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s-klub >> SCREAMERS, kino >> TŘI MUŠKETÝŘI, m-klub >> UŽ JSME DOMA, galerie kaple >> JOSEF BOLF

„Manažeři“ z Wohnoutů představí svůj produkt
Pražská rebelská skupina Wohnout zahraje 28.
října v rámci letošního turné
ve valašskomeziříčském
M-klubu. Prezentovat budou
své kritikou chválené a hity
nadupané album „Našim
klientům“.
V pořadí sedmé studiové
album přijedou do valašskomeziříčského M-klubu
představit kluci z kapely
Wohnout. Jejich nejnovější
hudební počin nese název
„Našim klientům“. Kapela
se prezentuje v nažehlených smokinzích s motýlky
a bere si na paškál hudební branži, kterou spojuje se
základy ekonomiky. Sebe nenazývá kapelou
ale firmou, vyrábějící produkty a to písně pro
své klienty v podobě posluchačů. Jak to tak
vypadá, vsadila kapela na albu „Našim klientům“ na osvědčenou taktiku a dle kritiků
natočila aspoň po hudební stránce svou nejpestřejší desku, a to na stejně skvělé úrovni jako před pěti lety „Polib si dědu“. Pro neznalce tohoto originálního seskupení stojí

s panem Bendou“ (2004),
„ Po l i b s i d ě d u “ (20 0 6)
a „Karton veverek“ (2008).

za zmínku, že „firmu“ tvoří bratrská dvojice
Honza a Matěj Homolovi na pozici zpěváků
a kytaristů, dále pak hlavní baskytarista Jiří
Zemánek a pozici bubeníka obstarává Fenek
Steiner. Skupina začala hrát v roce 1996 a ve
stejném složení působí na trhu celých 15 let.
Jejich debutem byla deska „Cundalla“ z roku
1999, dále to byly placky „Zlý noty na večeři“ (2000), „Pedro se vrátí“ (2002), „Rande

Na svých začátcích kapela dělala předskokany takovým známých jménům, jako
jsou tuzemští Lucie a Žlutý
pes nebo taky zahraničním
formacím Toy Dolls, NOFX
nebo Offspring. „Za nejedno své album získali kluci
zlatou desku. V roce 2005
dostali ocenění v anketě
Žebřík 2005, založené na
hlasování posluchačů, kde
vyhráli v kategoriích skupina roku, album roku a klip
roku. V roce 2006 pak byli
Akademií populární hudby
oceněni soškou Anděla za album roku v kategorii rock za desku „Polib si dědu“ říká dramaturg M-klubu David Schwager.
Takže se určitě máte na, co těšit a v žádném případě byste si koncert téhle výjimečné české kapely 28. října v M-klubu neměli
nechat ujít! Uvidíme se tam. (smo)

„Hrdý Budžes vytrval… ve Valmezu“
V sále Kulturního zařízení ve Valašském
Meziříčí bude v pondělí 17. října v 19. hodin
uvedena známá divadelní inscenace Hrdý
Budžes v hlavní roli s Bárou Hrzánovou.
Hrdinkou příběhu je žákyně druhé třídy základní devítileté školy v Ničíně, Helenka
Součková. Helenka žije se svou matkou
a nevlastním otcem. Tato skutečnost nahrává různým humorným situacím a nepochopení mezi vrstevníky. Jako každé dítě,
které není pochopeno i Helenka potřebuje
nějaký vzor a když jednou zaslechne v rádiu
„Hrdý Budžes vytrval…“, hrdina je na světě.
Zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte je popisována atmosféra událostí
na počátku sedmdesátých let v době husákovské normalizace. Malá Helenka komicky
vypráví své každodenní trapasy a neštěstí
a očima malé holčičky popisuje příhody dospělých ze svého okolí.
www.kzvalmez.cz

Příběh podle knihy spisovatelk y Ireny
Douskové nastudovalo Divadlo Příbram a na
scénu jej poprvé uvedlo Divadlo Bez zábradlí v roce 2003. Hlavní roli malé Helenky
Součkové nezaměnitelným způsobem ztvárnila Barbora Hrzánová. Ta za svůj herecký
výkon sklidila velký úspěch a v roce 2003
dostala Cenu Thálie. Několikrát byla také
nominována na Českého lva a získala Cenu
Alfréda Radoka. Jak říká ředitel kulturního
zařízení Roman Štěrba: „Hra je určena především těm, kteří se dokážou na svět podívat dětskýma očima a nebojí se sami sobě
zasmát.“
O tom, jak se malá Helenka popere se svými
vrstevníky, jak dokáže prohlédnout do světa
dospělých tehdejší doby a jak jí v tom všem
pomůže Hrdý Budžes se můžete přijít přesvědčit sami v pondělí 17. října. (smo)
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tel.: 571 684 577 (557)
více informací na: sklub.kzvalmez.cz
Pátek 14. října v 19.00 hod.

SCREAMERS V PROUDU ČASU
Nová show známé skupiny.
Předprodej vstupenek od 26. září, vstupné v předprodeji 250 Kč, od 3. řady na balkóně 230 Kč, na
místě 300 Kč, od 3. řady na balkóně 280 Kč.
Sobota 15. října v 16.00 hod.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Pavla Křížkovského, Leoše Janáčka, Antonína
Dvořáka, Bohuslava Martinů, Petra Ebena aj.

Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč.
Čtvrtek 20. října v 19.00 hod.

Koncertní předplatné, doprodej vstupenek od
3. října, vstupné 150 Kč.

ČERNOŠSKÁ POCTA
MILANU KUCHYNKOVI

PŘIPRAVUJEME:
Čtvrtek 10. listopadu  –  sobota 12. listopadu

47. MEZINÁRODNÍ
FESTIVAL POEZIE
„O ŠTÍT MĚSTA
VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ“
Soutěž amatérských recitátorů
z České a Slovenské republiky.
Pořádáno ve spolupráci s občanským sdružením
Valašské Athény a městem Valašské Meziříčí.

Divadlo MALÉhRY Brno
Známý příběh o Kajovi a Gerdě, jak ho vidí uklízečky Růža, Máňa a Jiřina. Využívají všech prostředků z vlastních zdrojů (kýble, hadry, smetáky)
a divadelních rekvizit, jež fiktivní herci zanechali
na jevišti. Poetická pohádka je tak oživena o nápady obyčejných uklízeček. Klasický námět je zpracován komediální formou, děti jsou zapojeny do
děje a spolupracují. Vhodné pro děti od tří do deseti let.
Hrají: Nikola Zbytovská, Barbora Seidlová,
Daniela Zbytovská
Pohádkové předplatné Sedmikráska, doprodej
vstupenek od 26. září, vstupné 80 Kč.
Pondělí 17. října v 19.00 hod.

HRDÝ BUDŽES
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková, nás zkoumavým
i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské
normalizace, tak jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. Na pozadí prostředí školy a divadla v jednom „nejmenovaném“
okresním městě se odvíjí sled komických příhod, trapných zážitků, drobných i větších neštěstí, které malá Helenka nejen prožívá, ale zároveň
je s bezprostředností svému věku vlastní hodnotí a komentuje.
Účinkují: Barbora Hrzánová,
Jarmila Vlčková a Libor Jeník.
Autor: Irena Dousková.
Divadlo A. Dvořáka Příbram.
Divadelní předplatné, doprodej vstupenek od
3. října, vstupné 300 Kč.
Sobota 22. října v 18.30 hod.

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ
MORAVSKÝCH UČITeLŮ
Toto uskupení založil v roce 1903 významný pedagog a sbormistr Ferdinand Vach (1860 – 1939).
Podařilo se mu ze studentů a absolventů kroměřížského Pedagogia sestavit vynikající mužský
sbor, s nímž si vytkl za cíl povýšit tehdejší nadšené sborové zpívání na profesionální úroveň hudby
instrumentální. Díky stylové a obsahové vytříbenosti a vyspělé hlasové kultuře pronikalo PSMU
od roku 1905 i do ciziny, kde působilo jako objev
a doznávalo triumfálních úspěchů. PSMU nastudovalo přes 700 skladeb našich i zahraničních autorů. Jádro repertoáru představuje tvorba předních skladatelů české sborové hudby - Josefa
Bohuslava Foerstera, Bedřicha Smetany,
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Velkou osobnost čtyřicetileté historie M-klubu připomíná známý publicista JIŘÍ ČERNÝ, „železný
muž“ české hudební kritiky, který uvádí a komentuje nahrávky slavných i zapomínaných srdcerváčů černošské hudby.
Vstupné 60 Kč.
Pátek 21. října v 19.00 hod.

WALMEZ HARD SESSION
Pravidelný metalový večírek, tentokrát se křtem
nového alba kapely EUTHANASIA, jako hosté
v ystoupí skupiny MALIGNANT TUMOUR ,
L I V E E V I L , P SYC H O R A D I O a V E LV E T
HARDNESS.
Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 110 Kč.
Sobota 22. října ve 20.00 hod.

TARA FUKI
tel.:  571 684 444 (577)
více informací na: mklub.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
Sobota 1. října ve 20.00 hod.

THE DRAIN
rock’n’roll – glam/garage (Praha)

CANDY MEATWORKS
alternative-psychadelic (Kroměříž)

The Snopl
punk-rock‘n‘roll (Frýdek Místek)
Vstupné 80 Kč.
Středa 5. října v 19.00 hod.

MARYŠA – VDOVA VÁVROVA
DIVADLO SCHOD
Příběh známé valašské travičky, která se nepolepšila ani ve vězení.
Vstupné 80 Kč.

Duo zpívajících violoncellistek z Brna kombinující
mnoho hudebních žánrů. Inspiraci pro svou hudbu
hledají v lidském podvědomí a snech. Úspěšně
koncertují po celé Evropě a střední Americe.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč.
Středa 26. října v 19.00 hod.

pohřební ústav
DIVADLO SCHOD
Jak to vypadá, když krize zasáhne pohřební ústav
aneb došli nám nebožtíci.

Pátek 7. října ve 20.00 hod.

Vstupné 80 Kč.

SILESIJAH ALL STAR

Čtvrtek 27. října ve 20.00 hod.

reggae-world music (Karviná)
afterparty: Little El – reggae/jungle

DUBSTEP BEATS

Vstupné 70 Kč.

DJs: THIEW, CZIDA, SEND,
JUNGLEMAN and guests…

Pátek 14 října ve 21.00 hod.

Vstupné 50 Kč.

M-KLUB PARTY
tak trochu jiná diskotéka…
Vstupné 30 Kč.

Pátek 28. října ve 20.00 hod.

WOHNOUT

Sobota 15. října ve 20.00 hod.

UŽ JSME DOMA
Teplická alternativní legenda s punkovými kořeny, která na české hudební scéně působí už úctyhodných 26 let.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč.
Úterý 18. října ve 20.00 hod.

DEBBI METAXA TOUR 2011
Teprve osmnáctiletá vycházející česká hvězda,
která se proslavila hitem Touch the sun.

www.kzvalmez.cz

Originální pražská kapela přijede v rámci koncertní šňůry zahrát hity ze sedmého studiového alba
„Našim klientům“.
Vstupné v předprodeji 140 Kč, na místě 170 Kč.

tel.:  571 684 558
více informací na: galerie.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
Otevírací doba: 	Pondělí zavřeno
			
Út - Pá 10:00 – 17:00
			
So - Ne 14:00 – 17:00
Pátek 23. září – čtvrtek 3. listopadu

JOSEF BOLF
Malby Josefa Bolfa (1971) zalidňují podivné figury, napůl zvířata, napůl lidé, v nichž se komiksová stylizace setkává s všudypřítomným smutkem
a zranitelností.
Bolf zachycuje svět, kde si melancholie podává
ruku s neurózou. Jeho sdělení jsou pokaždé intenzivně osobní až lehce vyšinuté ať už se jedná
o malby, americké retuše, kresby nebo komiks.
Jeho zatím nejnovější série využívá techniku, kterou si snad každý pamatuje z hodin výtvarné výchovy. Proškrabává tuš nanesenou na vrstvě barevných voskovek. Připomínka dětství, které si
mnozí idealizují a projektují do něj touhu po bezstarostnosti a bezpečí, se jeví jako kacířská v kontrastu s neutěšenými a depresivními náměty.
Josef Bolf je laureátem ceny Osobnost roku 2010
na výtvarné scéně. Vítěze vybrala desetičlenná porota složená z historiků umění, kurátorů
a novinářů.
Vstup zdarma.

manželství. Šarmantní Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně,
ženská se nesmí nudit …!!!”
Hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona
Stašová, Petra Hřebíčková, Eva Kerekésová
a další.

samy se sebou a také s lidmi, zejména se zlým čarodějem, který je posedlý tím, aby se jich zmocnil
pro své nekalé záměry.
Hrají: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sophia
Vergara, Tim Gunn, Hank Azaria a další.

Od 12 let, 80 Kč, 115 minut.

Čtvrtek – neděle 6.–9. října 19.30 hod.

Pondělí – středa 3.–5. října 17.00 hod.

Auta 2 (Cars 2)
Americký širokoúhlý
animovaný rodinný film.
Režie: John Lasseter, Brad Lewis.

Přístupno, 130 Kč, 102 minut, česká verze.

Alois Nebel
České širokoúhlé drama.
Režie: Tomáš Luňák.

Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel jedinečný odtahový vůz Burák se ve filmu dostanou na úžasná místa, když je jejich cesta zavede za moře. Tam budou soutěžit ve vůbec prvním
celosvětovém závodě Grand Prix, kde se má rozhodnout o nejrychlejším autě na světě.
Přístupno, 75 Kč, 110 minut, česká verze.
Pondělí 3. října 19.30 hod.

Iluzionista (The Illusionist)
Francie/VB. Animovaná
smutná komedie.
Režie: Sylvain Chomet.
Nejsmutnější animovaný film natočený podle scénáře slavného francouzského komika Jacquesa
Tatiho. Režisér Tria z Belleville vypráví příběh stárnoucího iluzionisty, kterého z místa na slunci vytlačují mladí rockoví hudebníci. Novou inspirací
pro odkvétajícího kouzelníka se stane až setkání
s jeho mladou fanynkou.
Možnost doprodeje zbývajících míst, 70 Kč, 90
minut.
Úterý – středa 4.–5. října 19.30 hod.

Kůže, kterou nosím
(La piel que habito)
Španělské drama.
Režie: Pedro Almodóvar.

Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu
Alois Nebel, která vzešla ze spolupráce spisovatele Jaroslava Rudiše s kreslířem, známým pod
uměleckým pseudonymem Jaromír 99. Poprvé
v české kinematografii je použita rotoskopie, unikátní technologie kombinující kreslený a hraný
film.
Příběh výpravčího Aloise Nebela se odehrává
v městečku Bílý Potok, v Jeseníkách na česko-polské hranici.  Nebel je tichý samotář. Sbírá
jízdní řády a občas v mlze vidí to, co jiní nevidí.
Filmová adaptace 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.
Přístupno, 80 Kč, 87 minut.
Pondělí – středa 10.–12. října 17.30 hod.

Zkažená úča (Bad Teacher)
Americká komedie. Režie: Jake Kasdan.

tel.:  571 622 766
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku

Učitelka, která by z chování dostala přinejmenším
dvojku. Chová se naprosto nevhodně. Nemůže se
dočkat, až si najde dobře situovaného muže, který
se o ni postará a ona bude moci svou kariéru učitelky definitivně opustit.
Hrají: Cameron Diaz, Justin Timberlake, Lucy
Punch, John Michael Higgins, Jason Segel
a další.

Čtvrtek – neděle
29. září – 2. října 17.30 hod.

Lví král (The Lion King)
Americká animovaná dobrodružná rodinná pohádka.
Režie: Roger Allers, Rob Minkoff.
Zvířecí říše potřebuje nového krále – Simba se
vrací.Všude tam, kam až slunce dosáhne, se rozkládá spořádaná a barvitá zvířecí říše. Přísně
a spravedlivě tam vládne lví král Mufasa, který
udržuje rovnováhu a řád, drží na uzdě svého zapšklého a neustále intrikujícího bratra Scara
a s láskou otců a moudrostí vládců vychovává
svého syna a nástupce Simbu.
Přístupno, 100 Kč, 85 minut, česká verze.
Čtvrtek – neděle 29. září – 2. října 19.30 hod.

Muži v naději

Od 12 let, 80 Kč, 92 minut, titulky.
Dvanáct let po smrti manželky, jež zahynula v explodujícím autě, se renomovanému plastickému
chirurgovi Robertu Ledgardovi podařilo vyvinout
odolný typ kůže, který by byl býval jeho milovanou zachránil.
Hrají: Antonio Banderas, Elena Anaya, Blanca
Suárez, Marisa Paredes a další.
Od 15 let, 90 Kč, 120 minut, titulky.
Čtvrtek – neděle 6.–9. října 17.00 hod.

Šmoulové (The Smurfs)

Česká komedie. Režie: Jiří Vejdělek

Americký širokoúhlýrodinný film.
Režie: Raja Gosnell.

Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie
zní, zda může být nevěra základem šťastného

Dobrodružství bájné rasy malých modrých bytostí v dobách středověku, které se musí vypořádat

www.kzvalmez.cz

Pondělí – středa 10.–12. října 19.30 hod.

Drive
Americký akční film.
Režie: Nicolas Winding Refn.
Říkají mu Řidič. Přes den je filmovým kaskadérem, po nocích si přivydělává jako nájemný řidič
zločineckých gangů. Nezajímá ho o jakou práci
ten večer zrovna jde, řítí se nocí s policejními vozy
v zádech. Na filmovém festivalu v Cannes 2011
získal film cenu za nejlepší režii.
Hrají: Ryan Gossling, Carey Mulligan, Christina
Hendricks, Ron Perlman, Bryan Cranston
a další.
Od 15 let, 80 Kč, 101 minut, titulky.
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Čtvrtek 13. října v 18.00 hod.

TOSCA Giacomo Puccini
Záznam přenosu z Metropolitní 
opery New York
Dirigent: Joseph Colaneri.
Režie: Luc Bondy.
Tosca je dramatická opera o třech dějstvích a patří
mezi nejoblíbenější opery. Její děj se odehrává
v Římě v červnu roku 1800. Církevní stát je dobyt
francouzskými vojsky a Cesare Angelotti náleží
k vládě dosazené Napoleonem. Králi Ferdinandu
IV. Neapolskému se však podařilo dočasně
Francouze z Říma vytlačit a zřídit státní policii vedenou baronem Scarpiou; Angelotti je uvězněn…
Osoby a obsazení :
Tosca Karita Mattila, Cavaradossi Marcelo
Álvarez, Scarpia George Gagnidze, Kostelník
Paul Plishka.
Orchestr a sbor Metropolitan Opera New York.
Nastudováno v italském jazyce. V záznamu
jsou použity české titulky.
Vstupné: 300 Kč. Slevy -   ZTP, ZTP/P se
neposkytují.
Předprodej od 1.10. 2011 v pokladně kina.
Rezervace je možná i online.
Délka představení: 3 hod. 24 min.
Počet přestávek: 2
Pátek – středa 14.–19. října 17.00 hod.

Johnny English se vrací
(Johnny English Reborn)
Anglická komedie.
Režie: Oliver Parker.
Nebezpečí je třeba zesměšnit. Kdo zachrání Její
veličenstvo britskou královnu, když agent 007
James Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž už
před lety dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář
Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem
na katastrofy všeho druhu.
Hrají: Rowan Atkinson, Gillian Anderson,
Rosamund Pike, Dominic West a další.
Přístupno, 90 Kč, 101 minut, titulky.
Pátek – neděle 14.–16. října 19.30 hod.

Elitní zabijáci
(The Killer Elite)
USA/Austrálie. Akční thriller.
Režie: Gary McKendry.
Bývalý voják SAS a člen speciální britské letecké
jednotky je donucen opustit důchod po tom, co začnou zabíjet jeho ex-kolegy.
Hrají: Jason Statham, Clive Owen, Robert
De Niro, Yvonne Strahovski, Dominic Purcell
a další.
Od 12 let, 90 Kč, 100 minut, titulky.
Pondělí 17. října 19.30 hod.

Dívka, která kopla
do vosího hnízda

Filmové zpracování třetího dílu slavné knižní trilogie Milénium Stiega Larssona. Lisbeth plánuje
pomstu vůči lidem, kteří se ji pokusili zabít a také
vládním institucím, které jí téměř zničily život.
Novinář Mikael se rozhodne, že nenechá Lisbeth
v rukou státní spravedlnosti.
Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Michalis
Koutsogiannakis, Sofia Ledarp, Micke Spreitz,
Per Oscarsson, Jacob Nordenson, Peter
Andersson a další.
Možnost doprodeje zbývajících míst, 70 Kč, 148
minut, titulky.
Úterý – středa 18.–19. října 19.30 hod.

Bláznivá, zatracená láska
(Crazy, Stupid, Love)

Americká romantická komedie.
Režie: Glenn Ficarra, John Requa.
Láska vás může přinutit dělat bláznivé hlouposti.
Hrají: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne
Moore, Emma Stone, Kevin Bacon a další.
Od 12 let, 80 Kč, 118 minut, titulky.
Čtvrtek – neděle 20.–23. října 17.00 hod.
Pondělí – středa 24.–26. října 19.30 hod.
Čtvrtek – neděle 27.–30. října 17.00 hod.

Tři mušketýři
(The Three Musketeers)
Francie/USA/Velká Británie/Německo.
Akční širokoúhlý dobrodružný film.
Režie: Paul W. S. Anderson.

České drama.
Režie: Robert Sedláček.
O partnerském soužití v dravém kapitalismu. Libor,
donedávna vysoce postavený bankovní úředník,
se chytil do pasti peněžních machinací a hrozí
mu vězení. Zbývá mu pouhý jeden den na zásadní rozhodnutí: nést zodpovědnost, nebo před ní
utéci? A tak se vydává s manželkou a dvěma malými dětmi na hodně netradiční útěk moravskou
krajinou.
Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin Finger,
Monika A. Fingerová, Albert Mikšík, Kristýna
Slámová, Marek Taclík, Jan Budař a další.
Od 12 let, 90 Kč, 106 minut.
Čtvrtek – neděle 27.–30. října 19.30 hod.

Moje krásná učitelka
(Larry Crowne)
Americká romantická komedie.
Režie: Tom Hanks.
Larry je muž středního věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci. Má mnoho důvodů se domnívat, že se jeho život zastavil, ale dostane životní
lekci: Když si myslíš, že vše co mělo smysl už Tě
minulo, objevíš důvod proč žít.
Hrají: Tom Hanks, Julia Rober ts, Br yan
Cranston, Sarah Mahoney, Rami Malek a další.
Od 12 let, 80 Kč, 98 minut, titulky.
Pondělí – středa
31. října – 2. listopadu 17.30 hod.

Saxána a Lexikon kouzel
Česká rodinná komedie.
Režie: Václav Vorlíček.

Nové moderní zpracování nadčasového románu
Alexandra Dumase Tři mušketýři, natočené ve 3D,
slibuje skvělou podívanou. Akčně pojatý velkofilm
plný propracovaných scén je již nyní přirovnáván
k nebývale úspěšným Pirátům z Karibiku.
Hrají: Milla Jovovich, Orlando Bloom, Logan
Lerman, Ray Stevenson, Christoph Waltz,
Matthew Macfadyen a další.
Od 12 let, 130 Kč, 110 minut, česká verze.
Čtvrtek – neděle 20.–23. října 19.30 hod.

Dům
Český film. Režie: Zuzana Liová.
Intimní drama otce a dcery, příběh o lásce, střetu snů různých generací a neutuchající touze po
svobodě.
Hrají: Miroslav Krobot, Judit Bárdos, Taťjana
Medvecká, Ester Geislerová, Marián Mitaš,
Lucia Jašková a další.
Od 15 let, 110 Kč, 100 minut.

(Luftslottet som sprängdes)

Pondělí – středa 24.–26. října 17.00 hod.

Švédsko – 2009.
Režie: Daniel Alfredson.

Rodina je základ státu

Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ. Saxana nyní žije normálním životem v krásné rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxankou, bláznivou tetou Irmou a strýcem
Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda
skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě. Právě toto maminčino tajemství náhodou objeví dcerka Saxanka, která se nenadálou
souhrou okolností a své zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek.
Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helena
Nováčková, Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný,
Josef Somr, Jiří Lábus a další.
Přístupno, 100 Kč, 90 minut.
Pondělí 31. října 19.30 hod.

Království zvěrstev
(Animal Kingdom)
Austrálie – 2010.  
Režie: David Michôd.
Vítejte ve městě, kde vládne zákon džungle!
Sugestivní psychologický thriller je fascinující studií rozkladu kriminálnické rodiny, strhávající s sebou do propasti celé své okolí. V podsvětí
Melbourne zuří tvrdý boj s nevypočitatelnou policií. MFF Sundance 2010 - Velká cena poroty.
Hrají: James Frecheville, Guy Pearce, Ben
Mendelsohn, Joel Edgerton, Luke Ford, Jacki
Weaver, Sullivan Stapleton a další.
Možnost doprodeje zbývajících míst, 70 Kč, 113
minut, titulky.
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