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Bubenický syndrom Miloše Meiera
Miloš Meier, jeden z nejpracovitějších, nejlepších
a nejuznávanějších bubeníků u nás má namířeno do
M-klubu se svým bubenickým projektem Drumming
Syndrome. V úterý 16.
dubna od 20 hodin se můžete přijít podívat, poslechnout si a něco se i od Miloše
Meiera naučit.
Miloš Meier patří i navzdory svému věku k nejuznávanějším bubeníkům v českém
showbyznysu, a to nejen
díky úžasné technice hraní,
ale hlavně pro svou univerzálnost. Bez problémů dokáže zahrát tvrdý metal, citlivé
doprovody popových i rockových interpretů a nebrání se ani jakýmkoli experimentům.
Za poslední roky se Miloš Meier vypracoval
mezi bubenickou špičku a při jeho vytíženosti se tomu nelze divit. V současné době působí v Triu Michala Pavlíčka, v Leaders! Kamila
Střihavky, v kapele Noid, nadějné metalové
skupině Dymytry nebo ve vlastní kapele Stroy,
se kterou vydal v roce 2011 singl Forcing The
Earth. Ve Valašském Meziříčí jste jej naposledy mohli vidět o Velikonocích právě se skupinou Dymytry a v loňském roce s Kamilem
Střihavkou a Michalem Pavlíčkem.

Drumming Syndrome,
které vydal v loňském
roce a obsahuje záznamy z koncertů v domovském Hronově, Ostravy
a Olomouce, které doplnil několika sety z pražské
Akropole, bonusovými videoklipy a krátkým dokumentem. Miloš Meier slibuje i speciální světelnou
show, která je novinkou na
tomto turné. Světla budou
součástí bubnů a budou
vizuálně doplňovat hrané
skladby a bubenická sóla.

V březnu tohoto roku Miloš Meier vyrazil
na turné se svým bubenickým projektem
Drumming Syndrome a v půli dubna jej dorazí představit také do M-klubu. Představení
původně vzniklo jako bubenický workshop,
ale postupně se vyvinulo v regulérní koncertní blok. V rámci nového turné budete moci
během dvouhodinového koncertu shlédnout
nový program a uslyšíte nové scénické a atmosférické skladby, které pro Meiera složil
jeho kolega ze skupiny NOID Václav Noid
Bárta. Samozřejmě nebudou chybět ani věci
z nové desky Dymytry nebo skladby z DVD

Miloš Meier má za sebou
celou řadu velmi úspěšných zahraničních v ystoupení. Hrál například na Meinl Drum
Festivalu v Německu, bubenickém festivalu Drummersday v Holandsku nebo na jednom z největších bubenických festivalů na
světě La Rioja Drummming Festival 2011
ve Španělsku. Tady si zahrál po boku bubeníků jako jsou Ray Luzier z Korn, Chris
Adler z Lamb of God či Tommy Aldrige
z Whitesnake nebo Brendan Buckley od
Shakiry. (smo)

Jaroslav Wykrent představí průřez svou tvorbou
Kulturního zařízení 4. dubna od sedmé hodiny večerní a jako doprovod se představí kapela In Blue.

Známý skladatel, textař a legenda české populární hudby, Jaroslav Wykrent, přijede fanouškům do Valašského Meziříčí připomenout své nestárnoucí hity koncertem s názvem
Hudební trojtečka. Koncert se uskuteční v sále

Původně studoval strojařinu, pracoval v železárnách a hrával fotbal, ale díky náhodě se
dostal k písním a postupem času i ke slávě.
Jaroslav Wykrent, rodák z Přerova je jedním z předních českých skladatelů, hudebníků a textařů. Jeho hudební kariéra začala
již v šedesátých letech v bigbeatové skupině Synkopa. Slavným se ale stal až díky své
nejslavnější písni Agnes, která se původně
jmenovala Ročník 26.
Díky úspěchu Agnes se dostal do kontaktu
se skupinou Flamingo, ve které se seznámil
s Marií Rottrovou. Začala tak Wykrentova
www.kzvalmez.cz

etapa dvorního textaře a autora písní, které
se v podání Marie Rottrové staly skutečnými
hity. Mezi tyto písně patří Řeka lásky, Lásko
Střapatá, nohatá, To nic a mnoho dalších.
V posledních letech skládá texty například
pro Josefa Streichla nebo jej můžete slýchat
jako moderátora na vlnách Českého rozhlasu
Olomouc v pravidelném týdenníku Hudební
vzpomínky.
Hudební trojtečka je průřezem Wykrentovy
tvorby. V repertoáru zazní písně shrnující
jeho dosavadní uměleckou kariéru, působení v Synkopě či písně z folkového období. Vstupenky si můžete pořídit v Turistickém
Informačním centru ve Valašském Meziříčí
nebo online z pohodlí domova na stránkách
vstupenky.kzvalmez.cz. (smo)
duben 2013

tel.: 571 684 577 (557)
více informací na: sklub.kzvalmez.cz
čtvrtek 4. dubna v 19.00 hod., sál KZ

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.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.
sobota 6. dubna ve 20.00 hod.

JARNÍ PLES
tanečního studia Linie
Velký sál: QUATRO – Zlín
Divadelní kavárna: DJ Libor Škorňa
Vstupné 260 Kč, 777 651 225, tslinie@volny.cz,
www.tslinie.cz.
čtvrtek 11. dubna a pátek 12. dubna, M-klub

KRÁSENSKÝ ZVONEČEK

přes model rodiny, kdy každý z nás dospěje pod
ochranou rodičů, aby záhy začal chránit je, starat
se o ně a doufal, že je pro svoje děti tím, čím byli
rodiče pro něho.
Účinkují: Iva Janžurová, Sabina Remundová,
Barbora Munzarová, Miroslav Vladyka
Režie: Jakub Nvota, Divadlo Kalich Praha
Divadelní předplatné, doprodej od 2. dubna, vstupné 350 Kč.
středa 24. dubna v 19.00 hod., sál KZ

tel.: 571 684 444 (577)
více informací na: mklub.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
pátek 5. dubna ve 20.00 hod.

MARTIN KASÍK – klavír
Martin Kasík je rodákem z Frenštátu pod Radhoštěm, klavírní hře se věnuje od 4 let a je vítězem
mnoha mezinárodních soutěží.

M-KLUB PARTY
live: THE LININGS (indie-dance / Benešov)
djs: Tichonov DJs + The Linings DJ set

Koncertní předplatné, doprodej vstupenek od
2. dubna, vstupné 150 Kč.

Vstupné 60 Kč, po 23.00 hod. 30 Kč.

čtvrtek 25. dubna v 16.00 hod., sál KZ

FILMOVÝ M-KLUB: SID A NANCY

SEJDEME SE PŘI DECHOVCE

středa 10. dubna v 19.00 hod.
Vstupné 30 Kč.

Dechová hudba města Valašské Meziříčí zve příznivce dobré hudby k tanci a příjemnému poslechu
oblíbených melodií /stolové uspořádání v sále KZ/.
Vstupné 50 Kč.

Sobota 13. dubna ve 20.00 hod.

CLOU + EDWARD’S HOPE

Připravujeme:
čtvrtek 2. května v 19.00 hod., sál KZ
Studio Ypsilon

PÁNSKÁ ŠATNA

Recitační soutěž žáků a studentů škol z Valašského
Meziříčí.

Improvizační show.
Účinkují: M. Dejdar, J. Lábus, J. Jiráň, M.
Janouš, M. Kořínek

sobota 20. dubna v 16.00 hod., sál KZ

Předprodej vstupenek od 1. 4. Vstupné v předprodeji 330 Kč, na místě 390 Kč.

Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 220 Kč.

úterý 28. května v 19.00 hod., amfiteátr
(v případě nepříznivého počasí sál KZ)

MILOŠ MEIER:
DRUMMING SYNDROME

O PRAČLOVÍČKOVI
Pohádka z doby dinosaurů, dinosauřic, prakanců
a praprasat. Můžete se těšit na poučné a veselé
vyprávění, ve kterém se dozvíte jak Pračlovíček
zjistil, že ve dvou jde přece všechno líp.
Divadlo Tramtárie Olomouc
Předplatné Sedmikráska, doprodej vstupenek
od 2. dubna, vstupné dospělí 100 Kč, děti 60 Kč.
pondělí 22. dubna v 19.00 hod., sál KZ

PAVEL LIŠKA, PEPA POLÁŠEK,
MARTIN ZBROŽEK
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK II.
herecko-psychologický balanc
tří odlišných klaunů

JAKUB SMOLÍK s kapelou
Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 250 Kč.

úterý 16. dubna ve 20.00 hod.

Workshop jednoho z nejuznávanějších bubeníků u nás.
Vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 100 Kč.

MALÁ SCÉNA ZA OPONOU

středa 17. dubna v 19.00 hod.

úterý 9. dubna ve 20.00 hod.

DIVADLO SCHOD – JÁNOŠÍK

PHILIPPE BELRAUX (B/D/CZ)

Předpremiéra nové hry.

Koncert alternativního hitmakera, multiinstrumentalisty a zpěváka, který začínal jako klavírista – interpret klasické hudby.

Vstupné 95 Kč, zadní stoly 60 Kč.

Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 120 Kč.

DUŠAN „STOUPA“ JANÁK
TŘI HOROLEZECKÉ SVĚTY

￼
pátek 26. dubna ve 20.00 hod.
Setkání dvou velkých
osobností na jednom pódiu:

JURAJ „DURA“ TURTEV
& MILOŠ ŽELEZŇÁK (SK)

čtvrtek 18. dubna v 19.00 hod.

Vstupné 70 Kč, členové ČHS 50 Kč.
pátek 19. dubna ve 20.00 hod.

M-KLUB PARTY
live: ČOKOVOKO
djs: DJ Vichy & COMMANDER KEEN
Vstupné 80 Kč, po 23.00 hod. 30 Kč.

Improvizované představení, které reaguje na naladění diváků a vše co nás i zmíněně herce právě obklopuje, a tudíž není nikdy stejné a vždy jde v pravém slova smyslu o originál a slibuje hodně zábavy.
Hrají: Pavel Liška, Martin Zbrožek a Pepa
Polášek, svítí Honza Přibil, zvučí Michal Černý

sobota 20. dubna ve 20.00 hod.

ABSTRACT ESSENCE

(experimental-metal / Vsetín)
ASCENDANCY (power-progressive / Vsetín)
PORTA INFERI (metal-power / Nový Jičín)
SCORE IN SIGHT (rock-progressive / Valmez)

Představení mimo předplatné!
Vstupné 250 Kč, od 3. řady na balkóně 200 Kč.

Vstupné 100 Kč.
středa 24. dubna v 19.00 hod.

úterý 23. dubna v 19.00 hod., sál KZ

Frank Houtappels – NA MĚLČINĚ
Hra disponuje životní moudrostí, humorem a zároveň je v něm odvěký příběh běhu času, vnímaný

duben 2013

Koncert šamana slovenského blues a jazzového
kytaristy, hráče na buzuki, mandolínu i banjo.
Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 120 Kč.

www.kzvalmez.cz

DIVADLO SCHOD – JÁNOŠÍK
Premiéra nové hry.
Vstupné 95 Kč, zadní stoly 60 Kč.

pátek 26. dubna ve 20.00 hod.

Lisieux v Normandii, kde podstoupí přijímací pohovor na místo sekretářky. Pohovor dopadne katastrofálně, ale Rose umí neuvěřitelně rychle psát
na psacím stroji.
Hrají: Romain Duris, Déborah François, Bérénice
Bejo, Shaun Benson, Mélanie Bernier a další.

D-COMPANY PARTY
Vstupné 50 Kč.
sobota 27. dubna v 19.00 hod.

IMPROLIGA
Vstupné 80 Kč.

tel.: 571 622 766
více informací na: kino.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku
pondělí – středa, 1. – 3. dubna, 17.00 hod.

MOCNÝ VLÁDCE OZ
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

(Oz: The Great and Powerful)
Americké dobrodružné fantasy.
Režie: Sam Raimi.
Hrají: James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz,
Michelle Williams, Zach Braff a další.
Přístupno, cena 120 Kč, děti do 15 let cena 100 Kč,
125 minut, český dabing, digitální kopie.

Přístupno, cena 90 Kč, 111 minut, původní s titulky, digitální kopie.
pondělí, 8. dubna, 19.30 hod.

VĚRA 68
Český dokument. Režie: Olga Sommerová.
Celovečerní dokument zachycuje osud V. Čáslavské.
Sto čtyřicet medailí, z toho sedm zlatých a čtyři stříbrné olympijské, pasovaly gymnastku Věru Čáslavskou
na nejúspěšnější československou sportovkyni
všech dob.
Hrají: Věra Čáslavská, Václav Havel, John Bok,
Radka Čáslavská, Jan Potměšil a další.
Přístupno, cena 70 Kč, 90 minut, česky, digitální kopie.

pondělí – středa, 1. – 3. dubna, 19.30 hod.
úterý – středa, 9. – 10. dubna, 19.30 hod.

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

NA DŘEŇ (De Rouille et d‘os)
Francouzské drama.
Režie: Jacques Audiard.

SMRTELNÉ LŽI (Arbitrage)

Vernisáž: čtvrtek 18. 4. 2013 v 18.00 hod.
19. 4. 2013 – 13. 6. 2013

Ani Stephanie ani Ali zatím netuší, že každému
z nich se vlastní svět již brzy zhroutí a jediné, co
je může zachránit, je vzájemná blízkost.
Hrají: Matthias Schoenaerts, Marion Cotillard,
Armand Verdure, Corinne Mariero a další.

Když se v New Yorku poprvé setkáváme s finančním
magnátem Robertem Millerem, jeví se jako ztělesnění úspěšného amerického podnikatele a dokonalého rodinného života. Za zdmi jeho dokonalého
sídla mu ale vše přerůstá přes hlavu. Zoufale se
snaží dokončit prodej svého obchodního impéria
dříve, než se přijde na jeho podvody.
Hrají: Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth,
Brit Marling, Laetitia Casta, Nate Parker a další.

Jakub špaňhel

Přístupno od 15 let, cena 100 Kč, 120 minut, původní s titulky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 4. – 7. dubna, 17.00 hod. ve 3D

JACK A OBŘI (Jack the Giant Slayer)
Americké dobrodružné fantasy.
Režie: Bryan Singer.

Jakub Špaňhel patří bezesporu mezi přední představitele současné české malby. Pochází z Karviné
a vystudoval AVU v Praze v ateliéru Jiřího Davida
a Milana Knížáka. Podle fotografických předloh
suverénním způsobem zaznamenává otisky reality. Jeho projev je gestický s převládající monochromní paletou, přesto tvoří i minimalistická díla
za pomocí malířského válečku. Upozornil na sebe
velkoformátovými sériemi kostelů, katedrál, květin, hřbitovů, benzinových pump, opuštěných měst,
lustrů, bank a ženských aktů.

Vernisáž: středa 24. 4. 2013 v 18.00 hod.
25. 4. 2013 – 16. 6. 2013

JANA FARMANOVÁ
NIEČO ZÁKLADNÉ
Rodačka z Nitry a absolventka Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě (prof. J. Berger), Jana
Farmanová (1970), patří k výrazným osobnostem
současné slovenské scény. Autorka našla svůj
osobitý způsob vyjadřování. Bilancuje mezi přesným realistickým ztvárněním a expresivním malířským pojetím. Vzpomínkové fotografické momentky
na plátně abstrahuje, anonymizuje a promíchává
s vlastními životními příběhy. Každodenní život, rodina, mezilidské vztahy a náhodné střetnutí jsou
hlavními tématy její tvorby.

Když mladý farmářský dělník náhodou otevře bránu
dělící náš svět od hrůzostrašných obrů, vzplane
nanovo starodávná válka. Obři po dlouhých staletích vtrhnou na Zemi a snaží získat zpět území,
o která v minulosti přišli. Mladý Jack se jim v tom
snaží zabránit a je tak přinucen vybojovat nejtěžší bitvu svého života.
Hrají: Nicholas Hoult, Eleanor Tomlinson, Ian
McShane, Bill Nighy, Ewan McGregor a další.

Americký thriller. Režie: Nicholas Jarecki.

Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 107 minut, původní s titulky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 11. – 14. dubna, 17.00 hod.

ČTYŘLÍSTEK
VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Český animovaný film. Režie: Michal Žabka.

Přístupno, cena 120 Kč, 114 minut, český dabing,
3D digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 4. – 7. dubna, 19.30 hod.

G. I. JOE: ODVETA (G. I. Joe: Retaliation)
Kanadské akční sci-fi. Režie: Jon Chu.
Modrá planeta se ocitla na pokraji zkázy vinou intrik mocné organizace Cobra, která má s G. I. Joe
nevyřízené účty. Jak moc leží jejím vůdcům v žaludku, se ukáže ve chvíli, kdy rafinovanou lstí ovládnou Bílý dům a z Oválné pracovny označí příslušníky této jednotky za vlastizrádce. Speciální vojenská
jednotka s krycím názvem G. I. Joe bude znovu zachraňovat svět.
Hrají: Dwayne Johnson, Bruce Willis, Channing
Tatum, Adrianne Palicki, Jonathan Pryce a další.
Přístupno od 12 let, cena 125 Kč, 110 minut, původní s titulky, digitální kopie.
pondělí – středa, 8. – 10. dubna, 17.00 hod.

LÁSKA VŠEMI DESETI (Populaire)
Francouzská romantická komedie.
Režie: Régis Roinsard.
Jaro 1958, Francie. 21letá Rose Pamphyleová je
zasnoubená se synem místního automechanika
a zdá se, že jejím údělem bude poklidný život hospodyňky. Po takovém životě ale netouží. Odjede do

www.kzvalmez.cz

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.
Přístupno, cena 100 Kč, 93 minut, česky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 11. – 14. dubna, 19.30 hod.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY (Side Effects)
Americký thriller.
Režie: Steven Soderbergh.
Tyhle pilulky mají děsivé vedlejší účinky – mají moc
zničit manželství, pověst do té doby respektovaného lékaře, mohou dokonce zabíjet – ale kdo za
to bude zodpovědný?
Hrají: Rooney Mara, Channing Tatum, Jude
Law, Catherine Zeta-Jones a další.
Přístupno od 15 let, cena 100 Kč, 106 minut, původní s titulky, digitální kopie.
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pondělí – středa, 15. – 17. dubna, 17.30 hod.

pondělí – středa, 22. – 24. dubna, 17.00 hod.

čtvrtek – neděle, 25. – 28. dubna, 19.30 hod.

DÁVÁM TOMU ROK (I Give It a Year)

PÁD BÍLÉHO DOMU (Olympus Has Fallen)

BABOVŘESKY

Britská komedie. Režie: Dan Mazer.

Americký thriller. Režie: Antoine Fuqua.

Česká komedie. Režie: Zdeněk Troška.

Není to ještě ani rok, co měli svatbu jako z pohádky a už se objevili první problémy. Přitom se zdálo,
že jsou spolu Nat a Josh, navzdory naprosto rozdílným povahám, skutečně šťastní.
Hrají: Rose Byrne, Anna Faris, Rafe Spall,
Minnie Driver, Simon Baker a další.

Bílý dům dobyli teroristé. Prezident je jim vydán na
milost. Amerika čelí největší hrozbě ve své historii.
Existuje jen jeden člověk, který ji může zachránit bývalý prezidentův osobní strážce Mike Banning.
Hrají: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan
Freeman, Rick Yune, Dylan McDermott, Robert
Forster a další.

Úsměvná komedie ze života současné jihočeské
vesnice Babovřesky.
Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie
Plekancová Vondráčková, Lukáš Langmajer,
Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský a další.

Přístupno od 12 let, cena 110 Kč, 97 minut, původní s titulky, digitální kopie.

Přístupno od 15 let, cena 100 Kč, 119 minut, původní s titulky, digitální kopie.

pondělí – středa, 15. – 17. dubna, 19.30 hod.

HOSTITEL (The Host)
Americké sci-fi. Režie: Andrew Niccol.
Na Zemi se žije v míru. Nejsou války, ani hladomor. Lidé jsou čestní, zdvořilí a ušlechtilí. Svět
nikdy nebyl dokonalejší. Ale už to není náš svět. Po
úspěšné invazi teď Zemi kontrolují neviditelní
mimozemšťané.
Hrají: Saoirse Ronan, Diane Kruger, Frances
Fisher, Jake Abel, Max Irons a další.
Přístupno od 12 let, cena 100 Kč, 125 minut, původní s titulky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 18. – 21. dubna, 17.00 hod.

pondělí, 22. dubna, 19.30 hod.

NEDOTKNUTELNÍ
(Intouchables)
Francouzské komediální drama.
Režie: Olivier Nakache, Éric Toledana.
Komedie s dramatickou zápletkou o tom, že ani od
krku po prsty u nohou nepohyblivý člověk odkázaný na pomoc druhých, nemusí ztratit smysl života.
Hrají: Francois Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny,
Audrey Fleurot, Clotilde Mollet, Cyril Mendy a další.
Přístupno od 12 let, cena 70 Kč, 112 minut, původní s titulky, digitální kopie.

CROODSOVI (The Croods)

úterý – středa, 23. – 24. dubna, 19.30 hod.

Americká animovaná komedie.
Režie: Chris Sanders, Kirk De Micco.

Americké drama. Režie: Billy Wilder.

SUNSET BLVD.

PROJEKT 100

Příběh první pravěké rodiny na světě. 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 110 Kč, 99 minut, český dabing,
digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 18. – 21. dubna, 19.30 hod.

NEVĚDOMÍ (Oblivion)
Americké akční sci-fi.
Režie: Joseph Kosinski.

Jeden z nejlepších filmů legendárního režiséra
Billyho Wildera líčí nezvladatelnou touhu bývalé hvězdy němého filmu Normy Desmondové po
comebacku.
Hrají: William Holden, Gloria Swanson, Erich
von Stroheim, Nancy Olson, Jack Webb a další.

Přístupno od 12 let, cena 90 Kč, 133 minut, česky,
digitální kopie.
pondělí – středa, 29. dubna – 1. května, 17.00 hod.

PRAVIDLA MLČENÍ
(The Company You Keep)
Americký thriller. Režie: Robert Redford.
Jim Grant je právník a osamělý otec, který vychovává svou dceru. Když ale mladý a průbojný reportér Ben Shepard odhalí Grantovu skutečnou
identitu bývalého protiválečného radikála, hledaného v sedmdesátých letech pro vraždu, život, jaký
posledních více než třicet let znal, vezme za své.
Hrají: Robert Redford, Shia LaBeouf, Richard
Jenkins, Chris Cooper, Susan Sarandon, Nick
Nolte a další.
Přístupno, cena 100 Kč, 125 minut, původní s titulky, digitální kopie.
pondělí – středa, 29. dubna – 1. května, 19.30 hod.

JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
(Stand Up Guys)
Americká kriminální komedie.
Režie: Fisher Stevens.
Val po dlouhých 28 letech opouští vězení a Doc
pro něj nachystal oslavu znovu nabyté svobody. Úžasnou noční jízdu si užijí naplno, i když –
nebo možná právě proto, že vědí, co přinese ráno.
Hrají: Al Pacino, Christopher Walken, Alan
Arkin, Julianna Margulies, Lucy Punch a další.
Přístupno, cena 100 Kč, 95 minut, původní s titulky, digitální kopie.
čtvrtek – neděle, 2. – 5. května, 19.30 hod. ve 3D,
český dabing

Přístupno od 12 let, cena 70 Kč, 115 minut, původní s titulky, digitální kopie.

úterý – středa, 7. – 8. května, 19.30 hod. ve 2D,
titulky

středa, 24. dubna, 14.30 hod.

IRON MAN 3

LÁSKA (Amour)

Americké akční sci-fi. Režie: Shane Black.

Francouzské drama. Režie: Michael Haneke.

Jacka, kterého na Zemi baví především hledání artefaktů zanikající lidské civilizace, vyvedou z každodenní rutiny dvě události. Tou první je nouzové
přistání vesmírné lodi, jejíž jediná členka posádky
tvrdí, že ji s Jackem pojí společná minulost, aniž
pro to existuje racionální vysvětlení. Následně je
Jack zajat ilegální armádou operující pod zemským povrchem, jejíž charismatický vůdce Beech
toho o něm ví víc než on sám. Pod vlivem těchto
událostí se Jack rozhodne podívat na svět kolem
sebe jinýma očima a z toho, co uvidí, mu není dvakrát dobře…
Hrají: Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan
Freeman, Nikolaj Coster-Waldau, Andrea
Riseborough a další.
Přístupno od 12 let, cena 120 Kč, 124 minut, původní s titulky, digitální kopie.

Manželé Georges a Anne jsou učitelé hudby. Jejich
láska a pevné pouto, které se prohlubovaly roky
společného života a vášní pro klasickou hudbu,
jsou náhle vystaveny těžké zkoušce.
Hrají: Louis Trintignant, Emannuelle Riva,
Isabelle Huppert a další.
Přístupno, cena 50 Kč, 125 minut, původní s titulky, digitální kopie
čtvrtek – neděle, 25. – 28. dubna, 17.30 hod. ve 3D

ZAMBEZIA
Animovaný film. Režie: W. Thornley.
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na
dobrodružnou výpravu do bájného ptačího města
Zambezia, aby se stal členem prestižní letky chránící město před útoky nepřátel.
Přístupno, cena 130 Kč, 83 minut, český dabing,
3D digitální kopie.

Svérázný průmyslník Tony Stark je nucen čelit nepříteli, jehož dosah nezná hranic. Když je připraven
o vše, čeho si v životě cení, vydá se na pouť s cílem
nalézt toho, kdo je za jeho utrpení zodpovědný.
Hrají: Robert Downey Jr., Guy Pearce, Cobie
Smulders, Gwyneth Paltrow, Rebecca Hall,
Ben Kingsley a další.
Přístupno, cena za 3D verzi 175 Kč, cena za 2D
verzi 140 Kč, 109 minut, 3D český dabing, 2D s titulky, digitální kopie.
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