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Punk‘s Not Dead! UK Subs & TV Smith
M-klub ve své jízdě legendárních uskupení nepolevuje a po listopadovém vystoupení
britských Zion Train se sklepení znovu otřese
v základech. V únoru totiž do Valmezu opět
dorazí legendy z Britských ostrovů, a to punkoví UK SUBS! Podpořit je přijede TV SMITH, další legenda první
vlny britského punkrocku. Večírek
plný pořádného punku si skalní fanoušci budou moci užít 24. února
2012.
The United Kingdom Subversives
neboli Rozvračeči spojeného království, jak původně zněl celý
název UK SUBS, se na britské
punkové scéně pohybují už úctyhodných 35 let. Za jejich vznik
mohou formace The Damned
a The Ramones. Právě tady se
členové UK Subs nechali inspirovat. Jediným stálým členem kapely není nikdo jiný než o Charlie
Harper. Charismatiský „děda“,
který je považován za kmotra anglické punkové scény a za guru punkové komunity.
Tento sedmašedesátiletý chlapík to umí na
pódiu rozjet jako by mu bylo pořád 20.
Spolu s Nickem Garrattem nahráli v letech
1977 a 1978 první počin skupiny, desku
Farewell To The Roxy. Díky koncertnímu
útoku na britské kluby si začali budovat bouřlivé a stále se rozrůstající publikum. Jejich
píle nepřišla vniveč a v září 1978 spatřil světlo

světa jejich první singl C.I.D. Ten se stal vzápětí hitem číslo jedna. Během dvou let se do
britské hitparády UK TOP 30 dostalo po sobě
hned 7 skladeb. Tím se stali jednou z nejpracovitějších punkových kapel. Diář nabitý kon-

certy mají pořád stejně. V roce 2011 vydali
v pořadí již 23. album s názvem „Work in progress.“ Tímto názvem tak pokračují ve svém
plánu vydat všechna oficiálních alba abecedně od A do Z. Během více než třicetiletého
koncertování udržují a bez kompromisů dále
propagují čistého ducha punk rocku. O tom
všem svědčí také vítězství v soutěži 2010
Punk World Cup u posluchačů rádia BBC
6music, jenž UK Subs zvolili ikonami punku.
Jak jsem zmínil na začátku, spolu s UK Subs přijede další z legend britského punku.

TV Smith si vybojoval místo na punkové hudební scéně už v první vlně rozmachu britského punk rocku jako zpěvák a skladatel
kultovních The Adverts. Ti v roce 1977 vydali několik úspěšných singlů, mezi nimiž
také kontroverzní píseň „Gary
Gilmore’s Eyes“ (Oči Garyho
Gilmora) založenou na přání
amerického vraha, darovat
po popravě své oči vědeckému ústavu lékařství. Než se
v roce 1979 rozpadli, stihli vyrazit na turné s hvězdami jako
The Damned nebo Iggy Popem.
Dalšími projekty TV Smitha jsou
skupiny TV Smith’s Explorers
a Cheap. Po krátkých působeních projektů vystupuje od roku
1992 sólově a skvěle navazuje na dřívější úspěchy. Album
„Useless“ vydané v roce 2011
se stalo jeho nejprodávanějším albem od dob The Adverts.
Studiová deska „In The Arms Of
My Enemy“ sklidila chválu za nejlepší punkové album. Koncertní vytíženost TV Smitha
nepolevuje. Hraje více než 100 kocertů ročně
po celém světě.
Na takovéhle akci by rozhodně neměl chybět nikdo, kdo tyhle legendy zná nebo je
někdy slyšel. A přidat by se měli také všichni pamětníci počátků punku, protože tohle
bude rozhodně stát za to! A nemusí se to
opakovat! (smo)

Sleva na zimní sestřih! ...Z důvodu vraždy
Od doby, kdy byla hra SPLAŠENÉ NŮŽKY
poprvé uvedena v Bostonu v lednu 1980, už
sice uplynulo 31 let, ale od tohoto data sklízí
jeden úspěch za druhým. Nejen pro předplatitele bude tato hra uvedena 21. ledna 2012 od
19.00 hodin v sále Kulturního zařízení.
Historie Splašených nůžek je poměrně překvapivá. Původně se totiž jednalo o vážné
psychodrama Scheremschnitt z pera německého psychologa a dramatika Paula
Pörtnera. V roce 1976 si však dějovou
linku vypůjčili dva američtí divadelní nadšenci a svou hru uvedli právě pod názvem
Splašené nůžky. Zprvu se jednalo pouze
o hereckou improvizaci, ale postupem času
se do děje začalo víc a víc zapojovat i publikum. Hra se tak vyvinula v interaktivní komedii, ve které je možné opravdu cokoliv.

Příběh se odehrává v luxusním kadeřnictví
uprostřed Zlína. Majitelem je extravagantní
vlasový stylista Tony Řezníček spolu se svéráznou kadeřnicí Barbarou Markovou. O klienty nemají nouzi. Stříhat a upravovat se zde
nechávají různí lidé. Obchodník se starožitnostmi, stavební dělník, dáma z vyšší společnosti či suverénní mladík. Poklidný tok
událostí však náhle naruší smrt majitelky
domu. Klavíristka Isabela Czerna je zavražděna ve svém bytě. Vše se tak komplikuje,
neboť nikdo jiný než návštěvníci salónu do
domu nevešel. Což znamená, že vrahem
musí být někdo v salónu…
S tímto příběhem jsou diváci seznámeni v první části. Do části druhé pak mohou
zasahovat svými dotazy a připomínkami
www.kzvalmez.cz

k ději. Princip hry připomíná filmový projekt
Kinoautomat ze šedesátých let, kdy diváci za
pomocí hlasovacích zařízení mohli rozhodovat o osudu postav. A právě i zde budou mít
v rukou osudy herců a jen na nich bude, kdo
bude obviněn z vraždy. O úspěšnosti inscenace svědčí také fakt, že hra byla v České republice oceněna titulem Komedie roku 2007
na VIII. ročníku Grand festivalu smíchu.
Tuto bláznivou detektivní komedii přijedou valmezskému publiku představit herci
Městského divadla Zlín. A o tom, zda hra dostává svým recenzím a kritikám se může přijít
přesvědčit kdokoli. Doprodej zbývajících míst
začíná 2. ledna 2012. (smo)
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středa 25. ledna v 19.00 hod., sál KZ
Paul Pörtner

tel.: 571 684 577 (557)
více informací na: sklub.kzvalmez.cz
čtvrtek 5. ledna v 16.00 hod.

CENA MĚSTA
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

SPLAŠENÉ NŮŽKY

10. ZÁMECKÝ PLES

Detektivní komedie, kde vraha odhalíte i vy! Hra
je postavena na unikátním principu interakce
mezi herci a diváky. Někteří si tento druh pojetí
mohou pamatovat z bývalého filmového projektu
Kinoautomat Radúze Činčery ze šedesátých let.
Diváci ve Splašených nůžkách mohou sami zasahovat do děje, určit podezřelé a nakonec i odhalit vraha. Hra je tak pokaždé originálním dílem,

Předprodej od 30. ledna, vstupné 250 Kč.

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

Starosta města Valašské Meziříčí vás srdečně zve
na slavnostní shromáždění zastupitelů a veřejnosti u příležitosti předání ceny významným osobnostem města.

středa 11. ledna v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
CYROŠ A METUD

středa 18. ledna v 19.30 hod., sál KZ

IRVIN VENYŠ – klarinet
MARTIN KASÍK – klavír
Irvin Venyš je právem řazen k nejvýraznějším
umělcům mladé české generace. Je držitelem
mnoha ocenění ze světově uznávaných soutěží.
Pozoruhodný je rozsah jeho hudebních aktivit, od
klasického klarinetového repertoáru přes extrémně náročné skladby 20. a 21. století až po folklór.
Martin Kasík, rodák z Frenštátu pod Radhoštěm,
vystudoval konzervatoř v Ostravě a Akademii
múzických umění v Praze. Je vítězem mnoha
mezinárodních soutěží. Pravidelně spolupracuje
s Českou filharmonií a Symfonickým orchestrem
hl. města Prahy FOK, se kterým podnikl turné po
USA a Japonsku.
Koncertní předplatné, doprodej vstupenek od
2. ledna, vstupné 150 Kč.
sobota 21. ledna ve 20.00 hod., celé KZ

33. BAČOVSKÝ BÁL
Pořádá VSPT Bača a S-klub KZ.
K tanci a poslechu hrají:
Sál: Cimbálová muzika Aleše Smutného z Brna
Divadelní kavárna: Cimbálová muzika Bača
M-klub: Cimbálová muzika Polajka
Předprodej od 2. ledna, vstupné 200 Kč, krojovaní 120 Kč. Od 8.00 do 12.00 hod. tradiční prodej
frgálů na náměstí
neděle 22. ledna v 15.00 hod., celé KZ

KARNEVAL NA ZÁMKU
„Zpíváme a tančíme s Míšou“

pátek 17. února ve 20.00 hod.,
ve všech sálech KZ

Velká Morava očima místních ochotníků
Vstupné 80 Kč.

vznikajícím spontánně přímo před vaším zrakem.
Za své originální pojetí se původní nastudování hry uvedené v Bostonu dokonce dostalo do
Guinnessovy knihy rekordů. Tato inscenace se
totiž díky obrovské oblibě u diváků hraje bez přestávky již dvacet pět let. V České republice hra
získala ocenění Komedie roku 2007 na Grand
Festivalu smíchu.

pátek 13. ledna ve 20.00 hod.,
všechny prostory KZ

Ples sluchově postižených
sobota 14. ledna ve 20.00 hod.

FLATTUS

Hrají: Michaela Doleželová, Pavel Vacek,
Gustav Řezníček, Jan Leflík, Zdeněk Julina,
Helena Čermáková
Městské divadlo Zlín
Divadelní předplatné, doprodej vstupenek od
2. ledna, vstupné 250 Kč.
PŘIPRAVUJEME:
středa 8. února v 19.30 hod., sál KZ

SMETANOVO TRIO
Smetanovo trio patří k nejprestižnějším českým
souborům současnosti. Současní členové Jitka
Čechová (klavír), Jana Vonášková-Nováková
(housle) a Jan Páleniček (violoncello) – všichni tři
významní čeští sólisté – dokazují, že základním
předpokladem úspěchu každého kvalitního tria je
dokonalá sólistická vybavenost hráčů.
Koncertní předplatné, doprodej vstupenek od
26. ledna, vstupné 150 Kč.

Crossoverová kapela z Prahy, která letos vyhrála
Český Youtube Fest.
Vstupné 60 Kč.
čtvrtek 19. ledna ve 20.00 hod.

HLUČNÍ SOUSEDÉ
Fenomenální francouzská zpěvačka – Céline
Bossu se skupinou Hluční sousedé. Držitelé ocenění Krtek 2010 a vítězové Festivalu Zahrada.
Zazní především skladby z posledního CD
„La Femme Papillon.“
Vstupné 70 Kč.
pátek 20. ledna ve 20.00 hod., celé KZ

Ples KDU-ČSL
čtvrtek 9. února v 19.00 hod., sál KZ
Neil Simon

DROBEČKY Z PERNÍKU
Tragikomický příběh o bytostné potřebě lásky
a přátelství, o tom, jak se stát i ve středním věku
dospělým a odpovědným člověkem. Za roli Evy
Mearové v této inscenaci získala Simona Stašová
Cenu Thálie za nejlepší ženský herecký výkon
v ČR za rok 2007.
Kulturní zařízení a Mateřské centrum připravilo pro děti pestrý program s bohatou tombolou. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina
OK COUNTRY a DJ Tom. Děti se mohou těšit
i na balónkového klauna. Podrobnější informace
na www.emcecko.estranky.cz
Vstupné 8 0 Kč v Mateřském centru ulice
Komenského – budova stavebního učiliště

leden 2012

Režie: Milan Schejbal
Hrají: Simona Stašová j.h., Čestmír Gebouský
j.h., Ernesto Čekan j.h., Vojtěch Záveský,
Helena Karochová, Radka Filásková.
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Divadelní předplatné, doprodej vstupenek od
26. ledna, vstupné 300 Kč.

www.kzvalmez.cz

Sobota 21. ledna ve 20.00 hod.,
všechny prostory KZ

33. Bačovský bál
Pořáda VSPT Bača a Kulturní zařízení
Vstupné 200 Kč, krojovaní 100 Kč.
Neděle 22. ledna v 15.00 hod., celé KZ

Karneval na zámku
„Zpíváme a tančíme s Míšou“
čtvrtek 26. ledna v 18.00 hod.

STOPEM NA KAVKAZ
Přednáška plná zážitků, fotografií a videí o dvou lidech, kteří se vydali stopem do Gruzie na Kavkaz.
Vstupné 30 Kč.

pátek 27. ledna ve 20.00 hod.,
všechny prostory KZ

Sherlock Holmes býval nejchytřejším mužem salónu... ovšem až dosud. Na scéně je nový kriminalistický mozek - profesor Moriarty který se intelektuálně Holmesovi nejen vyrovná, ale jeho cit
pro špatnost spolu s naprosto chybějícím pocitem
svědomí mu vlastně může pomoci slavného detektiva předstihnout.

Ples Českých drah
Sobota 28. ledna ve 20.00 hod.,
všechny prostory KZ

Ples DEZA
Úterý 31. ledna v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
NECH BROUČKA ŽÍT!
i hmyz má své lásky, plesy, rauty, starosti,
radosti…
Vstupné 80 Kč.

Výstava vznikla za podpory Ministerstva kultury ČR
a společnosti GEMA ART.

RUDOLF SCHLATTAUER
Poezie gobelínů
čtvrtek 13. října 2011
až neděle 22. ledna 2012

tel.: 571 615 202
cervenkova@kzvalmez.cz
více informací na: galerie.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku

Výstava se koná k příležitosti 150. výročí narození zakladatele gobelínové manufaktury
ve Valašském Meziříčí a probíhá v prostorách
třech institucí – Galerie Sýpka, Muzeum regionu
Valašsko a Moravská gobelínová manufaktura.

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.

JIŘÍ SURŮVKA

čtvrtek 24. listopadu 2011
až čtvrtek 19. ledna 2012
Jiří Surůvka (1961) patří k nejznámějším současným umělcům Ostravy. Ačkoli je známý
i v zahraničí, neobejdou se bez něho nejrůznější mezinárodní přehlídky a zastupoval rovněž Českou republiku na Benátském bienále, je
stále věrný svému regionu, kde se také různými
aktivitami angažuje v uměleckém provozu a učí
na Ostravské univerzitě.Jeho díla i akce a performance lze nazvat brutálními. Týkají se kontroverzních sociálních, politických a kulturních
témat a míří divákovi přímo mezi oči. Snad nejvíc uvízl v povědomí diváků jeho dvojportrét
Hitlera jako malého nevinného dítěte s knírkem.

JIŘÍ SOPKO (MGM gobelíny)
DALIBOR DAVID
čtvrtek 8. prosince 2011
až neděle 19. února 2012.

Výstava jednoho z nejznámějších současných
českých malířů, člena legendárního Sdružení
12/15, jehož dílo je spojováno s ideami nové figurace a tzv. české grotesky. Co by pedagog
(a později rektor) AVU ovlivňuje již 20 let studenty malířství.

tel.: 571 622 766
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
pondělí – středa 2. – 4. ledna 17.30 hod.

Alvin a Chipmunkové 3
(Alvin and the Chipmunks: Chip-Wrecked)
Americká animovaná komedie.
Režie: Mike Mitchell.
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním
během chvíle obrátí naruby.
Přístupno, 90 Kč, 87 minut, česká verze.
pondělí – středa 2. – 4. ledna 19.30 hod.

Poupata
Česká drama. Režie: Zdeněk Jiráský.
Příběh Poupat vypráví o postupném rozkladu rodiny, žijící na malém městě. Každá z postav žije
svým ideálem. Agáta touží po šťastném životě daleko od domova. Honza věří v čistotu a sílu lásky.
Kamila hledí s jistotou do budoucna a nehodlá si
připustit bídu dnešního dne. Jediný Jarda ví, že
svět ani sebe nezmění. Chorobná závislost na výherních automatech, která přivedla jeho nejbližší
do neřešitelné životní situace, je v jeho mysli samozřejmostí. Skutečný a přesvědčivý pokus o záchranu rodiny přijde ve chvíli, kdy je však pozdě...
Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus,
Marika Šoposká, Josef Láska, Aneta Krejčíková,
Kateřina Jandáčková, Jiří Maryško a další.

Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel
McAdams, Noomi Rapace, Stephen Fry a další.
Přístupno, 90 Kč, 129 minut, titulky.
pondělí – středa 9. – 11. ledna 17.00 hod.

Šmoulové (The Smurfs)
Americký rodinný film.
Režie: Raja Gosnell.
Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni
společně projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central Parku.
Hrají: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sophia
Vergara, Tim Gunn, Hank Azaria a další.
Přístupno, 80 Kč, 102 minut, česká verze.
čtvrtek – neděle 12. – 15. ledna 17.00 hod.

Love
Slovenské romantické drama.
Režie: Jakub Kroner.
Když se mluví o love, nemusí jít nutně o lásku,
může jít i o peníze. A o obojí jde také v novém
milostném dramatu ze současné Bratislavy.
Hlavní hrdina Maťo bydlí společně s kamarádem
Tomášem na sídlišti ve slovenské metropoli a nežijí si vůbec špatně. Dennodenně se však pohybují za hranicí zákona, protože se živí krádežemi
aut. Jednoho večera vstoupí do Maťova života studentka Veronika, do níž se zamiluje, ale v lecčems
jí neříká pravdu. A ta se nakonec za velmi dramatických okolností provalí.
Hrají: Kristína Svarinská, Michal Nemtuda,
Jakub Gogál, Luboš Kostelný, Viktor Horján,
Dušan Cinkota, Tina a další.
Od 12 let, 110 Kč, 90 minut, slovenská verze.
čtvrtek – neděle 12. – 15. ledna 19.30 hod.

Moneyball
Americké sportovní drama.
Režie: Bennett Miller.

Od 12 let, 90 Kč, 94 minut.
čtvrtek – neděle 5. – 8. ledna 17.00 a 19.30 hod.
pondělí – středa 9. – 11. ledna 19.30 hod.

Sherlock Holmes:
Hra stínů
(Sherlock Holmes: A Game of Shadows)
Americký akční film. Režie: Guy Ritchie.

www.kzvalmez.cz

Na počátku sezóny v roce 2002 se Billy ocitá
v zapeklité situaci: jeho baseballový tým Oakland
Athletics přišel o své nejlepší hráče a on je nucen
dát svůj tým znovu do pořádku a zahájit sezónu
s třetinou původního rozpočtu.
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Přístupno, 80 Kč, 133 minut, titulky.

průmyslníků ve Švédsku, Henrikem Vangerem je
povolán, aby rozluštil tajemství dávného zmizení jeho milované neteře Harriet – kterou, jak je
Vanger přesvědčen, zavraždil některý z členů jeho
rodiny. Novinář se vydává na odlehlý ostrov u promrzlého švédského pobřeží, aniž by tušil, co tu
na něj čeká.
Hrají: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher
Plummer, Stellan Skarsgård, Steven Berkoff,
Robin Wright a další.

pondělí – středa 16. – 18. ledna 17.00 hod.

Od 15 let, 100 Kč, 158 minut, titulky.

V touze po vítězství se Billy rozhodne jít proti
klasickým zvyklostem, které v baseballu platí.
Začne najímat hráče, které zbytek baseballového
světa považuje za příliš nevhodné, příliš staré, příliš nemocné nebo příliš problematické, kteří jsou
ale současně všichni velmi nedocenění.
Hrají: Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour
Hoffman, Robin Wright, Kerris Dorsey a další.

Kocour v botách (Puss in Boots)
Americká animovaná komedie.
Režie: Chriss Miller.
Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který měl
za pár peněz sprovodit ze světa všemi milovaného
zlobřího hrdinu Shreka. Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází setkání
se zeleným zlobrem. Je to psanec a zločinec, na
jehož hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak by
ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást?
Přístupno, 80 Kč, 90 minut, česká verze.
pondělí – středa 16. – 18. ledna 19.30 hod.

Přizdisráči (The Inbetweeners Movie)
britská komedie. Režie: Ben Palmer.
Život dospívajícího člověka definuje celá řada významných událostí, od první návštěvy restauračního zařízení až po první nesmělé a neohrabané
doteky, a vysoko na žebříčku těchto životních zážitků je pochopitelně první dovolená v zahraničí
bez doprovodu rodičů.
Hrají: Simon Bird, Joe Thomas, James Buckley,
Blake Harrison, Lydia Rose Bewley a další.
Přístupno, 80 Kč, 97 minut, česká verze.
čtvrtek – neděle 19. – 22. ledna 17.00 hod.

Happy Feet 2
Americká animovaná komedie.
Režie: George Miller.

pondělí – středa 23. – 25. ledna 17.00 hod.

Děti moje (The Descendants)
Americké komediální drama.
Režie: Alexander Payne.
Matt King, manžel a otec dvou dcer, musí během
nehody své ženy při lodním výletu, přehodnotit
svůj dosavadní život a najít nový směr. Jen obtížně se snaží napravit svůj vztah s dcerami - předčasně vyzrálou, desetiletou Scottie a zpupnou rebelkou, sedmnáctiletou Alexandrou. Během týdne
se mu převrátí život vzhůru nohama a on se ocitne v situaci, kde musí najednou udělat několik zásadních rozhodnutí.
Hrají: George Clooney, Judy Greer, Matthew
Lillard a další.
Od 12 let, 90 Kč, 118 minut, titulky.
pondělí 23. ledna 19.30 hod.

Alois Nebel
ČR – 2011. Drama. Režie: Tomáš Luňák.
Adaptace kultovního komiksu. Nebel je tichý samotář. Sbírá jízdní řády a občas v mlze vidí to, co
jiní nevidí. Příběh nás zavádí do roku 1989, kdy
socialismu odbíjejí vskutku poslední minuty.
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Ondřej
Malý, Tereza Voříšková, Marie Ludvíková, Leoš
Noha, Alois Švehlík a další.
Možnost doprodeje zbývajících míst, přístupno,
70 Kč, 87 minut.
úterý – středa 24. – 25. ledna 19.30 hod.

Le Havre
Finsko/Francie/Německo.
Komediální drama. Režie: Aki Kaurismäki.

Přístupno, 130 Kč, 101 minut, česká verze.

Příběh sympatického čističe bot, který dávno rezignoval na své umělecké literární ambice, se
odehrává ve francouzském přístavním městě Le
Havre. Hlavní hrdina Marcel Marx žije šťastně ve
své čtvrti s milovanou ženou Arlettou, tráví čas ve
svém oblíbeném baru, až do okamžiku, kdy mu
osud vrhne do cesty třináctiletého afrického mladíka na útěku.
Hrají: André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre
Darroussin, Blondin Miguel, Elina Salo a další.

čtvrtek – neděle 19. – 22. ledna 19.30 hod.

Přístupno, 80 Kč, 93 minut, titulky.

Pokračování animovaného hitu a vítězného titulu cen akademie, Happy Feet Two vrací diváky
do neuvěřitelné přírody Antarktidy ve skvělém
3D. Mumble, mistr rytmu, má problém, protože
jeho malý syn Erik se bojí choreografie. Nesmělý
k tanci tak Erik utíká pryč a potká se s mocným
Svenem - tučňákem, který umí létat!!

Muži, kteří nenávidí ženy
(The Girl With a Dragon Tattoo)
Americký akční thriller.
Režie: David Fincher.
Mikael Blomkvist je finanční reportér, odhodlaný očistit svou pověst poté, co byl obviněn z veřejného pomlouvání. Jedním z nejbohatších

čtvrtek – neděle 26. – 29. ledna 17.00 hod.

Kontraband (Contraband)
Americký akční thriller.
Režie: Baltasar Kormákur.
Vítejte v podsvětí. Vítězí tu ten, kdo má největší
pistoli a nejostřejší lokty. Kdo selže musí z kola

ven, nejlépe s kulkou v hlavě. Dovnitř se dostanete snadno, ale cesta zpátky je skoro nemožná. V Hollywoodu zavál drsný severský vítr. Jeden
z nejtalentovanějších evropských režisérů současnosti, Islanďan Baltasar Kormákur, se rozhodl ukázat světu, jak v jeho pojetí vypadá nekompromisní thriller.
Hrají: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Lucas
Haas, Giovanni Ribisi a další.
Od 15 let, 90 Kč, 110 minut, titulky.
čtvrtek – neděle 26. – 29. ledna 19.30 hod.

Underworld: Probuzení
(Underworld: Awakening)
Americký akční fantasy film.
Režie: Måns Mårlind, Björn Stein.

V hlavní roli upírské bojovnice Selene se vrací
Kate Beckinsale, hvězda prvních dvou dílů série.
Uvězněné Selene se podaří uprchnout ze zajetí
a ocitá se ve světě, ve kterém lidé odhalili existenci upírských i lykanských klanů a rozpoutali nemilosrdnou válku s cílem obě nesmrtelné rasy zcela
smazat ze světa.
Hrají: Kate Beckinsale, Stephen Rea, Michael
Ealy, Theo James, India Eisley a další.
Od 15 let, 160 Kč, 85 minut, titulky.
pondělí – středa 30. ledna – 1. února 17.30 hod.

Bůh masakru (Carnage)
Francie / Německo / Polsko.
Komediální drama. Režie: Roman Polanski.
Rvačka dvou dětí na hřišti. Nateklé rty, vyražené
zuby… Rodiče „oběti“ pozvali na návštěvu rodiče „útočníka“, aby vyplnili pojistnou událost a vše
v klidu vyřešili. Přátelské žertíky zprvu vysoce civilizovaných lidí se postupně mění v masakr, kterému nikdo z nich neunikne. Příběh odhaluje to,
co je politicky korektní, a ukazuje, že pod pozlátkem je mnoho krutosti.
Hrají: Jodie Fosterová, Kate Winsletová,
Christoph Waltz, John C. Reilly a další.
Od 15 let, 90 Kč, 79 minut, titulky.
pondělí – středa 30. ledna – 1. února 19.30 hod.

Kazatel Kalašnikov
(Machine Gun Preacher)
Americký akční film.
Režie: Marc Forester.
Skutečný příběh Sama Childerse, drogového dealera, který se rozhodl od základu změnit svůj život
a našel poslání jako zachránce tisíců unesených
a osiřelých dětí v Africe. Roli Childerse, zakladatele humanitární organizace Angels of East Africa,
skvěle ztvárnil Gerard Butler.
Hrají: Gerard Butler, Michelle Monaghan,
Michael Shannon a další.
Od 15 let, 90 Kč, 129 minut, titulky.
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