
19. 10. 17.00 
Válková, Veronika – AUTOR-

SKÉ ČTENÍ + autogramiáda nové 
knihy, diskuze

Veronika Válková (*28. srpna 1970, 
Praha) je česká spisovatelka fantasy, 
které svá díla vydává pod pseudony-
mem Adam Andres. Pod vlastním 
jménem publikuje beletrii pro děti a 
učebnice dějepisu. Vystudovala latinu 
a historii na FFUK a pracuje jako pro-
fesorka dějepisu a latiny na víceletém 
gymnáziu.

Přednášky se bude účastnit i ilu-
strátor knihy a letošní vítěz ceny Fa-
bula Rasa, autor mnoha komiksů Pe-
tr Kopl.

24. 10. – 29. 10. 
17. MFDF JI.HLAVA 2013 / Fes-

tival dokumentárních fi lmů
Již třetím rokem bude čajovna To-

máše Plesingera součástí doprovod-
ného programu 17. MFDF v Jihlavě. 

Jana Masaryka 20

5. – 6. 10. v 15.30 
Šmoulové 2
Komedie / USA / 105 minut / da-

bing / 80,-
V pokračování rodinné komedie 

Šmoulové vytvoří zlý čaroděj Gar-
gamel pár nezbedných stvoření po-
dobných Šmoulům tzv. Neplechy a 
doufá, že s jejich pomocí získá vše-
mocnou kouzelnou šmoulí esen-
ci. Jenže brzy zjistí, že jen skutečný 
Šmoula mu může dát, co potřebuje, 
a že jen Šmoulinka zná tajné kouzlo, 
kterým se Neplechové promění ve 
skutečné Šmouly.

Režie: R. Gosnell / Mluví: Tereza 
Voříšková, Václav Noid Bárta, Ol-
dřich Vlach

9. – 10. 10. ve 20.00 a 8., 12. 10. 
v 17.30
Donšajni
Komedie / ČR / 102min / 110,- / 

12+
Operní soubor na malém městě se 

rozhodne uvést Mozartova Dona Gi-
ovanniho. Pohled do zákulisí příprav 
odhalí svět opery zbavený pozlátka. 
Příběh o lásce a zklamání, o hudbě 
a vášnivém milování a o lidech, kteří 
žijí svůj život opeře navzdory.

Režie: J. Menzel / Hrají: Jan Hartl, 
Libuše Šafránková, Martin Huba

5. – 6. 10. v 19.30
Rivalové
Akční, Biografi cký / USA, Němec-

ko, Velká Británie / 123min / titulky 
/ 120,- / 12+

Závratná rychlost, adrenalin prou-
dící v žilách, krásné dívky a nezkrotná 
touha po vítězství. Závody Formule 1 
jsou místem, kde jediná chyba může 
znamenat smrt. Na těchto okruzích 
spolu soupeří dva odvěcí rivalové. Ja-
mes Hunt je neřízená střela, neodo-
latelný playboy a brilantní řidič. Niki 
Lauda je dokonalý profesionál, vždy 
precizní a disciplinovaný.

Režie: R. Howard / Hrají: Dani-
el Brühl, Chris Hemsworth, Olivia 
Wilde

14. 10. v 19.30
Hra na hraně
Th riller / USA / titulky / 110,- / 12+

STRANA  36 Kultura NJR – ŘÍJEN 2013

V proslulých kasinech Las Vegas je 
roční obrat 6 miliard dolarů. Richie 
musí hrát největší hazardní hru své-
ho dosavadního života, kdy se snaží 
přechytračit a obehrát dva protihrá-
če najednou. A ještě z toho vyjít se 
zdravou kůží nebo aspoň živý. Doká-
že to? Za jakou cenu?

Režie: B. Furman / Hrají: Ben Af-
fl eck, Justin Timberlake, Gemma 
Arterton

4., 8. 10. ve 20.00
Gravitace
Sci-Fi, Th riller / USA / 91min / ti-

tulky / 100,- / 12+
Gravitace 7. 10. v 17.30 / 3D / 

130,-
Během zdánlivě rutinní výpravy 

do kosmu dojde ke katastrofě. Loď 
je zničená a Stone a Kowalsky zůsta-
nou ve vesmíru sami, odkázáni jeden 
na druhého a směřujíc dál do tem-
ného vesmíru. Hluboké ticho dává 
oběma jasně najevo, že ztratili jaké-
koli spojení se Zemí… a tím i jakou-
koli šanci na záchranu.

Režie: A. Cuarón / Hrají: Sandra 
Bullock, George Clooney

4. 10. v 17.00
André Rieu – Live in Maastricht
Hudební / Velká Británie / 180min 

(15min přestávka) / 120,-
André Rieu je mezinárodní veřej-

nosti znám jako „Král valčíků“. Jeho 
vystoupení se staly legendárními. An-
dré věří, že klasická hudba by měla 
být pro každého. Každoročně pořádá 
řadu vystoupení ve svém domovském 
městě Maastrichtu v Holandsku.

Režie: Leda Volleburg / Účinkují 
hudební hvězdy z celého světa

4. 10. v 17.30
Justin: Jak se stát rytířem
Animovaný, Dobrodružný / Špa-

nělsko / 96min / dabing / 90,-
I kluci ve středověku měli své tou-

hy. Justin se rozhodl být rytířem jako 
jeho dědeček, přestože otec mu vy-
tyčil výnosnou dráhu právníka. Jus-
tin se tedy na vlastní pěst vydává za 
svým snem, aby podstoupil výcvik a 
stal se opravdovým rytířem v brnění.

Režie: M. Sicilia / Hrají: Saoirse 
Ronan, Freddie Highmore, Rupert 
Everett 

5. – 6. 10. v 17.00
Jako nikdy
Psychologické drama / ČR / 

93min / 100,- / 15+
Konec léta ve fi lmu „JAKO NIKDY“ 

znamená zároveň konec života. Vladi-
mír Holas umírá. Kdo je Vladimír Ho-
las? Malíř, sochař a pedagog okresního 
významu. Namaloval spoustu krásných 
obrazů – ale ne tak skvělých, jak si přál. 
Nebyl ve straně, nebyl ve Svazu výtvar-
ných umělců, nezaprodal se minulému 
režimu. Režie: Zdeněk Tyc / Hrají: 
Petra Špalková, Jiří Schmitzer, Taťjana 
Medvecká

5. – 6. 10. v 17.30 a 20. – 21. 10. 
v 19.30
Revival
Komedie / Česko / 116min / 100,- 

/ 12+
„Jsme horší, než si myslíte“. Filmo-

vá skupina Smoke hraje ve složení 
Miroslav Krobot jako kytara, Bolek 
Polívka jako basa, Karel Heřmánek u 
kláves, Marián Geišberg jako zpěvák. 
Smoke, to byli čeští Rolling Stones. 
Za nejasných okolností se ale v roce 
1972. Každý z nich má teď za sebou 
svůj život a svůj vlastní příběh. Jejich 
pohnutky k oživení kapely Smoke 
jsou tedy různé – peníze, touha po 
ztracené slávě, touha pomoci kama-

rádovi, anebo se ještě jednou pořád-
ně odvázat.

Režie: Alice Nellis / Hrají: Bolek 
Polívka, Miroslav Krobot, Marián 
Geišberg, Zuzana Bydžovská

5., 6. a 13. 10. ve 20.00
Elysium
Akční, Sci-Fi / USA / 109min / ti-

tulky / 80,- / 12+
V roce 2159 existují dva druhy lidí: 

velmi bohatí, kteří žijí na nedotče-
né umělé kosmické stanici s názvem 
Elysium, a zbytek živoří na přelidně-
né zničené Zemi.

Režie: N. Blomkamp / Hrají: Matt  
Damon, Jodie Foster, Diego Luna

7. a 13. 10. v 17.00
Jasmíniny slzy
Romantický / USA / 98min / titul-

ky / 90,- / 12+
Jasmine (Cate Blanchett ) je ele-

gantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, 
která má vše, nač si vzpomene. Její 
zdánlivě idylické manželství s bo-
hatým podnikatelem Halem (Alec 
Baldwin) i bezstarostný život se v je-
diný okamžik rozpadnou na kousky. 

Režie: Woody Allen / Hrají: Cate 
Blanchett , Alec Baldwin, Peter Sars-
gaard

7. – 8. 10. v 19.30; 15. 10. 
v 17.00; 18. 10. ve 20.00
Colett e
Drama / ČR, SR / 126min / 100,- 

/ 12+
Milostný příběh zajatců osvětim-

ského koncentračního tábora Viliho 
a krásné belgické židovky Colett e vy-
práví o osudu tajné lásky v prostředí 
hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi 
dobrem a zlem a pravdou a lží.

Režie: M. Cieslar / Hrají: Jiří Mádl, 
Clémence Th ioly, Eric Bouwer

7. 10. ve 20.00 
Tenkrát na Západě 
Western, Dobrodružný / Itálie, 

USA / 166min / FK, titulky / 70,- / 
12+

Opuštěná železniční stanice, na kte-
ré tři muži trpělivě čekají na příjezd 
vlaku, je legendárním prologem jed-
noho z nejslavnějších westernů v his-
torii světové kinematografi e. Digitál-
ně zrestaurovaný snímek z roku 1968.

Hrají: Henry Fonda, Claudia Car-
dinale, Charles Bronson

8. 10. v 17.00
Zuzana Michnová – Jsem slavná 

tak akorát
Dokument / ČR / 94min / 90,- 
Celovečerní fi lm o hudební skla-

datelce, textařce a zpěvačce Zuzaně 
Michnové. Mimo jiné hlavní předsta-
vitelce legendární skupiny Marsyas. 
Film není klasickým dokumentem, 
jedná se o koláž vzpomínek, vzác-
ných archivních materiálů, hraných 
scén, výpovědí osobností a záběrů z 
vyprodaného koncertu v La Fabrice.

Režie: Jitka Němcová / Hrají: Zu-
zana Michnová, Iva Janžurová, Mari-
án Roden, Michael Kocáb

9. 10. v 17.00
Pěna dní
Drama / Francie / 125min / BIO 

RÁJ, titulky / 50,- / 
Ve městě, kde auta mají volant v 

kufru, lidé bruslí pozpátku a klavír 
míchá koktejly, žije idealistický a vy-
nalézavý Colin pouze v kruhu svých 
přátel Nicolase a Chicka. Jednoho 
dne Colin potká svou osudovou lás-
ku Chloé. Křehká Chloé, která Coli-
novi připomíná jeho milované blues 
od Dukea Ellingtona, však onemocní 
záhadnou nemocí: v plicích jí vykve-

te leknín. Bezstarostný svět milenců 
je nemocí fatálně zasažen.

hrají: Audrey Tautou, Romain Du-
ris, Omar Sy

9., 11. v 17.30 a 12. – 13. 10. 
v 15.30
Univerzita pro příšerky
Rodinný, Animovaný / USA / 

109min / dabing / 80,- 
Už od té doby, kdy byl Mike Wa-

zowski jenom malé monstrum, snil 
o tom, že se stane úspěšnou příšer-
kou. A všichni přeci vědí, že ty nej-
lepší příšerky pocházejí z Univerzity 
pro příšerky. Ale hned během první-
ho semestru na univerzitě se začnou 
Mikeovy plány hroutit, když mu ces-
tu zkříží příšerkovské eso James P. 
Sullivan, řečený Sulley, který je na 
strašení přirozený talent.

Mluví: Jiří Hromada, David Sucha-
řípa, Naďa Konvalinková 

9. a 13. 10. v 19.30
Millerovi na tripu
Komedie / USA / 111min / titulky 

/ 90,- / 15+ 
Aby si napravil reputaci, musí se 

David stát pašerákem drog a přivézt 
z Mexika Bradovu poslední zásilku. 
Vymyslí jednoduchý plán a k jeho 
uskutečnění přemluví své sousedy 
– cynickou striptérku Rose, rádoby 
zákazníka Kennyho a protřelou po-
tetovanou puberťačku s piercingem 
Casey. A tak se „Millerovi“ vydávají 
v obrovském nablýskaném karavanu 
na víkend za jižní hranici.

Režie: R. M. Th urber / Hrají: Jen-
nifer Aniston, Ed Helms, Jason Su-
deikis

10. 10. v 17.00 a 15. – 16. 10. 
v 19.30
Kapitál
Th riller / Francie / 114min / titul-

ky / 90,-
Politický thriller Kapitál nás zavádí 

do prostředí nejvyšších fi nančních 
kruhů v době světové fi nanční krize. 
Vypráví příběh o nezastavitelném 
vzestupu Marca Tourneuila, poníže-
ného sluhy Kapitálu, který se stane 
jeho nezpochybnitelným pánem.

Režie: Costa-Gavras / Hrají: Gad 
Elmaleh, Gabriel Byrne, Natacha 
Regnier

10., 13., 14., 16., 31. 10. v 17.30 
a 11., 12. 10. ve 20.00
Kameňák 4
Komedie / ČR / 88min / PREMI-

ÉRA  / 110,- / 15+
Legendární komediální série Ka-

meňák se 10 let od uvedení prvního 
dílu vrací do českých kin. Diváci se v 
bláznivé komedii Kameňák 4 mohou 
těšit na poctivé pokračování, které 
svým oddychovým stylem a poeti-
kou anekdot navazuje na předchozí 
díly.

Režie: J. Novák / Hrají: Václav 
Vydra, Dana Morávková, Martin De-
jdar

10. – 12. 10. v 19.30 a 14. – 15. 
10. v 17.00

Zmizení
Krimi, Th riller / USA / 150min / 

PREMIÉRA , titulky / 110,- / 15+
thriller o pátrání po dvou zmizelých 

děvčatech, který je napínavý až k ne-
snesení. Keller Dover čelí asi nejhorší 
noční můře každého rodiče, jeho šes-
tiletá dcera Anna a její kamarádka Joy 
jednoho večera na Díkuvzdání zmizí. 
Jejich hledání nebere konce, hodiny se 
vlečnou a dívky jsou stále pohřešovány.

Režie: D. Villeneuve / Hrají: Hu-
gh Jackman, Jake Gyllenhaal, Maria 
Bello


