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Kulturní kalendář na prosinec 2009, leden, únor 2010
31. ledna (neděle)
KD Blaník
19.30 hodin
Divadelní přestavení - Bengt Ahlfors: Divadelní komedie.
Hrají: J. Čvančarová, L. Mrkvička, V. Kratina, D. Matásek, L. Vaculík, K.
Hrachovcová Herčíková.
31. ledna (neděle)
Spolkový dům
15.00 -16.00 hodin
Vystoupení HIP-HOP a breakdance taneční skupiny. Taneční
vystoupení taneční skupiny mladých lidí z Vlašimi ve stylu break-dance a
hip-hop. Akce ve spolupráci s Klubem Ráchel Vstupné dobrovolné.
6. -7. února
Spolkový dům
9.00 -16.00 hodin
Kurz košíkářství. Praktický kurz, na kterém se seznámíte s pletením
vrbových košíků a dalších výrobků z proutí. Kurz je určen pro zájemce
od 18 do 60 let. Přihlášky a další informace naleznete na
www. spolkovydum.cz nebo v průjezdu Spolkového domu.
9. února (úterý)
Muzeum Podblanicka
Přednáška na přírodovědné téma.

17.00 hodin

18. února (čtvrtek)
Muzeum Podblanicka 19.00 hodin
Koncert Irvina Venyše - klarinet, Iva Kulhánka klavír. Vystoupí
vynikající mladý český klarinetista Irvin Venyš, laureát soutěže Pražského
jara 2008 a finalista soutěže Nový talent 2008 v Bratislavě.
20. února (sobota)
Sokolovna Vlašim
20.00 hodin
ŠIBŘINKY. K tanci a poslechu hraje skupina PROMĚNY.
20. února (sobota)
Sokolovna Domašín
20.00 hodin
Sokolský ples v sokolovně v Domašíně. K tanci a poslechu hraje
UNISONO.
5. března (pátek)
KD Blaník
20.00 hodin
IV. Jarní ples v KD Blaník. K tanci a poslechu hraje Čejkaband.
13. března (sobota)
Sokolovna Vlašim
20.00 hodin
PLES VOLEJBALU. K tanci a poslechu hraje skupina Čejkaband.

8. a 9. ledna, PÁTEK a SOBOTA, od 19.30 hodin, ČESKÝ film - 94 minut - repríza přístupný - 80,-

2 BOBULE
Lukáš Langmajer, Kryštof Hádek a Lucie Voříšková v pokračování letní komedie
BOBULE. Pohodový příběh.
10. ledna, NEDĚLE, od 17.30 hodin, HOL - 86 minut - premiéra - ČESKÉ ZNĚNÍ - 80,-

H R D I N O V É Z DARAN U

rodinný film

Strhující DOBRODRUŽNÝ příběh pro děti i dospělé o přátelství, o víře v sebe sama,
o snaze něco dokázat a někomu pomoci. Jedenáctiletý anglický chlapec žije s matkou
v Africe. Seznámí se s domorodou dívkou a sněhově bílou mluvící žirafou, která mu
daruje kouzelný talisman. Čeká ho nebezpečná cesta do vnitrozemí bájného místa
P.R. Dva domorodé kmeny spolu válčí o půdu a Jimmy je jediný, kdo konfliktu může
zabránit.
15. ledna, PÁTEK, od 19.30 hodin, ČESKÝ - 100 minut - premiéra - přístupný - 60,-

M I L O Š F O R M A N: CO TĚ NEZABIJE …
Dokument M. Šmídmajera se snaží nahlédnout do intimnějších zákoutí životních
peripetií Miloše Formana a zachytit zážitky a životní situace, které jej hluboce
zasáhly a staly se mu inspirací pro filmovou tvorbu. Dále se setkáte s jeho přáteli a
rodinou (Michael Douglas, Woody Harrelson, S. Zaentz, Natalie Portman a další).
16. ledna, SOBOTA, od 19.30 hodin, ČESKÝ - 110 minut - premiéra - od 12 let - 80,-

3 S E Z Ó NY V PE K LE
Milostné drama. V hlavní roli KRYŠTOF HÁDEK, Karolina Gruszka,
Matěj Ruppert, M. Huba, Jan Kraus ad. Píše se rok 1947 a doba přeje
smyslnosti, extravaganci, humoru a nekonečnému očekávání. Vše je
báječné. Akční život plný inspirujících erotických her, hádek, výbuchů
smíchu a hudby se střetává s nastupující mocí.
17. ledna, NEDĚLE, od 17.30 hodin, USA - 96 minut - premiéra - ČESKÉ ZNĚNÍ - 80,-

V Á N O Č N Í K O LE DA

rodinný film

Animovaný dobrodružný vánoční příběh pro děti i dospělé podle nejoblíbenější
povídky Charlese Dickense. Pan Scrooge (JIM CARREY) začíná Vánoce svým
skrblickým opovržením a na všechny okolo je nepříjemný. Až když ho duchové
Vánoc minulých, příštích a budoucích vezmou na cestu, která mu otevře oči a odkryje
pravdu, musí otevřít své srdce a odčinit roky špatností, dříve než bude příliš pozdě.
Režie: Robert Zemeckis.
22. ledna, PÁTEK, od 19.30 hodin, USA - 161 minut - premiéra - přístupný - ČESKÉ ZNĚNÍ
- 80,-

K I N O VLAŠIM

AVATAR
NEJVĚTŠÍ FILMOVÁ ÚDÁLOST ROKU - vítejte v novém světě za hranicí vaší
fantazie. Oscarový režisér JAMES CAMERON (Titanic, Vetřelec) Vám nabízí cestu
do fantastického světa planety Pandora. HIT č.1.

prosinec 2009, leden 2010

21. až 26. prosince - Vánoční svátky - kino nepromítá

23. a 24. ledna, SOBOTA a NEDĚLE, od 19.30 hodin, USA - 88 minut - premiéra - od 15 let titul. - 80,-

28. prosince, PONDĚLÍ, od 17.30 hodin, ČESKÝ FILM - 109 minut - repríza - přístupný- 70,-

Z O M B I E L A N D (ZEMĚ ZOMBIE)

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI

Nejúspěšnější HOROROVÁ KOMEDIE, kterou hned tak nerozchodíte! WOODY
HARRELSON, jako drsňácký zabiják zombie, vede skupinu přeživších, která se
snaží najít úkryt před nemrtvými. Režie: Rolland Emmerich.

Středověká dobrodružná komedie pro celou rodinu nejzábavnějšího režiséra Karla
JANDÁKA ( Snowboarďáci, Rafťáci). Banda nebojácných dětí musí zachránit svého
otce a vybojovat hned několik bitev se zlým sousedem.
29. a 30. prosince,ÚTERÝ a STŘEDA, od 19.30 hodin, ČESKÝ FILM - 119 min. - premiéra přístup. - 75,-

ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED
Mrazivá komedie IRENY PAVLÁSKOVÉ o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň
se nenechat zmrazit. Dospívání bývá složité, zvlášť když je rok 1968, doma se střídají
tatínkové a maminka na všechno fakt nestačí. Hrají: Vilma Cibulková, Tereza
Voříšková, Miroslav Etzler, Ondřej Vetchý, Jan Hartl, Bára Seidlová a další.
30. prosince, STŘEDA, od 17.30 hodin, USA - 90 minut - premiéra - Č E S K É ZNĚNÍ - 80,-

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE

animovaný rodinný film

Roztržitý vynálezce Flint se celý život snažil vykoumat udělátko, které oslní jeho
rodné městečko. Konečně se mu to povedlo! Příroda si ale nedá poroučet, a tak se vše
zvrhne ve skvělý humor a výbornou zábavu. Paráda.
2. až 4. ledna, SOBOTA až PONDĚLÍ, od 19.30 hodin, USA - 130 minut - premiéra - od 12 let
- titul. - 80,-

T W I L I G H T S Á G A : NOVÝ MĚSÍC
Romantický fantasy horor. Pokračování veleúspěšného STMÍVÁNÍ. Bella se
zotavuje z útoku upíra. Její vztah s Edwardem prochází první krizí a uvědomují si, že
láska mezi člověkem a upírem nemusí opravdu fungovat. Osud ale pro ně má
nachystané poněkud jiné plány. Nebezpečí však na ni dále číhá v různých podobách.
HIT.

29. ledna, PÁTEK, od 19.30 hodin, USA - 107 minut - premiéra - přístup. - titul. - 80,-

ZAKLETÝ V ČASE
Romantický bestseller o lásce, která přesahuje hranice času. Clare (Rachel
McAdams) je hrozně zamilovaná do Henryho (ERIC BANA - nejpřitažlivější muž u
filmu) a snaží se za každou cenu vybudovat normální život se svou jedinou životní
láskou. On má však genetické prokletí, které ho přesouvá v čase bez jakékoli
kontroly.
30. ledna, SOBOTA, od 17.30 hodin, Hong Kong/USA/JAP - 94 minut - premiéra - ČESKÉ
ZNĚNÍ - 70,-

AS T R O B OY

rodinný film

Akční animovaný film. Mechanický kluk - Astro Boy je stvořen pro napínavá
dobrodružství, které může prožít jenom on. Jeho otec - slavný vědec mu dal do vínku
super sílu, paprsky, rychlost a schopnost létat na oblaky. Astro poznává svět a učí se
lidským emocím. Když se jeho rodina dostane do nesnází, musí jí rychle pomoci.
31. ledna, NEDĚLE, od 19.30 hodin, USA - 97 minut - premiéra - od 15 let - titul. - 80,-

SAMEC
LEHKÁ KOMEDIE o notorickém svůdníkovi, který si vybírá zkušenější
partnerky. Nikky (Ashton KUTCHER) si je velmi dobře vědom svých
kvalit a dovede je využít k okouzlení každé ženy, na kterou se podívá.
Jednoho dne však padne kosa na kámen. Do cesty se mu připlete
neodolatelná Anne Hecheová (Muži na stromech).

