12/13
informace o programech Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí
s-klub >> tři bratři v nesnázích, kino svět >> KLAUNI , m-klub >> Muzikantské vánoce, galerie kaple >> v. žáková

Galerie Kaple vystavuje textilní obrazy a sochy
Galerie Kaple představí průřez tvorbou výrazné slovenské autorky Vlasty Žákové,
která bourá obecné chápání
textilního obrazu. Shlédnout
můžete již velmi známé velkoformátové obrazy a plastiky ale i aktuální tvorbu umělkyně. Výstava s názvem
Friday Night Highlights potrvá až do 24. ledna 2014.
Vlasta Žáková patří do řady
výtvarníků, jejíž vizuální
projev se vyznačuje především novou koncepcí obrazů, soch a měkkých objektů. Dokonce i při studiu na
Fakultě umění Technické
univerzity v Košicích (Ateliér grafiky a experimentální tvorby pod vedením prof. R. Sikory
a Z. Prokopa), si Žáková podmínila zájem teoretiků a výtvarného publika svým estetickým a ženským pojetím závěsného obrazu.
Charakteristickým znakem její tvorby je interpretace malby prostřednictvím textilu a hledání různorodých možností textilního odvětví.
Tímto způsobem razí novou cestu v současném umění.
Rafinovaným a také velmi přesným postupem ručního a strojního šití, textilním vrstvením a stínováním za pomocí látek a nití,
dotváří přesvědčivou iluzi kresby. Tradiční
charakter obrazu přetváří Žáková do expresivní ambivalentní pozice, která stojí na pomezí

kresby, malby, textilního ArtProtisu, asambláží
a současných tendencí v kultuře. Její kultivovaný způsob nakládání s technikou vyšívání
a šití je alternativním vyjadřovacím prostředkem schopným postihnout intenzitu tahu linie
s přechody od uvolněné skicovitosti až k zautomatizované kresbě.
V jedné části své tvorby parafrázuje formy
tradičního vyšívání, které vždy poskytovalo
především dekorativní a vzdělávací funkci.
Neztvárňuje žánrové scény a naivní květinové
ozdoby v typických kulatých rámech nebo na
dekoračních polštářích, ale ironicky vyšívá to,
co se jí přímo dotýká. Jsou to fotografické momenty dekadentní zábavy, fragmenty událostí, jenž je sama očitým svědkem a představy

o divokých večírcích, které
bychom nikdy nenašli
v pokojích našich babiček.
Nastiňuje tak problematiku vztahů, sexualitu a diskriminaci přičemž vychází
také z fotografických předloh, které nachází na internetových sociálních sítích.
V záznamových vzpomínkách na nevázané večírky
sonduje emocionální, psychické pochody a vypětí
aktérů. Expresivní podání
niťokresby podtrhuje jejich
afektované až agresivní pózy a gesta v podnapilém stavu. Fáze nadšení a snad i upřímná oslava
socio-kulturní zábavy tohoto typu, která se
vyznačuje dynamickou barevností figurálních kompozic, se nám záhy předefinuje na
pohled osob zničených vyčerpáním, vyprahnutím po mejdanu a kritickým uvědomováním
si sebe sama. Žáková tak upozorňuje na negativní image a devastaci mladých lidí pod falešnou vizí a de facto evokuje pohoštění, které
nikam nevede.
Vlasta Žáková žije a tvoří v Bratislavě. V letech 2000–2006 absolvovala Fakultu umění
Technické univerzity v Košicích a studijní pobyt
na Fakultě umění VUT v Brně. Roku 2007 byla
finalistkou Ceny Egoart a v roce 2008 a 2010
se stala finalistkou ceny ČEZ 333, kterou uděluje Národní galerie Praha. (cer)

Dan Bárta vyráží na turné k nové desce Maratonika
Dan Bárta přichází po pěti letech společně
s kapelou Illustratosphere s novou deskou.
Čtvrtá studiová deska nese název Maratonika,
vyšla prvního listopadu a obsahuje devět jazzových písní. Na podporu nové desky vyráží Dan Bárta & Illustratosphere na rozsáhlé česko-slovenské turné. Jedinečný koncert
v rámci Maratonika Tour 2013 zavítá také

do meziříčského M-klubu. Zde nové album
představí v úterý 10. prosince. Diváci se tak
mohou těšit na nové sklady, ale i staré písně
v novém kabátě, které uvede pozměněná sestava skvělých muzikantů Illustratosphere
ve složení Filip Jelínek, Robert Balzar, Míra
Chyška a Jiří Slavíček v čele s charismatickým frontmanem Danem Bártou.

www.kzvalmez.cz

Vstupenky na prosincový koncert Dana
Bárty & Illustratosphere jsou v již teď v předprodeji v Turistickém informačním centru ve
Valašském Meziříčí nebo online na vstupenkovém portále Kulturního zařízení města
Valašského Meziříčí: vstupenky.kzvalmez.cz.
(smo)
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Účinkují: Martin Zounar, Pavel Nečas/Zbyšek
Pantůček, Filip Tomsa, Adéla Gondíková, Jana
Birgusová/ Hana Kusnjerová, Petr Pospíchal/
Marcel Vašinka, Petr Gelnar/Lukáš Pečenka,
Ivana Andrlová/Vlasta Žehrová/Olina Želenská,
Lucie Svobodová/Jana Zenáhliková.

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

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

středa 4. prosince – pátek 6. prosince,
divadelní kavárna
Sdružení Člověk člověku Val. Meziříčí

středa 4. prosince v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
JÁNOŠÍK

V NAŠEM SVĚTĚ
Prodejní výstava prací výtvarných dílen Domova pro
osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov,
Centra pro lidi se zdravotním postižením Valašské
Meziříčí a Dětského domova Valašské Meziříčí.
Zahájení výstavy ve středu 4. prosince v 15.00 h.
Otevírací doba:
4. prosince 15.00–19.00 hod.
5. prosince 10.00–19.00 hod.
6. prosince 10.00–14.00 hod.
Výtěžek bude věnován na potřeby zdravotně postiženého dítěte.
sobota 7. prosince v 19.30 hod.,
Sokolovna ve Valašském Meziříčí

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
scénicky a autenticky
Program: Roráty dne nedělního, J. J. Ryba: Česká
mše Vánoční – ve scénickém provedení
Účinkují: Czech Ensemble Baroque, Taneční
soubor Hradišťan, Soli: K. Zbořilová, B. Polášková, T. Kořínek, J. Škarka
Koncertní mistr: Simona Tydlitátová, kostýmy:
Eva Jiřikovská, režie a choreografie: Ladislava
Košíková, dirigent: Roman Válek.
Vstupné 150 Kč, zlevněné 100 Kč. Sleva se vztahuje na důchodce, studenty po předložení průkazu ISIC a děti do 12 let.
čtvrtek 12. prosince v 19.00 hod., sál KZ
Hudební skupina KAMARÁDI Z BRNA

DOŠLI JSME K VÁM NA KOLEDU
Vánoční setkání, v němž společně zavzpomínáme
na stromeček našeho dětství, kdy jsme byli přece
jen trochu otevřenější duchovnímu i lidskému poselství nejkrásnějších svátků lásky, radosti a pokoje. Něco nostalgického vzpomínání, něco moudrosti předků, ale i radosti a veselí, které ke svátku
narození Ježíška také patří. Nejkrásnější moravské koledy posluchače překvapí i uchvátí zrovna
tak, jako ty klasické a nejznámější.
Účinkují: Vojtěch Polanský, Dagmar Hlaváčková a Jiří Látal

Vstupné 95 Kč, zadní stoly 60 Kč.
sobota 7. prosince v 19.00 hod.
Divadlo mimo předplatné, vstupné v předprodeji 300 Kč, od 3. řady na balkóně 250 Kč, na místě
350 Kč, od 3. řady na balkóně 300 Kč.

Improshow aneb živé Člověče, nezlob se!

čtvrtek 19. prosince v 18.00 hod., sál KZ

Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLY B-ART

úterý 10. prosince ve 20.00 hod.

Žáci a pedagogové tanečního a hudebního oboru
si pro diváky připravili večer plný tance, zpěvu
i písní nejen s vánoční tématikou. Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu se ZUŠ B-Art.
www.b-artskola.cz

Připravujeme:
středa 8. ledna v 17.00 hod., sál KZ

NEOBYČEJNÁ NOC
Vánoční příběh, hrají a zpívají Broučci ze ZŠ Salvátor.
Vstupné 50 Kč.
sobota 11. ledna ve 20.00 hod., sál KZ, div. kavárna

35. BAČOVSKÝ BÁL
Pořádá VSPT Bača a S-klub KZ.
K tanci a poslechu hrají:
Sál: Cimbálová muzika Kotár
Divadelní kavárna: Cimbálová muzika Bača
Předprodej od 6. ledna, vstupné 200 Kč, krojovaní 120 Kč.

MALÁ SCÉNA ZA OPONOU
čtvrtek 5. prosince ve 20.00 hod.
JAZZOVÝ ČTVRTEK

Veronika Harcsa
& Bálint Gyémánt (H)

prosinec 2013

pátek 13. prosince ve 20.00 hod.

M-KLUB PARTY
Vstup zdarma.
středa 18. prosince v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
VALAŠI LETÍ NA MARS

HOOFBEATS xmas EDITION
Djs:FORBIDDEN SOCIETY,
COMPUTERARTIST, GASMASK 71, NIKISHA
HOOFBEATS CREW: APOKA, JOSHU4, KUBASS

Vánoční rozjímání se soubory Bača a Ovečky.

Fraška plná humorných záměn i dramatických
zvratů s nečekanou pointou. Mladí manželé Tom
a Linda s napětím očekávají pracovnici z Úřadu
pro adopci dětí. Jenže velké komplikace způsobí
dva Tomovi bratři se svými „geniálními nápady.“

Vstupné v předprodeji 320 Kč, na místě 350 Kč.

pátek 20. prosince ve 20.00 hod.

VÁNOCE, VÁNOCE,
SKORO I BUDETE

TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH

Po pěti letech přichází Dan Bárta s novým albem
Maratonika. Se sestavou špičkových hudebníků
představí horké novinky i staré skladby v novém
kabátě. Filip Jelínek, Robert Balzar, Míra
Chyška a Jiří Slavíček v čele s charismatickým
frontmanem předvedou nezapomenutelný hudební zážitek!

Vstupné 95 Kč, zadní stoly 60 Kč.

sobota 14. prosince v 17.00 hod., sál KZ

středa 18. prosince v 19.00 hod., sál KZ
Ray a Michael Coony

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
MARATONIKA TOUR 2013

Vstupné 70 Kč.

Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč.

Stolové uspořádání. Vstupné na místě, dospělí
80 Kč, děti 40 Kč.

IMPROLIGA

Vstupné 100 Kč.
Special koncert jazzové princezny a excelentního
kytaristy maďarské jazzové scény.

sobota 21. prosince v 20.00 hod.

Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč.

Pořádá bubenická škola & m-klub

MUZIKANTSKÉ VÁNOCE

Předvánoční procházka tvorbou šamana české
písničky.

Vystoupí: Vagaband, Obscuro Corvus, Martin
Přidal (sólo kytara), Petr Přidal, Joey Plesnic
(sólo bicí),Tomáš Sklenář, Milan Váhala (duo
baskytar), Vintage Machine, Deep-m-ocean +
závěrečná jam session

Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 120 Kč.

Vstupné 100 Kč.

pondělí 16. prosince ve 20.00 hod.

OLDŘICH JANOTA

www.kzvalmez.cz

pátek 27. prosince ve 20.00 hod.

DOCUKU & hosté

na jeho kvality a zároveň opět upozornit na velmi
vydařenou slovenskou výtvarnou tvorbu. Studenti
doktorandského studia jsou již velmi zvučného
jména a díky početným výstavám a oceněním mají
na výtvarné scéně určitou a silnou pozici. Malby
všech autorů přinášejí osobité uvažovaní o dnešním světě a současném obrazu. Společným znakem způsobu jejich tvorby můžeme říct, že jsou
velké plochy barev, kdy z abstraktního obrazu modelují vlastní výrazovou řeč závěsného díla.

Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.
úterý 31. prosince od 20.00 hod.

RETRO SILVESTR
Vstup zdarma.

Tel.: 571 622 766, e-mail: kino@kzvalmez.cz
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
čtvrtek – neděle, 28. 11. – 1. 12., 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
Studenti a Školní exkurze zdarma.
Vstupné: Dospělý 20 Kč, zlevněné 10 Kč.
Vstupenku je možno uplatnit v galerii Kaple i Sýpka.
6. 12. 2013 – 24. 1. 2014
Vernisáž: čtvrtek 5. 12. 2013 v 18.00 hod.

VLASTA ŽÁKOVÁ
Friday Night Highlights

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ (Frozen)
Americký animovaný film.
Režie: Chris Buck, Jennifer Lee.
Přístupno bez omezení, cena 140 Kč, děti do 15 let
cena 110 Kč, 109 minut, český dabing, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 28. 11. – 1. 12., 19.30 hod.

KAPITÁN PHILLIPS (Captain Phillips)
Americký thriller.
Režie: Paul Greengrass.
Hrají: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad
Abdirahman, Faysal Ahmed, Mahat M. Ali,
Michael Chernus, Catherine Keener a další.
Nepřístupné pro děti do 15 let, cena 110 Kč, 134
minut, původní s titulky, digitální kopie.
pondělí – středa, 2. – 4. prosince, 17.00 hod.

KLAUNI
Česká koprodukční komedie.
Režie: Viktor Tauš.

Výstava „Friday Night Highlights“ v galerii Kaple
představí koncepci vyšívaných obrazů, soch
a měkkých objektů. Vlasta Žáková si našla svůj
ojedinělý způsob vyjádření 2D obrazů za pomocí
výšivky a vrstvení barevných ploch. Nanášením
různorodých typů stehů a barevných nití modeluje obraz znázorňující dobovou zábavu a agresivitu mladých lidí.

12. 9. 2013 – 31. 1. 2014
Vernisáž: středa 11. 12. 2013 v 18.00 hod.

Fakt/Fikcia

Na počátku kariéry vytvořili Oskar, Max a Viktor
klaunskou skupinu Busters. Tehdy se však mezi
třemi klauny něco stalo. Nyní se Oskar vrací po
třiceti letech z emigrace, aby v Praze uzavřel
svoji uměleckou kariéru. Setkání s bývalými přáteli vede k nevyhnutelné vzájemné konfrontaci.
Osud jim tak nabízí ještě jednu šanci, jak to naposledy pořádně roztočit.
Hrají: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Didier
Flamand, Kati Outinen, Julie Ferrier, Eva
J e ní č ková , Ta ť j a n a M e d ve ck á , Zu z a n a
Kronerová a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 110 Kč, 120
minut, česky, digitální kopie.
pondělí, 2. prosince, 19.30 hod.

PETR BAŘINKA, JAKUB REKEN,
PETER CVIK, PATRÍCIA KOYŠOVÁ

LÁSKA (Amour)
Francouzské drama.
Režie: Michael Haneke.

Galerie Sýpka představí výtvarníky působící na
VŠVU v Bratislavě, 4. ateliér pod vedením profesora Ivana Csuadia. Cílem připravované přehlídky je
představit tento ateliér široké veřejnosti, poukázat

Manželé Georges a Anne jsou učitelé hudby.
Jejich láska a pevné pouto, které se prohlubovaly roky společného života a vášní pro klasickou
hudbu, je náhle vystaveno těžké zkoušce.

www.kzvalmez.cz

Hrají: Louis Trintignant, Emannuelle Riva,
Isabelle Huppert a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 70 Kč, 125
minut, původní s titulky, digitální kopie.
úterý – středa, 3. – 4. prosince, 19.30 hod.

KONZULTANT (The Counselor)
Americký thriller. Režie: Ridley Scott.
Vysoce postavený advokát, ve filmu přezdívaný
Konzultant, se prostřednictvím majitele nočního
klubu Reinera přimotá k pochybnému obchodu
s drogovým kartelem.
Hrají: Michael Fassbender, Brad Pitt, Javier
Bardem, Cameron Diaz, Penélope Cruz a další.
Nepřístupné pro děti do 15 let, cena 120 Kč, 111
minut, původní s titulky, digitální kopie.
titulky,
čtvrtek – pátek, 5. – 6. prosince, 17.00 hod.
český dabing,
sobota – neděle, 7. – 8. prosince, 17.00 hod.

THOR: TEMNÝ SVĚT

(Thor: The Dark World)
Americké akční fantasy. Režie: Alan Taylor.
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.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 100 Kč, 111
minut, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 5. – 8. prosince, 19.30 hod.

PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Česká romantic komedie.
Režie: Lenka Kny.
Šarmantní šedesátník José se vrací po třiceti letech z emigrace v Mexiku do rodné Prahy.
Podlehne totiž naléhání své mexické manželky
Dolores. Ta věří, že pro jejich dceru Penélope,
která se marně snaží otěhotnět, je poslední nadějí zázrak, který by v předvánočním čase mohlo
splnit slavné Pražské jezulátko. José má z návratu obavy, protože moc dobře ví, že by mu mohl přinést nečekaná překvapení.
Hrají: Josef Abrhám, Libuše Šafránková,
Václav Postránecký, Dolores Heredia, Aislinn
Derbez, Igor Chmela, Danica Jurčová, Radúz
Mácha, Marian Roden, Oldřich Vlach a další.
Přístupno bez omezení, cena 110 Kč, 100 minut,
česky, digitální kopie.
pondělí – středa, 9. – 11. prosince, 16.30 hod.

HUNGER GAMES:
VRAŽEDNÁ POMSTA

(Hunger Games: Catching Fire)
Americké akční sci-fi.
Režie: Francis Lawrence.
Vítězství Katniss a Peeta v 74. ročníku Hunger
Games zažehla napříč Zeměmi Panemu jiskru
vzpoury proti mocnému Kapitolu. Obyvatelstvo
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.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 100 Kč, 146
minut, původní s titulky, digitální kopie.

prosinec 2013

pondělí – středa, 9. – 11. prosince, 19.30 hod.

výjimečně ve čtvrtek, 19. prosince, 15.00 hod.

KŘÍDLA VÁNOC

RIVALOVÉ (Rush)

České komediální drama.
Režie: Karin Babinská.

Americké koprodukční
životopisné drama. Režie: Ron Howard.

Velká část filmu se odehrává v nákupním centru
v období Vánoc. Prolnou se tu příběhy čtyř přátel, kteří zde pracují. Každý z našich 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,
Viktor Preiss, Vilma Cibulková a další.

O sedmdesátých letech minulého století se mluví
jako o zlaté éře Formule 1. Právě do tohoto období
zasazuje Ron Howard svůj nový snímek Rivalové.
Sleduje v něm skutečný příběh dvou brilantních řidičů a odvěkých rivalů Nikiho Laudy a Jamese Hunta,
a to jak v jejich profesním, tak osobním životě.
H r ají: D a ni e l B rühl , C hris H e mswo r t h ,
Alexandra Maria Lara, Olivia Wilde, Natalie
Dormer, Christian McKay a další.

Nevhodné pro děti do 12 let, cena 120 Kč, 110
minut, česky, digitální kopie.

Hrají: Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan
Freeman, Kevin Kline, Mary Steenburgen,
Jerry Ferrara a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 100 Kč, 105
minut, původní s titulky, digitální kopie.
čtvrtek – pátek, 26. – 27. prosince, 17.00 hod.

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

Nevhodné pro děti do 12 let, cena 50 Kč, 123
minut, původní s titulky, digitální kopie.

ve 2D s titulky
PŮLNOČNÍ PREMIÉRA
středa, 11. prosince, 23.59 hod.
čtvrtek – neděle, 12. – 15. prosince, 19.30 hod.
úterý – středa, 17. – 18. prosince, 19.30 hod.
pondělí, 30. prosince, 16.00 hod.

čtvrtek – sobota, 19. – 21. prosince, 17.30 hod. ve 3D
neděle – pondělí, 22. – 23. prosince, 17.30 hod. ve 2D

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(Walking with Dinosaurs 3D)
Americký dobrodružný film.
Režie: Barry Cook, Neil Nightingale.

ve 3D, český dabing
čtvrtek – středa, 12. – 18. prosince, 16.00 hod.
ve 2D, český dabing
sobota – neděle, 28. – 29. prosince, 16.00 hod.

Přístupno bez omezení, cena 100 Kč, 109 minut,
český dabing, digitální kopie.

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ

(The Hobbit: The Desolation Of Smaug)
Americké fantasy. Režie: Peter Jackson.

Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho
společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti
trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. Výprava,
jejímž cílem je získat zpět Osamělou horu a ztracené království trpaslíků Erebor. Poté, co přežili
začátek své neočekávané cesty, pokračují směrem na východ k Osamělé hoře. Tam musí čelit
tomu největšímu nebezpečí, drak Šmak prověří
nejen jejich odvahu, ale i pevnost jejich přátelství.
Hrají: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard
Armitage, Orlando Bloom, Evangeline Lilly,
Cate Blanchett, Christopher Lee, James
Nesbitt, Ken Stott, Hugo Weaving a další.
Přístupno bez omezení, cena za 2D verzi 110 Kč,
cena za 3D verzi 140 Kč, 170 minut, 3D a 2D digitální kopie.
pondělí, 16. prosince, 19.30 hod.

KRÁLOVSKÁ AFÉRA

(En kongelig affære)
Dánské historické drama.
Režie: Nikolaj Arcel.
Příběh zakázané lásky, která změnila celý národ.
Lásky, která propukla na začátku 70. let 18. století
mezi Johanem Struenseem, německým lékařem
pološíleného dánského krále Kristiána VII., a jeho
manželkou Karolinou Matyldou Hannoverskou.
Hrají: Mads Mikkelsen, David Dencik, Alicia
Vikander, Jitka Jirsová , Mikkel Følsgaard a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 70 Kč, 128
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. Film byl natočen podle klasické pohádky Hanse Christiana Andersena.

čtvrtek – pátek, 26. – 27. prosince, 19.30 hod.
Dobrodružný film pro celou rodinu inspirovaný
úspěšným seriálem televize BBC. Příběh odehrávající se před 70 milióny let, sleduje mládě býložravého Pachyrhinosaura na jeho cestě k dospělosti. Na Patchiho čeká svět plný nástrah
a hladových predátorů. Náš hrdina ale díky své
statečnosti dokáže nejen přežít, ale stane se pro
své druhy vůdcem a ochráncem.
3D vstupné: dospělí 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč.
2D vstupné: dospělí 125 Kč, děti do 15 let 100 Kč.
Přístupno bez omezení, 81 minut, český dabing,
3D a 2D digitální kopie.
čtvrtek – sobota, 19. – 21. prosince, 19.30 hod.

PŘÍBĚH KMOTRA
České drama. Režie: Petr Nikolaev.
Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava
Kmenty „Kmotr Mrázek“. Popisuje vzestup a pád
člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami
posunul až na pozici šedé eminence české politiky.
Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Vica
Kerekes, Jan Vondráček, Kryštof Hádek,
Zuzana Čapková, Andrej Hryc, Vladimír Brabec,
Oldřich Vlach, Jiří Dvořák, Jiří Vymětal a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 100 Kč, 99
minut, česky, digitální kopie.
neděle – pondělí, 22. – 23. prosince, 19.30 hod.

FRAJEŘI VE VEGAS (Last Vegas)
Americká komedie.
Režie: Jon Turteltaub.
Celoživotní přátelé se rozhodnou zapomenout na
svá stará kolena a ještě jednou to pořádně roztočit
jako za mlada. Jeden z nich, zapřisáhlý starý mládenec, se rozhodl oženit a to je ideální příležitost.
Cíl? Las Vegas! Jakmile ale dorazí na místo, zjišťují, že tohle už není Vegas, jak ho znali.

LÁSKY ČAS (About Time)
Britská romantická komedie.
Režie: Richard Curtis.
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.
Richard Curtis, scenárista a režisér Lásky nebeské,
jenž je zároveň autorsky podepsaný pod komediemi Notting Hill či Čtyři svatby a jeden pohřeb stvořil další z nezapomenutelných snímků.
Hrají: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams,
Bill Nighy, Lydia Wilson, Lindsay Duncan, Tom
Hollander a další.
Nevhodné pro děti do 12 let, cena 110 Kč, 123
minut, původní s titulky, digitální kopie.
sobota – pondělí, 28. – 30. prosince, 19.30 hod.

WALTER MITTY
A JEHO TAJNÝ ŽIVOT

(The Secret Life of Walter Mitty)
Americká dobrodružná
komedie. Režie: Ben Stiller.
Walter Mitty je nesmělý foto-editor časopisu Life,
který se jen těžko potýká s realitou a proto raději
žije ve svém vlastním vysněném světě. Jednoho
dne se ale Walter musí rozhodnout k zásadnímu kroku. Aby si zachránil místo, vydá se hledat
ztracený negativ fotagrafie na titulní stranu. Netuší
však, že ho čeká ho skutečné dobrodružství.
Hrají: Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig, Adam
Scott, Shirley MacLaine, Kathryn Hahn a další.
Přístupno bez omezení, cena 120 Kč, 114 minut,
původní s titulky, digitální kopie.
24. – 25. 12., 31.12. a 1.1. se nepromítá
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