
44 TV PROGRAM

 6.05 Tom a Jerry: Špiónská mise 
  Americký animovaný fi lm (2015)
 7.20 Pětka s hvězdičkou  
  Česká komedie (1985). 
 8.40 Chobotnice z II. patra 
  Česká komedie pro děti i jejich   
  rodiče (1986). 
 10.30 Za humny je drak    
  Drak Mrak vůbec není tak strašný, jak 
  vypadá. Dokonce pro svou dobrotu 
  okouzlil i princeznu... 
  Česká pohádková komedie (1982).  
 12.15 Kráska a Zvíře  
  Americký animovaný fi lm (1991). 
 

13.50 Popelka  
  Půvabná Elka žije se svým otcem ve 
  velkém krásném domě, obklopeném 
  přírodou. Po smrti Elčiny maminky se 
  jednoho dne otec rozhodne znovu 
  oženit. Jenže s příchodem macechy 
  a jejích dvou rozmarných dcer se 
  v kdysi poklidném domě všechno 
  změní. Pak ale otec nečekaně umírá a 
  laskavá dívka je vydána napospas své 
  kruté a žárlivé nevlastní rodině... 
  Americko-britský fi lm (2015). 
 15.40 O statečném kováři    
  Silný a odvážný kovářský učeň Mikeš 
  společně s mlynářským pomocníkem 
  Matějem a pacholkem Ondrou se 
  vydali hledat ztracené královské dcery. 
  Čeká je cesta plná překážek a nástrah... 
  Český fi lm (1983). 
 17.20 Junior  
  Arnold Schwarzenegger v roli vědce, 
  který je pro zdar svých výzkumů 
  ochoten i otěhotnět. 
  Americká komedie (1994). 
 19.30 Televizní noviny 
  Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Mrazík 
  „Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses 
  medvědem!“ Samolibého Ivánka může 
  spasit jen dobré srdce krásné Nastěnky. 
  Ruský fi lm (1964). 
 21.55 Divoši 
  V nablýskaném kalifornském přímořském 
  městečku dva nejlepší kamarádi s úspěchem 
  obchodují s marihuanou, což neunikne 
  pozornosti brutálního mexického kartelu. 
  Přátelé se ocitají uprostřed války, ze 
  které podle všeho nemůžou vyjít vítězně, 
  přesto se do nerovného souboje vrhají, aby 
  ochránili dívku, kterou oba milují... 
  Americký fi lm (2012). 
 0.25 Hadí oči  
  Na boxerském utkání je zastřelen ministr 
  obrany, ale vrahové mají smůlu, protože 
  v publiku je i detektiv Nicolas Cage! 
  Při pátrání zjistil, že šlo o spiknutí a 
  stopa vede k jeho nejlepšímu příteli... 
  Americký thriller (1998). 
 2.05 Kriminálka Las Vegas V
 2.50 Kriminálka Las Vegas V

20.20
Mrazík

pohádka
Dům umění Graz byl postaven v rámci Hlavního města 
kultury 2003 a je moderním architektonickým symbo-
lem města Graz. Už fasáda, která je plná nesčetných 
světelných elementů, vynáší myšlenku domu navenek: 
prezentace a zprostředkování současné umělecké pro-
dukce. Výstavní program se věnuje umění posledních 
5 desetiletí. Highlity 2018: výstava „Láska, víra, naděje“, 
která se věnuje spojení církve a umění, a show o pop-
artu v Kongu.

Stejně tak jako Dům umění je i Nová galerie Graz částí 
Univerzálního muzea Joannea. Eskalátory vedou dolů 
k podzemnímu vchodu, který vede do muzea. Na cca. 
2.000 metrech čtverečních jsou vystaveny současné 
umělecké trendy se zaměřením na vývoj v Rakousku 
a sousedních zemích. Vedle toho prezentují více než 
60.000 jednotlivých kusů z minulých epoch jako bieder-
meier, realismus a secese.

 Web: www.museum-joanneum.at
Zdroj: https://press.austria.info

Architektonický symbol
„Friendly Alien tak nazývají lidé v Grazu Dům umění, který je se svou biomorfní, zaoblenou 
formou záměrně zasazen mezi barokní střechy historického města Graz“

inzerce


