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Floex – hluboké spojení elektroniky s akustikou
Deset let po vydání debutového alba se na
českou elektronickou scénu vrací Tomáš
Dvořák se svým projektem Floex. Na
pozdim loňského roku vydal dlouho očekávané album Zorya. A právě v rámci koncertního turné k nové desce zavítá i do Valašského Meziříčí, kde
se představí 28. dubna od 20.00
hodin v M-klubu. Jako hosta si přizval brněnskou kapelu Fiordmoss.
Svůj ojedinělý přístup k muzice předvedl Tomáš Dvořák
alias Floex už na svém debutovém albu Pocustone, které vyšlo
v roce 2001. Kritiky bylo vřele přijato a ocenili jej tehdy i akademici udělením Ceny Anděl v kategorii Trance and Dance. Floex
dokazuje, že i v dnešní přehlcené době lze vytvořit něco zvláštního, jiného a vcelku originálního. Hudbě se věnuje od svých
6 let a jeho skladby jsou propojením elektronických zvuků se zvuky akustických nástrojů. Nejdůležitějším akustickým nástrojem je právě Tomášova srdeční záležitost,

klarinet. Není ale jediným. Se světem elektroniky kombinuje i piáno, saxofony, kontrabas,
kalimbu nebo zvonkohry. Při vytváření svých
skladeb však využívá i svou vlastní, rozsáhlou banku zvuků, kterou neustále rozšiřuje

o nové kousky. Jak sám tvrdí, jde o „smetišťový přístup“, kdy sbírá například zvuky listí,
dřeva a rampouchů nebo hrnců a rendlíků
doma v kuchyni.

Taky hlavně díky studiu na pražské AVU trvalo vydání druhé řadové desky celých deset
let. Nedá se říct, že by během téhle dlouhé doby Floex zahálel. Pod vlastním jménem Tomáš Dvořák se věnoval jiným projektům. Se studiem Amanita Design
spolupracoval na tvorbě soundtracků k jejich dvěma dnes již legendárním online hrám Samorost
a Machinarium. Materiály k nové
desce vznikaly v posledních čtyřech letech a na podzim roku 2011
vyšla právě kompilace nesoucí
název Zorya podle slovanské bohyně smrti a znovuzrození.
Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Kromě nadšených kritik Floex ovládl začátkem března
předávání žánrových cen Anděl.
Proměnil obě nominace a stal se
s albem Zorya nejlepším umělcem
v kategoriích alternativa a elektronická hudba. Floex přijede na koncert do
Valmezu společně s dalšími členy projektu.
Mariánem Petrželou, jenž bude hrát na bicí
a Jirkou Javůrkem na klarinet. (smo)

Václav Neckář opět v plné síle
S výběrem svých největších hitů za posledních čtyřicet let se na konci dubna v sále
Kulturního zařízení představí čerstvý držitel
ceny Anděl Václav Neckář spolu se skupinou
Bacily. Diváci se mohou těšit na retrospektivní průřez historií kapely. Koncert v dramaturgii S-klubu se odehraje 24. dubna od sedmé
hodiny večerní.
Historii poprockové skupiny Bacily není třeba
příliš rozvádět. Skalní fanoušci ji určitě dobře
znají a všechna alba mají dobře naposlouchaná. Pro ostatní, je ale nutno připomenout,
že kapelu založil v roce 1971 právě Václav
Neckář se svým bratrem Janem, který po
třech letech působení převzal vedoucí post
v kapele. Bacily plní hlavně funkci doprovodné skupiny Václava Neckáře. Ten v letech 1968 až 70 působil společně s Helenou
Vondráčkovou a Martou Kubišovou v pěvecké sestavě Golden Kids. Po rozpadu skupiny a vykročení na sólovou dráhu se Neckář
právem řadí mezi nejvýznamnější osobnosti

české populární scény. Některé jeho písničky jako Lékořice nebo Čaroděj Dobroděj takřka zlidověly a zaryly se do srdcí fanynek.
K výčtu skladeb ještě doplním baladu Podej
mi ruku a projdem Václavák nebo folk-rockovou píseň Tomu, kdo nás má rád.
Nejen v hudební branži dokázal Neckář
zabodovat. Vydal se také na stříbrné plátno, kde se proslavil především v oscarovém filmu Jiřího Menzela Ostře sledované
vlaky. Úspěchy slavil například se snímkem
Skřivánci na niti, jenž byl oceněn Zlatým
Medvědem na filmovém festivalu v Berlíně
nebo v již klasické pohádce Šíleně smutná
princezna.
V roce 2011 se Václav Neckář vrátil s velkými
ovacemi na hudební scénu s ústřední písní
k snímku Alois Nebel Půlnoční. Pod písní,
jenž je považována za největší událost loňského roku je podepsána skupina Umakart.
A ta právě v těchto dnech dokončuje
www.kzvalmez.cz

s Václavem Neckářem novou desku, která
ponese název „Dobrý časy“ a měla by vyjít
na začátku května.
V rámci koncertu ve Valašském Meziříčí
tak kromě již zmiňovaných písní zazní i Kdo
vchází do tvých snů (má lásko), Doktor Dam
di Dam, Stín katedrál nebo Planetárium.
(smo)
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detektivku, v níž se po jedné vyjasněné záhadě
vzápětí vynoří další a další.
Režie: Ondřej Brousek
Hrají: Tomáš Töpfer, Otakar Brousek ml.
Divadlo Na Fidlovačce Praha

tel.: 571 684 577 (557)
více informací na: sklub.kzvalmez.cz
úterý 3. dubna v 19.00 hod., sál KZ
Noelle Chatelet

ŽENA VLČÍ MÁK
Monolog starší dámy, která ve věku, kdy se většina jejich vrstevnic už dávno smířila s šedí a osamělostí zbytku života prožívá nečekané citové
vzplanutí a stejně intenzivně opětovanou lásku
k muži ještě o deset let staršímu, než je ona sama.
V dnešní době tvrdého kultu mládí jde o téma
velmi aktuální. I „starý“ člověk ještě žije a možná
vás překvapí jak!
V hlavní roli: HANA MACIUCHOVÁ
Představení mimo předplatné!
Předprodej vstupenek od 13. března, vstupné
250 Kč, na místě 280 Kč.
středa 4. dubna v 19.30 hod., sál KZ

iFLAUTISTI

Divadelní předplatné, doprodej vstupenek od
27. března, vstupné 250 Kč.

pátek 6. dubna v 19.30 hod.

MENTALLI(Y)
Tekno-hardtek-tribe-tribecore-mental-oldschool
bombing party, více informací na facebooku a plakátech akce.
Vstupné 60 Kč.

čtvrtek 19. dubna v 16.00 hod., sál KZ

sobota 7. dubna ve 20.00 hod.

SEJDEME SE PŘI DECHOVCE

FACAN

Dechová hudba města Valašské Meziříčí zve příznivce dobré hudby k tanci a příjemnému poslechu
oblíbených melodií (stolové uspořádání v sále KZ).

hardcore-punk / Valašské Meziříčí
(nová kapela Dr. ZHORa - ex ELEKTRÏCK MANN)

Vstupné 50 Kč.

hardcore-metal / Valašské Meziříčí

sobota 21. dubna v 16.00 hod., sál KZ

alternativa / hranice

BLACK ADDER
blaho 19

o krejčím jírovi
a kouzelné jehle

BLOOD MANACLE

aneb kdo chce víc nemá nic

Vstupné do 21.00 hod. 50 Kč, pak 70 Kč.

Provdat dceru Kačenku, předat korunu i trůn se
všemi starostmi o království a užívat si důchodu,
to je budoucnost, na kterou se těší král malé, ale
spokojené říše Alois I.
Divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu.

metalcore / Nový Jičín

neděle 8. dubna ve 20.00 hod.

MARK GEARY (IE)

Předplatné Sedmikráska, doprodej vstupenek od
2. dubna, vstupné 80 Kč.
úterý 24. dubna v 19.00 hod., sál KZ

VÁCLAV NECKÁŘ a BACILY
Koncert legendy české populární hudby spolu se
skupinou Bacily ke čtyřicátému výročí jejich založení. Diváci se mohou těšit na retrospektivní průřez historií kapely.

Londýnské flétnové kvarteto vzniklo začátkem
roku 2008 a v současnosti prezentuje mladou generaci interpretů, kteří se snaží o nový přístup
v oblasti historicky poučené interpretace staré
hudby. Své programy a náplně koncertů koncipují vždy velmi originálním způsobem. Kromě staré
hudby se věnují intenzivně soudobému repertoáru.

Předprodej vstupenek od 2. dubna, vstupné
300 Kč, na místě 350 Kč.

Po třech letech se do klubu vrací známý irský
písničkář.

MALÁ SCÉNA ZA OPONOU

Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč.

čtvrtek 12. dubna ve 20.00 hod.

čtvrtek 12. dubna – pátek 13. dubna

MIREK KEMEL Trio (Praha)

OTECKO (SK)
Jedna z nejvýraznějších postav slovenského hiphopu, člen pověstných H16, přijíždí do M-klubu
a spolu s ním DJ YANKO KRAL a DJ LUCKY BOY.

čtvrtek 12. dubna – pátek 13. dubna, M-klub

KRÁSENSKÝ ZVONEČEK

sobota 14. dubna v 19.00 hod.

Host programu:

IMPROLIGA

JAN HLUCHÁŇ a kapela

Je tu další improvizační zápas, tenktorát domácí VALOUNY vyzvou tým O.L.i.V.Y. z Olomouce.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.
středa 18. dubna v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
NECH BROUČKA ŽÍT!

ZÁHADA ANEB ZAPŘENÁ LÁSKA
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Vstupné 100 Kč.

Romantický šaman tahací harmoniky hraje a zpívá
šansonové karikatury všedních dnů.

úterý 17. dubna v 19.00 hod., sál KZ
Éric-Emmanuel Schmitt
Erik Larsen se vypravil na opuštěný ostrov
v Norském moři za nositelem Nobelovy ceny za
literaturu Abelem Znorkem, aby s ním jakožto redaktor provinčních novin udělal interview o jeho
poslední knize „Zapřená láska“. Když však začne
pátrat po identitě ženy, které jsou Znorkovy milostné dopisy adresovány, změní se rozhovor v osobní souboj dvou mužů s odlišným pohledem nejen
na lásku a sexualitu, ale na život vůbec. Od chvíle, kdy se Larsen snaží odlišit v Znorkově mistrovském díle životní pravdu od uměleckého výmyslu, mění se Schmittova hra v psychologickou

XXI. ročník soutěže žáků a studentů z Valašského
Meziříčí v uměleckém přednesu poezie a prózy,
více informací na: http://sklub.kzvalmez.cz/
detska-predstaveni/krasensky-zvonecek/.
pátek 13. dubna ve 20.00 hod.

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

Recitační soutěž žáků a studentů
škol z Valašského Meziříčí.
Čtvrtek 12. dubna
08.30 – soutěž I. a II. kat.
Pátek 13. dubna
08.30 – soutěž III. a IV. kat.
14.00 – vyhlášení výsledků, vystoupení vítězů
všech kategorií.

KRáSENSKÝ ZVONEČEK

tel.: 571 684 444 (577)
více informací na: mklub.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
středa 4. dubna v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
Cyroš a Metúd
Velká Morava očima místních ochotníků.
Vstupné 80 Kč.

www.kzvalmez.cz

I hmyz má své lásky, plesy, rauty, starosti, radosti...
Vstupné 80 Kč.
čtvrtek 19. dubna v 18.00 hod.

BALKÁNEM NA SKOK DO ASIE
Cestou necestou obytným autem se školou povinnými ogary jedenácti zeměmi s koupáním v pěti
mořích, povídat a promítat bude Martin Ondrášek.
Vstupné 30 Kč.

pátek 20. dubna v 18.00 hod.

Setkání absolventů GFPVM
Vstupné 30 Kč.
sobota 21. dubna ve 20.00 hod.

THE SWITCH
Legenda české metal-hc-crossoverové scény.
Kapela představí poslední díl trilogie „Na dosah“.
Hostem večera bude skupina BÍLÁ VDOVA.

Tvorba laureáta Jaroslava Koléška je orientována převážně na objekt a sochu. Zejména jej
ovlivnila Ostrava. Její industriální prostředí a syrovost jej uchvátila v době vysokoškolského studia. Se sklem se ztotožnil na SUPŠ sklářské ve
Valašském Meziříčí, kde působil jako profesor. Svá
díla má velice promyšlená a procítěná. Nebojí se
kombinovat materiály jako je sklo a beton. V současné době je vedoucím sochařského ateliéru na
Fakultě umění Ostravské univerzity.

Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 100 Kč.

OPEN AIR FESTIVAL TOUR 2012

Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.
sobota 28. dubna ve 20.00 hod.

FLOEX
Multiinstrumentalista Tomáš Dvořák alias Floex
po deseti letech natočil opět vynikající desku –
Zorya a rovnou za ni získal dvě ceny Anděl v žánrových kategoriích elektronická hudba a alternativní scéna. Jako host vystoupí brněnská kapela
FIORDMOSS.

Americká pohádka. Režie: Tarsem Singh.
Zlé královně se podařilo získat vládu nad královstvím. Uprchlá princezna se však svého výsostního práva jen tak snadno nevzdá a rozhodne se jednat. Za pomoci sedmi vynalézavých trpaslíků začíná
plánovat odvetu. Sněhurka ožívá v novém dobrodružném příběhu plném lásky, ale i žárlivosti a zrady.
Hrají: Julia Roberts, Sean Bean, Lily Collins
a další.
Přístupno, 100 Kč, 106 minut, česká verze.

pátek 27. dubna ve 20.00 hod.
Třetí ročník festivalu v Panenském Týnci předznamenává společné turné kapel 100°C, LETY MIMO
a NICELAND. V průběhu večera proběhnou soutěže o vstupenky na Open Air Festival, kde budou
vystupovat např. Mando Diao nebo Gorillaz.

čtvrtek – středa 5. – 11. dubna 17.00 hod.

Sněhurka (Mirror Mirror)

čtvrtek – neděle 5. – 8. dubna 19.30 hod.

Prci, prci, prcičky: Školní sraz

(American Pie: Reunion)
Americká komedie.
Režie: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg.
Držitelka čestné ceny Petra Brázdilová v prostorách Galerie Sýpka představuje převážně své fotokoláže. K vidění jsou ovšem i její sochy, instalace
a malby. Cyklus Situace je volným pokračováním
její diplomové práce z Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, kde studovala malbu. V současnosti se její zájem soustřeďuje na psychickou
a materiální archeologii. Často vychází z již dávno
zapomenutých rodinných situací. Jak sama autorka uvádí: „Jakýsi malý svět ve světě velkém.“

Jablečný koláč coby trenažer prvního sexu už
nečekejte. Jinak se ale hrdinové komediální série
Prci, prci, prcičky příliš nezměnili, i když jako dospělí spíš než erotické úspěchy sbírají trapasy
a ztráty. Třináct let poté, co prvním dílem vyvolali mohutnou erupci pubertálních komedií, se na
scénu vracejí prakticky všichni oblíbení „sexuální
štvanci“, včetně Jimova táty a Stiflerovy mámy. Vy
se proto raději připravte. Pro jistotu na všechno.
Hrají: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Sean
William Scott, Mena Suvari a další.
Od 15 let, 90 Kč, 113 minut, titulky.

Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.

pondělí – středa 9. – 11. dubna 19.30 hod.

Titanic
drama. Režie: James Cameron.

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

tel.: 571 622 766
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
čtvrtek – středa 29. března – 4. dubna 17.00 hod.

Hněv Titánů (Wrath of the Titans)
Americké akční fantasy drama.
Režie: Jonathan Liebesman.
Hrají: Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam
Neeson, Dann Huston, Edgar Ramírez a další.

Vstupné: Dospělý 20Kč, slevněné 10Kč a rodinné
40Kč. Vstupenku je možno uplatnit v Galerii Kaple
i Sýpka. Školní exkurze zdarma.

Od 12 let, 130 Kč, 110 minut, titulky.

ALEŠ HUDEČEK – koherence

Okresní přebor – Poslední
zápas Pepika Hnátka

čtvrtek 9. února až středa 11. dubna

Malíř Aleš Hudeček je především figuralista, avšak
zároveň zkoumá okolní svět a odhaluje nebo drobně posunuje běžné věci do nových souvislostí.
Obrazy koncipuje tak, aby působily i svou estetikou. Říká se, že jeho styl je „porcelánový“. Patří
k prvním absolventům malířského ateliéru Daniela
Balabána na Ostravské univerzitě. V současné
době pracuje jako vedoucí Ateliéru užité malby
na Střední umělecké škole v Ostravě.

čtvrtek – neděle 29. března – 1. dubna 19.30 hod.
úterý – středa 3. – 4. dubna 19.30 hod.

Česká komedie. Režie: Jan Prušinovský.
Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk
Sobota, David Novotný, Leoš Noha, Norbert
Lichý, Jan Hartl, Jaroslava Pokorná, Jaroslav
Plesl a další.
Od 12 let, 90 Kč, 104 minut.
pondělí 2. dubna 19.30 hod.

Můj otec George Voskovec
USA – 2011. Dokumentární film.
Režie: Libuše Rudinská.

Jaroslav Koléšek / Petra Brázdilová

Proti sobě / Moje věc II
Laureáti prestižní Ceny Rudolfa
Schlattauera za rok 2010
čtvrtek 1. března až neděle 29. dubna 2012

Film sleduje život Jiřího Voskovce v Americe od
roku 1950 do jeho smrti s přesahem do současnosti. Příběh je vyprávěn z pohledu jeho maldší
dcery Gigi, která jde po stopách svého otce, setkává se s jeho přáteli a spolupracovníky a zjišťuje, kdo vlastně byl její otec Jiří-George Vsokovec.
Ve filmu vystupují: Gigi a Vicki Voskovcovy,
Jiří a Jana Plannerovi, Miloš Forman, Václav
Havel, Andrei Serban, Josef Lustig a další.
Možnost doprodeje zbývajících míst, přístupno, 70 Kč, 73 minut.

www.kzvalmez.cz

Už tomu letos bude sto let, kdy z přístavu
Southampton 10. dubna 1912 vyplula legendární
„nepotopitelná loď“ Titanic. Při této příležitosti se
režisér James Cameron rozhodl znovu uvést do
kin velkofilm Titanic, ale tentokrát v novém kabátu. Film Titanic získal v roce 1997 dohromady 11
Oscarů, včetně toho za nejlepší film. Nyní mají diváci jedinečnou příležitost prožít plavbu legendárního Titanicu – „Lodi snů“ a drama, které se odehrálo na palubě při jeho potápění na vlastní kůži
v jedinečném 3D.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy
Zane, Kathy Bates, Bill Paxton a další.
Přístupno, 140 Kč, 194 minut, česká verze.
čtvrtek – nedělě 12. – 15. dubna 16.30 hod.

Koupili jsme zoo (We Bought a Zoo)
Komediální rodinné drama.
Režie: Cameron Crowe.
Koupili jsme zoo je skutečný, vtipný a povzbuzující příběh o magické síle rodiny, která dokáže držet pohromadě tváří v tvář výjimečným podmínkám a situacím. Svobodný otec hledá způsob,
jak znovu nastartovat chod své neúplné rodiny.
Jako řešení zvolí stěhování do nově zakoupeného domu, jehož součástí je ale také Zoo, uprostřed
níž stojí. Zoo také poslouží jako další krok k novému životu, neboť otec se svými dvěma dětmi
se rozhodnou obnovit zašlou slávu této upadající
zvířecí atrakce.
Hrají: Matt Damon, Scarlett Johansson,
Thomas Haden Church, Colin Ford a další.
Přístupno, 90 Kč, 138 minut, titulky.
pondělí – středa 16. – 18. dubna 17.00 hod.

Navždy spolu (The Vow)
Americké romantické drama.
Režie: Michael Sucsy.
Co kdyby vás ten, koho milujete, doslova a do písmene nepoznával? Věděli byste, jak si jeho srdce
získat podruhé? Paige a Leo představují mladé
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novomanžele, kteří jsou do sebe až po uši zamilovaní a žijí spokojeným životem umělců v Chicagu.
Jedné zimní noci se při vánici stanou účastníky
dopravní nehody. Leo ji přečká bez úhony, ale
úraz hlavy připraví Paige o veškeré vzpomínky
na vztah s manželem. Když se probere z kómatu,
je pro ni Leo cizí člověk. Leo se náhle ocitá v bolestné situaci člověka, který je nucen znovu zažehnout lásku, na kterou čekal celý život, a získat
si srdce své manželky ještě jednou.
Hrají: Rachel McAdams, Channing Tatum, Sam
Neill, Scott Speedman a další.

Je březen 1944. Zatímco zemí otřásají události druhé světové války, v malé francouzské vesnici
v ústraní si hrají na válku děti, protože zde spolu odjakživa nemilosrdně zápolí děcka ze dvou sousedních vesnic – Longeverne a Velrans. Jenže tentokrát
nabere jejich válka nečekaný obrat: všem zajatcům
jsou z oblečení utrženy všechny knoflíky, takže odcházejí obnažení, poražení a potupení. Spor dostane od této chvíle jméno „knoflíková válka“ a zvítězí
v něm vesnice, která získá více knoflíků.
Hrají: Laetitia Casta, Guillaume Canet, Kad
Merad, Gérard Jugnot a další.

Přístupno, 90 Kč, 104 minut, titulky.

Přístupno, 90 Kč, 100 minut, česká verze.

čtvrtek – neděle 12. – 15. dubna 19.30 hod.
úterý – středa 17. – 18. dubna 19.30 hod.

čtvrtek – nedělě 19. – 22. dubna 19.30 hod.

Vrásky z lásky

(The Best Exotic Marigold Hotel)
Britské komediální drama.
Režie: John Madden.

Česká komedie. Režie: Jiří Strach.

Ota je bývalý učitel a ve svém věku má již řadu
vrtochů, kterými poněkud komplikuje život svému
synovi a snaše. Nyní jej čeká náročná operace
a on se rozhodne, že je ta správná doba, kdy
je třeba vyhledat někoho, kdo kdysi dávno velmi
ovlivnil jeho život. Setkání s herečkou Janou je
ale poněkud jiné, než si představoval. Přesto je to
právě tahle vitální dáma, která nemíní nerezignovat na aktivní život, která znovu zamotá jeho osud.
Díky Janě se Ota vydává na napínavou road-movie, na jakou by si možná ani v mladším věku netroufl. A je to právě tohle důležité setkání, které
oba utvrdí v poznání, že nejhorší, co může člověk
udělat - je všechno vzdát!
Hrají: Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzobohatý,
Ivan Trojan, Lenka Vlasáková, Jiřina Jirásková,
Aňa Geislerová, Taťjána Medvecká, Viktor
Preiss, Josef Somr, Tatiana Vilhelmová a další.

Báječný hotel Marigold

Báječný hotel Marigold, který sídlí v Indii, má být
místem odpočinku pro skupinu noblesních důchodců z Velké Británie. Má to být místo, kde
stráví své zasloužené stáří, obklopeni přepychem
a vymoženostmi. To si myslí až do chvíle, než se
těchto sedm seniorů, toužících po změně a novém
životě, ocitne před branou ne ještě zcela hotového
hotelu. Tak začíná vtipné a romantické dobrodružství v zemi neočekávaných radostí a možností.
Hrají: Bill Nighy, Maggie Smith, Judi Dench,
Penelope Wilton, Tom Wilkinson a další.
Přístupno, 90 Kč, 124 minut, titulky.
pondělí – středa 23. – 25. dubna 17.00 hod.

Bitevní loď (Battleship)
Americké akční sci-fi. Režie: Peter Berg.
Hopper nikdy nechtěl sloužit u válečného námořnictva jako jeho starší bratr. Kvůli velkému průšvihu ale musel. Nechtělo se mu ani požádat o ruku
své holky jejího otce, shodou nešťastných náhod
svého nejvyššího velitele. Bude muset. Nikdy také
nechtěl bojovat proti mimozemské invazi. I k tomu
ho okolnosti donutí. Pokud ne, všichni končíme.
Hrají: Taylor Kitsch, Liam Neeson, Rihanna,
Brooklyn Decker, Willem Dafoe, Aleksander
Skarsgard a další.

Přístupno, 110 Kč, 101 minut, česká verze.

Od 12 let, 90 Kč, 110 minut, titulky.

pondělí 16. dubna 19.30 hod.

pondělí – středa 23. – 25. dubna 19.30 hod.

Věčný návrat (L´Éternel Retour)

Vrtěti ženou (Hysteria)

Francie – 1943.
Romantické drama.
Režie: Jean Delannoy.
Milostný příběh lásky, žárlivosti a pomsty se odehrává v současné Francii – Patrice odjíždí na odlehlý ostrov, kde potkává okouzlující Nathalie
a nabídne jí sňatek se strýcem Marcem. Nathalie
souhlasí v představě, že opustí soužení dosavadního života a oddá se vypočítavému manželství
bez lásky.
Hrají: Jean Marais, Madeleine Sologne, Jean
Murat, Junie Astor, Roland Toutain a další.
Možnost doprodeje zbývajících míst, od 12 let,
70 Kč, 112 minut, titulky.

Britská romantická komedie.
Režie: Tanya Wexler.
Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru. Pokrokoví lékaři neměli koncem 19. století v prudérní Anglii
na růžích ustláno. Jedním takovým je i mladičký
doktor Mortimer Granville. Nastupuje jako asistent u londýnského lékaře Roberta Dalrympleho,
odborníka na léčbu ženské hysterie. Jako lék začnou používat „ruční masáž“, která se u pacientek setkává s velkým nadšením. Před jejich ordinací denně čekají desítky dam, které touží novou
metodu vyzkoušet.
Hrají: M aggie Gyllenhaal, Hugh Dancy,
Jonathan Pryce, Rupert Everett a další.
Od 15 let, 90 Kč, 100 minut, titulky.

čtvrtek – neděle 19. – 22. dubna 17.00 hod.

Knoflíková válka

(La Nouvelle Guerre Des Boutons)
Francouzský dobrodružný film.
Režie: Christophe Barratier.

čtvrtek – středa 26. dubna – 2. května 17.30 hod.

Piráti (The Pirates! Band od Misfits)
Britský animovaná komedie.
Režie: Peter Lord, Jeff Newitt.

Tento film začíná, když Pirát kapitán se svou posádkou vytáhne do bitvy proti svému soupeři
Černému Bellamy, aby získal kýženou cenu „Pirát
roku“. Jejich cesta vede z Karibiku až do viktoriánského Londýna, kde se setkají s všemocným
nepřítelem, který je odhodlán vymazat piráty z povrchu zemského jednou provždy.
Přístupno, 110 Kč, 88 minut, česká verze.
čtvrtek – nedělě 26. – 29. dubna 19.30 hod.

Havran (The Raven)
Americký thriller.
Režie: James McTeigue.
Detektiv Emmet Fields je povolán k případu brutální vraždy dvou žen. Při pátrání zjistí, že zločin
se až moc podobá smyšlené vraždě, která byla
do detailu popsaná v povídce spisovatele Edgara
Allana Poa. Předvolá tedy tohoto sociálního vyvržence k výslechu, ale zatímco je Poe ve vazbě,
dochází k další strašlivé smrti - opět inspirované
jedním z jeho příběhů. Fields tedy vyzve Poa, aby
mu pomohl zastavit toto krvavé šílenství…
Hrají: John Cusack, Alice Eve, Luke Evans a další.
Od 15 let, 90 Kč, 111 minut, titulky.
pondělí 30. dubna 19.30 hod.

Win Win
USA – 2011. Komediální drama.
Režie: Tom McCarthy.
Pesimistický advokát Mike, který dobrovolničí coby
trenér wrestlingu na střední škole, narazí díky pochybnému melouchu na mladého nadějného sportovce. Když už to vypadá, že se na něj štěstí usmálo rovnou dvakrát, vloží se do hry chlapcova matka,
kterou právě propustili z odvykací léčebny, je úplně
švorc a hrozí, že všechno zhatí.
Hrají: Paul Giamatti, Amy Ryan, Bobby,
Cannavale, Burt Young, Jeffery Tambor,
Melanie Lynskey a další.
Možnost doprodeje zbývajících míst, od 12 let,
70 Kč, 106 minut, titulky.
úterý – středa 1. – 2. května 19.30 hod.

Talisman (The Lucky One)
Americké drama. Režie: Scott Hicks.
Snímek vychází ze stejnojmenné novely úspěšného amerického spisovatele Nicholase Sparkse. Ta
pojednává o vojákovi americké armády a o jeho
cestě za neznámou ženou z fotografie, kterou
našel při jedné z akcí v Iráku. Logan má za to, že
fotografie mu přinesla štěstí a pomohla mu v Iráku
přežít. Po svém návratu z války se rozhodne dotyčnou ženu vyhledat. Podaří se mu zjistit jméno
ženy z fotografie i místo, kde rozvedená Beth žije
spolu se svým malým synem. Logan nepřestává
věřit, že to byl osud.
Hrají: Zac Efron, Taylor Schilling, Blythe
Danner, Adam LeFevre a další.
Od 12 let, 90 Kč, 110 minut, titulky.

KÁZETKO – duben 2012 – Vydalo Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, Komenského 1, PSČ 757 01,
IČ: 00368946. Redakce: Ondřej Smolka, Jakub Vémola. Tisk: Colora s.r.o., Valašské Meziříčí. Registrační číslo MK ČR E 13259
Uzávěrka tohoto čísla: 14.3.2012. Za změny po tomto datu nenese redakce zodpovědnost.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Po – Pá 9.00 – 17.00, tel.: 571 684 558, 605 733 274, bajanova@kzvalmez.cz
REDAKCE: 571 684 460, 739 470 291, smolka@kzvalmez.cz
Informace o provozu restaurace a cateringu na tel.: 602 768 515.

duben 2012

www.kzvalmez.cz

