03/13
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s-klub >> pipi dlouhá punčocha, kino svět >> croodsovi m-klub >> bayley, galerie kaple >> Dana Sahánková

Setkání divadel – Malé jevištní formy 2013
Nové inscenace, vypilované
dialogy, překvapivé závěry,
herecké výkony hodny cen
Thálie, známé i neznámé divadelní spolky, dlouholetí rivalové, ale i dobří přátelé a to
všechno dohromady pod jednou střechou Kulturního zařízení města Valašského
Meziříčí. V pátek 22. a v sobotu 23. března se zde totiž
uskuteční další ročník festivalu amatérských divadel
Setkání divadel – Malé jevištní formy 2013.
Setkání divadel – Malé jevištní formy probíhají na zámku
Ž e r o tín ů ve Va l a š s ké m
Meziříčí už poměrně dlouhou dobu. Letošní
ročník nese číslo 35 a amatérská divadla se
budou opět snažit přesvědčit odbornou porotu o tom, že právě oni jsou ti, kteří si zaslouží
získat postup na celostátní přehlídku. Členové
poroty budou hodnotit jednotlivá představení,
své názory přednesou divadlům a přítomným
divákům na jednotlivých seminářích a v sobotu
23. března, na konci závěrečného semináře vyhlásí dvě nejlepší postupující divadla. Jedná se
o postup na Celostátní přehlídku experimentujícího divadla Šrámkův Písek a Celostátní přehlídku studentských divadelních souborů Mladá
Scéna v Ústí nad Orlicí.
Doporučení do celostátních soutěží nejsou jediné ceny, které odborná porota složená z dramaturgů, režisérů profesionálních divadel,

Siekliková: „Každý z diváků dostane při odchodu ze
sálu kuličku, kterou vhodí
do pro to určených bedýnek
s čísly 3, 2 a 1 podle svého
uvážení, zda se mu divadlo
líbilo či nelíbilo. Výsledek
bude vypočítaný průměrem
a bude zajímavý, protože se
tak porovná, jestli se diváci
shodli s odbornou porotou
nebo mají jiný názor.“

divadelních teoretiků a pedagogů na závěrečném večeru udělí. Porota pečlivě sleduje také
jednotlivé herecké výkony divadelníků a tomu
nejlepšímu z nejlepších udělí originální skleněnou sošku z dílny Střední uměleckoprůmyslové
školy sklářské ve Valašském Meziříčí za nejlepší herecký výkon. Letos poprvé se budou moci
do hodnocení zapojit i samotní diváci festivalu. Ti tak podle svého uvážení a svých pocitů
mohou zvolit divácky nejoblíbenější divadelní
představení celého festivalu. Nová udělovaná
cena diváků nese jméno jednoho ze zakladatelů
Malých jevištních forem pana Josefa Fabiána.
Cena Josefa Fabiána je tak památkou na tuto
nepřehlédnutelnou osobnost meziříčské kultury a místního divadelního života. A jak vlastně bude celé hodnocení probíhat? Tuto otázku
zodpověděla dramaturgyně přehlídky Magda

Soutěžní představení nejsou to jediné, na co se
účastníci a diváci festivalu mohou těšit. Součástí
Setkání divadel je i takzvaný doprovodný program,
v rámci kterého letos v M-klubu vystoupí originální kladenská skupina Zrní a o afterparty se postarají Diskjockejové, dvojice tvořená
Petrem Markem ze skupiny Midi Lidi a Johanou
Švarcovou z kapely Kazety.
Dvoudenní divadelní maraton i sobotní doprovodný program je určen nejen účinkujícím, ale
i široké veřejnosti a milovníkům klasického divadla a improvizace. Vstupenky je možno koupit v Informačním centru ve Valašském Meziříčí.
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)

Nový systém prodeje vstupenek KZ spuštěn!
Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí přechází na nový systém prodeje vstupenek na akce
konané M-klubem, S-klubem a Malou scénou za
oponou. Doposud probíhal fyzický prodej vstupenek pomocí několik let starých kotoučových vstupenek. „Nový systém prodeje jsme plánovali již
delší dobu. Přípravy a zavedení ale potřebovaly
svůj čas, než se mohlo všechno spustit,“ řekl ředitel KZ Roman Štěrba. Předprodej vstupenek
zůstává i nadále v Turistickém informačním centru na druhém nádvoří zámku Žerotínů.
„Během února probíhaly zkušební prodeje
vstupenek, ale některé akce byly prodávány
již pouze novým systémem, abychom vychytali případné problémy,“ sdělila pracovnice TIC
Kateřina Španělová. Vstupenky tak celou reformací získaly nový grafický vzhled a tvar. Změna

se netýká jen fyzického prodeje vstupenek, ale
změnil se i systém on-line prodeje. „Zájemci
o vstupenky se však nemusí bát složitějšího nákupu přes internet. Naopak se totiž celý prodej
zjednodušil a s novým systémem lze přes internet prodávat vstupenky i na divadelní představení pořádané jak ve velkém sále, tak i v M-klubu,
jako jsou například představení Divadla Schod,“
dodal Štěrba.
Při on-line nákupu vstupenek tedy stačí postupovat stejně jako vždycky. U jednotlivé akce
je v pravém horním rohu obdélník s nápisem
„Koupit online“, který po kliknutí převede zákazníka na prodejní stránku vstupenky.kzvalmez.
cz, kde ve třech jednoduchých krocích stačí
zadat pouze množství vstupenek, způsob doručení (eVstupenkou nebo osobně) a dokončení

www.kzvalmez.cz

nákupu. Při koupi eVstupenky program nově
nabídne způsob úhrady vstupenek, a to buď
převodem z účtu, nebo platební kartou online.
U akcí konaných S-klubem v sále KZ se při koupi
vstupenek objeví plánek sálu a tím i obsazená
místa. Poté si stačí pouze vybrat místo a postupovat stejně jako při nákupu lístků na koncert.
Rezervace vstupenek trvá 7 dní, pokud nedojde
k zaplacení nebo vyzvednutí lístků tak se rezervace automaticky ruší. Zároveň si tak můžete
zakoupit vstupenky na více akcí, které jsou již
v nabídce. „Doufáme, že budou návštěvníci našich kulturních akcí s novými vstupenkami i systémem spokojeni a že vše půjde tak jak má. Je
možné, že bude potřeba vychytat ještě některé
mouchy, ale na kvalitě prodeje a komfortu by se
nemělo nic změnit,“ zakončil ředitel KZ Roman
Štěrba. (smo)
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pátek 22. března a sobota 23. března, celé KZ

SETKÁNÍ DIVADEL
MALÉ JEVIŠTNÍ FORMY 2013
Regionální kolo soutěže amatérských divadel
o postup na celostátní přehlídku.

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

Vstupné na festival i doprovodný program 100 Kč.

pátek 8. března v 18.30 hod., sál KZ
Michael Cooney

čtvrtek 4. dubna v 19.00 hod., sál KZ

NÁJEMNÍCI PANA SWANA
ANEB HABAĎŮRA
Brilantní situační komedie o tom, jak těžké je
někdy mluvit pravdu. Erik Swan přijde na vychytralý způsob, jak se dostat k penězům, a vymyslí malý podfuk s fiktivními nájemníky. Postupem
času se mu však situace dokonale vymkne
z rukou…
Ochotnický divadelní soubor Hrachovec

pátek 8. března ve 20.00 hod.

BLUES STREET BAND
+ MOTHERS FOLLOW CHAIRS

Připravujeme:

JAROSLAV WYKRENT
HUDEBNÍ TROJTEČKA
Koncert shrnuje Wykrentovu dosavadní tvorbu.
Zazní osvědčené a oblíbené hity jako Agnes, Řeka
lásky nebo Pentle růžová, písně známé z televizních pořadů, folkových pódií, ale i současná tvorba.
Hudební doprovod skupina In Blue.
Prodej vstupenek od 11. března, vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.

Vstupné 70 Kč.

MALÁ SCÉNA ZA OPONOU

sobota 9. března v 16.00 hod., sál KZ
Astrid Lindgrenová

čtvrtek 7. března ve 20.00 hod.

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA

Veselé vdovy valašské
Vstupné 80 Kč.

Vstupné 60 Kč.
sobota 9. března ve 20.00 hod.

EMERGENCY EXIT
+ KONĚ A PRASE
Vstupné 60 Kč.

DÁŠA VOŇKOVÁ – ANDRTOVÁ
SLUNCI LEŽÍM V RUKOU

neděle 10. března v 19.00 hod.

Koncert osobité písničkářky a kytaristky s nezaměnitelným hráčským stylem.

Návštěvní místnosti + Představy

Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 120 Kč.
čtvrtek 28. března ve 20.00 hod.

!SPECIAL KONCERT!
Nejnaléhavější hlas jihoafrického blues

GERALDCLARK BLUES BAND

DIVADLO ZtiCHa
Veřejná generální zkouška.
Vstupné 30 Kč.
úterý 12. března v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
Z pohádky do pohádky
Vstupné 80 Kč.
středa 13. března v 19.00 hod.

Pipi má nevšední jméno, chování i vzezření
a navíc bydlí sama bez rodičů v domku na okraji města. Přijměte spolu s jejími kamarády Anitou
a Tomíkem pozvání k mnohým dobrodružstvím…
Divadlo Bajka Český Těšín

IMPROLIGA

Pohádkové předplatné Sedmikráska, doprodej
vstupenek, vstupné dospělí 100 Kč, děti 60 Kč.

HOUSE PARTY CLASSIC

Valouny (Valmez) vs. Bafni (Brno)
Vstupné 80 Kč.
pátek 15. března ve 20.00 hod.
Vstupné 50 Kč.

sobota 16. března ve 20.00 hod., sál KZ

ROCKOVÝ PLES
...tak trochu jiný ples…
Předprodej vstupenek od 15. 2. v Informačním
centru a prodejně Hudebních nástrojů na ulici
Mostní, Valašské Meziříčí. Vstupné 150 Kč.

Koncert charismatického zpěváka, hudebníka
a bluesového písničkáře z Johannesburgu.
Vstupnév předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč.

tel.: 571 684 444 (577)
více informací na: mklub.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
pátek 1. března ve 20.00 hod.

Koncert Petra Bazaly, absolutního vítěze mistrovství světa v interpretačním umění na klavír a Elišky
Hasalíkové, absolutní vítězky dětské kategorie
mistrovství světa v interpretačním umění ve hře
na akordeon v Los Angeles.
Předprodej od 1. 3., vstupné v předprodeji dospělí 100 Kč, děti 50 Kč. Na místě dospělí 120 Kč,
děti 70 Kč.
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Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 100 Kč.

Vstupné 80 Kč.

Vstup zdarma.

PETR BAZALA
A ELIŠKA HASALÍKOVÁ

alternative-noise-rock / Praha

DIVADLO SCHOD
Z pohádky do pohádky

CHAVERUT 2013

středa 20. března v 19.00 hod., sál KZ

OTK

středa 20. března v 19.00 hod.

neděle 3. a 10. března v 16.00 hod., sál KZ
neděle 17. března v 16.00 hod., M-klub
Devátý ročník série programů věnovaných Izraeli
pod názvem Chaverut – Přátelství, který připravilo Město Valašské Meziříčí ve spolupráci s českou pobočkou ICEJ.

neděle 17. března ve 20.00 hod.

sobota 23. března ve 20.00 hod.

ZRNÍ
Afterparty:

DISJOCKEJOVÉ

Křest nové desky Kdybych já věděl...

(Petr Marek/ Midi Lidi + Johana Švarcová / Kazety)
Doprovodný program festivalu Setkání divadel –
Malé jevištní formy 2013.

Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.

Vstupné 100 Kč.

sobota 2. března ve 20.00 hod.

neděle 24. března ve 19.00 hod.

DOCUKU a hosté

MONKEY BUSINESS
Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 290 Kč.

BLAZE BAYLEY & THOMAS
ZWIJSEN + IRON MAIDEN REVIVAL

úterý 5. března v 19.00 hod.

Akustický koncert bývalého zpěváka světoznámé
skupiny Iron Maiden.

DIVADLO SCHOD

Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 290 Kč.

www.kzvalmez.cz

středa 27. března v 18.00 hod.

EXPEDIČNÍ KAMERA 2013
Festival cestovatelských a outdoorových filmů.
Vstupné 60 Kč.

kuchyně. Experimentuje s pálením obrazů a včelím voskem. Vystudovala SUPŠ sklářskou ve Val.
Meziříčí a Fakultu umění v Ostravě. Byla finalistkou ceny kritiky za mladou malbu 2012, kde se
umístila na druhé pozici.

L. Jackson, Kerry Washington, Christoph
Waltz a další.
Přístupno od 15 let, cena 90 Kč, 165 minut, původní s titulky, digitální kopie.
čtvrtek – středa, 7. – 13. března, 17.30 hod.

čtvrtek 28. března v 19.00 hod.

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

DIVADLO SCHOD
Veselé vdovy valašské

Český animovaný film. Režie: Michal Žabka.

Vstupné 80 Kč.
pátek 29. března ve 20.00 hod.

DUBSTEP BEATS
Vstupné 50 Kč do 22.00 hod., pak 70 Kč.
sobota 30. března v 19.30 hod.

Muzikantské Velikonoce
Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil
letos už 40 let od svého „narození“, prvního vydání
kresleného příběhu autora a výtvarníka Jaroslava
Němečka. Teprve nyní se však Fifinka, Myšpulín,
Piňďa a Bobík dostávají na filmové plátno. Těšit
se můžete na spoustu humorných situací, nečekaných zápletek a překvapení.

PITCH BENDER , VINTA G E M ACHINE ,
AQUASTIC a jam session.
Vstupné 100 Kč.
neděle 31. března ve 20.00 hod.

DYMYTRY
+ BLACK ADDER + BAD FACE
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

tel.: 571 622 766
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku

Přístupno, cena 110 Kč, 93 minut, česky, digitální kopie.

čtvrtek – neděle, 28. února – 3. března, 15.30 hod.

čtvrtek, 7. března, 19.30 hod.
sobota – neděle, 9. – 10. března, 19.30 hod.
úterý – středa, 12. – 13. března, 19.30 hod.

O MYŠCE A MĚDVĚDOVI

(Ernest et Celestine)
Francouzský animovaný film.
Režie: Benjamin Renner.

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

Přístupno, cena 90 Kč, 80 minut, český dabing,
digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 28. února – 3. března, 17.30 hod. ve 3D
pondělí – středa, 4. – 6. března, 17.30 hod. ve 2D

JENÍČEK A MAŘENKA:
LOVCI ČARODĚJNIC

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

(Hansel and Gretel: Witch Hunters)
Americké akční fantasy.
Režie: Tommy Wirkola.

9. 2. 2013 – 4. 4. 2013

Hrají: Jeremy Renner, Gemma Arterton, Famke
Janssen, Peter Stormare, Derek Mears a další.

DANA SAHÁNKOVÁ
CAVE BĒSTIĀS
Absolventka pražské AVU na sebe upozornila
především v rámci Ceny kritiky 2012, kde získala
Cenu sympatie diváků. Náměty jejich velkoformátových kreseb tuší vycházejí z rodinného prostředí. Reflektují symbiózu člověka, zvířete a nábytku.
Všudypřítomné osrstění se stává jakousi draperií
zakrývající faktické tělo a evokuje k sjednocení.
Z raných děl Dany Sahánkové (1984) cítíme harmonii domova, kde zvířata jen tak polehávají, ale
v současné tvorbě nalézáme neklid až vzpouru.

Přístupno od 12 let, cena za 3D verzi 150 Kč, cena
za 2D verzi 100 Kč, 83 minut, původní s titulky, 3D
a 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 28. února – 3. března, 19.30 hod.

MARTIN A VENUŠE
Česká komedie. Režie: Jiří Chlumský.
Vendula a Martin společně založí rodinu. Mají
dvojčata, holčičky předškolního věku a jednoho
kluka, batole. Ona se stará o rodinu a on je většinu
času v práci. Každý dělá pro rodinu maximum, ale
zároveň se cítí nedoceněný tím druhým. Události
naberou spád uzavřenou sázkou, kdy Martin slíbí,
že se postará o děti a domácnost během jednoho měsíce.
Hrají: Marek Taclík, Kristýna Boková, Zuzana
Stivínová, Jan Budař, Tomáš Hanák, Tomáš
Matonoha a další .
Přístupno od 12 let, cena 110 Kč, 102 minut, česky,
digitální kopie.
pátek, 8. března, 19.30 hod.

ANDREA BOCELLI: LOVE IN
PORTOFINO (záznam z koncertu)
Režie: David Horn.

TERAPIE LÁSKOU

(Silver Linings Playbook)
Americké komediální drama.
Režie: David O. Russell.
Hrají: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert
De Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker a další.
Přístupno od 15 let, cena 100 Kč, 122 minut, původní s titulky, digitální kopie.
pondělí – středa, 4. – 6. března, 19.30 hod.

NESPOUTANÝ DJANGO
14. 2. 2013 – 29. 3. 2013

KAMILA RÝPAROVÁ
KITCHEN STORIES
Rodačka z Rožnova pod Radhoštěm Kamila
Rýparová (1987) zkoumá postavení ženy v klasických scénářích jako určující středobod rodinného
štěstí. Zpočátku se její tvorba ubírala figurálním
pojetím, ale nyní je fascinovaná čistými prostory

(Django Unchained)
Americký western.
Režie: Quentin Tarantino.
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před vypuknutím Občanské
války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django.
Ten má šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr.
Schultzovi svobodu, pokud se mu povede dopadnout vraždící bratry Brittlovy.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Samuel

www.kzvalmez.cz

Záznam z koncertu nevidomého pop-operního
zpěváka Andrea Bocelliho, který se uskutečnil
v srpnu 2012 v malebném přímořském městečku Portofino. Bocelli zde vystoupil s čistě romantickým repertoárem milostných písní, které převzal od legend jako Frank Sinatra, Elvis Presley,
Edith Piaf a další.
Hrají: Andrea Bocelli, Chris Botti, Caroline
Campbell, Sandy, Veronica Berti, Helene
Fischer a další.
Přístupno, cena 250 Kč, 102 minut, původní s titulky, digitální kopie.
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pondělí, 11. března, 19.30 hod.

ROZCHOD NADERA A SIMIN
(Jodaeiye Nader az Simin)
Iránské drama.
Režie: Asghar Farhadi.
Manželská dvojice, Nader a Simin, čelí životnímu rozhodnutí, které ovlivní nejen jejich vztah,
ale především budoucnost dcery Termeh. Jedině
pokud odejdou z Iránu, zajistí jí svobodný život,
ale Nader odmítá opustit vážně nemocného otce.
Hrají: Leila Hatami, Peyman Moaadi, Shahab
Hosseini, Sareh Bayat, Sarina Farhadi a další.
Přístupno, cena 70 Kč, 120 minut, původní s titulky, 35 mm filmová kopie.

armády dopadla a zastřelila nejhledanějšího teroristu světa, Usámu Bin Ládina. Desetiletý hon
na démona zaznamenala v mistrovsky natočeném thrilleru oscarová režisérka Kathryn Bigelow.
Hrají: Jessica Chastain, Jason Clarke, Joel
Edgerton, Mark Strong, Jennifer Ehle a další.
Přístupno od 15 let, cena 90 Kč, 157 minut, původní s titulky, digitální kopie.

CROODSOVI (The Croods)
Americká animovaná komedie.
Režie: Chris Sanders, Kirk De Micco.

Česká komedie. Režie: Zdeněk Troška.

čtvrtek – neděle, 14. – 17. března, 19.30 hod.

SMRTONOSNÁ PAST:
OPĚT V AKCI (A Good Day to Die Hard)
Americký akční thriller.
Režie: John Moore.
Bruce Willis se vrací se svou nejslavnější filmovou rolí,
tedy jako John McClane, „lidový“ hrdina, který díky
svým schopnostem nakonec vždycky přežije všechno
a všechny. Tentokrát se polda, jenž nebere rukojmí,
vážně ocitne v nepravou chvíli na nepravém místě,
když vyrazí do Moskvy, aby pomohl synovi Jackovi.
Hrají: Bruce Willis, Jai Courtney, Amaury
Nolasco, Cole Hauser, Sebastian Koch a další.
Přístupno od 12 let, cena 120 Kč, 105 minut, původní s titulky, digitální kopie.
pondělí – středa, 18. – 20. března, 17.30 hod.

NEPOUŽITELNÍ

(Del‘autre côté du périph)
Francouzská komedie.
Režie: David Charhon.
Nejzářivější hvězda současné francouzské komedie, Omar Sy, se po velkém úspěchu Nedotknutelných představuje v dalším filmu o dvou parťácích jiného původu a barvy pleti, kteří společně
překonávají nástrahy osudu.
Hrají: Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina Ouazanim,
Lionel Abelanski, Youssef Hajdi a další.
Přístupno od 12 let, cena 90 Kč, 96 minut, původní s titulky, digitální kopie.

Příběh první pravěké rodiny na světě. Taťka Grug
se řídí svéráznou filozofií přežití „Strach je dobrý,
změna špatná“, a drží se jí až do chvíle, kdy dojde
ke zničení jejich rodné jeskyně. A tak Croodsovi
podnikají cestu do neznáma, ohromující výlet do
krajiny plné nejrůznějších a někdy i pěkně nebezpečných stvoření. Jejich pohled na svět se díky
tomu navždy změní.
Přístupno, cena 150 Kč, děti do 15 let cena 130 Kč,
100 minut, český dabing, 3D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 21. – 24. března, 19.30 hod.

NA ŠROT (21 and over)
Americká komedie.
Režie: Jon Lucas, Scott Moore.
Jeffovi je právě 21 a plnoletost se musí pořádně oslavit. Zpít se na šrot se však nedoporučuje
noc před největší zkouškou na medicíně. Scénáristé Pařby ve Vegas a Pařby v Bangkoku jsou
zpět s další komedií.
Hrají: Miles Teller, Justin Chon, Jonathan
Keltz, Sarah Wright a další.
Přístupno od 15 let, cena 100 Kč, 92 minut, původní s titulky, digitální kopie.
pondělí – středa, 25. – 27. března, 17.30 hod.

HLEDÁ SE PREZIDENT
Český dokument. Režie: Tomáš Kudrna.
Jeden z historických okamžiků novodobých českých dějin – první přímou volbu hlavy státu – zachytil režisér Tomáš Kudrna v novém dokumentárním filmu. Na pozadí dramatických událostí
doprovázejících první prezidentské volby se tvůrcům podařilo zachytit obraz jednotlivých kandidátů tak, jak je nebylo možné poznat prostřednictvím
zpravodajských médií.

PROJEKT 100

Přístupno od 12 let, cena 70 Kč, 166 minut, původní s titulky, digitální kopie.
středa, 27. března, 15.00 hod.

VE STÍNU
České kriminální drama.
Režie: David Ondříček.
V bývalém Československu 50. let se odehrává
napínavý kriminální příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán Hakl vyšetřuje krádež v klenotnictví.
Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik
tajné policie začíná stávat politická kauza.
Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa
Norisová, Jiří Štěpnička, Marek Taclík, David
Švehlík, Filip Antonio a další.
Přístupno, cena 50 Kč, 106 minut, česky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 28. – 31. března, 17.00 hod. ve 3D
pondělí – středa, 1. – 3. dubna, 17.00 hod. ve 2D

MOCNÝ VLÁDCE OZ

(Oz: The Great and Powerful)
Americké dobrodružné fantasy.
Režie: Sam Raimi.

Oscar Diggs, druhořadý cirkusový kouzelník
s pochybnou morálkou, se dostane z prašného
Kansasu do životem pulsující Země Oz. Sláva
a bohatství jsou jeho, dokud nepotká tři čarodějky: Theodoru, Evanoru a Glindu.
Hrají: James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz,
Michelle Williams, Zach Braff a další.
3D cena: dospělí 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč
2D cena: dospělí 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč,
125 minut, český dabing, 3D a 2D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 28. – 31. března, 19.30 hod.

BEZ DOTEKU

pondělí, 25. března, 19.30 hod.

Celovečerní debut nejmladšího českého režiséra
Matěje Chlupáčka (18) vypráví příběh dospívající
dívky Jolany, která je předmětem sexuální touhy
svého nevlastního otce.
Hrají: Tereza Vítů, Marian Roden, Petra
Lustigová, Kryštof Hádek, Adrian Jastraban,
Ondřej Malý a další.

30 MINUT PO PŮLNOCI

Největší hon na člověka v dějinách. Brzy nad
ránem 2. května 2011 speciální jednotka americké

Hlavními hrdiny jsou tři bohémové: spisovatel Marcel, malíř Rodolfo a hudební skladatel Schaunard, kteří čelí všeobecnému nepochopení a nedocenění své tvůrčí geniality.

(Zero Dark Thirty)
Americký thriller. Režie: Kathryn Bigelow.

(Once Upon a Time in the West)
Legendární western. Režie: Sergio Leone.

Přístupno, cena 80 Kč, 90 minut, česky, digitální kopie.

BOHÉMSKÝ ŽIVOT (La vie de bohème)
finské koprodukční drama.
Režie: Aki Kaurismäki.

pondělí – středa, 18. – 20. března, 19.30 hod.

TENKRÁT NA ZÁPADĚ

Mistrovské dílo Sergia Leoneho a jeden z nejlepších westernů vůbec splétá osudy čtyř ikonických
postav – ovdovělé ženy, nemilosrdného zabijáka,
tajemného mstitele a bandity – do příběhu umírajícího Západu a jeho mýtů.
Hrají: Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia
Cardinaleová, Jason Robards, Frank Wolff a další.

BABOVŘESKY

Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 133 minut, česky,
digitální kopie.

Přístupno od 15 let, cena 70 Kč, 100 minut, původní s titulky, digitální kopie.
úterý – středa, 26. – 27. března, 19.30 hod.

čtvrtek – neděle, 21. – 24. března, 17.00 hod. ve 3D

čtvrtek – neděle, 14. – 17. března, 17.00 hod.

Film Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky.
S nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu
v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají
hlavu jejím obyvatelům.
Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie
Plekancová Vondráčková, Lukáš Langmajer,
Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský a další.

S tímto nepochopením souvisí tíživá životní situace a vpravdě bohémské přežívání na okraji společnosti. Hrají: Matti Pellonpää, Evelyne Didiová,
André Wilms, Jean-Pierre Léaud, Louis Malle
a další.

České drama. Režie: Matěj Chlupáček.

Přístupno od 15 let, cena 100 Kč, 72 minut, česky,
digitální kopie.
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