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s-klub >>muzejní noc, kino svět >>pařmeni, m-klub >>rány těla, galerie kaple >>czech press photo

Valašský špalíček slaví 30. narozeniny
Hudební festival Valašský špalíček letos
slaví jubilejní třicáté festivalové narozeniny.
Jako tradičně se bude festival na křižovatce žánrů konat v areálu zámku Žerotínů ve
Valašském Meziříčí. Zahájen bude ve čtvrtek 21. června vernisáží vítězných fotografií soutěže Czech Press Photo, kde budete
moci shlédnout i to, co z nejrůznějších důvodů a navzdory svým kvalitám nenachází uplatnění v médiích a speciálním koncertem valašskomeziříčské kapely The Dust se
smyčcovým orchestrem na nádvoří zámku
Žerotínů. Výstava Czech Press Photo bude

po dobu festivalu přístupná zdarma. Program
festivalu potrvá do soboty 23. června 2012
a kromě tradiční hlavní scény na nádvoří
zámku a scény v M-klubu letos přibude také
malá scéna v Blues Jazz Clubu restaurace
U Zvonu přímo na náměstí. Zde je na pátek
naplánován vzpomínkový večer a ohlédnutí za prvním ročníkem Valašského špalíčku
a sobotní program se ponese v duchu hudebního nakladatelství Indies. V rámci festivalu nebudou chybět ani již tradiční programy
nejen pro školy. Celkem se na všech scénách v průběhu hlavního programu představí

více než třicet kapel a hudebníků z České
republiky, Velké Británie, Irska, Německa,
Řecka, Polska a Brazílie, jenž nabídnou
pestrou paletu žánrů. Předprodej dvoudenních vstupenek na Valašský špalíček probíhá v Informačním centru na druhém nádvoří zámku Žerotínů nebo online na stránkách
Kulturního zařízení www.kzvalmez.cz.

Čtvrtek 21.6.

Prago Union & Livě Band
N.O.H.A. (US/BR/CZ)

Václav Koubek s kapelou
Jablkoň
Garage & Tony Ducháček
Lenka Dusilová
Toxique

sál KZ od 8.00
Dopolední programy pro pilné
záškoláky, pořady nejen pro
studenty meziříčských škol.

Kaple od 18.00
Czech Press Photo

Nádvoří od 19.00

M-klub od 17.45
A Banquet
Rara Avis
Kuzmich Orchestra
The Roads
Gang Ala Basta
Midi Lidi

The Dust & Smyčcový Orchestr

Malá scéna U Zvonu od 19.30
...po 30 letech

Pátek 22.6.
Dopolední programy pro
pilné záškoláky.

Petr Lutka
Oldřich Janota
Dagmar Voňková
Václav Koubek
Půlnoční blues: Blues Street Band

Nádvoří od 17.00

Sobota 23.6.

Vltava
Tomáš Klus
Akurat (PL)

Nádvoří od 15.45

sál KZ od 8.00

Blue Effect
www.kzvalmez.cz

Dvoudenní vstupné v předprodeji je 300Kč, na
místě 380Kč. Jednodenní vstupenka za 250Kč
bude v prodeji pouze na místě v den programu.

M-klub od 16.40
Zrní
Tim Holehouse (GB)
Sea+Air (DE)
Ann Scott (IE)
Gemma Hayes (IE)
Goodfellas
Nylon Jail

Malá scéna U Zvonu od 17.00
Indies Happy Trails uvádí:
Ciment
Ľuboš Beňa (SK)
Slávek Klecandr + Roman Dostál
Lidopop
Karel Vepřek
Marcel Kříž
červen 2012

Již třetím rokem se Valašské Meziříčí přidává
k významné události Muzejních nocí, jenž mají
v Evropě dlouholetou tradici. V průběhu Muzejní
noci budou pro všechny připraveny muzejníčky,
do nichž budou návštěvníci střádat razítka z jednotlivých institucí. Ti, kteří získají všechna razítka,
mohou vyhrát 5 volných vstupenek na Valašský
špalíček, 6 volných vstupů do valašskomeziříčské
hvězdárny a 3 rodinné vstupenky do Muzea regionu Valašska, Zámek Kinských.

Program muzejní noci
19:00 Slavnostní zahájení muzejní noci na II. nádvoří zámku Žerotínů.
19:00–23:30 Meziříčské noční putování – jednotlivá zastavení (pořadí si můžete zvolit libovolné).

II. nádvoří zámku Žerotínů
19:20
Hudební vystoupení divadla Schod v doprovodu
skupiny Droband uvede člen divadelního souboru Jiří Vymětal.
20:00
Ovocelenina – Mladá kapela vycházející z rocku
a bluesrocku 60. let obohaceného o současné
rytmy a prvky.
22:40
Emergency Exit – Původem vsetínské seskupení, jež si klade za cíl hrát inteligentnější hudbu.

Muzeum regionu Valašsko,
zámek Kinských

tel.: 571 684 577 (557)
více informací na: sklub.kzvalmez.cz

Prohlídka nové „Hasičské expozice“.

čtvrtek 14. června v 17.00 hodin, sál KZ

Lovení „Muzejních bobříků“.

100. výročí založení
ZŠ Masarykova

evangelický kostel
22:00
Varhanní hudba – Daniela Valchařová (L. S. Bach
a Felix Mendelsohn Bartholdy).
Výstava o historii kostela.

Městská knihovna
Valašské meziříčí,
Krásenská radnice
Otevřeno od 19:00–23:30
„Hádej, kdo jsem“ netradiční literární kvíz pro děti
i dospělé, ve kterém ožijí klasikové literatury.
„Pojďte se bát i smát“ hororové i vtipné klipy o tom,
co lze v knihovně zažít.

19:30–23:00
Prohlídka prostor a zákulisí Kulturního zařízení
s průvodcem v dobovém kostýmu.
V divadelní kavárně promítání filmů o Valašsku
s možností občerstvení.

galerie Sýpka
František Matoušek „Dívka s kotvou“.
Josef Hapka „Malebnost Valašska“.
Výtvarný program pro děti i dospělé.

Galerie Kaple
16:00
Kateřina Šedá „č14“ akce za přítomnosti autorky.
21:00
Kateřina Šedá „č14“ akce za přítomnosti autorky.

Muzeum gobelínů

galerie s kavárnou otevřena do 24 hodin
19:00–23:00
V exteriéru dvora vystaven historický gobelín utkaný v Aubussonu kolem roku 1700.
21:00 a 22:00
Začátky prohlídek kobercové, restaurátorské a gobelínové dílny (vstup ze vchodu ve dvoře).
23:00–23:20
Promítnutí krátkých meziválečných filmů o gobelínce.

lapidárium Trojice

Zpívají a hrají Broučci ZŠ Salvátor Valašské
Meziříčí.
Informac e pro p ř e dplatitele na sezónu
2012/2013 – divadla, koncerty, Sedmikráska.
Prodej, rezervace a potvrzení předplatného dosavadním abonentům 1.–31. srpna 2012, novým
zájemcům o předplatné prodej abonentek 1.–14.
září 2012.
Ukončení prodeje předplatného 17. září 2012.
Programová nabídka předplatného bude zveřejněna v Kázetku – červenec a srpen, na plakátech
a na webových stránkách.

Panelová výstava o historii valašskomeziříčíčských hvězdářů.

Vrtule – svět her a poznání
Pokusy s optickými klamy a iluzemi v interaktivní
expozici „Kdo neviděl, neuvěří“.
Společenské hry a hlavolamy.
Pozor! Vchod zezadu od pošty.

tel.: 571 684 444 (577)
více informací na: mklub.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
pondělí 4. června ve 20.00 hod.

LACO DECZI
& CELULA NEW YORK

Střední
uměleckoprůmyslová
škola sklářská –
školní ateliérová huť
Ukázka ruční výroby foukaného skla.
Jedinečná možnost vidět řemeslo, které má na
Valašsku dlouholetou tradici.

T. J. Sokol Valašské
Meziříčí
Výstava „150 let v pohybu“.
Setkání s kašpárkem, princeznou a dalšími
loutkami.
Aktivní program pro děti.

Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč.
pátek 8. června ve 20.00 hod.

RÁNY TĚLA
THE THREE BLIND MICE (IT)

23:30
Odevzdání a v zápětí slosování muzejníčků
o volné vstupenky.
24:00
Uzavření muzejní noci vystoupením taneční skupiny

D-Company,

při ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí.

17:00
Vernisáž výstavy „Cyrilometodějská tradice na
Valašsku“.
Hledání pokladu „Byzantského kupce“.

červen 2012

Se sluníčkem u vody

Hvězdárna Valašské
meziříčí v zámeckém
parku Kinských

Po setmění pozorování hvězd.

zámek Žerotínů

středa 27. června v 17.00 hodin, sál KZ

Vstupné 70 Kč.

www.kzvalmez.cz

České republiky za přínos v oblasti výtvarného umění. Zdeněk Trs vystudoval pražskou AVU
v ateliéru Zdeňka Berana. Jeho hyper-realistické
obrazy představují vynikající úroveň formalismu.

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. Školní exkurze zdarma.

I 

SUPŠSVM

Výstava nejnovější tvorby studentů
a pedagogů SUPŠ sklářské
Valašské Meziříčí.
25. června – 30. září 2012
Vernisáž proběhne v pondělí 25. 6. v 18.00 hod.
v jižním křídle zámku Žerotínů.
Úvodní slovo Mgr. Dana Budayová.

Kateřina Šedá, č.14

tel.: 571 622 766
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
čtvrtek – středa, 31. května – 6. června, 19:30 hod.

Galerie bude otevřena pouze po dobu akce, která
se koná denně kromě pondělí od 16 do 17 hod., ve
středu od 10 do 11 hod.
Akce probíhá vždy za přítomnosti autorky!!!

Muži v černém 3 (Men in Black 3)
Americká akční sci-fi komedie.
Režie: Barry Sonnenfeld.

CZECH PRESS PHOTO

Přístupno, 165 Kč, 104 minut, český dabing, 3D
digitální kopie.

22. června – 31. srpna 2012
vernisáž: 21. června 2012

čtvrtek – středa, 31. května – 6. června, 17:00 hod.

Sněhurka a lovec

(Snow White and The Huntsman)
Americké akční fantasy.
Režie: Rupert Sanders.
Přístupno, 90 Kč, 126 minut, český dabing, 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 7. – 10. června, 17:00 hod.

Nedotknutelní (Intouchables)
Výstava každoroční soutěže přinášející nezávislé obrazové svědectví o životě tak, jak je vidí
doma i ve světě profesionální fotožurnalisté žijící
v České nebo Slovenské republice. Cílem soutěží a výstav je snaha motivovat fotografy a zprostředkovat veřejnosti nezávislé autentické obrazové svědectví o životě.

František Matoušek,
Dívka s kotvou
11. května – 17. června 2012.

František Matoušek našel novou originální metodu
sdělení něčeho naprosto obyčejného díky malbě
na zpracovávanou džínovinu. Volbou tohoto materiálu odkazuje na dobu takzvaného reálného socialismu, kdy riflovina symbolizovala touhu po svobodnějším životě.

Vladimír Kopecký, Zdeněk Trs
28. června 2012 – 2. září 2012
vernisáž: 27. června 2012

Vladimír Kopecký je český sklářský výtvarník,
malíř a pedagog Dokáže skloubit cit pro skleněný materiál a výrazný smysl pro malířský projev.
V roce 2009 obdržel Cenu Ministerstva kultury

Hrají: Noomi Rapace, Logan Marshall-Green,
Charlize Theron, Michael Fassbender, Guy
Pearce, Idris Elba, Sean Harris a další.
Přístupno od 15 let, cena za 3D verzi 160 Kč, cena
za 2D verzi 100 Kč, 124 minut, titulky, 3D a 2D digitální kopie.

5. května – 15. června 2012.

Kateřina Šedá je první českou umělkyní, která od
významné londýnské instituce Tate Modern získala pozvání k vytvoření samostatného projektu
a v krátké době dosáhla mezinárodního uznání.
V galerii Kaple zvolila formu sdělení. Zasvěcuje
diváka z očí do očí o průběhu a smyslu jejích akcí.

cestu, na jejímž konci chtějí nalézt odpovědi na
nejzákladnější a nejniternější otázky lidského bytí.
Nikdo z posádky ovšem není připraven na nepředstavitelnou hrůzu, která na ně čeká a netuší, že
právě oni budou muset svést děsivý boj o záchranu budoucnosti lidské rasy.

pondělí – středa, 11. – 13. června, 17:30 hod.

2 DNY V NEW YORKU

(2 Days in New York)
Francouzská romantická komedie.
Režie: Julie Delpy.
Mingus se živí jako redaktor a rozhlasový moderátor, jeho francouzská přítelkyně Marion Dupré se
pokouší prosadit jako fotografka. Vedou celkem
poklidný život ve svém newyorském bytě s nevychovanou kočkou a svými dvěma dětmi z předchozích vztahů – dokud ovšem nepřiletí na návštěvu
Marionin žoviální, výstřední tatínek Jeannot a její
sestra Rose. Dva dny s energickými francouzskými příbuznými se mění v peklo na zemi. Trojice
hlučných vetřelců postrádá zábrany a nezná
žádné hranice, pokud jde o jídlo, sex a o kritiku
všeho amerického. Vztah Marion a Minguse je vystaven náročné zkoušce.
Hrají: Julie Delpy, Chris Rock, Alexia Landeau,
Kate Burton a další.
Přístupno, 100 Kč, 91 minut, titulky, 2D digitální
kopie.

Francouzské komediální drama.
Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano.

čtvrtek – neděle, 14. – 17. června, 17:00 hod., ve 3D
pondělí – středa, 18. – 20. června, 17:00 hod., ve 2D

Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svého
nového opatrovníka vybere Drisse, živelného mladíka z předměstí, kterého právě propustili z vězení. Jinými slovy – najde si na tuto práci tu nejméně vhodnou osobu. Podaří se jim však propojit
nemožné: Vivaldiho a populární hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky.
Bláznivým, zábavným, silným, neočekávaným
a hlavně „nedotknutelným“, přesně takovým se
stane jejich přátelství…
Hrají: Francois Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny
a další.

Madagaskar 3 (Madagascar 3)

Přístupno od 12 let, 90 Kč, 112 minut, titulky, 2D
digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 7. – 10. června, 19:30 hod., ve 3D
pondělí – středa, 11. – 13. června, 19:30 hod., ve 2D

PROMETHEUS (Prometheus)
Americké akční sci-fi.
Režie: Ridley Scott.
Proslulý filmař legendárního Vetřelce Ridley Scott
se ve svém novém filmu Prometheus vrací k žánru,
kterému pomáhal psát pravidla. Dva mladí,
úspěšní archeologové Elisabeth Shaw a Charlie
Holloway objevili na různých místech Země několik jeskynních piktogramů z dávných civilizací
a postupně se jim podařilo rozkrýt, že všechny piktogramy poukazují na jedno jediné místo ve vzdáleném vesmíru. S týmem dalších badatelů se tak
na palubě kosmické lodi Prometheus vydávají na

www.kzvalmez.cz

Americká animovaná komedie.
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath.

Aby se dostali domů, byli ochotní hodně riskovat.
Přesto hrdinové Madagaskaru dosud do pelíšků
v newyorské zoo nedorazili. Dobrá zpráva je, že
díky fenomenálnímu úspěchu předchozích dílů dostali v kinech třetí pokus, ovšem zda to tentokrát
vyjde, zůstává ve hvězdách. Po panenském ostrově Madagaskaru a širých afrických pláních si
budou klestit cestičku k domovu džunglí evropských velkoměst.
Přístupno, cena za 3D verzi 150 Kč, cena za 2D
verzi 100 Kč, 92 minut, český dabing, 3D a 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 14. – 17. června, 19:30 hod.

Pařmeni (A Few Best Men)
Australská komedie.
Režie: Stephan Elliot.

červen 2012

Bláznivá komedie o ženichovi a třech svědcích,
kteří se vydají na cestu do australského vnitrozemí na velikou svatbu. Svérázní svědkové se
postarají o řadu skandálních situací a zažijí na
vlastní kůži význam fráze „v dobrém i ve zlém“.
Ztřeštěný příběh je klasickou ukázkou komplikovaných vztahů ženichových přátel s rodinou nevěsty. Rodinná pouta jsou silnější, ale stejně neodbytní jsou i Davidovi přátelé...
Hrají: Xavier Samuel, Rebel Wilson, Olivia
Newton-John, Kris Marshall a další.
Přístupno od 12 let, 100 Kč, 97 minut, titulky, 2D
digitální kopie.
pondělí – středa, 18. – 20. června, 19:30 hod.

Tomorrow Will Be Better
Český dokumentární film.
Režie: Martin Přívratský.
Je leden 2010 a Libor Podmol přijíždí do USA,
kde si v legendárním obchodě od ještě nedávno
nejlepšího freeride jezdce kupuje motorku. Začíná
boj o titul mistra světa ve Freestyle motokrosu.
Tento nový atraktivní sport plný nebezpečných
skoků vyvolal obrovský zájem fanoušků a sponzorů po celém světě. Přes divoké začátky se český
závodník Libor Podmol postupně vypracoval mezi
nejlepší jezdce na světě. Ve svých 26 letech se
pokusí dosáhnout na pomyslnou nejvyšší metu
– stát se Mistrem světa. Fascinující cesta Libora
Podmola zobrazuje svět, ve kterém se plní sny,
přestože někdy odporují zákonům gravitace.
Hrají: Libor Podmol, Rob Adelberg, Petr Kuchař,
Lucas Mirtl, Mike Metzger, Jim McNeil a další.
Přístupno od 12 let, 80 Kč, 73 minut, česky i titulky, 2D digitální kopie.
čtvrtek, 21. června, 18:00 hod.

Madama Butterfly

(Giacomo Puccini)
Záznam přenosu z Metropolitní opery New York.
Puccinniho opera Madama Butterfly vypráví příběh amerického důstojníka, který se zamiluje do
japonské gejšy, které se říká Butterfly. Tato tragická opera o dvou dějstvích se odehrává na počátku
20. století v japonském městě Nagasaki.
Orchestr a sbor Metropolitan Opera New York.
Nastudováno v italském jazyce. V přenosu
jsou použity anglické a české titulky. Délka
představení 3 hod. 33 min. Slevy – ZTP, ZTP/P
se neposkytují. Předprodej od 1.6.2012 v pokladně kina. Rezervace je možná i online.

pátek – pondělí, 22. – 25. června, 17:00 hod.

Tady hlídám já
Česká rodinná komedie.
Režie: Juraj Šajmovič.
Letní rodinná komedie o tom, jak vám pes změní
život…k lepšímu. Úspěšný chemik je donucen
vrátit poukazy na svatební cestu do Řecka. Jeho
nastávající totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce přes jeho nesouhlas psa. Celá rodina se díky
spiknutí holčičky a psa ocitne na prázdninách
uprostřed šumavské „divočiny“. Zpočátku vypadá
alternativní dovolená idylicky. Veškeré plány ambiciozního otce i starostlivé matky berou postupně za své ve chvíli, když dcerka se psem potkají
někoho, kdo jim rozumí.
Hrají: Veronika Divišová, Jitka Ježková,
Vladimír Javorský, Lukáš Vaculík, Pavel Nový,
Simona Stašová, Iva Pazderková a další.
Přístupno, 90 Kč, 110 minut, česky, 2D digitální
kopie.
pondělí – středa, 25. – 27. června, 19:30 hod.

Jan Pavel II. - hledal jsem vás

(Jan Pawel II: Szukałem Was)
Polský dokumentární film.
Režie: Jarosław Szmidt.

Nejdražší polský dokument o nejvýznamnější
osobnosti polských novodobých dějin. Nový polský dokumentární film věnovaný Janu Pavlu II.
vznikal čtyři roky. Natáčen byl ve třinácti zemích
na čtyřech kontinentech. Vedle unikátních archivních záběrů je film vystavěn na rozhovorech s padesáti osobnostmi vybranými z nejrůznějších prostředí. O polském papeži vyprávějí např. tenorista
Placido Domingo, Francesco Cossiga, Dalajlama,
někdejší vatikánský mluvčí Joaquín Navarro Valls
nebo bývalý polský prezident Lech Wałęsa.
Hrají: Placido Domingo, Francesco Cossiga,
Luara Biagiotti, Dalajlama, Joaquín Navarro
Valls, Lech Wałęsa a další.
Přístupno, 80 Kč, 90 minut, titulky, 2D digitální
kopie.
úterý – středa, 26. – 27. června, 17:30 hod.

Věra 68
Český dokumentární film.
Režie: Olga Sommerová.

Přístupno, 300 Kč, 213 minut, titulky, 2D digitální kopie.

JAK PORODIT A NEZBLÁZNIT SE

středa, 27. června, 14:00 hod.

Vrásky z lásky
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 Ota 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 znovu zamotá jeho
osud. Díky ní 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.
Přístupno, 50 Kč, 101 minut, 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 28. 6. – 1. 7., 17:00 hod., ve 3D
pondělí – středa, 2. – 4. července, 17:00 hod., ve 2D

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
(Ice Age: Continental Drift)
Americká animovaná komedie.
Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier.

Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka
Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství.
Právě Scratt, se svou vášní pro žaludy a jejich
ukrýváním totiž způsobí katastrofu nevídaných
rozměrů.

čtvrtek – neděle, 28. června – 1. července, 19:30 hod.

Avengers (The Avengers)
Americký akční film. Režie: Joss Whedon.

(What to Expect When You´re Expecting)
Americká romantická komedie.
Režie: Kirk Jones.

Přístupno od 12 let, 90 Kč, 110 minut, titulky, 2D
digitální kopie.

Přístupno, 80 Kč, 90 minut, 2D digitální kopie.

Přístupno, cena za 3D verzi 150 Kč, cena za 2D
verzi 100 Kč, 94 minut, český dabing, 3D a 2D digitální kopie.

pátek – neděle, 22. – 24. června, 19:30 hod.

Film je humorným pohledem do života pěti párů
v radostném očekávání. Televizní hvězda a fitness guru Jules a její partner Evan přichází na
to, že život ve světle reflektorů je absolutně nic
proti těhotenství. Přemoudřelá dětská spisovatelka
Wendy ochutná svou vlastní medicínu, když s ní
začnou mlátit hormony. Rosie a Marco se musí
poprat s otázkou: Co dělat, když první těhotenství
přijde dřív než první rande?
Hrají: Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Chris
Rock, Elizabeth Banks a další.

Hrají: Věra Čáslavská, Václav Havel, Radka
Čápová, Radka Čáslavská, Marie Ježková,
Bohumil Planka, Jan Potměšil, Martin Vačkář,
Dana Zátopková a další .

Celovečerní dokument režisérky Olgy Sommerové
zachycuje osud Věry Čáslavské, který je zároveň
zrcadlem československé historie a jedinečným
fenoménem v historii českého národa. Sto čtyřicet
medailí, z toho sedm zlatých a čtyři stříbrné olympijské, pasovaly gymnastku Věru Čáslavskou na
nejúspěšnější československou sportovkyni všech
dob. Stovky soupeřek se ji snažily porazit nebo se
jí alespoň přiblížit. Po strhujícím vítězství na olympiádě v Mexiku v roce 1968 byla vyhlášena nejlepší sportovkyní světa, stala se druhou nejpopulárnější ženou planety po Jacqueline Kennedyové
a celý svět jí ležel u nohou.

Marvel Studios uvádí super hrdinský tým všech
dob Avengers, ve kterém se přestaví ikoničtí super
hrdinové – Iron Man, Neuvěřitelný Hulk, Thor,
Captain America, Hawkeye a Black Widow. Když
se objeví nečekaný nepřítel, který ohrožuje světovou bezpečnost, Nick Fury, ředitel mezinárodní mírové agentury, známé také jako S.H.I.E.L.D.,
zjistí, že potřebuje tým, aby odvrátil světovou katastrofu. Začíná provádět nábor po celém světě.
Hrají: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark
Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner,
Stellan Skarsgård, Samuel L. Jackson a další.
Přístupno od 12 let, 80 Kč, 137 minut, titulky, 2D
digitální kopie.
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