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Mimořádný koncert Janáčkovy filharmonie v Amfiteátru
Kruh přátel hudby společně s Kulturním zařízením města Valašského Meziříčí připravili
pro posluchače vážné hudby a širokou veřejnost jedinečnou událost. V Amfiteátru v parku zámku
Kinských ve Valašském Meziříčí
odehraje mimořádný koncert
přední české symfonické těleso
Janáčkova filharmonie Ostrava.
Koncert se uskuteční v sobotu
8. září od třetí hodiny odpolední.
Velmi krátce po svém vzniku
v roce 1954 se Janáčkova filharmonie Ostrava zařadila mezi nejlepší česká symfonická tělesa.
Během svého působení koncertovala ve většině států Evropy,
Japonsku, Jihokorejské republice či uskutečnila cesty do zámoří, kde koncertovala ve Spojených státech či
Austrálii.
V rámci koncertu, který se uskuteční pod
širým nebem v areálu Amfiteátru v parku
zámku Kinských, představí filharmonie

skladby od známých skladatelů např.
Bedřicha Smetany, Johannese Brahmse,

a zároveň předsedkyně Kruhu přátel hudby
Helena Hrachová.

Oskara Nedbala, Julia Fučíka a dalších hudebních skladatelů. Šíře jejich repertoáru je velmi obsáhlá. „Janáčkovu filharmonii
Ostrava bude řídit Petr Vronský, šéfdirigent
Moravské filharmonie Olomouc“, prozradila
vedoucí smyčcového oddělení zdejší ZUŠ

Záštitu nad koncertem převzalo
Město Valašské Meziříčí, které ze
svého rozpočtu uvolnilo významnou finanční částku. Další finanční prostředky poskytly valašskomeziříčské firmy CS Cabot s.r.o.
a Deza a.s., díky kterým se tato
významná událost může uskutečnit. „Snad této mimořádné akci
bude příznivě nakloněno i počasí“,
dodala Helena Hrachová.„V případě nepříznivého počasí budeme
nuceni přesunout koncert do prostor velkého sálu Kulturního zařízení, kde je kapacita 270 míst.
A i proto bylo do předprodeje uvolněno právě jen 270 lístků.“, doplnil
Hrachovou ředitel KZ Roman Štěrba. Lístky
je stále možno zakoupit v Informačním centru na druhém nádvoří zámku Žerotínů ve
Valašském Meziříčí. Cena v předprodeji je
150 Kč, na místě v den konání koncertu bude
cena 200 Kč. (smo)

Najděte si své vlastní místo a předplaťte si kulturní zážitky
Divadlo, koncerty a pohádky pro děti. To
vše a ještě víc vám nabízí jednotlivá předplatné, jež pro vás přichystaly dramaturgyně S-klubu Kulturního zařízení města
Valašského Meziříčí. Najděte si v nové sezóně své vlastní místo a to vám zaručí, že
si chystaná a vámi oblíbená představení vychutnáte v klidu a bez stresu zahrnujícího
koupi vstupenky. A co, že je pro vás připraveno? Jako každým rokem, jsou i letos nabízeny tři druhy předplatného. Divadelní předplatné, Koncertní předplatné a Pohádkové
předplatné Sedmikráska.
Koncertní předplatné zahrnuje celkem
osm koncertů, z nichž se většina odehraje v sále Kulturního zařízení a dva v kostele Nanebevzetí Panny Marie. První vlaštovkou z Koncertního předplatného pro rok
2012/2013 je koncert brněnského vokálního souboru, Duchovní hudby Affeto, v kostele Nanebevzetí Panny Marie 19. září,
jenž vznikl z přesvědčení členů, že nejpřirozenějším hudebním projevem, který nabízí nevyčerpatelné možnosti je zpěv. Dále
se pak milovníci vážné hudby mohou těšit
na koncerty Kateřiny Schwarzové (viola da

gamba) a Jana Škrdlíka (violoncello), Julie
Svěcené (housle) a Václava Máchy (klavír) nebo koncert Jiřího Bárty a Kvarteta
Martinů. Chybět nebude ani již tradiční zájezd do Beskydského divadla v Novém Jičíně
na Janáčkovu filharmonii Ostrava.
Divadelní předplatné naopak nabízí plejádu
známých tváří televizních obrazovek a stříbrného plátna. Už v prvním představení
Agnes Belladone od Jean-Paula Alegre se
například představí Jana Šulcová nebo Ivan
Vyskočil. Příběh slavné herečky, jenž odkrývá tajemství svého umění, zahájí sérii divadelních představení už 20. září. Celkem šest
představení v rámci předplatného nabídne
drama, komedie či konverzační hry. V průběhu roku se tak představí Stanislav Zindulka,
Iva Janžurová, Zlata Adamovská, Pavel
Zedníček, Jana Paulová a mnoho dalších vynikajících herců ve hrách jako jsou Návštěvy
u pana Greena, Zamilovat se…, Žárlivost, Na
mělčině nebo Vzpomínky zůstanou.
T ř e t i c i p ř e d p l at nýc h uz avír á d ě t s ké
Pohádkové předplatné Sedmikráska, kdy
se svými ratolestmi můžete strávit čtyři
www.kzvalmez.cz

sobotní odpoledne plné nádherných loutek,
fantazie, boje dobra se zlem a hezkých příběhů. Prvně se přenesete do českých vod
za malou zatoulanou velrybou v pohádce
Velryba Lízinka aneb dobrodružství v českých řekách, v listopadu na vás čeká výpravná pohádka s písničkami Velké trampoty
Kašpárka a Kalupinky Dany Pražákové, březen bude patřit příběhům Pipi dlouhé punčochy od Astrid Lindgenové a závěrečné představení zavede všechny tisíc let zpátky do
doby kamenné v pohádce O pračlovíčkovi.
Nabídka je široká, různorodá a rozhodně zajímavá. Stačí si jen vybrat svůj „šálek kávy“.
Prodej abonentek novým zájemcům na
všechna předplatné začíná 1. září a ukončen bude 14. září 2012 v Informačním centru na druhém nádvoří zámku Žerotínů ve
Valašském Meziříčí, kde se také můžete dozvědět o volných místech a cenách jednotlivých předplatných. Více informací o jednotlivých představeních i předplatném můžete
sledovat na webových stránkách Kulturního
zařízení www.kzvalmez.cz. (smo)
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PŘIPRAVUJEME:

středa 12. září v 19.00 hod.

středa 3. října v 19.00 hod., sál KZ
DVOJKONCERT

DIVADLO SCHOD
NECH BROUČKA ŽÍT!

IVO JAHELKA + MIREK PALEČEK
tel.: 571 684 577 (557)
více informací na: sklub.kzvalmez.cz
sobota 8. září v 15.00 hod., Amfiteátr

JANÁČKOVA FILHARMONIE
OSTRAVA
Mimořádný koncert!
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v sále KZ (kapacita 270).
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.
středa – neděle 12. – 16. září

Mezinárodní folklórní
festival BABÍ LÉTO
Na desátém ročníku Mezinárodního folklórního
festivalu Babí léto vystoupí soubory z Cookových
ostrovů, Španělska, Polska, SR, ČR a sólisté
z Valašska. Vstup na všechna vystoupení zdarma, mimo koncert souboru Zlaté husle a sólistů
Lúčnice 13. září.
Zdarma.
středa 19. září v 19.30 hod.,
kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vstupné 80 Kč.

Předprodej vstupenek od 10. září, vstupné v předprodeji 180 Kč, od 3. řady na balkóně 150 Kč, na
místě 200 Kč, od 3. řady na balkóně 180 Kč.

středa 19. září v 19.00 hod.

MALÁ SCÉNA ZA OPONOU
ALASDAIR BOUCH
SECOND-HAND LULLABIES

pátek 21. září ve 20.00 hod.

FILIP M.

Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

tel.: 571 684 444 (577)
více informací na: mklub.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
pátek 7. září v 19.00 hod.

Brněnský vokálně-experimentální soubor duchovní hudby Affetto nabízí nevyčerpatelné možnosti
jemného vystižení nálad a pocitů, které do svých
skladeb ukryli autoři všech historických epoch.

V rámci festivalu AFROFEST VALMEZ vystoupí
dvojce konžských rapperů The Guys Clan a DJ
Ross The Boss (Sonic Africa Praha), doprovodná výstava fotografií “Dominikánská republika
ráj na zemi”, výtěžek ze vstupného jde na podporu migrantů z Haiti v Dominikánské republice.
Celý program festivalu na www.ambosmundos.cz.

AGNES BELLADONE

Divadelní improvizace v podání známého divadelního souboru z Prahy.

Koncert britského písničkáře.

AFROKARIBSKÁ NOC

čtvrtek 20. září v 19.00 hod., sál KZ
Jean-Paul Alegre

VOSTO5 – Stand‘artní kabaret

Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 120 Kč.
čtvrtek 27. září ve 20.00 hod.

AFFETTO

Koncetní předplatné, doprodej vstupenek od 17. 9.,
vstupné 150 Kč.

I hmyz má své lásky, plesy, rauty, starosti, radosti ...

Společné vystoupení „občasného dua“ – zpívajícího právníka Ivo Jahelky a Mirka Palečka.

Vstupné 60 Kč.
sobota 8. září ve 20.00 hod.

M-KLUB OPENInG PARTY

Ostravská kapela v čele se zpěvačkou Jitkou
Andraškovou, jako hosté vystoupí VÍT SÁZAVSKÝ
a ZDENĚK VŘEŠŤÁL ze skupiny NEŘEŽ.
Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 100 Kč, ke
každé zakoupené vstupence CD FILIP M. zdarma.
středa 26. září v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
MARYŠA, VDOVA VÁVROVA
Příběh známé valašské travičky, která se nepolepšila ani ve vězení.
Vstupné 80 Kč.
čtvrtek 27. září ve 20.00 hod.

HOOFBEATS 3rd ANNIVERSARY
Oslava třetích narozenin d´n´b party, 2 scény, 13
djs, stolní fotbálky, prvních 100 návštěvníků čeká
dárek.
Vstupné do 22.00 hod. 60 Kč, pak 80 Kč.
pátek 28. září ve 20.00 hod.

M-KLUB PARTY
Slavná herečka, obdivovaná přáteli, zneužívaná
obchodníky s uměním a novináři, odkrývá tajemství svého umění. Hra duchaplného humoru, napětí, skvělých rolí a překvapivého vrcholu.
Režie: Karel Kříž a Ivan Vyskočil. 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
Divadelní předplatné, doprodej vstupenek od
17. září, vstupné 250 Kč.

Tentokrát s dvojicí HIFFI & JACOB ze skupiny
SKYLINE + host QOTA DJs.
Vstupné 60 Kč.
Nová sezona, nová stage, nová světla, starý dobrý
M-KLUB.
Live: the swan bride (SK),
VOODOYOUDO (Brno),
WALTER SCHNITZELSSON (SK).
DJs: IBE (Electronic Bitches),
PAN TOFLAK + COMANDER KEEN (M-klub)
Vstupné 50 Kč.

středa 26. září v 19.00 hod., sál KZ

úterý 11. září v 19.00 hod.

SCREAMERS,
15 LET V DÁMSKÝCH ŠATECH

FILMOVÝ M-KLUB – CONTROL

Zábavný pořad známé skupiny, který připravili jako
retrospektivu své dosavadní činnosti.
Předprodej vstupenek od 3. září, v předprodeji
250 Kč, od 3. řady na balkóně 230 Kč, na místě
300 Kč, od 3. řady na balkóně 280 Kč.
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Příběh posledních sedmi let života Iana Curtise,
zpěváka legendárních britských Joy Division, kteří
na konci sedmdesátých let spolu s ostatními kapelami z Manchesteru definovali nový směr populární hudby.
Vstupné 30 Kč.

www.kzvalmez.cz

sobota 29. září ve 20.00 hod.

TATA BOJS
Exkluzivní akustický koncert.
Vstupné v předprodeji 280 Kč, na místě 320 Kč.

čtvrtek – neděle, 6. – 9. září, 19.30 hod.

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2

(The Expendables 2)
Americký akční thriller.
Režie: Simon West.

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.

JAN VYTISKA – černý sabat
pátek 28. 9. 2012 – pátek 16. 11. 2012
vernisáž: 27. 9. 2012 v 18.00 hod.

tel.: 571 622 766
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
čtvrtek – neděle, 30. srpna – 2. září, 18.00 hod. ve 3D
pondělí – středa, 3. – 5. září, 17.30 hod. ve 2D

LET’S DANCE: REVOLUTION

(Step Up: Revolution)
Americké romantické drama.
Režie: Scott Speer.

Hrají: Adam G. Sevani, Kathryn McCormick,
Ryan Guzman, Stephen Boss, Mia Michaels,
Chadd Smith a další.
Přístupno od 12 let, cena za 3D verzi 150 Kč, cena
za 2D verzi 100 Kč, 93 minut, původní s titulky, 3D
a 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 30. srpna – 2. září, 20.00 hod.

POLSKI FILM
Český reality film. Režie: Marek Najbrt.
Hrají: Pavel Liška, Tomáš Matonoha, Marek
Daniel, Josef Polášek, Jan Budař, Jana Plodková,
a další
Přístupno od 15 let, cena 80 Kč, 113 minut, česky
i titulky, 2D digitální kopie.
Rodák z Rožnova pod Radhoštěm a absolvent
Fakulty umění v Ostravě, jenž patří mezi silnou generaci mladých výtvarníků. Jeho tvorba navazuje
na specifickou pop–surrealistickou linii současné
české malby. Inspiraci nachází ve street artu, béčkových filmech a tuctových počítačových hrách.
Zobrazuje také temné vize, apokalyptické výjevy
a deathmetalové dekorace ozvláštněné o prvky
venkovské mytologie a folkloru.

pondělí, 3. září, 19.30 hod.

Lovci hlav

(Hodejegerne)
Norský thriller. Režie: Morten Tyldum.
Zdá se, že Roger má všechno, co si člověk může
přát. Je nejúspěšnějším lovcem hlav (vyhledávačem talentů) v Norsku, za manželku má překrásnou galeristku a vlastní úchvatný dům. Zároveň si
ale žije nad poměry a potají krade umělecká díla.
Hrají: Nikolaj Coster-Waldau, Aksel Hennie,
Julie R. Ølgaard, Synnøve Macody Lund a další.
Přístupno od 12 let, cena 70 Kč, 100 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.

BORIS SIRKA – Ouroboros
čtvrtek 13. 9. 2012 – neděle 27. 10. 2012
vernisáž: 12. 9. 2012 v 18.00 hod.

úterý – středa, 4. – 5. září, 19.30 hod.

TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL

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

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 80 Kč, 165 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 6. – 9. září, 17.30 hod.
Absolvent Košické Fakulty umení Boris Sirka je výrazným představitelem mladé slovenské výtvarné
scény a tzv. „Mac generácie“, která přepisuje vizuální data do nového malířského jazyka. Jeho plátna představují jemný dotek exorcizmu, citlivý nářez
vysoké malířské kultury a úpadkovou podobu alternativní subkultury. Sirka je intermediální umělec,
který pracuje nejen s tradičními výtvarnými technikami, instalacemi, ale i různými médii od videa přes
fotku. Momentálně působí v experimentální skupině
BIOS. 13. září proběhne beseda za přítomnosti autora a kurátora výstavy Michala Stolárika.

NORMAN A DUCHOVÉ (ParaNorman)
Americká animovaná komedie.
Režie: Chris Butler, Sam Fell.

Po nebývalém úspěchu prvního dílu se největší akční hrdinové světa opět vracejí společně na
plátna kin. Tentokrát jsou vyzbrojeni nejen ničivou
municí, ale i posilou v podobě dalších hvězdných
jmen. Ačkoliv úkol vypadá velice jednoduše, samotná akce se příliš nevydaří...
Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Terry
Crews, Randy Couture, Liam Hemsworth,
Scott Adkins, Yu Nan, Jean- Claude Van
Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger.
Přístupno od 15 let, cena 100 Kč, 103 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
pondělí – středa, 10. – 12. září, 17.00 hod. ve 3D

REBELKA (Brave)
Americký animovaný film.
Režie: Mark Andrews, Branda Chapman.
Od pradávných dob se v drsném a tajemstvím
opředeném Skotsku vyprávějí legendy o velkolepých bitvách a hrdinských skutcích. Jednou takovou legendou je i příběh odvážné princezny
Meridy, která se vzepře tradici a vezme svůj osud
do vlastních rukou. Nechtěně rozpoutá v království zmatek a požádá o pomoc tajemnou čarodějnici, která její přání sice vyplní, bohužel však po
svém. Merida tak musí využít všechny své schopnosti i pomoc přátel, aby zlomila děsivou kletbu,
než bude příliš pozdě.
Přístupno, cena 155 Kč, 100 minut, český dabing,
3D digitální kopie.
pondělí – středa, 10. – 12. září, 19.30 hod.

SVATÁ ČTVEŘICE
Česká romantická komedie.
Režie: Jan Hřebejk.
Hrdinové Svaté čtveřice, kolegové elektrikáři
Ondra a Vítek, dostanou nabídku na exotickou
„brigádu“ na karibském ostrově, kde hurikán poničil elektrické vedení. Ondra s Vítkem jsou kamarádi a navíc sousedi z dvojdomku, ve kterém
oni a jejich rodiny žijí v naprosté harmonii. Jejich
manželky, Dita a Marie, se mají rády, Ondrovi dospívající synové chodí s Vítkovými dospívajícími
dcerami, prostě všeobjímající idyla, kterou narušuje jediná věc – postelová nuda. Když tedy osud
hodí mužům rukavici v podobě zahraniční služební cesty, zvednou ji i ženy a do Karibiku je doprovodí. A právě tam, v exotickém ráji, se v jejich hlavách zrodí plán, po kterém už jejich sexuální život
nebude nikdy stejný.
Hrají: Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Marika
Procházková, Viktorie Čermáková, Luděk
Munzar, Jana Gýrová a další.
Přístupno od 15 let, cena 100 Kč, 78 minut, česky,
2D digitální kopie.

Kdo zachrání malé ospalé městečko, když ho přepadne horda zombíků? Neohrožený hrdina se jmenuje Norman. Je mu jedenáct, ujíždí na hororech
a rád si povídá s mrtvou babičkou. Norman má totiž
jednu zvláštní schopnost. Vidí duchy a umí se s nimi
na lecčems dohodnout. To se v aktuální, velmi prekérní situaci může náramně hodit.

DRUHÁ ŠANCE (Hope Springs)
Americké komediální drama.
Režie: David Frankel.

Přístupno, cena 100 Kč, 93 minut, český dabing,
2D digitální kopie.

Kay a Arnold jsou manželé již 31 let. Po tak dlouhé době není divu, že se z jejich vztahu vytratila

www.kzvalmez.cz

čtvrtek – neděle, 13. – 16. září, 17.00 hod.
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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, chtěla by se s manželem více sblížit, a žít
zase opravdové manželství.
Hrají: Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve
Carell a další.

Film, který před dvěma lety šokoval veřejnost, vrcholí. Drama, které bez přetvářky ukazuje tvrdou
realitu dnešní doby, ukazuje, kam až může vše
dojít, budeme-li jen nečinně přihlížet...
Hrají: Tomáš Magnusek, Ilona Svobodová,
Tomáš Topfer, Rudolf Hrušínský, Jan Tříska,
Martina Menšíková, Dana Batulková, Jiří
Krampol, Kateřina Brožová a další.

Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 100 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.

Přístupno od 15 let, cena 90 Kč, 97 minut, česky,
2D digitální kopie.

čtvrtek – neděle, 13. – 16. září, 19.30 hod.
pondělí – středa, 17. – 19. září, 17.00 hod.

čtvrtek – neděle, 20. – 23. září, 19.30 hod.

VE STÍNU

(Resident Evil: Retribution)
Americký akční sci-fi horor.
Režie: Paul W.S. Anderson.

České kriminální drama.
Režie: David Ondříček.

V bývalém Československu 50. let se odehrává
napínavý kriminální příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán Hakl vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních
intrik tajné policie začíná stávat politická kauza.
Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa
Norisová, Jiří Štěpnička, Marek Taclík, David
Švehlík, Filip Antonio a další.
Přístupno, cena 140 Kč, 106 minut, česky, 2D digitální kopie.
pondělí, 17. září, 19.30 hod.

Melancholia
Sci-fi drama. Režie: Lars von Trier.
Začíná to honosnou svatbou, končí zánikem světa.
Uhrančivý příběh dvou sester, z nichž ta mladší se zrovna vdává a stává se čerstvou matkou.
Svatební veselí se odehrává na starobylém venkovském sídle a všeobecnou sváteční náladu zakalí náhlá hrozba v podobě rudé planety, která
vystoupila zpoza slunce a s níž hrozí Zemi bezprostřední srážka.
Hrají: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer
Sutherland, Charlotte Rampling, John Hurt a další.
Přístupno od 12 let, cena 70 Kč, 130 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
úterý – středa, 18. – 19. září, 19.30 hod.

JE TO JEN VÍTR (Csak a szél)
Maďarské drama. Režie: Benedek Fliegauf.
Snímek oceněný Velkou cenou na letošním
Berlinale je inspirován skutečnými událostmi a zachycuje jeden den ze života romské rodiny v atmosféře strachu z útoků neonacistů, při kterých
bylo zabito šest lidí, včetně žen a dětí a desítky
dalších bylo zraněno.
Hrají: Katalin Toldi, Gyöngyi Lendvai, Lajos
Sárkány, György Toldi, Gyula Horváth a další.
Přístupno od 15 let, cena 80 Kč, 86 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 20. – 23. září, 17.30 hod.

BASTARDI 3
České drama. Režie: Tomáš Magnusek.

RESIDENT EVIL: ODVETA

Smrtelný virus společnosti Umbrella Corporation
dál pustoší Zemi a mění světovou populaci na
legie masa. Jediná a poslední naděje lidské rasy
v podobě ALICE, se probudí v srdci nejtajnější
operace společnosti Umbrella a odkrývá víc o své
tajemné minulosti. Její pátrání vyvrcholí ohromujícím odhalením, které ji donutí znovu přemýšlet
o všem, o čem si dosud myslela, že je pravda.
Konec se blíží.
Hrají: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Kevin
Durand, Sienna Guillory, Bingbing Li a další.
Přístupno od 15 let, cena 130 Kč, 117 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
pondělí – středa, 24. – 26. září, 17.30 hod.

DIVOKÁ STVOŘENÍ JIŽNÍCH KRAJIN

(Beasts of the Southern Wild)
Americké drama. Režie: Benh Zeitlin.

V zapomenuté, ale svérázné komunitě, která sídlí
v bažinatém kraji u mrtvého ramene řeky, odděleném od zbytku světa rozsáhlou ochrannou hrází,
žije šestiletá Hushpuppy. Maminku už dávno nemá
a její milovaný otec Wink je divoch, který je neustále mimo domov, a tak je osamělá Hushpuppy
odkázaná na společnost polodivé zvěře. Vnímá
přírodu jako křehké spletivo živoucích, dýchajících
věcí, v němž celý vesmír závisí na tom, aby do
sebe všechno dokonale zapadalo. A když se po
bouři zvedne stoletá voda a obklopí jejich město
a tatínek naráz onemocní a divoká prehistorická
zvířata obživnou a vylezou ze svých zamrzlých
hrobů, Hushpuppy zjistí, že přirozený řád všeho,
co jí bylo nadevše drahé, se začíná rozpadat.
Hrají: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry,
Jonshel Alexander, Marilyn Barbarin, Kaliana
Brower, Joseph Brown a další.
Přístupno od 12 let, cena 80 Kč, 92 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
pondělí – středa, 24. – 26. září, 19.30 hod.

MÉĎA (Ted)
Americká komedie. Režie: Seth MacFarlane.
Plyšový medvěd může být skvělý společník, když
je vám pět. Když je vám pětatřicet, je to spíš diagnóza. Jenže když ten plyšák mluví, chlastá jako
duha, užívá lehké drogy a ještě lehčí holky, může

se z něj vyklubat hlavní hrdina jedné z nejoriginálnějších komedií, jaká za posledních pár let vznikla.
Hrají: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth
MacFarlane, Giovanni Ribisi, Norah Jones a další.
Přístupno od 15 let, cena 80 Kč, 106 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
středa, 26. září, 15.00 hod.

KRÁLOVSKÁ AFÉRA

(En kongelig affære)
Dánské historické drama.
Režie: Nikolaj Arcel.
Královská aféra je příběhem vášnivé a 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, mladičkou královnou Karolinou Matyldou
Hannoverskou. Tuto historickou zápletku chtělo zfilmovat už několik tvůrců, až teď se to však
podařilo Nikolaji Arcelovi, který do hlavních rolí
fascinujícího dramatu obsadil Madse Mikkelsena
a Alicii Vikander.
Hrají: Mads Mikkelsen, David Dencik, Alicia
Vikander, Mikkel Følsgaard, Trine Dyrholm a další.
Přístupno od 12 let, cena 50 Kč, 128 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 27. – 30. září, 17.00 hod.

DIVOŠI (Savages)
Americký thriller. Režie: Oliver Stone.
Vypravěčka Ophelia žije ve spokojeném postmoderním uspořádání se dvěma chlapci, kteří ji milují, a ona miluje je. Vzájemně na sebe nežárlí, jsou totiž výjimeční. Chon si jako bývalý elitní
voják a žoldák vypěstoval ke světu poněkud cynický přístup, naopak nadaný botanik Ben by ho
chtěl neustále zachraňovat. Odlišné povahy spojují společné zážitky ze školy a také podnikání. Díky
Benovým schopnostem a Chonovým kontaktům
prodávají nejlepší trávu v celé Kalifornii.
Hrají: Blake Lively, Taylor Kitsch, Aaron TaylorJohnson, John Travolta, Salma Hayek, Benicio
Del Toro a další.
Přístupno od 15 let, cena 100 Kč, 131 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 27. – 30. září, 19.30 hod.

ZEMĚ BEZ ZÁKONA (Lawless)
Americké drama. Režie: John Hillcoat.

Když ve vaší zemi neplatí zákony, musíte si vytvořit své vlastní. Tím se řídili i legendární bratři
Bondurantovi, kteří za dob prohibice obchodovali s načerno páleným alkoholem v malém městečku Franklin County, v odlehlém koutě americké Virginie.
Hrají: Tom Hardy, Gary Oldman, Guy Pearce, Shia
LaBeouf, Jessica Chastain, Mia Wasikowska,
Dane DeHaan, Jason Clarke a další.
Přístupno od 15 let, cena 100 Kč, 115 minut, původní s titulky, 2D digitální kopie.
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