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Meziříčské Setkání divadel – nadešel čas klání
Opět po roce se v Kulturním zařízení města
Valašského Meziříčí uskuteční Setkání divadel - Malé jevištní formy, které zde každoročně probíhá už od 70. let. Soutěžní klání amatérských divadel v tradiční přátelské a tvůrčí
atmosféře proběhne od pátku 16. března do
soboty 17. března 2012. V rámci
doprovodných programů se
letos představí herec Jan Budař
v méně obvyklé roli hudebníka
a zpěváka.
Jednotlivé inscenace soutěžících
souborů bude pozorně sledovat odborná porota, kterou tvoří
dramaturgové a režiséři profesionálních divadel, divadelní teoretici a pedagogové. Ti na rozborových seminářích hodnotí
výkony všech souborů a nejlepší z nich doporučí na Celostátní
přehlídku experimentujícího divadla Šrámkův Písek a na celostátní přehlídku studentských
divadelních soborů Mladá scéna
v Ústí nad Orlicí. Na závěrečném semináři porota udělí také Cenu za nejlepší herecký výkon - originální skleněnou sošku z dílny
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské
ve Valašském Meziříčí.
Prozatím bylo k účasti na meziříčské přehlídce přihlášeno deset amatérských divadel ze

severní Moravy. Celkový počet účinkujících
však ještě není konečný. Festivalem pravidelně žije celé Kulturní zařízení, neboť přihlášená divadla mají možnost si v zámku
Žerotínů zvolit pro svou hru nejvhodnější
scénu.

Kromě soutěžních představení se mohou
účastníci letošního Setkání divadel těšit i na
doprovodný program. V sobotu večer se zde
představí Jan Budař. Diváci ho znají především z filmů Nuda v Brně či Horem pádem.
Znamenitý herec, držitel čtyř výročních
cen filmové akademie Český lev, se tentokrát v M-klubu představí v roli hudebníka

a zpěváka. „V létě mohou diváci Jana Budaře
vidět v novém koprodukčním snímku Polski
film, který se loni natáčel také v exteriérech
u Valašského Meziříčí. Herec ve filmu ztvárnil jednu z hlavních rolí,“ říká dramaturgyně
přehlídky Magda Siekliková. „Zároveň bych
chtěla účastníkům přehlídky doporučit také projekci filmu Nic
proti ničemu Petra Marka, jenž
bude uveden v závěru pátečního
večera,“ dodala ještě Siekliková.
Herectví však není jedinou uměleckou disciplínou, v níž se
uplatnil Budařův talent. Je také
frontmanem Eliščina bandu,
s nímž vydal už tři alba. Na meziříčském Setkání divadel se ale
představí jako sólový zpěvák
a hudebník za doprovodu kytaristy Romana Jedličky. O dobrou
zábavu během afterparty se pak
postarají brněnští dj´s Myslivec
& Fuzzy Osbourne & Tomino
Mimino.
Festival společně s Kulturním zařízením
města Valašského Meziříčí pořádá NIPOS
ARTAMA za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR, Fondu kultury Zlínského kraje,
CS CABOT a města Valašské Meziříčí.
(smo)

Návrat irského excentrika
Po loňské premiéře na Valašském Špalíčku
se do Valašského Meziříčí vrací irský písničkář a kabaretiér DUKE SPECIAL. Své nové
skladby a nezapomenutelnou show se speciálními hosty představí v M-klubu v neděli 25.
března od osmi hodin večer.
Duke Special, vlastním jménem Peter Wilson,
je nenapodobitelný umělec z irského Belfastu.
Tento klavírista svou hudební tvorbou kombinuje kabaretní představení spolu s tradičním
písničkářským výrazem. I když jeho dredy do
půl zad a výrazné oční linky mohou vyvolávat
odlišné pocity, je Duke Special romantikem
na pravém místě, kdy při poslechu jeho balad
jihne srdce všem bez rozdílu věku či pohlaví. Důležitým faktorem, který dotváří Dukeovu
originalitu, je hudební všestrannost. Svůj celkový hudební výraz označuje jako ‚hobo chic‘,
který můžeme volně přeložit jako ‚potulná elegance‘. Se svými písněmi si dokáže skvěle
hrát. Přizpůsobuje je jakýmkoliv podmínkám,

ať už sólovému vystoupení s klavírem či přepracování pro symfonický orchestr.
Na hudební scéně se Duke Special pohybuje celých deset let, od roku 2002 a na svém
kontě má už osm alb. Výraznějšího úspěchu však dosáhl až v roce 2006, kdy jeho
deska ‚Songs From The Deep Forest‘ (Písně
z hlubokého lesa) dosáhla platinové pozice
a díky níž byl nominován na Irské hudební
ceny Meteor Music Awards, na kterých v roce
2008 zvítězil v kategorii nejlepšího zpěváka.
Duke bývá významným hostem na prestižních
festivalech jako Glastonbury a jiných akcích.
Svým koncertem zahajoval v Metropolitním
Muzeu Umění v New Yorku výstavu fotografií
Alfreda Stieglitze, Edwarda Steichena a Paula
Stranda písněmi inspirovanými jejich fotografiemi. Z těchto písní vzniklo Dukeovo prozatím
poslední album ‚Under the Dark Cloth‘ (Pod
temným kabátem). Jeho umělecký rozsah
doplňuje spolupráce na inscenaci Brechtovy
www.kzvalmez.cz

klasické hry Matka Kuráž a její děti v londýnském Národním Divadle a jako první nahrál
skladby z nedokončeného muzikálu Kurta
Weilla ‚Huckleberry Finn‘. Mimo jiné také
pro inspiraci sáhl po románu Paula Austera
‚Kniha iluzí‘ a vytvořil album ‚The Silent World
of Hector Mann‘ (Tichý svět Hectora Manna).
V neposlední řadě sklízel velké ovace při
vzpomínkovém koncertu na Edith Piaf, kdy
zpíval její písně za doprovodu symfonického
orchestru.
Jako hosta na svých koncertech si jej pozvaly například hvězdy jako Paolo Nutini, Duffy
nebo Simple Plan. V České republice vystoupil Duke Special poprvé v prosinci roku
2010 jako host Glena Hansarda na koncertě The Frames v Praze. Po půl roce se vrátil zpět a odehrál čtyři plnohodnotné koncerty, nevyjímaje právě koncertu na Valašském
Špalíčku. (smo)
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PŘIPRAVUJEME:

sobota 10. března ve 20.00 hod.

úterý 3. dubna v 19.00 hod., sál KZ
Noelle Chatelet

XAVIER BAUMAXA

ŽENA VLČÍ MÁK
tel.: 571 684 577 (557)
více informací na: sklub.kzvalmez.cz
čtvrtek 8. března v 15.00 hod., sál KZ

MATEŘINKA 2012
Festival tvořivosti dětí
z mateřských škol.

Hra je monologem starší dámy, která prožívá ve
věku, kdy se většina jejich vrstevnic už dávno smířila s šedí, jednotvárností a osamělostí zbytku života, nečekané, citové vzplanutí, neuvěřitelnou,
ostýchavou, dychtivou a stejně intenzivně opětovanou lásku k muži ještě o deset let staršímu, než
je ona sama.
V hlavní roli: HANA MACIUCHOVÁ

Pořádá MŠ Vyhlídka a MŠ Kraiczova ve spolupráci s S-klubem KZ.

Představení je mimo předplatné, předprodej vstupenek od 13. března, vstupné 250 Kč, na místě
280 Kč.

sobota 10. března v 16.00 hod., sál KZ

středa 4. dubna v 19.30 hod., sál KZ

O KOUZELNÉ KULIČCE

i FLAUTISTI

aneb Jak Vojta k šikovnosti přišel
Divadlo Vojty Vrtka

Koncert londýnského flétnového kvarteta, které
své programy a náplně koncertů koncipuje vždy
originálním způsobem. Kromě staré hudby se intenzivně věnují i soudobému repertoáru.

Pohádka vychází z varianty klasické pohádky o „Kouzelné kuličce“, jejíž síla tkví ve víře ve
vlastní schopnosti člověka. Vojta, prostý, jednoduchý a nešikovný hoch, svou vytrvalostí a trpělivostí překoná intriky proradného komořího a hloupých
loupežníků a postupně se stává sebevědomým
ženichem princezny.
Pohádkové předplatné Sedmikráska, doprodej
vstupenek od 20. února, vstupné 80 Kč.
neděle 11. března v 16.00 hod., sál KZ

CHAVERUT 2012
Série programů věnovaných Izraeli pod názvem
Chaverut – Přátelství.
středa 14. března v 19.00 hod., sál KZ
Yasmina Reza

BŮH MASAKRU
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Konverzační komedie o tom, co se stane, když se
dva manželské páry v nejlepších letech „v dobré
vůli“ sejdou, aby urovnaly konflikt svých chlapeckých ratolestí, které se střetly při klukovských
hrách a jeden chlapec vyrazil druhému dva zuby.
Narůstající emotivnost konverzace mezi oběma
rodičovskými páry ukazuje na skutečné pohnutky chování rodičů, jež, jak se jeví, je smutným zrcadlem zárodečných dětských pranic.
Divadelní předplatné, doprodej vstupenek od
22. února, vstupné 250 Kč.
pátek 16. března a sobota 17. března,
všechny prostory KZ

SETKÁNÍ DIVADEL – MJF 2012
Podrobněji v programu M-klubu.
čtvrtek 22. března v 19.00 hod., sál KZ

ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE

Koncert osobitého performera, básníka a undergroundového barda, který ve své tvorbě paroduje
žánry bez rozdílu, karikuje celebrity a zesměšňuje takřka cokoliv. Jako host vystoupí ruský písničkář EVGENIJ RUBILIN.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč.
pátek 16. března – sobota 17. března,
všechny prostory KZ

SETKÁNÍ DIVADEL
MALÉ JEVIŠTNÍ FORMY 2012
Regionální kolo celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek a celostátní přehlídky studentských divadelních soborů Mladá scéna
v Ústí nad Orlicí.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
sobota 17. března ve 20.00 hod.

JAN BUDAŘ

Koncertní předplatné, doprodej vstupenek od
19. března, vstupné 150 Kč.

Koncert známého herce v poněkud jiné roli – klavíristy a zpěváka za doprovodu kytaristy Romana
Jedličky.

MALÁ SCÉNA ZA OPONOU

Afterparty: Myslivec & Fuzzy Osbourne &
Tomino Mimino (Brno)

středa 21. března ve 20.00 hod.

Vstupné na celý festival i doprovodný program
100 Kč.

vlastimil třešňák
THE VOLE - HRABOŠ HRDINA

pátek 23. března ve 20.00 hod.

Umělecký pětibojař - zpěvák, textař, malíř, spisovatel a fotograf Vlastimil Třešňák hraje své nejlepší písně a čte vybrané kapitoly z nové knihy
Konopných pohádek.

Zaběhlá d’n’b party opět v M-klubu, více informací na www.hoofbeats.cz

Součástí představení bude prodej nového CD
a knihy z nakladatelství Galén spolu s autogramiádou autora.

HOOFBEATS
Vstupné 80 Kč.
sobota 24. března ve 20.00 hod.

INSANIA

Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 90 Kč.

tel.: 571 684 444 (577)
více informací na: mklub.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
pátek 2. března ve 20.00 hod.

HIDEFACE PARTY
Další večírek taneční skupiny D-Company, sežeň
masku, skryj svůj obličej a užij si aspoň chvíli pocit
husí kůže z anonymního setkání.
Vstupné v masce 40 Kč, bez masky 60 Kč.

Koncert hardrock-metalové legendy z Brna, která
letos slaví 25 let. V průběhu večera ještě vystoupí
kapely INTERITUS (metal-gothic/Plzeň), PORTA
INFERI (metal-power/Nový Jičín) a BE FADING
FAST (death-metal/Nový Jičín).
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč.
neděle 25. března ve 20.00 hod.

DUKE SPECIAL (GB) + hosté

středa 7. března v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
MARYŠA, VDOVA VÁVROVA
Příběh známé valašské travičky, která
se nepolepšila ani ve vězení.
Vstupné 80 Kč.
pátek 9. března ve 20.00 hod.
Zábavný program populárního imitátora a baviče
ZDEŇKA IZERA, jehož partnerkou v novém programu bude zpěvačka Šárka Vaňková.
Předprodej vstupenek od 1. března, vstupné
250 Kč, na místě 280 Kč.
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DUBSTEP BEATS vol. 2
Druhé vydání party z produkce FkliDuShIt, jako
hlavní hvězda tentokrát vystoupí PHILIP TBC, více
informacích na facebooku a stránkách klubu nebo
plakátech akce.

Excentrický, těžko napodobitelný klavírista
z Belfastu Peter Wilson, o kterém se bez nadsázky říká, že pokud jej jednou uslyšíte, už na něj
nikdy nezapomenete.

Vstupné 50 Kč.

Vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě 230 Kč.

www.kzvalmez.cz

pátek 30. března ve 20.00 hod.

BaCK TO THE ROOTS

Jaroslav Koléšek, Petra Brázdilová

Proti sobě / Moje věci 2

Hrají: Alex Russell, Michael B. Jordan, Dane
Dehaan, Michael Kelly a další.

Legendy valmezského soundsystému pohromadě v jedinou noc…

vernisáž 29. února v 18 hod.
čtvrtek 1. března až neděle 29. dubna 2012

Od 12 let, 80 Kč, 84 minut, titulky.

Vstupné 50 Kč.

Sochař Jaroslav Koléšek, se stal vítězem Ceny
Rudolfa Schlattauera za rok 2010. Patří mezi výrazné autory české výtvarné scény a jeho tvorba je propojena dvěma termíny: objektem a sochou. Zásadní prostředek, který jej ovlivňuje, je
zejména průmyslové prostředí, ale z části také
přírodní nebo duchovní vnímání. Čestnou cenu
obdržela v roce 2010 Petra Brázdilová, která se
zaobírá převážně malbou, ale koketuje i s instalacemi. Předefinovává předměty z okolního prostředí, které ji obklopují, ovlivňují, nebo ji jen něco
našeptávají.

Pondělí 5. března 19.30 hod.

sobota 31. března ve 20.00 hod.

W.C. HEROES a HARD2SAY
Společný koncert místních kapel plný klasické rockové muziky.
Vstupné 60 Kč.

Tel.: 571 615 202
E-mail: cervenkova@kzvalmez.cz
více informací na: galerie.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
Otevírací doba: Pondělí zavřeno
			
Út – Pá 09:00 – 17:00
			
So – Ne 13:00 – 17:00
Vstupné: Dospělý 20Kč, slevněné 10Kč a rodinné 40Kč. Vstupenku je možno uplatnit v Galerii
Kaple i Sýpka.

ALEŠ HUDEČEK – koherence
čtvrtek 9. února až středa 11. dubna

(midnight in Paris)

USA – 2011. Romantická komedie.
Režie: Woody Allen.
Úspěšný hollywoodský scénárista Gil přijíždí se
svou krásnou, ale nesnesitelnou snoubenkou a jejími rodiči do Paříže. Bez jakéhokoli vysvětlení dostane šanci potkat svoje nesmrtelné idoly jazzového věku, když během jedné půlnoční procházky
naskočí do projíždějícího veterána a magicky se
přemístí do Paříže dvacátých let.
Hrají: Owen Wilson, Rachel McAdams a další.
Možnost doprodeje zbývajících míst, od 15 let,
70 Kč, 94 minut, titulky.
Úterý – středa 6. – 7. března 19.30 hod.

Lurdy

tel.: 571 622 766
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
Čtvrtek – neděle 1. – 4. března 17.00 hod.

Železná lady (The Iron Lady)
Britské životopisné drama.
Režie: Phyllida Lloyd.
Neobyčejný příběh o významné ženě, která prorazila bariéry předsudků. Aktivně se angažovala do problémů, které do té doby byly řešeny
pouze muži. Film vypráví o životě britské konzervativní političky konce 20. století, paní Margaret
Thatcherové, která se jako první žena v historii dostala do čela vlády Jejího Veličenstva a stanula tak
na postu premiérky Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska.
Hrají: Meryl Streep, Jim Broadbent, Richard E.
Grant, a další.
Od 12 let, 90 Kč, 105 minut, titulky.
Čtvrtek – neděle 1. – 4. března 19.30 hod.

Ghost Rider 2
Malíř Aleš Hudeček (1973) se stal již nepřehlédnutelnou osobností současné výtvarné scény. Patří
k prvním absolventům malířského ateliéru Daniela
Balabána na Ostravské univerzitě. Jeho subjektivně pojaté transformace reality mají zvláštní, až
magický rozměr. V současné době je vedoucím
Ateliéru užité malby na Střední umělecké škole
v Ostravě.

Půlnoc v Paříži

(Ghost Rider: Spirit of Vengeance)
Americký akční thriller.
Režie: Mark Neveldine a Brian Taylor.
V pokračování světově úspěšného hitu Ghost
Rider z roku 2007 se Johnny Blaze, který stále
bojuje se svou kletbou ďáblova lovce, skrývá na
vzdáleném místě ve východní Evropě. Najme si
jej tajná náboženská sekta, aby zachránil mladého chlapce před ďáblem. Nejdříve se Johnny zdráhá přijmout zodpovědnost Ghost Ridera, ale je to
jediný způsob, jak ochránit chlapce a jediná možnost pro něj, jak se navždy zbavit kletby.
Hrají: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds,
Christopher Lambert a další.

(Lourdes)
Francouzské drama.
Režie: Jessica Hausner.
Christine je téměř celý život připoutána na invalidní vozík. Tím, že se cítí být sama, vydá se
na výlet do Lurd, ikonického města poutníků
v Pyrenejském pohoří. Jednoho rána se probudí
zdánlivě vyléčená. Nač si klást otázky víry, když
existuje zázrak.
Hrají: Sylvie Testud, Léa Seydoux, Bruno
Todeschini, Elina Löwensohn a další.
Od 12 let, 80 Kč, 96 minut, titulky.
Čtvrtek – středa 8. – 14. března 16.30 hod.

John Carter: Mezi dvěma světy

(John Carter of Mars)
Americké dobrodružné sci-fi.
Režie: Andrew Stanton.

Film je založen na klasickém sci-fi románu od
Edgara Rice Burroughse a vypráví příběh Johna
Cartera, který je nevysvětlitelně dopraven na
Mars, kde se zaplete do konfliktu velkých rozměrů mezi obyvateli této planety. Ve světě, který je na
pokraji kolapsu, Carter zjistí, že přežití Barsoomu
a jeho obyvatel je v jeho rukách.
Hrají: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha
Morton, Mark Strong, Thomas Hayden Church,
Willem Dafoe a další.
Přístupno, 110 Kč, 137 minut, titulky.
Čtvrtek – středa 8. – 14. března 19.30 hod.

Čtyři slunce
České komediální drama.
Režie: Bohdan Sláma.

Od 12 let, 110 Kč, 95 minut, titulky.
Pondělí – středa 5. – 7. března 17.30 hod.

Kronika (Chronicle)
JOSEF HAPKA
malebnost valašska
pátek 3. února až neděle 15. dubna
Návštěvníci mohou pod názvem Malebnost
Valašska shlédnout díla v Muzeu regionu Valašsko
a Galerii Sýpka. V té jsou k vidění obrazy ze soukromých sbírek, včetně větší kolekce maleb syna
Petra Hapky. Návštěvníci se tak mohou setkat
i s díly, která doposud nebyla nikdy vystavena.

Americký sci-fi thriller.
Režie: Josh Trank.
Charismatický a populární hezoun Steve, třídní vědátor Matt a v kolektivu nepříliš oblíbený Andrew
jsou kamarádi ze střední školy. Tito obyčejní sedmnáctiletí kluci se v ničem zásadním neliší od
ostatních teenagerů až do chvíle, kdy shodou
okolností v lese naleznou záhadnou substanci
a tím získají nadpřirozené schopnosti. Díky nim
mohou dělat věci, o kterých se jim předtím ani
nesnilo.

www.kzvalmez.cz

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh
rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví
o touze proměnit svůj život k lepšímu, ale také
o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy
svých rodičů. Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou doposud zmítaný otec od rodiny Jára se stále nepoučil z vlastních chyb a jeho úlety s sebou přinášejí
komické momenty. Jana prožívá krizi v manželství,

březen 2012

ta vyvrcholí v momentě, kdy Járu vyhodí z práce
a ona si najde milence.
Hrají: Jaroslav Plesl, Anna Geislerová, Marek
Šácha, Karel Roden, Jiří Mádl, Igor Chmela,
Vladimír Merta, Jana Plodková a další.
Od 12 let, 110 Kč, 105 minut.
Čtvrtek – středa 15. – 21. března 17.00 hod.

Lorax (Dr Seuss´ The Lorax)
Americký animovaný rodinný film.
Režie: Chris Renaud.

Čtvrtek 22. března v 18.00 hod.

Pátek – středa 23. – 28. března 19.30 hod.

SIMON BOCCANEGRA Giuseppe Verdi

Hunger Games: Aréna smrti

Záznam přenosu z Metropolitní opery New York
Dirigent: James Levine.

Čtyři desetiletí po svém debutu v Metropolitní
opeře se legendární tenorista Plácido Domingo
vůbec poprvé představil v titulní roli Verdiho napínavého politického thrilleru, jež byla původně
napsána pro baryton. V tomto tragickém příběhu otce a jeho ztracené dcery se po jeho boku
objevil Adrianne Pieczonka, Marcello Giordani
a James Morris.
Orchestr a sbor Metropolitan Opera New York.
Nastudováno v italském jazyce. V záznamu
jsou použity české titulky.
Vstupné: 300 Kč. Slevy - ZTP, ZTP/P se neposkytují. Předprodej od 1.3.2012 v pokladně kina.
Rezervace je možná i online.
Délka představení: 2 hod. 31 min. Přestávka: 1
Pátek – neděle 23. – 25. března 17.30 hod.

Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek
živé přírody, ptáte se? Je to městečko, v němž žije
dvanáctiletý Ted. Všechno je tu náramně umělé,
včetně zvířat, kytek a stromů, u kterých si můžete dálkovým ovladačem nastavit jarní, letní, podzimní, zimní a disco variantu. Komu by se chtělo
ven, za vysokou a neprodyšně uzavřenou hradbu města, na jejíž neprůchodnost dohlížejí gorily
místního vládce, pana O´Hareho? Jenže Tedova
láska Audrey, coby nevyléčitelná romantická duše,
touží po opravdovém stromu. A tak se Ted poprvé
v životě podívá ven, do skutečného světa.
Přístupno, 90 Kč, 94 minut, česká verze.
Čtvrtek – neděle 15. – 18. března 19.30 hod.
Úterý – středa 20. – 21. března 19.30 hod.

Probudím se včera
Česká komedie. Režie: Miloslav Šmídmajer.

Sympatický čtyřicátník Petr Kovář dostane úžasnou šanci vrátit se na chvíli do svých studentských let, do června 1989, aby konečně vyznal
lásku své bývalé spolužačce Elišce. Je mu opět
osmnáct, ale zůstalo mu vědomí i paměť „čtyřicátníka“. Zapomněl také, jak odlišné bylo školství
před sametovou revolucí a co to znamená být opět
v kůži studenta za časů, kdy se pánům profesorům říkalo „soudruhu“.
Hrají: Jiří Mádl, Filip Blažek, Martina Válková,
Vik tor Preiss, Miroslav Táborsk ý, Ljuba
Krbová, Svatopluk Skopal, Tomáš Matonoha,
Zlata Adamovská a další.
Přístupno, 100 Kč, 120 minut.
Pondělí 19. března 19.30 hod.

Další rok (Another Year)
Velká Británie – 2010.
Drama. Režie: Mike Leigh.
Kolem šťastného manželského páru plynou nešťastné a osamělé životy jejich přátel a příbuzných. Jako jejich důvěrníci vidí do jádra všech
jejich zamotaných životů, do jejich přátelství a osamělosti, do naděje a zoufalství, do vzniku nového i zániku starého. A to vše by bylo v pořádku,
pokud by se jedna neprovdaná kamarádka nezamilovala do jejich syna.
Hrají: Jim Broadbent, Lesley Manville, Ruth
Sheen, Oliver Maltman, Peter Wight a další.
Možnost doprodeje zbývajících míst, od 12 let,
70 Kč, 129 minut, titulky.

(Hunger Games)
Americké akční sci-fi. Režie: Gary Ross.

Hurá do Afriky (Animals United)
Animovaný rodinný film.
Režie: Reinhard Klooss, Holger Tappe.
Afrika je pro divoká zvířata prostě ráj na Zemi.
Surikata Billy je bezstarostný snílek s hlavou v oblacích. Spolu s vegetariánským lvem Socratem
rádi lelkují a dělají si legraci z ostatních zvířat.
Ale Afrika čeká nové hosty a bezstarostné časy se
mění. K tomu všemu nepřišla voda, která každý
rok mění poušť v zelenou kvetoucí oázu. Zdá se,
že v tom mají prsty lidé! Billy, Socrates a ostatní
zvířátka se vydávají na nebezpečnou výpravu. Na
cestě je čeká spousta dobrodružství…
Přístupno, 110 Kč, 93 minut, česká verze.
Pondělí – středa 26. – 28. března 17.00 hod.

Miláček (Bel Ami)
Britské drama.
Režie: Declan Donnellan, Nick Ormerod.

V troskách bývalé Severní Ameriky se rozkládá
země Panem s nablýskaným hlavním městem
Kapitolem a dvanácti okolními kraji. Kapitol jim
vládne krutou a tvrdou rukou. Poslušnost si udržuje kláním Hunger games – zvrácenou televizní reality show, ve které každoročně jedna dívka
a jeden chlapec z každého kraje nedobrovolně
bojují o život. Šestnáctiletá Katniss chce zachránit svou sestru, která byla vylosována a nabídne
svou účast dobrovolně. Do hry o přežití se přidávají i lidskost a láska…
Hrají: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth, Elizabeth Banks a další.
Od 12 let, 90 Kč, 110 minut, titulky.
Čtvrtek – středa 29. března – 4. dubna 17.00 hod.

Hněv Titánů

(Wrath of the Titans)
Americké akční fantasy drama.
Režie: Jonathan Liebesman.
Deset let po hrdinské porážce hrozného Krakena,
se Perseus polobůh – syn Dia – snaží žít poklidným životem na vesnici jako rybář a sám vychovává desetiletého syna Helia. Mezitím řádí boj o nadvládu mezi bohy a Titány. Nebezpečně oslabení
chybějící lidskou oddaností ztrácejí bohové kontrolu nad uvězněnými Titány a jejich krutým vůdcem Kronosem. Perseus nemůže ignorovat volání rodu, když Hades spolu s Aresem změní strany.
Hrají: Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam
Neeson, Dann Huston, Edgar Ramírez a další.
Od 12 let, 130 Kč, 110 minut, titulky.
Čtvrtek – středa 29. března – 4. dubna 19.30 hod.

Okresní přebor,

Poslední zápas Pepika Hnátka
Česká komedie. Režie: Jan Prušinovský.

Paříž druhé poloviny 19. století, Francií zmítají politické i hospodářské machinace. Do tohoto prostředí se z vojenské služby v severní Africe vrací
pohledný mladík Georges Duroy. Na něj zde ale
čeká jen chudá existence na pařížském předměstí. Tento osud jej nikterak neuspokojuje, proto
s pomocí přátel a známých a s využitím vlastní
obratnosti i bezohlednosti hledá cestu vzhůru po
společenském žebříčku. Brzy se mu naskytne obrovská příležitost, kdy mu jeho starý známý nabídne práci politického redaktora pro významný pařížský politický plátek. Díky tomu se Duroy, kterému
později žádná z pařížských dam neřekne jinak než
Miláček, dostává na výsluní pařížské smetánky.
Hrají: Robert Pattinson, Christina Ricci, Uma
Thurman, Kristin Scott Thomas, Colm Meaney
a další.

Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Jak sám název naznačuje, ve
filmu se objeví legendami opředená postava trenéra s licencí - Josefa Hnátka. Protože v samotném
seriálu se tento muž vyskytoval pouze jako popel
rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se tvůrci,
že ho divákům představí i ve své živoucí podobě.
Příběh celovečerního filmu je tak situován do doby
jeho života a rozehrává dilema muže, pro něhož
je fotbal celý jeho život. Dokonce víc než život.
Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk
Sobota, David Novotný, Leoš Noha, Norbert
Lichý, Jan Hartl, Jaroslava Pokorná, Jaroslav
Plesl a další.

Od 15 let, 90 Kč, 120 minut, titulky.

Od 12 let, 90 Kč, 104 minut.
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