TEREZA ROGLOVÁ – zpěv

květen 2013
Bernard Slade

Změna programu vyhrazena!

VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
Milostný příběh i strhující rodinné drama.
Zlata Adamovská a Lucie Štěpánková / Jana
Stryková jako matka a dcera. Petr Štěpánek
a Vilém Udatný / Pavel Kikinčuk v mužských
rolích jímavého příběhu.
Divadlo Ungelt Praha.

Koncert mimo předplatné! Zvýhodněná vstupenka
100 Kč pro předplatitele s abonentkou pro sezónu
2011/2012. Vstupenky lze zakoupit v Informačním
centru od 11. 6. do 10. 7. 2012. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v sále KZ (kapacita 270).

Ceny předplatného:
1.–4. řada židlí, 1.–8. řada sedadel, 1. řada balkón,
1. a 2. lóže: 1 400 Kč
9.–14. řada sedadel, 3. lóže: 1 300 Kč
2.–6. řada balkón: 1 200 Kč
Změna programu vyhrazena!

KONCERTNÍ PŘEDLATNÉ
SEZÓNA 2012/2013

Divadelní předplatné
sezóna 2012/2013

středa 19. září 2012 v 19.30 hod.,
kostel Nanebevzetí Panny Marie

čtvrtek 20. září 2012 v 19.00 hod.
Jean- Paul Alegre

Brněnský vokálně –
experimentální soubor

AGNES BELLADONE

Jan Milušek: kontratenor, Marek Olbrzymek:
tenor, Vladimír Richter: tenor, Aleš Procházka:
bas, Martin Jakubíček: varhany.

Slavná herečka, obdivovaná přáteli, zneužívaná
obchodníky s uměním a novináři, odkrývá tajemství svého umění.
Účinkují: Jana Šulcová, Ivan Vyskočil / Jan
Kačer, Martin Kubačák / Stanislav Lehký,
Miluše Hradská / Kateřina Macháčková, Karel
Soukup, Anna Kulovaná / Adéla Kubačáková.
Divadelní společnost Sophia Art Praha.
středa 17. října 2012 v 19.00 hod.
Jeff Baron

DUCHOVNÍ HUDBA – AFFETTO

středa 24. října 2012 v 19.00 hod., sál

JAN ŠKRDLÍK – violoncello
KATEŘINA SCHWARZOVÁ – viola da gamba
čtvrtek 6. prosince 2012 v 19.00 hod., sál

JULIE SVĚCENÁ – housle
VÁCLAV MÁCHA – klavír

NÁVŠTĚVY U PANA GREENA

středa 30. ledna 2013 v 19.00 hod., sál

Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku
dva muže, kteří by se jinak nikdy nesetkali a navždy změní jejich život.
Překlad: Benjamin Kuras, režie: Vladimír
Michálek, hrají: Stanislav Zindulka a Matěj
Hádek.
Filmová a divadelní agentura Praha.

JIŘÍ BÁRTA A KVARTETO MARTINŮ

čtvrtek 8. listopadu 2012 v 19.00 hod.
Noel Coward

ZAMILOVAT SE…
I sen, který nesníš, se ti může splnit. Člověk ani
neví, jak přijde k lásce – nečekaně!
Úprava a režie: Jakub Nvota, účinkují: Jana
Paulová a Pavel Zedníček. Divadlo Kalich Praha.
středa 27. února 2013 v 19.00 hod.
Esther Vilar

ŽÁRLIVOST
Konverzační hra vypráví vtipnou formou příběh
tří žen.
Klicperovo divadlo Hradec Králové.
duben 2013
Frank Houtappels

NA MĚLČINĚ
červenec 2012

Komorní smyčcová hudba zazní v podání Jiřího
Bárty, předního violoncellisty, v unikátním spojení s vynikajícím Kvartetem Martinů ve složení Lubomír Havlák – 1. housle, Libor Kaňka
– 2. housle, Jitka Vlašánková – violoncello,
Zbyněk Paďourek – viola
středa 13. února 2013 v 19.00hod., sál

BELFIATO QUINTET
Otto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj, Jiří
Javůrek – klarinet, Ondřej Šindelář – fagot,
Kateřina Javůrková – lesní roh
čtvrtek 28. března 2013

JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA
Zájezd do Beskydského divadla v Novém Jičíně.
středa 24. dubna 2013 v 19.00 hod., sál

MARTIN KASÍK – klavír
středa 22. května 2013 v 19.30 hod.,
kostel Nanebevzetí Panny Marie

ROMAN FOJTÍČEK – saxofon
EVA BUBLOVÁ – varhany
www.kzvalmez.cz

Ceny předplatného:
I. pořadí: 6.–14. řada sedadel, 1. řada balkón: 900 Kč
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 balkónu: 700 Kč
senioři a děti do 15 let: 650 Kč

Pohádkové předplatné
sedmikráska 2012/2013
sobota 6. října 2012 v 16.00 hod.

VELRYBA LÍZINKA
aneb dobrodružství v českých řekách
Pohádka o zatoulané malé velr ybě, k terá
hledá kamaráda. Potká rybáře Tomáše, který ji
uchrání před chamtivými lidmi a stane se jejím
kamarádem.
Divadlo Krapet Praha
sobota 3. listopadu 2012 v 16.00 hod.
Dana Pražáková

VELKÉ TRAMPOTY
KAŠPÁRKA A KALUPINKY
Výpravná činoherní pohádka s písničkami.
Kašpárek a Kalupinka prošli skoro celý svět.
Všechno vědí, všechno umí, na všechno mají odpověď. Poslední kus světa zbývá, kdo ví,co stane
se? Poradí snad přítel Šmidra, co se toulá po lese?
Čarodějka vládne mečem, Kašpárek zas chytrým
veršem, písničku má jako štít, pojďme se s ním
pobavit.
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha
Příběh plný písniček a komických situací je určen
pro dětské diváky od 3 do 10 let i pro dospělé.
sobota 9. března 2013 v 16.00 hod.
Astrid Lindgrenová

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Pipi má nevšední jméno, chování i vzezření
a navíc bydlí sama bez rodičů v domku na okraji města. Přijměte spolu s jejími kamarády Anitou
a Tomíkem pozvání k mnohým dobrodružstvím...
Divadlo Bajka Český Těšín
sobota 20. dubna 2013 v 16.00 hod.

O PRAČLOVÍČKOVI
Pohádka je vyprávěním z doby dinosaurů, dinosauřic, prakanců a praprasat. Můžete se těšit na
poučné a veselé vyprávění, ve kterém se dozvíme jak Pračlovíček zjistil, že ve dvou jde přece
všechno líp.
Divadlo Tramtárie Olomouc
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 2012, prodej abonentek novým zájemcům o předplatné
1.– 14. září 2012.
Ukončení prodeje předplatného 17. září 2012.
Pře d platné může te potvrd it osob ně
v Informačním centru, telefonicky na 571 684
558 nebo e-mailem: bajanova@info-vm.cz.
Otevírací doba Po–Pá 9.00 – 17.00 hod.

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.

CZECH PRESS PHOTO
22. června – 31. srpna 2012

tel.: 571 622 766
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
čtvrtek – neděle, 28.6 – 1.7., 17:00 hod. ve 3D
pondělí – středa, 2. – 4.7., 17:00 hod. ve 2D

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
(Ice Age: Continental Drift)

Americká animovaná komedie.
Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier.
Přístupno, cena za 3D verzi 150 Kč, cena za 2D
verzi 100 Kč, 94 minut, český dabing, 3D a 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 28.6. – 1.7., 19:30 hod.

CZECH PRESS PHOTO
22. června – 31. srpna 2012

Na konci minulého roku se uskutečnil 17. ročník
této prestižní soutěže a první moravskou reprízu
shlédnout právě zde ve Valašském Meziříčí, kde
je vystaveno 192 fotografických snímků.

SUPŠSVM

25. června – 30. září 2012
V průběhu letních měsíců budou mít návštěvníci Valašského Meziříčí možnost zhlédnout průřezovou výstavu učitelů a žáků zdejší Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Těšit se můžete
na práce ze všech ateliérů, které na škole působí, tedy designu skla, uměleckořemeslného zpracování skla, užité malby a průmyslového designu.
Půjde především o prezentaci závěrečných studentských prací jak klauzurních tak maturitních
a ukázku z poslední tvorby jednotlivých pedagogů.

Josef Hapka,
Malebnost Valašska
2. února – 18. listopadu 2012

Na výstavě Josefa Hapky, od jehož narození letos
uplynulo 100 let, můžete stále shlédnou díla z muzejních i soukromých sbírek (z níž nemalou část
zapůjčil Petr Hapka). Výstava je jemně obměněna a podkrovní Galerie Sýpka bude Hapkovy obrazy hostit až do 18.listopadu.

pondělí 9. července od 19:00 hod., amfiteátr

POLSKI FILM & KOMEDIOGRAF

Americký akční film.
Režie: Joss Whedon.

Premiéra nového českého filmu za účasti všech
herců a vystoupení kabaretu Komediograf.
Večer zahájí písničkářka Beata Bocek.

Přístupno od 12 let, cena 80 Kč, 137 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
pondělí – středa, 2. – 4. července, 19:30 hod.

PROBUDÍM SE VČERA
Česká komedie. Režie: Miloslav Šmídmajer.
Sympatický čtyřicátník Petr Kovář dostane úžasnou šanci vrátit se na chvíli do svých studentských let, do června 1989, aby konečně vyznal
lásku své bývalé spolužačce Elišce. Je mu opět
osmnáct, ale zůstalo mu vědomí i paměť „čtyřicátníka“. Zapomněl také, jak odlišné bylo školství
před sametovou revolucí a co to znamená být opět
v kůži studenta za časů, kdy se pánům profesorům říkalo „soudruhu“.
Hrají: Jiří Mádl, Filip Blažek, Martina Válková,
Vik tor Preiss, Miroslav Táborsk ý, Ljuba
Krbová, Svatopluk Skopal, Tomáš Matonoha,
Zlata Adamovská a další.
Přístupno, cena 80 Kč, 120 minut, česky, 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 5. – 8. července, 17:30 hod.

I

Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 108 minut, česky,
2D digitální kopie.

Avengers (The Avengers)
Hrají: Rober t Downey Jr., Chris Evans,
Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett
Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston,
Stellan Skarsgård, Samuel L. Jackson a další.
Výstava každoroční soutěže přinášející nezávislé obrazové svědectví o životě tak, jak je vidí
doma i ve světě profesionální fotožurnalisté žijící
v České nebo Slovenské republice. Cílem soutěží a výstav je snaha motivovat fotografy a zprostředkovat veřejnosti nezávislé autentické obrazové svědectví o životě.

sportovním letišti poblíž někdejší západní hranice Československa, kde prožívá i vojenskou invazi v srpnu 1968. Aniž si to tehdy sám uvědomí,
právě tam začíná jeho dramatický příběh... Aby
zachránil svou lásku Evu proti represím StB, podepíše „smlouvu s ďáblem“. Stane se profesionálním agentem, jehož prací je odposlouchávat
lidi a shromažďovat na ně kompromitující materiál. Brzy ale zjistí, že i on je sledován. Když se
pokouší najít odpověď na otázku proč, vrací ho
pátrání do doby, kdy se stal na vojně svědkem
vražedného rozkazu. Jeho tehdejší velitelé jsou
dnes mocnými muži a Adamovo svědectví by bylo
velmi nepohodlné.
Hrají: Jiří Mádl, Michaela Majerníková, Ady
Hajdu, Jan Budař, Ondřej Vetchý, Táňa
Pauhofová, Marko Igonda, Arnošt Goldfam
a další.

SNĚHURKA A LOVEC
(Snow White and The Huntsman)
Americké akční fantasy.
Režie: Rupert Sanders.

Vstupné 100 Kč. Předprodej v informačním centru.
V případě nepřízně počasí se premiéra přesouvá
do budovy kina. Více na www.kino.kzvalmez.cz.
úterý – středa, 10. – 11. července, 20:00 hod.

POLSKI FILM
Český reality film. Režie: Marek Najbrt.
Kolik rolí hraješ, tolikrát jsi člověkem... Čtyři
známí čeští herci, spolužáci z brněnské JAMU,
Matonoha, Liška, Daniel a Polášek si splnili dávný
sen a rozhodli se natočit společný film. Projekt
zafinancoval polský koproducent Glowacki, režie
se ujal kolega Budař, produkce kolegyně Plod(á)
ková a mohlo se začít. Počáteční idyla však rychle vzala za své. Snaha natočit Brno v Krakowě,
Poláškova katolická víra, Danielův dvojník Havlát,
Liškova špatná výslovnost a Matonohovy finanční
machinace proměnily natáčení v boj o holé přežití uprostřed beskydských kopců. Polski film - film
o přátelství a absurditě hereckého života, balancujícího mezi realitou a iluzemi.
Hrají: Pavel Liška, Tomáš Matonoha, Marek
Daniel, Josef Polášek , Jan Budař, Jana
Plodková, Katarzyna Zawadzka, Krzysztof
Czeczot, Marcin Kobierski a další.
Přístupno od 15 let, cena 90 Kč, 113 minut, česky
i titulky, 2D digitální kopie.
čtvrtek – středa, 12. – 18. července, 20:00 hod.

THE AMAZING SPIDER-MAN
Americký akční film. Režie: Marc Webb.

Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku, jejímuž líbeznému zpěvu v legendární disneyovce
naslouchá celá příroda. V téhle verzi křehká princezna neváhá vlézt do brnění a na zlou machechu
vyrazit s mečem v ruce. Sněhurka a lovec je výpravnou dobrodružnou fantasy, která možná paradoxně odpovídá původní verzi bratří Grimmů víc
než Disneyho film.
Hrají: Charlize Theron, Kristen Stewart, Chris
Hemsworth, Sam Claflin a další.
Přístupno, cena 90 Kč, 126 minut, český dabing,
2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 5. – 8. července, 20:00 hod.
úterý – středa, 10. – 11. července, 17:30 hod.

KONFIDENT
SR/čr/PL. dramA. Režie: Juraj Nvota.
Hrdina filmu Konfident Adam pracuje po absolvování základní vojenské služby jako dispečer na

www.kzvalmez.cz

The Amazing Spider-Man je příběhem Petera
Parkera, mezi svými vrstevníky nepříliš oblíbeného středoškoláka, který v dětství ztratil rodiče
a jeho výchovy se ujali strýček Ben a tetička May.
Jako většina dospívajících se Peter snaží zjistit,
kým vlastně je. Když Peter objeví tajemnou aktovku, která náležela jeho otci, pustí se do pátrání po důvodech zmizení svých rodičů – a to ho
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zavede přímo do společnosti Oscorp a do laboratoře dr. Curta Connorse, bývalého otcova kolegy. Jedna z nejoblíbenějších postav na světě se
vrací na filmová plátna a ve snímku The Amazing
Spider-Man odhaluje novou kapitolu ze svého života a dosud nezpracovaný příběh.
Hrají: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys
Ifans, Sally Field, Martin Sheen, Denis Leary
a další.

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 140 Kč, 137 minut, český dabing,
2D digitální kopie.

ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍRŮ

čtvrtek – neděle, 12. – 15. července, 18:00 hod.

MADAGASKAR 3 (Madagascar 3)
Americká animovaná komedie.
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath.
Aby se dostali domů, byli ochotní hodně riskovat. Například letěli v letadle řízeném tučňáky.
Přesto hrdinové Madagaskaru dosud do pelíšků
v newyorské zoo nedorazili. Dobrá zpráva je, že
díky fenomenálnímu úspěchu předchozích dílů dostali v kinech třetí pokus, ovšem zda to tentokrát
vyjde, zůstává ve hvězdách. Po panenském ostrově Madagaskaru a širých afrických pláních si
budou klestit cestičku k domovu džunglí evropských velkoměst.
Přístupno, cena 90 Kč, 92 minut, český dabing,
2D digitální kopie.
pondělí – středa, 16. – 18. července, 17:30 hod.

DO ŘÍMA S LÁSKOU

(To Rome With Love)
USA/itálie. Komedie. Režie: Woody Allen.
Režisér Woody Allen při své cestě po Evropě tentokrát doputoval do hlavního města Itálie, kde si
zahrál s osudy několika různých lidí. Film je složen
ze čtyř povídek. V prvním příběhu přijíždí postarší
manželský pár do Říma, aby poznal nastávajícího
své dcery, z něhož není její neurotický otec zrovna
nadšený. Další příběh filmu je o prostitutce, která
má za úkol splnit jakékoliv přání klientovi, jenž moc
netuší, co po něm ta podivná žena chce. V následující části si italský dav splete muže s filmovou
hvězdou a jeho život se otočí o 180°. V poslední
povídce navštívíme mladý americký pár, jehož životem zamíchají dvě nenadálé návštěvy.
Hrají: Woody Allen, Penélope Cruz, Ellen Page,
Jesse Eisenberg, Alec Baldwin a další.
Přístupno, cena 90 Kč, 102 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 19. – 22. července, 18:00 hod.

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
(Ice Age: Continental Drift)
Americká animovaná komedie.
Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier.

Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí
rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra

Přístupno, cena 90 Kč, 94 minut, český dabing,
2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 19. – 22. července, 20:00 hod. ve 3D
pondělí – středa, 23. – 25. července, 20:00 hod. ve 2D
(Abraham Lincoln: Vampire Hunter )
Americký fantasy thriller.
Režie: Timur Bekmambetov.
Odhalte skrytý život Abrahama Lincolna, jednoho z největších amerických prezidentů! Poznejte
jeho skutečný příběh, který je plný krve, upířích
zubů a nabroušených seker. Vizionářští tvůrci Tim
Burton a Timur Bekmambetov nabízejí nový pohled na žánr upírských filmů a právě Abrahama
Lincolna představují jako historicky největšího
lovce neživých bytostí.
Hrají: Benjamin Walker, Dominic Cooper,
Anthony Mackie, Mary Elizabeth Winstead,
Rufus Sewell a další.
Přístupno od 15 let, cena za 3D verzi 150 Kč, cena
za 2D verzi 100 Kč, 105 minut, původní s titulky,
3D a 2D digitální kopie.

čtvrtek – neděle, 26. – 29. července, 17:30 hod.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Česká komedie.
Režie: Marie Poledňáková.
Příběh volného pokračování romantické komedie
Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní minulostí a Helena
s Františkem se pokoušejí začít nový život. Ovšem
pouto s tím bývalým nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je tu vaše rodina, vaše okolí a vaši dřívější partneři do společného soužití nutně patří.
František s Helenou zvolí z nastalé situace jediné rozumné východisko – rozhodnou se být chvíli
sami a daleko, a tak vyrážejí na romantickou exotickou dovolenou do Maroka.
Hrají: Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Oldřich
Kaiser, Eva Holubová, Nela Boudová, Jiří
Langmajer, Roman Vojtek, Martha Issová,
Tereza Kostková, Milan Šteindler, Petr Nárožný
a další.
Přístupno, cena 90 Kč, 113 minut, česky, 2D digitální kopie.
čtvrtek – středa, 26. července – 1. srpna, 20:00 hod.

TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
(The Dark Knight Rises)
Americký akční film.
Režie: Christopher Nolan.

pondělí – středa, 23. – 25. července, 18:00 hod.

AŽ VYJDE MĚSÍC (Moonrise Kingdom)
Americké komediální drama.
Režie: Wes Anderson.
Samovi a Suzy je dvanáct let. Oba spojuje stejný
problém: se svým okolím si nerozumí, ale myslí si,
že o světě dospělých vědí vše. Na první pohled se
do sebe zamilují. Uzavřou tajnou dohodu a připravují velkolepý plán. Po roce od jejich prvního setkání společně utečou do divočiny. Jejich zmizení
obrátí život poklidného městečka vzhůru nohama.
Pod vedením místního šerifa zahajují obyvatelé
rozsáhlé pátrání po dvojici malých uprchlíků.
Hrají: Bruce Willis, Edward Norton, Tilda Swinton,
Bill Murray, Frances McDormand a další.
Přístupno od 12 let, cena 90 Kč, 94 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
středa, 25. července, 15:30 hod.

NEDOTKNUTELNÍ
(Intouchables)
Francouzské komediální drama.
Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano.
Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svého
nového opatrovníka vybere Drisse, živelného mladíka z předměstí, kterého právě propustili z vězení. Jinými slovy - najde si na tuto práci tu nejméně vhodnou osobu. Podaří se jim však propojit
nemožné: Vivaldiho a populární hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky.
Bláznivým, zábavným, silným, neočekávaným
a hlavně „nedotknutelným“, přesně takovým se
stane jejich přátelství… Komedie s dramatickou
zápletkou o tom, že ani od krku po prsty u nohou
nepohyblivý člověk odkázaný na pomoc druhých,
nemusí ztratit smysl života.
Hrají: Francois Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny
a další.
Přístupno od 12 let, cena 50 Kč, 112 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.

Gotham se zmítá v temnotách nejistoty poté, co
byl jeho maskovaný ochránce obviněn ze zločinů,
které byly pro dobro lidu vloženy na jeho bedra.
Nedůvěru v Batmana, a to co představuje, nahradila u většiny nenávist a pohrdání. Lov na netopýřího muže je v plném proudu a gothamské policejní složky pod vedením komisaře Jima Gordona
nejsou to jediné, co jde alteregu miliardáře Bruce
Wayna po krku. Zdánlivě odnikud se vynořuje jakýsi Bane a nocí se jako stín plíží tajemná kočičí žena. Režisér Christopher Nolan tímto snímkem završuje třídílnou ságu, ve které představil
TEMNÉHO RYTÍŘE ve vrcholné formě.
Hrají: Christian Bale, Anne Hathaway, Joseph
Gordon-Levitt, Tom Hardy, Gary Oldman,
Morgan Freeman, Michael Caine a další.
Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 165 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
pondělí – středa, 30. července – 1. srpna, 17:30 hod.

BEZ KALHOT (Magic Mike)
Americká komedie. Režie: Reid Carolin.
Ve svém filmu režisér Steven Soderbergh otevírá
dveře do světa mužských striptérů. Film je inspirován zkušenostmi Channinga Tatuma z dob, kdy pracoval jako striptér a o své herecké kariéře pouze snil.
Hrají: Channing Tatum, Matthew McConaughey,
Alex Pettyfer, Olivia Munn a další.
Přístupno od 12 let, cena 90 Kč, 110 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
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