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Kina uvedou filmové hity,
promítnou je za 69 korun
Snímky Woodyho Allena, Wima Wenderse, díla oceněná Oscary, nejlepší české počiny jako Lidice, Alois
Nebel nebo novou pohádku Micimutr můžou diváci vidět v artových kinech na přehlídce Best Film Fest
PRAHA Divácky nejnavštěvovanější a filmovými cenami ověnčené
snímky budou ode dneška v hlavním programu čtyř pražských artových kin. Až do příští středy v biografech MAT, Lucerna, Atlas a
Evald proběhne první ročník speciální přehlídky nejlepších filmů
uplynulého roku Best Film Fest.

Festival organizují čtyři artová
kina ve volném seskupení
Nápad zrealizovat takovou akci
vznikl ve volném seskupení pražských artových biografů. „Všechna
kina, která festival chystají, navštěvuje podobný typ diváka. Proto je i
naše kino členem tohoto volného
seskupení. My si nekonkurujeme,
zjistili jsme, že lepší je spolupracovat,“ říká dramaturgyně Iva Žáková, která jedním dechem dodává,
že na příští rok chtějí spolupráci
prohloubit a plánují další společné akce. „Myslím, že pro všechny
zúčastněné je tato práce zároveň

Palác Lucerna
se promění v
pohádkové místo
NOVÉ MĚSTO (map) Kam vyrazit
s dětmi o víkendu? V sobotu a v neděli se v paláci Lucerna chystá pohádková akce, která svým malým
i velkým návštěvníkům nabídne
odpočinek od vánočního shonu
a možnost dobře se pobavit. V kinosálu paláce Lucerna se budou
promítat filmy jako Šmoulové,
Auta 2 a další. V kavárně se
nejmenší vyřádí v celodenním programu, který nabídne hry, soutěže,
tanečky, výtvarné dílničky a další.
Dospělí tu můžou koupit dárky.
V sobotu bude otevřeno od 10 do
16 hodin, v neděli od 12 hodin.
Vstup bude 60 korun a lístky lze pořídit v pokladně kina Lucerna. Více
info na www.pohadkovyvikend.cz.

koníčkem, tudíž nikdo z nás nehledí na čas ani dobu, kolik taková příprava festivalu zabere,“ přibližuje,
jak vypadá organizace takové
akce.
Malá pražská kina si vzájemně
vypomáhají a vlastně ani tak neválčí s velkými multikiny. „Nejde o to
proti nim bojovat, ale najít si vedle
nich svoje místo. Pěstovat si takového diváka, který dá přednost našim kinům a ocení atmosféru a kvalitu takového kina,“ uvádí Žáková.

Lákadlem jsou jak tituly, tak
i cena za projekci
Týdenní přehlídka Best Film Fest
nabídne vynikající snímky. Diváci
se mohou těšit na domácí tituly
jako Nevinnost, Odcházení, Lidice
nebo na novou pohádku Micimutr. Organizátoři očekávají, že velký
zájem bude o dnes už kultovní animovaný film Alois Nebel. České filmy pak doplní dramata Dům a Cigán. Na program se dostaly i filmy

FAKTA

Best film v Praze
Přehlídka nejúspěšnějších a divácky
nejnavštěvovanějších filmů tohoto
roku se uskuteční ve čtyřech
artových kinech – Atlas, Evald,
Lucerna a MAT, a to ode dneška
do 14. prosince. Vstupenka stojí
69 korun, pořídit ji lze přímo na
pokladnách jednotlivých kin. Více
informací a soutěže o lístky a DVD
najdete také na internetové
stránce www.bestfilmfest.cz.
ze zahraničí. V kinech budou k vidění Oscarem ověnčené i divácky
úspěšné tituly jako Melancholia režiséra Larse von Triera. Titul byl
před několika dny vyhlášen nejlepším evropským filmem tohoto
roku.
Dalšími „bombami“ budou oscarová Králova řeč, Půlnoc v Paříži
režiséra Woodyho Allena, španěl-

ské drama Kůže, kterou nosím s
Antoniem Banderasem v hlavní
roli nebo první evropský 3D hraný
snímek Pina od legendárního tvůrce Wima Wenderse.
Vedle skvělých titulů je velkým
lákadlem také vstupné na projekce, to bude stát příjemných 69 korun. „Je to takový dárek pro naše
diváky, kteří navštěvují naše kina,“
říká dramaturgyně kina Atlas.

Chtěli by přehlídku Best film fest
pořádat i příště
Podle ohlasů to vypadá, že o festival bude velký zájem. „Nerada
bych předbíhala, ale předpokládám, že festival by mohl být úspěšný,“ tvrdí Žáková. Podle ní tomu
nasvědčuje počet rezervací vstupenek, které každým dnem na webových stránkách přibývají. „Pokud
vše dobře dopadne, rádi bychom
pokračovali i v dalších ročnících tohoto festivalu,“ uzavírá Žáková.
Marek Peška

Program Kam na nejlepší filmy
KINO ATLAS
Sokolovská 371/1, tel. 222 312 737
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Alois Nebel
Pina 3D
Černá labuť
Melancholia
Jana Eyrová
Půlnoc v Paříži
Strom života
Pina 3D
Alois Nebel
Kůže, kterou nosím
Černá labuť

Králova řeč
Strom života
Kůže, kterou nosím
Alois Nebel
Lidice
Kůže, kterou nosím
Kůže, kterou nosím
Strom života
Pina 3D
Černá labuť

Národní 60/28, tel. 221 105 225

Králova řeč
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Králova řeč
Alois Nebel
Micimutr
Kůže, kterou nosím
Nevinnost
Micimutr
Lidice
Odcházení

Večerní procházky
zpestří zatmění Měsíce
V sobotu bude možné pozorovat
ojedinělý astronomický jev – úplné zatmění Měsíce. Při této příležitosti zřídí pražská zoologická zahrada ve spolupráci s Českou astronomickou společností v areálu po-

Mama GoGo
Micimutr
Černá labuť
Happy, Happy
Micimutr
Melancholia
Dobré srdce
Micimutr
Biutiful
Domů na Vánoce

Vodičkova 704/36, tel. 224 216 972
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16.30 Dům
Alois Nebel
Půlnoc v Paříži
Jana Eyrová
Půlnoc v Paříži
Kůže, kterou nosím
Půlnoc v Paříži
Můj otec George Voskovec
Melancholia
Pina 3D
Půlnoc v Paříži
Jeden den
Strom života
Půlnoc v Paříži
Půlnoc v Paříži

KINO MAT
Karlovo nám. 285/19, tel. 224 915 765
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Strom života
Králova řeč
Útěk ze Sibiře
Generace Singles
Melancholia
Cigán
Odcházení
Lidice

Divadlo
Co dnes večer hrají
pražské scény

Podpoří nezávislé galerie

V Paláci Akropolis
vystoupí Tata Bojs

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ
Jungmannova 36/31, tel. 224 946 436

Dost bylo rámusu, dnes bude
známá hanspaulská parta Tata
Bojs hrát akusticky. Na svém speciálním vystoupení, které se
uskuteční v Paláci Akropolis,
podpoří činnost nezávislých a
nekomerčních galerií. K této aktivitě mají jinak elektro-pop-rockoví showmani poměrně blízko.
Zpívající bubeník Milan Cais je
sám úspěšným výtvarníkem.
Spolu s Tata Bojs v žižkovském
klubu vystoupí populární trio
Midi Lidi. Vstupenky na zajímavou akci lze pořídit za 320 korun
v síti Ticketpro.

Kdes to byl(a) v noci?
Situační komedie o tom, že odpověď na
otázku Kdes to byl(a) v noci? může být za
jistých okolností v manželství jedna z nejtěžších.
19.00
KOMORNÍ FIDLOVAČKA
Boleslavova 41/13, tel. 261 215 722

Nejlepší kamarádky
Může manželskou krizi vyřešit tolerance k
nevěře? Může naopak svobodná a sebevědomá žena být šťastná bez žehlení košil a
praní ponožek?
19.30
NÁRODNÍ DIVADLO
Ostrovní 1289/1, tel. 224 901 448

Král Lear
Tragédie krále, který nedokáže rozpoznat
skutečnou lásku. Král Lear, moudrý a ctěný
muž na cestě k šílenství. Tragédie dcery,
která příliš milovala svého otce. Tragédie
země, v níž intriky připravují vládce o rozum. Velká slova a pošetilá gesta mnohdy
nejdou vzít zpět. Osud bývá nemilosrdný,
sarkastický i krutý, jako lidé, kteří jej vytvářejí.
19.00

Benefice pro umění
Foto: Adolf Horsinka, MF DNES

Tipy na víkend
PRO RODINY S DĚTMI

Micimutr
Strom života
3 (DREI)

KINO LUCERNA

Králova řeč
Lidice
Pina 3D
Muži v naději
Melancholia
Alois Nebel

KINO EVALD
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Tip MF DNES
zorovatelnu s astronomickými dalekohledy. Sledovat nebeské objekty bude možné od 13 hodin na vyhlídce u expozice ledních medvědů. Při nepřízni počasí poslouží dalekohledy k monitoringu pozemských objektů. Zítra se od 17, 17.30
a 18 hodin uskuteční večerní procházky umožňující návštěvníkům
nahlédnout do tajů noční zoo.

PRO RODINY S DĚTMI

Za zábavou na Vyšehrad
Zítra a v sobotu můžete v rámci Vyšehradského adventu navštívit unikátní památku – slavínskou kryptu. O víkendu bude na Vyšehradě
připraven program také pro rodiny s dětmi. Čeká je tu divadelní a
hudební představení. Více infor-

mací najdete na www.vysehradskyadvent.cz.
PRO MLADÉ

O víkendu na trh módy,
šperků a designu
Fashion Market promění holešovickou tržnici v trh nezávislé
módy, šperku a designu. Od zítřka

do soboty lidé v hale číslo 7 najdou
prodejní stánky čerstvých českých
návrhářů a především nepřeberný
výběr zajímavých a originálních vánočních dárků. Nákupy oživí příjemná hudba, bar a módní přehlídky. Po celou dobu Holešovice Fashion Marketu bude hrát W.DJ.
Módní přehlídky začnou oba dva
dny ve 20 hodin.

Vaším objektivem Fotografie čtenářů ze serveru rajce.idnes.cz. Navštívili jste nebo pořádáte nějakou zajímavou akci? Podělte se o záběry z ní s dalšími čtenáři v této rubrice
Budiž světlo Rozsvícení stromu
na Staroměstském náměstí
na konci listopadu předcházela
zkouška. Slavnostní zdobení
stromu se skládá z padesáti tisíc
červených a žlutých světel
a trubic, které napodobují padající
sníh. Pozorný divák by také našel
řadu odkazů na české krále.
Dvacetimetrový smrk ztepilý letos
pochází z Malých Kyšic
na Kladensku. Strom je proti pádu
zabezpečen ocelovými lany
a zatížením v podobě
šestitunových kvádrů.
2x foto: Václav Kubeš

Umělkyně Vladivojna La
Chia vystoupí v NoD
Hudebnice, zpěvačka a malířka
Vladivojna La Chia dnes večer vystoupí v prostoru NoD. Představí
tu své nové album Bohémy, které
doprovází autorská kniha s jejími
ilustracemi. Desku dnes pokřtí režisér Jan Hřebejk. Více info na
www.vladivojna.cz

