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PROGRAM
LISTOPAD 2017
A K C Í P O Ř Á D A N Ý C H V E S L AV K O V Ě U B R N A V L I S T O PA D U 2 0 1 7

2. listopadu
16 hodin

Betlémy a vánoãní stromeãky
Historická rádia
neznáte
ji
jak
Francie
Metelka Cup
a Slavkovsk˘ hork˘ pohár
90. v˘roãí od postavení
pomníku T. G. Masaryka
Cestovatelská pﬁedná‰ka
Betlémy a vánoãní stromeãky
V˘stava drobného zvíﬁectva
KINO JAS
Lampionov˘ prÛvod
Svatomartinské slavnosti
Den pro zdraví
Hudební veãer ZU·
Divoké koãky
Kost˘mované prohlídky zámku
Pﬁedná‰ka SpaceX
Vánoãní v˘stava
Zádu‰ní m‰e svatá
za padlé v bitvû u Slavkova
Výstavy na zámku

23. 3.–10. 12.
provozní doba zámku

Vernisáž k výstavě na zámku

8. listopadu
9.30 hodin

ZS-A

3. 8.–25. 11.
provozní doba zámku

12. 10.–10. 12.
provozní doba zámku

Austerlitz Golf Resort

8. listopadu
19 hodin

ISŠ

2. 11.–10. 12.
provozní doba zámku

10. a 11. listopadu
pá 8–18 hodin
so 8–13 hodin

11. listopadu
17 hodin

Moldavsko a Moldávie aneb Toulky Besarábií. Kino JAS

ZS-A

Hala chovatelů Polní

ČSCH

Sraz za kostelem

11. listopadu
9–17 hodin

Zámecké kasematy

14. listopadu
9–13 hodin

Austerlitz Adventure

ZS-A

sobota 4. 11. 19.30

neděle 5. 11. 16.30

Svaz diabetiků

sobota 11. 11. 19.30

ZUŠ F. France

neděle 12. 11. 16.30

Travesti show v SC Bonaparte

Kráska a zvíře. Začátky prohlídek v 13.30, 14.30, 15.30

22. listopadu
19 hodin

Divoké kočky

25. a 26. listopadu

ZS-A

30. listopadu
18 hodin

MSKA

ZS-A

ř.-k. farnost

ÚKRYT V ZOO

Antonina Zabinská (Jessica Chastain) práci v manželem řízené zoologické zahradě ve Varšavě přímo zbožňuje. Když 1. září 1939 napadne Německo Polsko, pocítí to zahrada prakticky okamžitě. Bombardování a ostřelování města ve vteřině zničí všechno, co manželé Zabinští léta budovali a své odborné znalosti můžou Antonina a její muž Jan (Johan Heldenbergh) využívat jen k chovu prasat. Právě tady ale leží začátek cesty k jejich odvážnému plánu. Prasata totiž krmí
zbytky, které vyprodukují obyvatelé varšavského ghetta. A pro ně jezdí Jan pravidelně s náklaďákem. Ale zpátky neodváží jenom ty zbytky, ale také lidi, které
pak ukrývají ve sklepních prostorách pod zahradou. Režie: Niki Caro. Hrají: Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl, Iddo Goldberg, Shira Haas Žánr:
Životopisný / Drama / Historický / Válečný
127 minut, český dabing, přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč

neděle 26. 11. 16.30

Kostel Vzkříšení Páně

OVEČKA SHAUN VE FILMU

Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dělat co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? To
chce pořádný plán, takže Shaun vymyslí způsob, jak mít zase jeden odpočinkový den. Shaun a další ovce přijdou s mazaným trikem jak farmáře uspat. Když farmářův věrný pes Bitzer zjistí, co ovce udělaly, celý plán končí. Jenže nedopatřením se farmař nedostane na farmu ale do města. Stádo se Shaun v čele se rozhodne napravit svoji chybu a vydá se do velkoměsta najít farmáře a jeho věrného Bitzera. Režie: Mark Burton, Richard Starzak Žánr: Animovaný / Fantasy /
Dobrodružný / Komedie / Rodinný
85 minut, český dabing, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 25. 11.19.30

Vystavuje P. Tauberové a spol. Zámek

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období minulého století a časově předchází
oblíbenému snímku Pelíšky. Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví.
RODINNÝ PŘÍTEL je melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé okupace, kde tři mladé ženy a dvě děti čekají na návrat svých vězněných mužů a otců.
Film je příběhem lásky, která nesměla být naplněna, vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech, o rodině, rodičích a dětech. Jde o rodinný
portrét viděný pohledem žen, které osud svedl dohromady. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Ondřej Sokol, Aňa Geislerová, Martin Finger, Jiří Macháček, Gabriela Míčová,
Klára Melíšková, Karel Dobrý, David Novotný, Lenka Krobotová, Sabina Remundová, Žánr: Drama
130 minut, v původním českém znění, mládeži přístupný, vstupné 75 Kč

neděle 19. 11. 16.30

historie, současnost i budoucnost. Prostory slavkovského kina Jas

HODNÝ DINOSAURUS

Animovaný film „Hodný dinosaurus“ si pohrává s otázkou: Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři nikdy nevyhynuli? Pixar Animation Studios vás zvou na dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde se Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem. Na cestách
drsnou, ale překrásnou divočinou se Arlo naučí čelit svému strachu a zjistí, že je schopen velkých činů. Režie: Peter Sohn. Žánr: Animovaný / Fantasy / Dobrodružný
/ Komedie / Drama / Rodinný
93 minut, český dabing, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 18. 11.19.30

19. listopadu

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA

V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě
smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem), kterým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život každého piráta - a zejména Jacka. Režie: Joachim Rønning, Espen Sandberg. Hrají: Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton
Thwaites, Kaya Scodelario. Žánr: Akční / Dobrodružný / Fantasy
129 minut, český dabing, mládeži přístupný, vstupné 80 Kč

Sál ZUŠ F. France

16. listopadu
19 hodin

PÍSEŇ MOŘE

V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž může písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha. Nádherně animovaný svět keltských mýtů a nadějeplné vyprávění o síle rodičovské a sourozenecké lásky vynesly mladému režisérovi nejen srovnání s největšími mistry animovaného filmu, ale také už druhou nominaci na Oscara. Režie: Tomm Moore. Žánr: Animovaný / Rodinný / Fantasy
94 minut, český dabing, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

SC Bonaparte

14. listopadu
17 hodin

BÁBA Z LEDU

Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi
třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku. Režie: Bohdan Sláma. Hrají: Zuzana Krónerová, Pavel Nový, Daniel Vízek,
Václav Neužil ml., Tatiana Vilhelmová. Žánr: Drama / Komedie / Romantický
106 minut, v původním českém znění, mládeži přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč

JÁ, PADOUCH 3

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni
jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý. Nejmladší dcera Agnes touží po živém jednorožci, který bude neuvěřitelně heboučký. A do toho
všeho se Gru dozví, že má dvojče, které je mu k nerozeznání podobné. Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin. Animovaný / Akční / Dobrodružný / Rodinný
90 minut, český dabing, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

