Život města Vysoké Mýto
Pátek, 15 Květen 2020 11:20

Nastala chvíle, kdy Vysokomýtská kulturní může opět začít promítat filmy. Pro některé je možná
překvapením, že tomu bude na Klubové scéně M-klubu. Tento krok má jednoduchý důvod. V
Šemberově divadle město Vysoké Mýto zahájilo rekonstrukci sálu. Díky přestavbě již na podzim
zasedneme do nových měkkých sedaček. Do té doby pro vás připravili prostory Klubové scény
tak, abyste se cítili dobře, ale aby zároveň splňovaly požadavky, které souvisí s bezpečnostními
předepsanými opatřeními. V nadcházejícím období Vysokomýtská kulturní zve příznivce na
projekce pro děti a večerní filmy nejrůznějších žánrů. Před promítáním v odpoledních a
večerních hodinách nabízí možnost občerstvení v Amfiteátru M-klubu pod širým nebem.

Středa 20. 5., 9.30 a 16.00 Klubová scéna M-klubu

Sněžný kluk (animovaný / dobrodružný)

Jestli chcete zažít parádní dobrodružství, běžte se podívat na střechu vašeho domu. Možná se
tam skrývá ztracený a vyděšený yetti, který neví, kudy se vrátit k rodičům. Tvůrci slavné série
Jak vycvičit draka natočili další pohádkový příběh, který vás chytne za srdce.

Režie: Jill Culton, Todd Wilderman

Mluví: Kristýna Jelínková, Zbyšek Pantůček, Hana Ševčíková, Jindřich Žampa aj.
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97 min. V českém znění. Přístupný. Vstupné 80 Kč.

Čtvrtek 21. 5., 9.30 a 16.00 Klubová scéna M-klubu

Hodinářův učeň (pohádka)

Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o
bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější? Z
Urbana se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář a vezme ho do učení. Když
Urban dospěje, zamilují se do sebe s hodinářovou dcerou Laurou a svatba je na spadnutí. Mistr
proto pošle svého učně do světa s úkolem hledat bájné hodinky, které umí varovat před smrtí.
Nikdo neví, jestli hodinky vůbec existují, ale pokud je Urban nepřinese, Laura se jeho ženou
nikdy nestane.

Režie: Jitka Rudolfová

Hrají: Viktor Preiss, Michal Balcar, Dana Droppová, Éva Bandor, Jana Plodková, Jaroslav Plesl,
Václav Neužil ml., Miroslav Krobot aj.

102 min. V českém znění. Přístupný. Vstupné 80 Kč.

Středa 27. 5., 9.30 a 16.00 Klubová scéna M-klubu
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Jak vycvičit draka 3 (animovaný / dobrodružný)

Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se to vezme.
Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí v záviděníhodné harmonii. Vládne jim mladý náčelník Škyťák,
který miluje létání s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to
ještě nestačil naplno říct. Paradoxně právě láska se stane předzvěstí mračen, která se nad
Blpem začnou stahovat. Škyťák je v tom nevinně, může za to rozkošná bílá dračice
Bleskoběska, jež doslova omráčí Bezzubku, který se pod jejím vlivem promění z obávaného
Nočního běsu na nejistého puberťáka. Možná i proto včas ve vzduchu neucítí nebezpečí pro
všechny draky, které se ke břehům ostrova blíží. Ve snaze najít pro ně nové útočiště se Škyťák
a Astrid vydají pátrat po mýty opředeném Skrytém světu, v němž by se všichni draci mohli před
touto hrozbou ukrýt. Najdou ho? A najdou ho včas?

Režie: Dean DeBlois

104 min. V českém znění. Přístupný. Vstupné 80 Kč.

Čtvrtek 21. 5., 9.30 a 16.00 Klubová scéna M-klubu

Cesta za živou vodou (fantasy / dobrodružný)

Espenovo nové dobrodružství začíná poněkud nešťastně. Kristinini rodiče, král Erik a královna
Viktorie, jsou otráveni a z tohoto hrozného činu jsou falešně obviněni oba Espenovi bratři. Oba
nešťastníci jsou ihned uvrženi do nejhlubšího vězení a čekají na popravu. To by ale nebyl
Espen, aby nenašel způsob, jak chytře a mazaně situaci vyřešit! Přesvědčí princeznu Kristin,
aby se s ním vydala hledat bájný zámek Soria Moria, který je prý celý postaven z ryzího zlata.
Zde se podle dávných pověstí ukrývá pramen zázračné živé vody a s její pomocí chce Espen
zachránit život krále i královny i svých bratrů.
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Režie: Mikkel Brænne Sandemose

Středa 3. 6. v 9.30 a 16.00, Klubová scéna M-klubu

TvMiniUni: Zloděj otázek (Animovaný / Rodinný)

Televize TvMiniUni vysílá, a i tentokrát tvrdí, že odpoví i na ty nejvšetečnější dětské otázky.

Režie: Jan Jirků

Hrají: Sebastian Pöthe, Barbora Poláková, Jiří Havelka, Pavel Liška, Miroslav Krobot aj.

80 min. V českém znění. Přístupný. Vstupné 80 Kč.

Čtvrtek 4. 6. v 9.30 a 16.00, Klubová scéna M-klubu

Velké dobrodružství Čtyřlístku (Animovaný / Dobrodružný / Rodinný)
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Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u
táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce.

Režie: Michal Žabka

Hrají: Tereza Bebarová, Jan Maxián, Bohdan Tůma, Jiří Ployhar ml., Miroslav Táborský, Jiří
Lábus, Ota Jirák, Petr Rychlý aj.

72 min. V českém znění. Přístupný. Vstupné 80 Kč.

Středa 10. 6. v 9.30 a 16.00, Klubová scéna M-klubu

Tajný život mazlíčků 2 (Animovaný / Komedie / Rodinný)

Co dělají vaši mazlíčkové, když nejste doma?

Režie: Chris Renaud

86 min. V českém znění. Přístupný. Vstupné 80 Kč.
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Středa 10. 6. a 17. 6. v 20.00, Klubová scéna M-klubu

V síti (Dokumentární)

3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá
tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají
na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online. Ve
věrných kopiích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří je na netu aktivně vyhledali a
oslovili. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex přes webkameru, posílá fotky svých penisů a
odkazy na porno. Děti jsou dokonce vystaveny vydírání. Dokumentární film Barbory Chalupové
a Víta Klusáka vypráví strhující drama tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek", pro které se účast
na experimentu, od castingu až po osobní schůzky s predátory pod dozorem ochranky, stává
zásadní životní zkušeností. Predátorské taktiky se postupně obracejí proti svým strůjcům: Z
lovců se stávají lovení.

Režie: Vít Klusák, Barbora Chalupová

Hrají: Tereza Těžká, Anežka Pithartová, Sabina Dlouhá

100 min. V českém znění. Od 15 let. Vstupné 100 Kč.

Čtvrtek 11. 6. v 9.30 a 16.00, Klubová scéna M-klubu

Willy a kouzelná planeta (Animovaný / Dobrodružný / Sci-Fi)

Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se sám v záchranné kapsli
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dostává na neznámou,divokou planetu. Naštěstí má s sebou důležitého parťáka – robota
Bucka. V cizím světě na ně číhá mnoho nástrah a objevů…

Režie: Eric Tosti

90 min. V českém znění. Přístupný. Vstupné 80 Kč.

Čtvrtek 11. 6. v 20.00, Klubová scéna M-klubu

Afrikou na pionýru (Dokumentární / Road movie)

Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně starých motorkách Jawa Pionýr.
Celovečerní road movie Afrikou na Pionýru přináší ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než
jaké známe díky žlutým trabantům Dana Přibáně.

Režie: Marek Slobodník

Hrají: Marek Slobodník, Martin Kochaník, Marek Duranský, Milan Hurár, Ondrej Hurár

104 min. V originálním znění. Od 12 let. Vstupné 100 Kč.
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Středa 17. 6. v 9.30 a 16.00, Klubová scéna M-klubu

Mrňouskové – daleko od domova (Animovaný / Dobrodružný / Rodinný)

S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na
zimu. Jenže během této rutinní operace dojde ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou náhodou
zapadne do balíku, který je odeslán do Karibiku! Ocitá se v novém, nádherném prostředí, které
ale skrývá mnohé nástrahy.

92 min. V českém znění. Přístupný. Vstupné 80 Kč.

Čtvrtek 18. 6. v 9.30 a 16.00, Klubová scéna M-klubu

Zakleté pírko (Pohádka)

Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit. Jednoho dne najde
pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že
se Aninka schází s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou
možností, jak zlomit prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi ve světě. A tak se dívka vydává na
cestu za záchranou svého milého…

Režie: Zdeněk Troška

Hrají: Anastasia Chocholatá, Sara Sandeva, Lukáš Pavlásek, Šárka Vaculíková aj.
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95 min. V českém znění. Přístupný. Vstupné 80 Kč.

Čtvrtek 18. 6. v 20.00, Klubová scéna M-klubu

Parazit (Drama / Komedie / Thriller)

Držitel čtyř Oscarů, včetně těch nejcennějších - za nejlepší film, režii, zahraniční film a původní
scénář.

Černá komedie sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat
do bohaté domácnosti byznysmena Parka.

Režie: Džun-ho Pon

Hrají: Kang-ho Song, Seon-gyoon Lee, Yeo-jeong Jo, Hye-jin Jang, Woo-shik Choi aj.

132 min. S českými titulky. Od 15 let. Vstupné 100 Kč.

Středa 24. 6. v 9.30 a 16.00, Klubová scéna M-klubu
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Playmobil ve filmu (Animovaný / Dobrodružný / Fantasy)

Dívka Marla nevěří svým očím, když jejího mladšího bráchu do sebe vtáhne velký hračkový
model města. Dokud podivné kouzlo trvá, vrhne se za ním. Chvíli letí, pak dopadne a pak se
nestačí divit znovu a ještě víc. Ocitla se totiž v animované říši, kde ona sama je... figurkou
Playmobil.

Režie: Lino DiSalvo

100 min. V českém znění. Přístupný. Vstupné 80 Kč.

Středa 24. 6. v 20.00, Klubová scéna M-klubu

Chlap na střídačku (komedie)

Je to výhra, když se o jednoho muže vědomě dělí dvě ženy a nebo dvě jsou horší než jedna?

Režie: Petr Zahrádka

Hrají: Ivana Chýlková, Jiří Langmajer, Lucie Žáčková, Iva Janžurová, Pavel Nový, Martin
Pechlát, Andrej Polák, Karel Zima.

109 min. V českém znění. Od 12 let. Vstupné 100 Kč.
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Čtvrtek 25. 6. v 9.30 a 16.00, Klubová scéna M-klubu

Super mazlíčci (Animovaný / Rodinný)

Toulavý pes Roger je odjakživa rebel, který každému v nouzi rád pomůže. To ovšem znamená
občas okrádat o jídlo rozmazlené domácí mazlíčky. A těch je v Robo City víc, než dost. Robo
City je totiž široko daleko to nejmodernější město ze všech. Jeho obyvatelé si žijí šťastně,
protože téměř všechno obstarávají roboti. Jenže bezstarostné dny právě končí. Starosta města
zešílel. Rozhodl se všechny lidi a zvířata vyhnat a z jejich domova udělat město robotů…

Režie: Reinhard Klooss.

89 min. V českém znění. Přístupný. Vstupné 80 Kč.

Čtvrtek 25. 6. v 20.00, Klubová scéna M-klubu

Trabantem tam a zase zpátky (Dokumentární / Road movie)
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Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč
kontinenty ve velkém stylu. V týmu tentokrát není žádná žena a putování smečky mužů v čele s
cestovatelem Danem Přibáněm nabírá často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až domů.

Režie: Dan Přibáň

Hrají: Dan Přibáň, Vojtěch Duchoslav, Zdeněk Krátký, Lukáš Venclík, Marek Duranský, Marek
Slobodník, Radoslaw Jona, Jan Setvín

114 min. V českém znění. Od 12 let. Vstupné 100 Kč.
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