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Aneta Langerová představí nové skladby
Ještě než se Aneta Langerová zavře do
nahrávacího studia s novou deskou, vyráží na ojedinělé studiové turné čítající omezený počet koncertů. A v rámci turné s názvem NAHRÁVÁME! zavítá i do M-klubu ve
Valašském Meziříčí. Koncert, na kterém představí nové písničky, se uskuteční 14. prosince od 20.00 hodin.
Poslední rok se Aneta Langerová, vítězka
první řady Česko hledá Superstar a držitelka mnoha hudebních ocenění, věnovala
úspěšnému akustickému turné s názvem Pár
míst, které absolvovala společně se smyčcovým triem. Koncerty v intimnějším prostředí
na netradičních místech se setkaly s obrovským úspěchem, a tak ještě než začne natáčet svou novou desku, vyráží na menší klubové turné, se kterým zavítá jen do jedenácti
českých, moravských a slovenských měst.
Výjimečnost koncertů spočívá především
v samotném repertoáru. Fanoušci totiž budou
mít jedinečnou příležitost úplně poprvé slyšet
nové písničky a k tomu ještě v trošku studiovém prostředí. Chystané album bude opět
jako předchozí alba založeno na písničce
a českých textech. Novinkou ale bude nahrávání alba, jež nebude probíhat klasickým
způsobem s četnými editacemi, ale rovnou

živým nahráváním zcela hotových a hudebně dokončených písní.

nezapomenutelná skladba Voda živá, Malá
mořská víla nebo Vzpomínka.

Fanoušci Anety Langerové však nebudou ani
na turné NAHRÁVÁME! ochuzeni o její předešlou tvorbu. Na koncertě ve Valašském
Meziříčí totiž rozhodně zazní i známé
skladby jako Hříšná těla, křídla motýlí,

Vstupenky na předstudiový koncert NAHRÁVÁME! jsou v předprodeji v Informačním centru ve Valašském Meziříčí nebo online na
stránkách www.kzvalmez.cz.
(smo)

Předvánoční nadílka S-klubu nabídne Světáky
Vánoce se kvapem blíží a s nimi i každoroční
předvánoční stres z nakupování dárků, uklízení a pečení cukroví. O to víc než kdy jindy
je důležité vypnout a na chvíli se odreagovat.
A právě v tom vám může pomoci program,
jež si pro vás připravila dramaturgie S-klubu.
V prosinci se tak v sále Kulturního zařízení
můžete těšit na vynikající KOMIKY S.R.O.,
vánoční koncert s titulem VÁNOČNÍ SNĚNÍ
nebo divadelní zpracování známého českého filmu SVĚTÁCI.
H n e d n a z a č á t k u p r o s i n c e, p ř e s n ě
v sobotu 8., vám puknou bránice při skvělém stand-up celovečerním představení, ve
kterém budete mít možnost uvidět ty nejlepší
baviče ze známého pořadu „Na stojáka“ kabelové televize HBO. Do Valašského Meziříčí
zavítají Ruda z Ostravy, Ester Kočičková,
Lumír Tuček a Miloš Knor.

Těsně před vánoci se milovníci divadla, muzikálu a staré filmové klasiky mohou těšit
na divadelní úpravu známé filmové hudební komedie Vratislava Blažka a Zdeňka
Podskalského Světáci. Od své premiéry
v roce 1969 se Světáci s písněmi Evžena
Illína a Vlastimila Hály drží na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů. Pro
divadelní prkna je upravil Lumír Olšovský.
Na jevišti tak budete moci zhlédnout stálice Divadelní společnosti Háta či nové populární tváře.
Pro ty, co neholdují improvizaci, a komickým
skečům je připraven vánoční koncert, jenž se
v sále Kulturního zařízení uskuteční ve středu 12. prosince pod názvem Vánoční snění.
Klasické vánoční písně a koledy přijede zazpívat Pěvecký sbor Ondráš z Nového Jičína
společně s Komorním orchestrem Kopřivnice.

www.kzvalmez.cz

Doufám, že si z „vánoční“ nabídky konaných představení v S-klubu vyberete ten váš
dárek a ke štědrovečerní večeři budete usedat odpočati a nabití pozitivní energií. Lístky
na všechna prosincová představení si můžete zakoupit již teď v Informačním centru.
Představení začínají v 19.00 hodin. (smo)

prosinec 2012

středa 19. prosince v 19.00 hod., sál KZ
Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský,
Evžen Illín, Vlastimil Hála

SVĚTÁCI
tel.: 571 684 577 (557)
více informací na: sklub.kzvalmez.cz
středa 5. prosince 16.00–20.00 hod.
čtvrtek 6. prosince 9.00–18.00 hod.
pátek 7. prosince 9.00–14.00, divadelní kavárna
Sdružení Člověk člověku Val. Meziříčí

V NAŠEM SVĚTĚ
Prodejní výstava prací klientů výtvarných dílen se
zdravotním postižením.
Zahájení výstavy ve středu 5. prosince v 16.00
hodin. Vystavené exponáty jsou prodejné, výtěžek
bude věnován vystavujícím sociálním institucím.
středa 5. prosince v 19.00 hod., sál KZ

JULIE SVĚCENÁ – housle
VÁCLAV MÁCHA – klavír
Koncert studentky pražské konzervatoře Julie
Svěcené a klavíristy Václava Máchy, držitelů významných ocenění českých i zahraničních
soutěží.
Koncertní předplatné, doprodej vstupenek, vstupné 150 Kč.
sobota 8. prosince v 19.00 hod., sál KZ

KOMICI S.R.O.

Vstupné 250 Kč.
pondělí 10. prosince v 18.00 hod., sál KZ

CHARITATIVNÍ
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Pořádá Kosmetika Blanka Machancová pod záštitou Kulturního zařízení města Valašského
Meziříčí. Vystoupí: Dětsk ý pěveck ý sbor
Broučci, Taneční studio Linie, zpěvačka Marta
Gerlíková a taneční skupina Static Breakers.
Během večera ochutnávka čajů z čajovny u Tří
dýmek a pečiva z Bartošovické pekárny. Výtěžek
bude sloužit na zakoupení vánočních dárků pro
děti z Dětského domova ve Valašském Meziříčí.

DIVADLO SCHOD
VESELÉ VDOVY VALAŠSKÉ
Nová hra místních ochotníků.

Známá filmová hudební komedie v divadelní úpravě a v režii Lumíra Olšovského.
Účinkují: M ahulena Bočanová , Adéla
Gondíková, Vlasta Žehrová, Olga Želenská,
Monika Absolonová, Ivana Andrlová anebo
Jana Zenáhlíková v rolích lehkých dam, Miriam
Kantorková nebo Vlasta Peterková v roli paní
Trčkové, Dalibor Gondík, Martin Zounar,
Zbyšek Pantůček, Aleš Háma, Filip Tomsa,
Lumír Olšovský v rolích fasádníků a Martin
Sobotka, Pavel Vítek a Lukáš Pečenka v ostatních rolích. Jako zvláštní hosté účinkují v roli
emeritního profesora šarmantní Jan Přeučil
nebo „dechovkový král“ Josef Oplt.
Divadelní společnost Háta Olgy Želenské

Vstupné 80 Kč.

Vstupné v předprodeji 300 Kč, balkón od 3. řady
250 Kč, na místě 350 Kč, balkón od 3. řady 300 Kč.

Nová hra místních ochotníků.

středa 19. prosince ve 20.00 hod., Sokolovna

pátek 14. prosince ve 20.00 hod.

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Ve scénickém provedení na dobové nástroje v rámci koncertního cyklu Pocta Žerotínům.
Pořádá Czech Ensemble Baroque ve spolupráci
s Kulturním zařízením.
Účinkují: Czech Ensemble Baroque a taneční soubor Hradišťan. Dirigent: Roman Válek.
Vstupné 150 Kč a 100 Kč. Prodej na místě.

sobota 8. prosince ve 20.00 hod.
FILMOVÝ M-KLUB

UPÍR NOSFERATU
Promítání za živého improvizovaného doprovodu
skupiny KVĚTY.
Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 100 Kč.
úterý 11. prosince v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
VESELÉ VDOVY VALAŠSKÉ
Vstupné 80 Kč.

ANETA LANGEROVÁ
Ojedinělé studiové turné NAHRÁVÁME! čítající
omezený počet koncertů.
Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč.
pátek 21. prosince ve 20.00 hod.

HOOFBEATS
Vánoční vydání největší d’n’b akce v okolí.

pondělí 24. prosince ve 20.30 hod.,
Náměstí ve Valašském Meziříčí

Vstupné 80 Kč.

ŠTĚDROVEČERNÍ KONCERT

sobota 22. prosince v 19.00 hod.

Dechové hudby města Val. Meziříčí a VSPT
Bača.

Ti nejlepší z pořadu „Na stojáka“ z produkce HBO.
Ruda z Ostravy, Ester Kočičková, Lumír Tuček
a Miloš Knor.

středa 5. prosince v 19.00 hod.

MUZIKANTSKÉ VÁNOCE
Vystoupí: Alžběta Kolečkářová, Vintage
Machine, Pantarhei, Szkrat a další.

MALÁ SCÉNA ZA OPONOU

Vstupné 100 Kč.

čtvrtek 6. prosince ve 20.00 hod.

pátek 28. prosince ve 20.00 hod.

ŽAMBOŠI
Mikulášská nadílka folkových písní v autorském
podání skupiny.
Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč.
pondělí 17. prosince ve 20.00 hod.

FOJTI
Valašský folkrock.
Vstupné 50 Kč.
pátek 28. prosince ve 20.00 hod., sál KZ

INEKAFE (SK)

JAROSLAV HUTKA
HÁDALA SE DUŠE S TĚLEM
Koncert folkového písničkáře.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

Vstupné 100 Kč.
středa 12. prosince v 19.00 hod., sál KZ

VÁNOČNÍ SNĚNÍ
Koncert pěveckého sboru Ondráš Nový Jičín
a Komorního orchestru Kopřivnice.
Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč.
čtvrtek 13. prosince v 17.00 hod., sál KZ

Vánoční představení
základní umělecké školy B-Art
Vstupenky zakoupíte v kanceláři školy na
Komenského ulici. Vstupné 70 Kč.

prosinec 2012

Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč.

tel.: 571 684 444 (577)
více informací na: mklub.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
sobota 1. prosince ve 20.00 hod.

LUNO

pondělí 31. prosince ve 20.00 hod.

HIPPIE SILVESTR V M-KLUBU
Vstupné pro hippies 30 Kč, pro ostatní 50 Kč.
PŘIPRAVUJEME:

Ema Brabcová, Šmity, Martyn Starý a John
Janečka...
Support: BRO’S’N’BEASTS.
Vstupné 60 Kč.

www.kzvalmez.cz

pátek 4. ledna v 19.00 hod.

Improliga
Vstupné 80 Kč.

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
Školní exkurze zdarma. Vstupné: Dospělý 20Kč,
slevněné 10Kč a rodinné 40Kč. Vstupenku je
možno uplatnit v galerii Kaple i Sýpka.

tel.: 571 622 766
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
čtvrtek – neděle, 29. listopadu – 2. prosince, 17.00 hod.

LEGENDÁRNÍ PARTA

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

30. 11. 2012 - 18. 1. 2013

Přístupno, cena 100 Kč, 100 minut, český dabing,
digitální kopie.

KATEŘINA VINCOUROVÁ

čtvrtek – neděle, 29. listopadu – 2. prosince, 19.30 hod.

uvede do pohybu nebezpečný řetězec událostí,
které pro ně mohou skončit katastrofou. Rodina
Cullenových se ale rozhodne bojovat a kontaktuje
přátele z celého světa, aby spojili své síly a postavili se vládnoucímu rodu Volturiových. Velkolepá
bitva, kde vítězství může vše změnit, právě začíná.
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner, Maggie Grace, Dakota Fanning,
Ashley Greene a další.
Přístupno od 12 let, cena 90 Kč, 115 minut, původní s titulky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 6. – 9. prosince, 19.30 hod.
pondělí – středa, 10. – 12. prosince, 17.00 hod.

ANNA KARENINA
Britské romantické drama.
Režie: Joe Wright.

ATLAS MRAKŮ (Cloud Atlas)
Americké sci-fi drama.
Režie: Tom Tykwer, L. & A. Wachowski.
Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving,
Hugh Grant, Ben Whishaw, Jim Broadbent,
Susan Sarandon a další.
Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 164 minut, původní s titulky, digitální kopie.

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...

Píše se rok 1874. Vitální a krásná Anna Karenina
má vše, o čem sní všechny její současnice – je
ženou Karenina, vysoce postaveného vládního
úředníka, kterému porodila syna, a její společenské postavení v Petrohradě těžko může být vyšší.
Poté, co dostane dopis od svého záletného bratra Oblonského, ve kterém ji žádá, aby mu přijela
pomoci zachránit jeho manželství s Dolly, odjíždí
Anna do Moskvy. Na cestě se seznámí s hraběnkou Vronskou, na kterou na nádraží čeká její syn,
elegantní důstojník jezdectva Vronský. Mezi ním
a Annou se záhy vytvoří něžné pouto.
Hrají: Keira Knightley, Jude Law, Aaron
Taylor-Johnson, Kelly Macdonald, Matthew
Macfadyen a další.

Přístupno, cena 130 Kč, 91 minut, český dabing,
3D digitální kopie.

Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 130 minut, původní s titulky, digitální kopie.

pondělí – středa, 3. – 5. prosince, 19.30 hod.

pondělí, 10. prosince, 19.30 hod.

pondělí – středa, 3. – 5. prosince, 17.30 hod. ve 3D

HOTEL TRANSYLVÁNIE
Vincourová vytváří vzduchem naplněné objekty,
jež se v jejích rukách promění ve velkoryse dimenzovaná zpodobení estetizovaného balastu.
Projekt „Poslouchat očima“ vznikl na základě
výzvy Didiera Montagny a jeho iniciativy propojení a spolupráce dvou tvůrců. Skladatele současné vážné hudby Miroslava Srnky a tvůrce současného vizuálního umění Kateřiny Vincourové.
Galerie Kaple vystaví velkorozměrnou nafukovací bílou strukturu. Objekt, jenž vám zprostředkuje
nový akt poslechu. Tvůrci různých úrovní si mohou
pořádat v průběhu výstavy koncerty a zvát na ně
své publikum. Každý se může stát koncertujícím
a každý divákem.
Kateřina Vincourová studovala na Surikově akademii výtvarných umění v Moskvě, AVU v Praze,
absolvovala studijní pobyt v Headlands Center for
Arts v San Francisku získala stipendium v proslulé
DAAD v Berlíně. V roce 1996 se stala laureátkou
Ceny Jindřicha Chalupeckého.

22. 11. 2012 – 27. 1. 2013

ZUŠ Valašské Meziříčí
Cirkus svět
Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské
Meziříčí se poprvé prezentuje ve všech prostorách
galerie Sýpka. Výstava je kaleidoskopem výtvarných technik, individuálních přístupů a dává prostor veškerým výtvarným odvětvím. 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, podporuje začínající malé
umělce a je výsledkem celoročního výtvarného
snažení našich žáků ve věku od 5 do 20 let.

(Hotel Transylvania)
Americká animovaná komedie.
Režie: Genndy Tartakovsky.

ARGO
Americký thriller. Režie: Ben Affleck.
Film vychází ze skutečného příběhu. Popisuje tajnou operaci na záchranu šesti Američanů, která
se odehrála na pozadí krize s rukojmími v Íránu.
Dne 4. listopadu 1979 vrcholí íránská revoluce.
Radikálové pronikají na americké velvyslanectví
v Teheránu, kde zajímají celkem 52 amerických
rukojmí. Uprostřed nastalého chaosu se nicméně šesti Američanům podaří uprchnout a ukrýt se
v domě kanadského velvyslance. CIA si je velmi
dobře vědoma toho, že je jen otázkou času, než
bude šest uprchlíků nalezeno a velmi pravděpodobně i zabito, a tak specialista CIA na „exfiltraci“ jménem Tony Mendez přichází s neuvěřitelně
riskantním plánem.
Hrají: Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin,
John Goodman a další.
Přístupno od 12 let, cena 90 Kč, 120 minut, původní s titulky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 6. – 9. prosince, 17.00 hod.

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 2

(The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2)
Americké fantasy drama.
Režie: Bill Condon.
Novorozená upírka Bella a její manžel Edward
mohou být konečně navždy spolu a šťastní, ale
příchod jejich pozoruhodné dcery Renesmee

www.kzvalmez.cz

JACK SE CHYSTÁ VYPLOUT
(Jack Goes Boating)
Americké komediální drama.
Režie: Philip Seymour Hoffman.

Nekonvenční komorní komedie o obyčejných lidech. Osamělí čtyřicátníci, řidič limuzíny Jack
a sekretářka Connie, pozvolna prohlubují svůj
nesmělý vztah.
Hrají: Philip Seymour Hoffman, John Ortiz,
Amy Ryan, Dauphne Rubin-Vega a další.
Přístupno od 12 let, cena 70 Kč, 89 minut, původní s titulky, digitální kopie.
úterý – středa, 11. – 12. prosince, 19.30 hod.

OUI, ŠÉFE! (Comme un chef)
Francouzská komedie.
Režie: Daniel Cohen.
Třicátník Jacky Bonnot je talentovaný kuchař a ctitel velkého kuchařského umění. Sní o úspěchu
a o tom, že si jednoho dne otevře vlastní restauraci. Finanční situace jej nutí přijímat podřadné
práce, které si však není schopen udržet. Život
se mu změní ve chvíli, kdy mu cestu zkříží slavný
šéfkuchař Alexandre Lagarde...
Hrají: Jean Reno, Michaël Youn, Raphaëlle
Agogué, Julien Boisselier, Pierre Vernier
a další.
Přístupno, cena 90 Kč, 84 minut, původní s titulky, digitální kopie.

prosinec 2012

ve 2D s titulky
půlnoční premiéra
středa, 12. prosince, 23.59 hod.
čtvrtek – středa, 13. – 19. prosince, 19.30 hod.
ve 3D, český dabing
čtvrtek – středa, 13. – 19. prosince, 16.00 hod.
čtvrtek – neděle, 20. – 23. prosince, 19.30 hod.
středa, 26. prosince, 19.30 hod.

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA

(The Hobbit: An Unexpected Journey)
Americké fantasy. Režie: Peter Jackson.

čtvrtek – neděle, 20. – 23. prosince, 17.00 hod.

LADÍME! (Pitch Perfect)
Americká hudební komedie.
Režie: Jason Moore.
Zapomeňte na muzikály ze střední, tady jste někde
jinde. Zpívá se tu jako o život, zásadně a capella
(tedy bez kapely), sex je zakázaný, protože škodí
hlasivkám, a kdo neladí se zbytkem, ten musí
z kola ven. Komedie plná dobré muziky, jaká tu
už dlouho nebyla.
Hrají: Anna Kendrick, Brittany Snow, Rebel
Wilson, Elisabeth Banks a další.
Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 112 minut, původní s titulky, digitální kopie.

zvířaty. Proti tomu se ovšem postavily přírodní
živly, které jedné bouřlivé noci potopily nákladní
loď, na níž se Pí s rodiči a bratrem plavil. Chlapec
se šťastnou náhodou ocitl v záchranném člunu
uprostřed oceánu. Nezachránil se však sám, spolucestující tvořili poraněná zebra, hyena, samice
orangutana a bengálský tygr.
Hrají: Irrfan Khan, Gérard Depardieu, Suraj
Sharma, Rafe Spall, Tabu, Adil Hussain a další.
Přístupno od 12 let, cena 150 Kč, 127 minut, český
dabing, 3D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 27. – 30. prosince, 19.30 hod.

JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL
Americký thriller.
Režie: Christopher McQuarrie.

sobota – neděle, 22. – 23. prosince, 15.00 hod.
středa – čtvrtek, 26. – 27. prosince, 15.00 hod.

RAUBÍŘ RALF (Wreck-It Ralph)
Americká animovaná komedie.
Režie: Rich Moore.
Příběh se odehrává ve Středozemi 60 let před
„Pánem prstenů“. Hobita Bilba nečekaně osloví čaroděj Gandalf Šedý. Díky němu se ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků v čele s legendárním bojovníkem Thorinem. Společně vyráží na dobrodružnou
výpravu, jejímž cílem je si znovu nárokovat ztracené
trpasličí království Erebor, o které trpaslíky připravil
drak Šmak. Cesta divočinou vede přes temná místa,
kde se to hemží zlobry, skřety a kouzelníky. Hluboko
v jeskyních pod Mlžnými horami narazí Bilbo na někoho, kdo mu navždy změní život – na stvoření jménem Glum. Do rukou se mu dostává Glumův prsten
„milášek“, který má nečekané a užitečné schopnosti.
Bilbo zatím netuší, jak silně je prsten spojen s osudem celé Středozemě.
Hrají: Martin Freeman, Stephen Hunter, Peter
Hambleton, Eric Vespe, Ian McKellen a další.

Ralf strávil celá desetiletí ve stínu populárního Felixe, hlavního hrdiny jejich hry, který vždy
všechny zachrání. Ralfa už ale jeho úloha padoucha nebaví, vezme osud do svých obřích rukou
a vydá se na cestu po celé herně napříč několika generacemi videoher, aby dokázal, že i on se
může stát hrdinou.

Přístupno, cena za 2D verzi 100 Kč, cena za 3D
verzi 140 Kč, 164 minut, 3D a 2D digitální kopie.

Přístupno, cena 80 Kč, 100 minut, český dabing,
digitální kopie.

středa, 19. prosince, 14.00 hod.

středa – neděle, 26. – 30. prosince, 17.00 hod. ve 3D

DRUHÁ ŠANCE (Hope Springs)

PÍ A JEHO ŽIVOT (Life of Pi)

Americké komediální drama.
Režie: David Frankel.

Americké dobrodružné drama.
Režie: Ang Lee.

Kay a Arnold jsou manželé již 31 let. Po tak dlouhé době není divu, že se z jejich vztahu vytratila ona pověstná jiskra a manželství se propadlo
do šedivého stereotypu. Arnold je v manželství
celkem spokojený a neřeší, zda by se na jejich
vztahu dalo něco změnit k lepšímu. Kay je ovšem
nešťastná a chtěla by se s manželem více sblížit, prohloubit vzájemné pouto a žít zase opravdové manželství.
Hrají: Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve
Carell a další.
Přístupno od 12 let, cena 50 Kč, 100 minut, původní s titulky, digitální kopie.

Hlavní hrdina Pí vyrůstal v indické zoologické zahradě, kterou založil jeho otec. Možná by exotickou živnost převzal, kdyby se rodina nerozhodla přestěhovat do studené Kanady, i s některými

Jack Reacher je jako duch. Bývalého vojenského
vyšetřovatele najdete jen tehdy, kdy on sám chce
být nalezen. Objevuje se u případů, které potvrzují, že spravedlnost je slepá, a pro jejich vyřešení neváhá ignorovat zákony své země.
Hrají: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert
Duvall, Richard Jenkins, Werner Herzog a další.
Přístupno od 15 let, cena 100 Kč, 130 minut, původní s titulky, digitální kopie.
pátek – neděle, 28. – 30. prosince, 15.00 hod.

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2

(Sammy´s Adventures 2)
Belgický animovaný film.
Režie: Ben Stassen.

Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si
užívají života u korálového útesu. Jednoho dne
je však uloví pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohromného akvária v Dubai. Želvy se ovšem
jen tak nevzdávají a za pomoci svých mláďátek
Rickyho a Elly jsou rozhodnuti dokázat nemožné
a dostat se zpět na svobodu.
Přístupno, cena 90 Kč, 93 minut, český dabing,
digitální kopie.
24. – 25. 12., 31.12. a 1.1. se nepromítá
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