
STRANA     27 Kultura NJR - PROSINEC  2011

do 16. 1. 
VÁNOCE  
Výstava prací žáků výtvarného 

oboru ZUŠ.   

8. 12. v 17.30 
VÁNOČNÍ RENDEZ – VOUS 
Recitál malířky a spisovatelky Bo-

humily Sarnové - Horkové z její lite-
rární tvorby, housle Marie Michálko-
vá, kytara Karel Podškubka 

15. 12. v 17.00
HOLANDSKO NA LODI!
Cestopisná přednáška s promítá-

ním Tomáše Kubeše.
Městská knihovna, Hluboká 1

sobota 24. prosince / 13.00 
/ kinosál Reform
Než rozbalíte dárky, přijďte do kina 

na pohádku
S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Československo 1984, pohádka, cca 

91 min.
Zlá macecha, která chce vše jen pro 

sebe, netuší, že v temných jeskyních 
je pekelné království, kde vládne pe-
kelný kníže Lucifer… a že s čerty ne-
jsou žerty.

Hrají: Josef Kemr, Viktor Preiss, 
Ondřej Vetchý ad.

Scénář a režie: Hynek Bočan
Mládeži přístupný. ZDARMA

sobota 24. prosince / 23.59 
/ kinosál Reform
Na půlnoční do kina
TAJEMSTVÍ HRA DU 
V KA RPATECH
Československo 1981, komedie/sci-

fi , cca 97 min.
V Karpatském království stojí nad 

vesnicí Vyšné Vlkodlaky tajemný 
hrad, jehož majitelem je baron Gorc 
z Gorců. Na jeho objednávku sestrojil 
šílený vědec Orfanic zvláštní přístroj, 
který pomocí světelných paprsků vy-
tváří iluzi skutečnosti.

Hrají: Vlastimil Brodský, Miloš Ko-
pecký, Rudolf Hrušínský ad.

Scénář a režie: Oldřich Lipský
Mládeži přístupný. ZDARMA

úterý 27. až čtvrtek 29. prosince 
/ 17.30 / kinosál Reform
HARRY POTT ER A RELIKVIE 
SMRTI – ČÁST 2
UK/USA 2011, dobrodružný/fan-

tasy/drama, titulky.
Poslední dobrodružství ságy o 

Harrym Pott erovi.
Hrají: Daniel Radcliff e, Rupert 

Grint, Emma Watson ad.
Režie: David Yates
Přístupný od 12 let. Vstupné 70 Kč 

BIJÁSEK 
– kino Dukla promítá dětem 

sobota 3. a neděle 4. prosince / 
15.30 / kinosál Reform

VÁNOCE S MIKEŠEM
Filmové pásmo kreslených a lout-

kových pohádek pro nejmenší diváky. 
Vstupné 30 Kč

sobota 10. prosince / 15.30 
/ kinosál Edison
neděle 11. prosince / 15.30 
/ kinosál Reform
VÁNOČNÍ PÁSMO I.
Výběr nejlepších kreslených českých 

pohádek. Vstupné 30 Kč

sobota 17. a neděle 18. prosince 
/ 15.30 / kinosál Reform
MEDVÍDEK PÚ
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 70 min.
Malí diváci se mohou vrátit do Sto-

korcového lesa, kde znovu ožívají 
nadčasové kouzlo, vtip a žertovná at-
mosféra původních krátkých fi lmů.

Hrají v českém znění: Tygr: Oto 
Jirák, Kanga: Jaroslava Brousková, 
Medvídek Pú: Jiří Knot, Ijáček: Jaro-
slav Vlach, Prasátko: Tomáš Juřička 
ad.

Režie: Stephen Anderson, Don Hall
Mládeži přístupný. Vstupné 75 Kč

úterý 27. prosince / 15.30 
/ kinosál Reform 
AUTA 2
USA 2011, širokoúhlá animovaná 

komedie, český dabing, cca 110 min.
Hvězdné závodní auto Blesk Mc-

Queen a jeho přítel, jedinečný odta-
hový vůz Burák, se dostanou na úžas-
ná místa, když je jejich cesta zavede 
za moře.

Hrají v českém znění: Richard Kraj-
čo, Petr Novotný, Petr Štěpánek ad.

Režie: John Lasseter
Mládeži přístupný. Vstupné 75 Kč

středa 28. prosince / 15.30 
/ kinosál Reform 
ČERTOVA NEVĚSTA
ČR 2011, pohádka, cca 101 min.
Čerti patří mezi nejoblíbenější po-

stavy českých pohádkářů.
Hrají: Sabina Laurinová, David Su-

chařípa, František Němec ad.
Režie: Zdeněk Troška
Mládeži přístupný. Vstupné 75 Kč

čtvrtek 29. prosince / 15.30 
/ kinosál Reform
ŠMOULOVÉ
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 102 min.
Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmou-

ly z jejich vesničky a během následné-
ho pronásledování všichni společně 
projdou kouzelným portálem, který 
je zavede do našeho světa, přímo do-
prostřed newyorského Central Parku.

V českém znění: Ondřej Brzobohatý, 
Nikola Votočková, Václav Knop ad.

Režie: Raja Gosnell
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

BIO RÁJ – promítání seniorům 
/ kinosál Edison

Vstupné na všechny projekce: pro 
seniory 60 let a výše 40 Kč (na vy-
žádání doložit platným průkazem 
totožnosti) / ostatní návštěvníci dle 
vstupného

středa 7. prosince / 10.00 
/ kinosál Edison
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
ČR 2011, širokoúhlé drama, cca 107 

min.
Když vám hoří půda pod nohama, 

není nad rodinný výlet.
Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, 

Martin Finger ad.
Scénář a režie: Robert Sedláček
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč

středa 14. prosince / 10.00 
/ kinosál Reform
LÍBÁŠ JAKO BŮH
ČR 2008, komedie, cca 115 min.
Muž mezi dvěma ženami a žena 

mezi dvěma muži – to jsou motory 
komedie, poháněné pošetilostmi, se-
beiluzemi i sny, kterým podléhají za-
milovaní, nemilovaní i žárliví…

Hrají: Kamila Magálová, Oldřich 
Kaiser, Eva Holubová ad.

Scénář a režie: Marie Poledňáková
Mládeži přístupný. Vstupné 40 Kč

středa 21. prosince / 10.00 
/ kinosál Edison
DŮM
Česko/Slovensko 2011, drama, cca 

100 min.
Otec Imrich má svoje sny. Dcera 

Eva má svoje vlastní. Ale život je to, 
co se děje někde mezitím.

Hrají: Miroslav Krobot, Judit Bár-
dos, Taťjana Medvecká ad.

Scénář a režie: Zuzana Liová
Přístupný od 15 let. Vstupné 80 Kč

středa 28. prosince / 10.00 
/ kinosál Refrom
ALOIS NEBEL

ČR 2011, animovaný fi lm, drama, 
cca 87 min.

Dlouho očekávaná adaptace kul-
tovního komiksu Jaroslava Rudiše a 
Jaromíra 99.

Hrají: Miroslav Krobot, Karel Ro-
den, Tereza Voříšková a další.

Režie: Tomáš Lešák
Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč

FILMOVÝ KLUB v kině Dukla
vstupné pro členy FK 40 Kč / pro 

nečleny 70 Kč

pondělí 5. prosince / 19.30 
/ kinosál Reform
VALČÍK S BAŠÍREM
Izrael/Něm/Fr 2008, animovaný/

dokumentární, titulky, cca 85 min.
První animovaný fi lm nominovaný 

na Oscara v kategorii „Nejlepší nean-
glicky mluvený fi lm“. Nejsilnější do-
kument a válce.

Scénář a režie: Ari Folman

pondělí 12. prosince / 19.30 
/ kinosál Reform
MÁTE DOMA LVA?
Československo 1963, cca 81 min.
„Film o dětech, pro děti i pro do-

spělé.“
Hrají: Ladislav Očenášek, Josef Fi-

lip, Olga Machoninová ad.
Režie: Pavel Hobl

čtvrtek 15. října / 19.30 
/ kinosál Reform
Dokumentární čtvrtky
ČECHY – ZEMĚ STOVEK 
RYBNÍKŮ
Rakousko 2009, dokumentární, ti-

tulky, cca 51 min.
V srdci Evropy, v jižních Čechách, 

leží v objetí středověkých hradů uta-
jená mozaika jezer, zvolna plynou-
cích řek, mlžných lesů a záhadných 
rašelinišť a bažin. 

Režie: Michael Schlamberger, Jiří 
Petr

pondělí 19. prosince / 19.30 
/ kinosál Reform
DOMŮ NA VÁNOCE
Norsko/Něm./Švédsko 2010, titul-

ky, cca 85 min.
Vánoční období přináší kromě dár-

ků a několikatýdenního stresu vyvá-
ženého třemi dny klidu též množství 
fi lmů a televizních pořadů přetéka-
jících ujišťováním, že je vše báječné, 
všichni lidé se mají rádi a všechny 
problémy přestaly existovat.

Hrají: Trond Fausa Aurvaag, Joa-
chim Calmeyer, Nina Andressen Bo-
rud ad.

Scénář a režie: Bent Hamer

ostatní akce:
pátek 2. prosince / 18:00 – 21:00 
/ kinosál Reform
Nultý ročník 
MEZINÁRODNÍHO 
FESTIVALU 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ 
V JIHLAVĚ 
Festival je zaměřený na sporty i ži-

vot s outdoorovou tematikou, na fi l-
my dobrodružné, extrémní, adrena-
linové, ale také cestopisné. Filmy nás 
zavádějí do různých míst naší planety, 
ukazují mentalitu a kulturu tamních 
obyvatel. Zavádějí nás do prostředí, 
kam se běžný „smrtelník“ nedostane. 
Mnoho fi lmů má velký sociální a ci-
tový náboj.

Krátká přehlídka nejzajímavějších 
fi lmů letošního ročníku

ZRUŠÍME TĚLOCVIK 

(režie: Marek Hýža) 
TRA BANTEM NAPŘÍČ AFRI-

KOU / ACROSS AFRICA... (režie: 
Dan Pribáň, Dana Zlatohlávková) 

Více informací na internetových 
stránkách www.coody.cz , www.mfof.
cz. Vstupné 50 Kč

pátek 16. prosince / 20.00 
/ kinosál Reform
Projekt 44
ČR 2011, akční sci-fi  z armádního 

prostředí, cca 78 min.
Marek je nezaměstnaný mladík a 

pro snadně vydělané peníze udělá té-
měř cokoliv. Proto nepohrdne velice 
výhodnou nabídkou od armády na 
“naprosto neškodné” testy. Když se 
ovšem probouzí o několik let později 
ve svém bytě, zjišťuje, že všichni jeho 
známí i rodina se k němu obrátili zá-
dy, nebo jsou mrtví. Dokonalý voják, 
nebo porouchaný stroj? Marek se od 
podivných lidí dozvídá o generálu 
Janebovi, který prováděl testy, zavi-
ňující celý jeho nečekaný výpadek a 
ovládání jeho těla vysokými armádní-
mi orgány. Současně v sobě objevuje 
novou podivnou sílu, kterou pomalu 
začíná ovládat, a je hnán za pomstou 
do hlubin neznáma svého vlastního 
já. Strhující akční sci-fi  z prostředí ar-
mádních pokusů a vládních spiknutí, 
které vás nenechá klidnými od začát-
ku až do konce.

Hrají: Josef Kundera, Martin Hav-
lovic

Režie: Jaroslav Šetek
Lístky v předprodeji na www.pro-

jekt44.cz.
Přístupný od 15 let. Vstupné 80 Kč

neděle 11. prosince / 15.00 
/ kinosál Reform
S JIHLAVSKÝMI LISTY 
ZA POHÁDKOU - “O SELCE 
LAKOMCE (s vánoční úpravou)“
Délka představení cca 50 minut.
Pracovitý Matěj jde světem a hle-

dá službu, aby si nějaký ten krejcárek 
přivydělal. Ale ouha! Služba u lakomé 
selky vynáší jen tvrdý chléb, případně 
rány koštětem. Ale dětské obecenstvo 
jistě Matějovi pomůže na Lakomku 
vyzrát.

Účinkují: Divadélko Kos
Vstupné: 60 Kč
Rezervace na 567 578 024 nebo 

732 506 053

Připravujeme na měsíc leden: Vy-
měřený čas, Mistrovský plán, Poupa-
ta, Kocour v botách, Alvin a Chip-
munkové 3, Mission Impossible 
– Ghost Protocol, Velká vánoční jíz-
da, Anonym, Ocelová pěst, Milovaní 
ad.


