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informace o programech Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí
s-klub >> Hudba světa, kino svět >> babovřesky, m-klub >> Hypertext, galerie kaple >> Dana Sahánková

Milostný slabiky Moniky Načevy
Žánrově neukotvená zpěvačka Monika
Načeva zavítá s novou deskou také do
M-klubu. Spolu s ní přijede její hudební kolega, britský kytarista, Justin Lavash. Koncert
23. února zahájí slovenské duo Longital.
Kariéra Moniky Načevy započala již v jejích 16 letech, kdy se začala věnovat divadlu. Dodnes vystupuje v nejúspěšnější hře
Divadla Sklep Mlýny, ve které se na podzim
roku 2011 představila také valašskomeziříčskému publiku. Postupem času se začala věnovat hudbě a natočila své první album nesoucí se v na vlnách rocku s producentem
a autorem Michalem Pavlíčkem pod názvem
Možnosti tu sou…
Po několika vydaných albech a různých hudebních experimentech se v roce 2007 dává
opět dohromady s Michalem Pavlíčkem, ke
spolupráci je přizván také DJ Five a vychází deska Mami. Spolupráce s oběma umělci
trvá nadále. Vídat je můžete na společných
či samostatných koncertech. V posledních

letech začala Načeva spolupracovat s anglickým kytaristou Justinem Lavashem, jehož

potkala v Praze, kde momentálně žije. Po
mnoha společných koncertech a díky vzájemné souhře došlo i na společnou desku.
Ta ponese název Milostný slabiky a právě
v těchto dnech ji dokončují v nahrávacím studiu. Písně na albu vznikly podle textů básnířky Sylvy Fischerové a celé album je nahráváno živě, posluchači se tudíž mohou těšit na
stejné provedení písní jako na koncertech.

Jako host únorového koncertu ve Valašském
Meziříčí se představí slovenské zvukové duo
Longital, které tvoří Shina a Daniel Salontay
a jejich virtuální elektronický spoluhráč Xi Di
Nim. Na slovenské hudební scéně sice působí jen od roku 2004, ale za tu poměrně
krátkou dobu získali uznání i za hranicemi
Slovenska. Svou hudbou dokázali oslnit posluchače v jedenácti zemích Evropy a také ve
Spojených Státech, kde byli pozváni na prestižní festival SXSW Austin. Hudba Longitalu
je silná, léčivá a srozumitelná. Elektronické
písně dávají vyniknout slovenským textům
a díky virtuózní hře smyčcem na kytaru a využití dotykové obrazovky Lemur Jazz Mutant
je jejich zvuk doslova nezaměnitelný.
Koncert Moniky Načevy a Justina Lavashe
bude společně s vystoupením skupiny
Longital nezapomenutelným zážitkem pro
všechny hudební fajnšmekry. Vstupenky jsou
k dostání v Informačním centru ve Valašském
Meziříčí nebo online na stránkách M-klubu
u události akce. (smo)

Oldřich Navrátil se představí jako Dezertér z Volšan
Milovníci divadla a staropražských frašek se mohou těšit na představení z dílny
Divadelní společnosti Julie Jurištové s názvem Dezertér z Volšan. V titulní roli nenapravitelného flamendra budete moci shlédnout herce Oldřicha Navrátila. Představení se
uskuteční ve čtvrtek 7. února, jako již tradičně
v 19.00 hodin v divadelním sále.
Dezertér z Volšan je jednou z nejúspěšnějších komedií proslulého českého dramatika, režiséra, malíře a herce Emila Artura
Longena, vlastním jménem Pitterman, jehož
v mládí okouzlilo divadlo a kabaret. Poprvé
zdramatizoval Osudy dobrého vojáka Švejka
nebo Kischovu povídku Nanebevzetí Tonky
Šibenice a měl rozhodující vliv na uměleckou

dráhu Vlasty Buriana, pro něhož psal úspěšné komedie a již v roce 1927 jej označil za
krále komiků. Mezi jeho další nejvýznamnější divadelní komedie patří Anton Špelec
ostrostřelec, Nezlobte dědečka nebo filmy
Hrdinný kapitán Korkorán či Jedenácté
přikázání.
Staropražská fraška Dezertér z Volšan sleduje příběh hlavního „hrdiny“, opilce a hýřila
Balabise, kterého výtečně ztvárňuje Oldřich
Navrátil. Díky každodennímu flámování jej
manželka nechá hlídat svým sluhou, ale
kvůli nadměrnému popíjení koňaku to s ním
nedopadne dobře. Jednoho dne to přežene
a je pokládán za mrtvého. Zkroušená manželka mu vystrojí pohřeb, ale co se nestane.

www.kzvalmez.cz

Domnělý zesnulý Balabis se v rakvi probudí a doví se leccos nepěkného o svém manželství a hlavně o nekalých úmyslech truchlících pozůstalých. Divadelní představení je
plné komických situací a jsou v něm zahrnuty
také známé staropražské písničky. Komedii
přiveze Divadelní společnost Julie Jurištové
a režie se ujal Milan Schejbal. V milém roce
jste ze stejného divadla mohli v Kulturním zařízení shlédnout komedii Blázinec v 1. poschodí, ve které hraje Oldřich Navrátil po
boku Jaroslavy Obermaierové.
Vstupenky na divadelní představení mimo
předplatné si můžete zakoupit osobně
v Informačním centru od pondělí 14. ledna.
(smo)
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osobně nesetkaly, ale přesto je spojuje osudové pouto. Všechny tři totiž milují jednoho muže.
Každá se však s tímto vztahem vyrovnává po
svém a je na celý život poznamenána.
Klicperovo divadlo Hradec Králové

tel.: 571 684 577 (557)
více informací na: sklub.kzvalmez.cz
čtvrtek 7. února v 19.00 hod., sál KZ
Emil Artur Longen

DEZERTÉR Z VOLŠAN

Divadelní předplatné. Doprodej vstupenek od
1. února, vstupné 200 Kč.
pátek 22. února ve 20.00 hod., celé KZ

11. ZÁMECKÝ PLES
Sál: Swingový orchestr Bedřicha Pukovce
Divadelní kavárna: CM Polajka s hostem Jožkou
Lážou
M klub: The Fribbles (Oldies & Rock’n‘roll Band)
Jako host vystoupí Bohuš Matuš.

pátek 8. února ve 20.00 hod.

TÖRR + DEBUSTROL
+ ANARCHUZ
Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 250 Kč.
sobota 9. února v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Předpremiéra nové hry místních ochotníků.
Vstupné 80 Kč.
úterý 12. února ve 20.00 hod.

HYPERTEXT (NOR)

Vstupenky a rezervace od 28. ledna v IC. Vstupné
na sál 200 Kč, Div. kavárna a M-klub 150 Kč.
Připravujeme:
sobota 9. března v 16.00 hod., sál KZ
Astrid Lindgrenová
Kabaretní fraška o nebožtíkovi, který utekl ze hřbitova. Jedna z nejúspěšnějších komedií proslulého scénáristy, herce a malíře E. A. PittermanaLongena (1885 -1936). Je plná komických situací.
Zazní i známé staropražské písničky.
Režie: Milan Schejbal. V titulní roli: Oldřich
Navrátil. Dále hrají: Kamila Špráchalová, Dana
Bartůňková, Adéla Zejfartová, Libor Jeník /
Jiří Hána / Jiří Krejčí, Ernesto Čekan / Zdeněk
Hruška, Milan Duchek, Ivan Kodeš.
DIVADLO MIMO PŘEDPLATNÉ. Vstupné 300 Kč,
od 3. řady na balkóně 250 Kč, na místě 350 Kč, od
3. řady na balkóně 300 Kč.
středa 13. února v 19.00 hod., sál KZ

BELFIATO QUINTET

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
Předplatné Sedmikráska. Doprodej vstupenek od
18. února, vstupné dospělí 100 Kč, děti 60 Kč.

MALÁ SCÉNA ZA OPONOU
středa 6. února ve 19.30 hod.

The Plastic People
Of The Universe
ve filmových dokumentech
Unikátní a často dosud nezveřejněné filmy z let
1969 – 1999, zachycující nejslavnější českou
undergroundovou skupinu. Uvádí hudební publicista a editor souborného vydání tvorby PPU

Jaroslav Riedel.
Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč.
čtvrtek 28. února ve 20.00 hod.

Otto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj, Jiří
Javůrek – klarinet, Ondřej Šindelář – fagot,
Kateřina Javůrková – lesní roh
Komorní soubor Belfiato Quintet je tvořen ze studentů hudební fakulty Akademie múzických umění
v Praze. Vznikl v roce 2005 a za sebou má již několik úspěšných soutěží.

VLADIMÍR MERTA
RECITÁL
legendy českého folku
Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 120 Kč.

Indierocková skupina z Norska poprvé v České
republice.
Vstupné 70 Kč.
středa 13. února v 19.00 hod.
FILMOVÝ M-KLUB

VLASY
Vstupné 30 Kč.
čtvrtek 14. února v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Premiéra nové hry místních ochotníků.
Vstupné 80 Kč.
středa 20. února v 17.30 hod.

KONCERT ŽÁKŮ KYTAROVÉHO
A BICÍHO ODDĚLENÍ
ZUŠ ALFRÉDA RADOKA
Vstupné dobrovolné.
sobota 23. února ve 20.00 hod.

MONIKA NAČEVA & JUSTIN
LAVASH (GB) + LONGITAL (SK)

Koncert v předplatném. Doprodej od 28. ledna,
vstupné 150 Kč.
středa 20. února v 19.00 hod., sál KZ

HUDBA SVĚTA
Slavné, oblíbené a hlavně známé melodie
F. Sinatry, L. Armstronga, G. Millera a další v pořadu, ve kterém vystoupí tenorista VÍTĚSLAV VÍT
za hudebního doprovodu.

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

Předprodej od 1. února, vstupné 100 Kč, pro členy
Klubu důchodců při KZ 50 Kč.

BLUES STREET BAND
+ MOTHERS FOLLOW CHAIRS

Společný koncert významných osobností československé alternativní scény.

POZOR ZMĚNA TERMÍNU! Původně 28. únor
čtvrtek 21. února v 19.00 hod., sál KZ
Esther Vilar

Vstupné 60 Kč.

Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč.

středa 6. února v 19.00 hod.

středa 27. února v 19.00 hod.
FILMOVÝ M-KLUB

ŽÁRLIVOST
Konverzační hra vypráví vtipnou formou příběh
tří žen: Heleny, Jane a Iris, které se sice nikdy
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DIVADLO SCHOD
VESELÉ VDOVY VALAŠSKÉ
Vstupné 80 Kč.

www.kzvalmez.cz

SIGUR RÓS: HEIMA
Vstupné 30 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
pátek 1. března ve 20.00 hod.

DOCUKU a hosté
Křest nové desky Kdybych já věděl…
Vstupné 120 Kč.
sobota 2. března ve 20.00 hod.

Rýparová pochází v Rožnova pod Radhoštěm, vystudovala SUPŠ sklářskou ve Valašském Meziříčí
a Fakultu Umění v Ostravě. Byla finalistkou Ceny
kritiky pro mladou malbu 2012. S jistou mírou nadsázky lze za tematický středobod její tvorby označit kuchyni, která se jí stala vhodným prostorem
pro reflexi přetrvávajících společenských konvencí
ve vztahu k tzv. tradiční ženské úloze.

MONKEY BUSINESS

čtvrtek – pátek, 7. – 8. února, 19.30 hod.
sobota – neděle, 9. – 10. února, 17.30 hod.

HITCHCOCK
Americké životopisné drama.
Režie: Sacha Gervasi.
Píše se rok 1960 a Alfred Hitchcock právě natáčí
svůj nový film. Film, který má rozhodnout o jeho
úspěchu nebo zatracení. Film, kterému téměř
nikdo nevěří a za který se sám Hitchcock musí filmovému studiu zaručit svým majetkem. Film, který
se stane legendou.
Hrají: Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett
Johansson, Jessica Biel, Michael Stuhlbarg a další.
Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 98 minut, původní s titulky, digitální kopie.
sobota – neděle, 9. – 10. února, 19.30 hod.

PSYCHO
Americký kultovní horor.
Režie: Alfred Hitchcock.

Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 290 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,
zlevněné 10Kč a rodinné 40Kč. Vstupenku je
možno uplatnit v galerii Kaple i Sýpka.
Vernisáž: pátek 8. 2. 2013 v 18.00 hod.
9. 2. 2013 – 4. 4. 2013

DANA SAHÁNKOVÁ
CAVE BĒSTIĀS

tel.: 571 622 766
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
čtvrtek – středa, 31. ledna – 6. února, 17.00 hod.

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

NEHRAJEME! Distributor posunul datum plánované premiéry. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. Informace o náhradním programu najdete na www.kino.kzvalmez.cz
čtvrtek – neděle, 31. ledna – 3. února, 19.30 hod.

NIC NÁS NEROZDĚLÍ (The Impossible)
Španělské drama.
Režie: Juan Antonio Bayona.
Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 114 minut, původní s titulky, digitální kopie.
pondělí – středa, 4. – 6. února, 19.30 hod.

GANGSTER SQUAD – LOVCI MAFIE

(Gangster Squad)
Americký akční film. Režie: Ruben Fleischer.

Sahánková absolvovala v letech 2005-2011 pražskou AVU. Patří mezi finalisty Ceny kritiky 2012,
kde získala Cenu sympatie diváků. Od počátku se
soustavně věnuje kresbě s přesahy k objektu.
Tvorba převážně reflektuje symbiózu mezi lidským
a zvířecím rodem. Konkrétní inspirací jsou psy
a kočky, které autorka dobře zná z prostředí domova. Vytváří převážně monumentální kresby
v čisté formě na pláto a její typickou texturou na
obrazech je především všudypřítomná zvířecí srst.

Vernisáž: středa 13. 2. 2013 v 18.00 hod.
14. 2. 2013 – 29. 3. 2013

KAMILA RÝPAROVÁ
KITCHEN STORIES

Píše se rok 1949 a v Los Angeles vládne nelítostnou rukou gangster a brooklynský rodák Mickey
Cohen. Je schopen zastrašit i otrlé policisty,
kteří by se chtěli jeho nekalým praktikám vzepřít.
Výjimku by snad mohla představovat tajná jednotka losangeleské policie.
Hrají: Josh Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn,
Nick Nolte, Emma Stone a další.
Přístupno od 15 let, cena 90 Kč, 113 minut, původní s titulky, digitální kopie.

Duševně nemocný Norman Bates a jeho starý ponurý dům, sloužící jako příležitostný motel, rozhodně není místem klidného odpočinku. O tom se
přesvědčí i Marion Craneová. Soukromý detektiv
a její sestra se vydávají po stopách zmizelé mladé
Marion. Smrtelné napětí stoupá, až nakonec vyústí ve strašný a nevyhnutelný závěr.
Hrají: Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera
Miles, John Gavin, Martin Balsam a další.
Přístupno od 15 let, cena 80 Kč, 109 minut, původní s titulky, 35 mm filmová kopie.
pondělí – středa, 11. – 13. února, 17.00 hod.

KONEČNÁ (The Last Stand)
Americký akční thriller.
Režie: Jee-woon Kim.
„Já se vrátím!“ řekl jednou Arnold Schwarzenegger
a nyní to naplňuje. Na plátna kin se vrací ve fanoušky dlouho očekávaném akčňáku Konečná.
H r a jí: A r n o l d S c hwa r z e n e g g e r, Fo r e s t
Whitaker, Peter Stormare, Eduardo Noriega,
Rodrigo Santoro, Johnny Knoxville a další.
Přístupno od 15 let, cena 100 Kč, 107 minut, původní s titulky, digitální kopie.
pondělí, 11. února, 19.30 hod.

PERFECT SENSE
Britské drama. Režie: David Mackenzie.

(Floquet de Neu)

Zatímco Susan a Michael objevují nové a nepředvídatelné hluboké city, lidé na celém světě se začínají cítit divně, jako by něco ovlivňovalo jejich emoce.
Hrají: Ewan McGregor, Eva Green, Connie
Nielsen, Ewen Bremner, Stephen Dillane a další.

Španělský animovaný film.
Režie: Andrés G. Schaer.

Přístupno od 12 let, cena 70 Kč, 92 minut, původní s titulky, digitální kopie.

Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je být jiný.
Jeho sněhově bílý kožíšek ho odlišoval od tlupy
goril, už když se narodil v hluboké džungli. Nyní
žije daleko od svého domova, v ZOO v Barceloně,
kde je pro návštěvníky tou největší senzací.

úterý – středa, 12. – 13. února, 19.30 hod.

MANIAK (Maniac)
Americký psychologický thriller.
Režie: Franck Khalfoun.

Přístupno, cena 80 Kč, 90 minut, český dabing,
digitální kopie.

Film Maniak je Jackem Rozparovačem 21. století odehrávající se v současném Los Angeles.

čtvrtek – pátek, 7. – 8. února, 17.30 hod.
sobota – neděle, 9. – 10. února, 15.30 hod.

SNÍŽEK BÍLÝ KOŽÍŠEK

www.kzvalmez.cz
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Přístupno, cena 165 Kč, děti do 15 let cena 140 Kč,
101 minut, český dabing, 3D digitální kopie.

společného života a vášní pro klasickou hudbu,
jsou náhle vystaveny těžké zkoušce. MFF Cannes
– Zlatá palma.
Hrají: Louis Trintignant, Emannuelle Riva,
Isabelle Huppert a další.

čtvrtek – neděle, 21. – 24. února, 19.30 hod.

Přístupno, cena 90 Kč, 125 minut, původní s titulky, digitální kopie.

Nové zpracování kultovního filmu, který je mnohými označován za nejlepší thriller všech dob,
intimní, obrazově odvážný, psychologicky komplexní a hluboce děsivý výlet do noční můry vraha
a jeho obětí.
Hrají: Elijah Wood, Liane Balaban, America
Olivo, Nora Arnezeder, Sammi Rotibi, Morgane
Slemp a další.

Film Hledá se Nemo, který byl oceněn Oscarem
za nejlepší animovaný film, se vrací na velké plátno ve formátu 3D.

Přístupno od 15 let, cena 100 Kč, 93 minut, původní s titulky, digitální kopie.

Americké drama. Režie: Robert Zemeckis.

LET (Flight)

středa, 27. února, 14.00 hod.

BÍDNÍCI (Les Misérables)
Britský muzikál. Režie: Tom Hooper.

čtvrtek – středa, 14. – 20. února, 17.00 hod.
čtvrtek – neděle, 14. – 17. února, 19.30 hod.

Největší muzikálový fenomén současnosti se dočkal
filmového zpracování.
Hrají: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne
Hathaway, Helena Bonham Carter a další.

BABOVŘESKY
Česká komedie. Režie: Zdeněk Troška.

Přístupno od 12 let, cena 50 Kč, 157 minut, původní s titulky, digitální kopie.

Film Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky.
S nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu
v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají
hlavu jejím obyvatelům. V příběhu nechybí láska,
žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou. Slovy režiséra: „Je
to prostě film tak ‚trošku‘ ze života.“
Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie
Plekancová Vondráčková, Lukáš Langmajer,
Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský a další.
Přístupno od 12 let, cena 140 Kč, 120 minut, česky,
digitální kopie.
pondělí – středa, 18. – 20. února, 19.30 hod.

LINCOLN
Americké životopisné drama.
Režie: Steven Spielberg.
Film „Lincoln“ Stevena Spielberga popisuje období posledních čtyř měsíců života největšího amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Odhaluje
nejriskantnější a nejodvážnější rozhodnutí amerického vůdce v době, kdy se vyostřuje otázka otroctví a zemí zmítá válka.
Hrají: Daniel Day-Lewis, Sally Field, David
Strathairn, Joseph Gordon-Levitt, James
Spader, Hal Holbrook, Tommy Lee Jones a další.
Přístupno od 12 let, cena 90 Kč, 150 minut, původní s titulky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 21. – 24. února, 17.00 hod. ve 3D

HLEDÁ SE NEMO 3D (Finding Nemo 3D)
Americký animovaný film.
Režie: Andrew Stanton.

Manévrem za hranicí lidského chápání zachránil
letadlo plné cestujících. Přesto se nestal hrdinou,
ale psancem. Oscarový režisér Robert Zemeckis
natočil drama, které řeší velmi zajímavé dilema.
Co provést s kapitánem letadla, jenž sice lidsky
selhal a už nikdy by si neměl sednout za knipl, ale
právě díky tomuto selhání se odhodlal k akci, která
připomíná zázrak? Neuvěřitelnému příběhu dominuje Denzel Washington v roli, jež ho pasovala
mezi favority oscarového klání za rok 2012.
Hrají: D enzel Washington, Kelly Reilly,
John Goodman, Bruce Greenwood, Nadine
Velazquez a další.
Přístupno od 15 let, cena 100 Kč, 138 minut, původní s titulky, digitální kopie.
pondělí – středa, 25. – 27. února, 17.00 hod.

NÁDHERNÉ BYTOSTI

(Beautiful Creatures)
Americké drama. Režie: R. LaGravenese.
Sotva utichly dozvuky upíří ságy, míří do kin další
výjimečná romance, která má také našlápnuto stát
se trhákem. Jejími protagonisty jsou obyčejný kluk
jménem Ethan a záhadná kráska Lena, která má
nadpřirozené schopnosti, jež však příliš nejdou
dohromady s tak přízemním citem, jakým je láska.
Hrají: Jeremy Irons, Alice Englert, Viola Davis,
Emma Thompson, Emmy Rossum a další.
Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 123 minut, původní s titulky, digitální kopie.
pondělí, 25. února, 19.30 hod.

ANDĚLSKÝ PODÍL

(The Angels’ Share)
Britská komedie. Režie: Ken Loach.
Robbiemu je něco málo přes dvacet let, nemá
práci, se svou přítelkyní Leonie čeká syna a za
napadení jiného mladíka je odsouzen k veřejným
pracím. V téhle situaci najde naději tam, kde by ji
nejmíň čekal – ve skotské whisky.
Hrají: Paul Brannigan, John Henshaw, Gary
Maitland, Jasmin Riggins, William Ruane a další.
Přístupno od 12 let, cena 70 Kč, 106 minut, původní s titulky, digitální kopie.

čtvrtek – neděle, 28. února – 3. března, 15.30 hod.

O MYŠCE A MĚDVĚDOVI

(Ernest et Celestine)
Francouzský animovaný film.
Režie: B. Renner, V. Patar a S. Aubier.
V obyčejném medvědím světě jsou medvědi vážní
a zamračení. Medvěd Ernest je jiný. Je hudebník, chtěl
by být veselý, jenže je chudý a často hladový. Při hledání něčeho k snědku chytí malou myšku Celestinu,
která utekla ze svého podzemního myšího světa.
Přístupno, cena 90 Kč, 80 minut, český dabing,
digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 28. února – 3. března, 17.30 hod. ve 3D
pondělí – středa, 4. – 6. března, 17.30 hod. ve 2D

JENÍČEK A MAŘENKA:
LOVCI ČARODĚJNIC

(Hansel and Gretel: Witch Hunters)
Americké akční fantasy.
Režie: Tommy Wirkola.
Jestli jste jako malí tuhle klasickou pohádku neslyšeli, tvůrci vám ji v průběhu úvodních titulků
pro jistotu odvyprávějí. Pak už se ale jde na věc.
Ocitáme se v typickém středověkém městečku,
které sužují obvyklé dobové problémy, včetně
únosů místních dětí, jež prý mají na svědomí čarodějnice obývající okolní hluboké lesy. Starosta
proto pozve na záchrannou misi dvě celebrity, legendární lovce čarodějnic Jeníčka a Mařenku.
Hrají: Jeremy Renner, Gemma Arterton, Famke
Janssen, Peter Stormare, Derek Mears a další.
Přístupno od 12 let, cena za 3D verzi 150 Kč, cena
za 2D verzi 100 Kč, 83 minut, původní s titulky, 3D
a 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 28. února – 3. března, 19.30 hod.

TERAPIE LÁSKOU

(Silver Linings Playbook)
Americké komediální drama.
Režie: David O. Russell.

Francouzské drama.
Režie: Michael Haneke.

Učitel dějepisu, Pat Solatano, prošel psychickou
krizí, během níž přišel o všechno – ztratil dům,
práci, manželku i svůj dosavadní život. Teď je odhodlán zásadně se změnit, myslet pozitivně a především znovu najít svou cestu...
Hrají: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert
De Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker a další.

Manželé Georges a Anne jsou učitelé hudby. Jejich
láska a pevné pouto, které se prohlubovaly roky

Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 122 minut, původní s titulky, digitální kopie.

úterý – středa, 26. – 27. února, 19.30 hod.

LÁSKA (Amour)
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