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Lucie Redlová & Garde s novým albem Křižovatka
Dvě alba, Meziřečí (2004) a Domrtě (2007),
s folklorbeatovou skupinou Docuku, dvě sólové desky, První, poslední (2009) a Křižovatka
(2012), hostování na „andělském“ titulu
Žambochů To se to hraje a pak i na albech
kapel Traband, Květy a Zhasni
n e b o ú č a s t n a s a m p l e re c h
Valmez 2004 a Valmez 2009…,
to je stručná, studiovými nahrávkami měřená bilance hudebního
života Lucie Redlové, která letos
v dubnu „oslavila“ deset let na
jevišti.
Je „divná a pomalá“, jak sama
zpívá v písničce Kamarádi z nové
desky Křižovatka? Určitě ne. Osm
let s mandolínou u mikrofonu
v kapele Docuku bylo dlouhým,
ale pro ni důležitým obdobím.
Všechny ty koncerty a festivaly,
zájezdy do Chorvatska, Polska,
na Slovensko, zkušenosti ze studiových frekvencí a živé nahrávky pro Český rozhlas i televizi směřovaly k jistotě v interpretaci vlastního repertoáru na sólových koncertech. A pak
také společná hraní s Jamesem Harriesem,
s irskými The Walls a Glenem Hansardem,
či s mandolinistou Radimem Zenklem i sdílení pódia s Dagmar Voňkovou…, to všechno určovalo její další kroky po vlastní klikaté

cestě z Valmezu do Prahy, do Brna, znovu
do Prahy a zpět.
Původní repertoár Lucie Redlové se rodí pomalu, s rozmyslem. Prakticky bez odpadu.

S akustickou i elektrickou kytarou a mandolínou zhudebňuje texty svých přátel. Když
jich naskládala dost na desku, vydala sólové album První poslední. Produkce se ve studiu ujal zkušený irský muzikant Steve Wall
a kolekce dvanácti nahrávek přinesla střípky
jemně stínovaných nálad, mozaiku touhy po
sblížení i pokusů o útěk ze stínu hudby, kterou hrála se skupinou Docuku. Letošní album

s názvem Křižovatka je už celistvě soustředěnou výpovědí zkušené frontmanky i manažerky vlastní kapely. Ta je teď pro Lucii oporou, kompasem při hledání správného směru
i motorem, který ji žene kupředu.
Producenta nové desky si Lucie
opět našla sama a zvolila dobře.
Američan Tim Eriksen je punker z přesvědčení, ale i kytarista a zpěvák jazzové formace Omara Sosy, a nakonec také
hráč na banjo i housle, interpret
tradičních balad a nadšený propagátor hudby starší než country. Natáčení alba Křižovatka sledoval přísnýma očima, poslouchal
bystrýma ušima a režíroval volnou
rukou. A kde bylo potřeba také zahrál - na elektrickou kytaru, bajo
sexto i kalimbu. A spolu s kapelou Garde, kytaristou Martinem
Knorem, hráčem na baskytaru Ivanem Trpíkem a bubeníkem Milanem
Kratochvílem tu na klávesové nástroje hrají
hosté Marek Novotný a Ondřej Ježek.
Lucie Redlová & Garde s Timem Eriksenem
představí nové album Křižovatka na společném vystoupení v úterý 15. května v M-klubu.
Koncert začíná ve 20 hodin. (pro)

Kateřina Šedá č.14:
první samostatná výstava v České Republice
Doposud umělkyně vystavovala v Tate
Modern London, Kunstmuseum Luzern,
Mori Art Museum Tokyo, Soffiantino Gallery
Torino, Modern Art Oxford, The Renaissance
Society Chicago atd. Šedá je laureátkou
Ceny Jindřicha Chalupeckého (2oo5) a několika dalších ocenění u nás i v zahraničí.
Cizí holka, Známá od vidění, Předváděč –
Prostředník – Svědek- dítě, Dcera, Vnučka,
Panička, Vážená paní, Díra – Klíč, Katka,
Líšeňský profil, ta Šedá.
Bezdomovec, Výstava za okny, Nic tam není,
Výchova dítěte, Je to jedno, Paniččino všecko,
Každej pes jiná ves, Furt dokola, Duch Uhystu,
Nedá se svítit, Zrcadlový vrch, Od nevidím do
nevidím, Líšeňský profil, Dejte mi svátek!

Kdykoli skončí nějaká moje akce, je mi
jasné, že tohle v galerii předat nedokážu.
Vyzkoušela jsem skoro všechny dostupné
prostředky – fotografii, film, kresbu, zvukový
záznam, vydala jsem řadu knížek, ale i přesto se mi doposud nepodařilo najít přesnější
formu sdělení, než je přímé ZASVĚCENÍ diváka z očí do očí. V lidech se často odehraje něco podobného jako při akci samotné,
možná i proto, že lepší forma otevření prostě neexistuje. Z toho důvodu jsem se rozhodla, že žádného diváka tentokrát neopustím,
a to hlavní se mu pokusím předat já sama.
Poprvé v galerii nevystavím žádnou věc
a současně všechny zároveň – plnou koncentraci publika musí strhnout hlavně moje
přítomnost a cesta, po níž všechny přítomné
povedu. Stejně tak očekávám, že oni strhnou
www.kzvalmez.cz

mne a společným soustředěním posuneme
věci, s kterými sama nemůžu hnout.
Zasvěcení, otevření, zjevení, proměna, překvapení, předání, prohlídka, přednáška, vtažení, zpověď, výpověď, svědectví, vyprávění
a soustředění Kateřiny Šedé bude probíhat
každý den po dobu jednoho a půl měsíce
v galerii Kaple.
Vernisáž se uskuteční 4. května v 18.00
hodin v galerii Kaple. Výstava potrvá do 15.
června 2012 a bude otevřena jen po dobu
akce: denně kromě pondělí od 16 do 17
hodin, ve středu od 10 do 11 hodin. Výstava
vzniká ve spolupráci s Franco Soffiantino
Contemporary Art Productions a pod kurátorským vedením Dr. Leszka Wojaczka. (KŠ)
květen 2012

Úterý 29. května v 19.00 hod., sál KZ

Miroslav Donutil
CESTOU NECESTOU

LOLITAS, OUT OF SORTS, SCORE IN SIGHT,
DIVADLO SCHOD a HELAX DJs.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 250 Kč.
Sobota 5. května ve 20.00 hod.

HLUČNÍ SOUSEDÉ

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

Akustická melodická skupina opírající se o silný
hlasový fond francouzské zpěvačky ve složení:
Céline Bossu – vokály, perkusní nástroje, Jirka
Martinů – kytara, vokály, perkuse, akordeon,
Ondra Růčka – klávesové nástroje, basová kytara, vokály, Milan Kratochvíl – rytmické nástroje,
kytara, basová kytara, vokály.

Čtvrtek 3. května v 19.00 hod., sál KZ

Jaroslav Dušek
ČTYŘI DOHODY

LÁSKA VZTAHY PŘÁTELSTVÍ
Jak je vidí toltécký šaman DON MIGUEL RUIZ.
Účinkují: Jaroslav Dušek , Pjér L a Š´ éz
a Zdeněk Konopásek, světelný design Viktor
Zborník.
Divadlo Vizita Praha
VYPRODÁNO
Středa 16. května v 19.30 hod.,
kostel Nanebevzetí Panny Marie

PAVEL ČERNÝ – varhany
JAROSLAV HALÍŘ – trubka

Doprodej od 2. května. Vstupné v předprodeji
300 Kč, od 3. řady na balkoně 270 Kč, na místě
350 Kč, od 3. řady na balkoně 320 Kč.

MALÁ SCÉNA ZA OPONOU

Vstupné 70 Kč.
Úterý 15. května ve 20.00 hod.

LUCIE REDLOVÁ & GARDE

Pondělí 21. května ve 20.00 hod.

Křest nového alba Křižovatka, jenž produkoval
americký instrumentalista TIM ERIKSEN, který
rovněž vystoupí, tentokrát v roli hosta večera.

JIŘÍ ČERNÝ

Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 110 Kč.

Leonard Cohen, hlas věčných lásek

Středa 16. května v 19.00 hod.

DIVADLO SCHOD
CYROŠ A METÚD
Velká Morava očima místních ochotníků.
Vstupné 80 Kč.
Čtvrtek 17. května v 19.00 hod.

ŽAMBOŠI
Publicista, „železný muž“ české hudební kritiky, uvádí nahrávky kanadského krále moderních
písničkářů.

Koncert známe folkové skupiny k 20. výročí založení sdružení ČLOVĚK ČLOVĚKU. Výtěžek benefičního koncertu bude věnován na potřeby zdravotně postiženého dítěte.

Vstupné 70 Kč.

Vstupné 90 Kč.

Společný koncert varhaníka Pavla Černého, jenž
se účastnil zahraničních mistrovských kurzů
a v současnosti vyučuje varhanní hru na JAMU
v Brně a HAMU v Praze a nejžádanějšího studiového hráče na trubku Jaroslava Halíře, jehož
všestrannost se projevuje jak v jeho orchestrálních aktivitách, tak při sólových vystoupeních.
Spolupracuje s nejrůznějšími komorními soubory a je držitelem mnoha cen z mezinárodních hudebních soutěží.

tel.: 571 684 444 (577)
více informací na: mklub.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku

Koncertní předplatné, vstupné 150 Kč.

Středa 2. května v 19.00 hod.

Středa 23. května v 17.00 hod., sál KZ

DIVADLO SCHOD
POHŘEBNÍ ÚSTAV

Sportovec roku města
Valašské Meziříčí za rok 2011
Slavnostní akt s udělením ocenění pro nejlepšího sportovce.
Pátek – sobota 25. - 26. května,
Amfiteátr u zámku Kinských a v M-klubu

FESTIVAL
ZUŠ ALFRÉDA RADOKA
Multižánrová dvoudenní přehlídka tance a divadla,
Festival ZUŠ Alfréda Radoka, je novinkou na meziříčské festivalové scéně. Navazuje na loňskou
velmi úspěšnou slavnost věnovanou osobnosti
Alfréda Radoka a jeho působení ve Valašském
Meziříčí. Festivalové specifikum bude spočívat
v propojení výstupů žáků ZUŠ s profesionálními
tanečními a divadelními soubory. Meziříčským divákům se představí oceňované soudobé soubory
např. Divadlo Husa na provázku, Divadlo Vosto5,
taneční skupiny ME-SA nebo Dot504.
Více informací k festivalu najdete
na www.zus-vm.cz.

květen 2012

Pátek 18. května ve 20.00 hod.

DEFUCKTO
Večer plný kvalitního hiphopu…
Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč.
Sobota 19. května ve 20.00 hod.
UNDER THE SURFACE – metal / Valmez
NEXT UNDER – metalcore / Uherské Hradiště
HEAD OFF – death metal / Prostějov
STORMY FLIGHT – metal / Hranice
Vstupné 70 Kč.

Jak to vypadá, když krize zasáhne pohřební ústav,
aneb došli nám nebožtíci.

PŘIPRAVUJEME:

Vstupné 80 Kč.
Pátek 4. května od 13.00 hod.

LACO DECZI
& CELULA NEW YORK

MAJÁLES 2012

Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč.

Pondělí 4. června ve 20.00 hod.

Pátek 8. června ve 20.00 hod.

RÁNY TĚLA
+ THE THREE BLIND MICE (IT/DE)

Hudba, divadlo, workshopy, soutěže, vernisáž výstavy Kateřiny Šedé a další příjemné věci Vás čekají na 1. ročníku studentské oslavy máje.
Účinkují: BUTY, CHARLIE STRAIGHT, AIRFARE,
THE CHANCERS, THE PAR ANOID (SK ),
KOBLÍŽCI, CRIMINAL COLECTION, GANG OF

www.kzvalmez.cz

Vstupné 70 Kč.

Josef Hapka,
Malebnost Valašska
2. února – 18. listopadu 2012

Tel.: 571 615 202
E-mail: cervenkova@kzvalmez.cz
více informací na: galerie.kzvalmez.cz
podpořte nás na Facebooku

Na prodloužené výstavě Josefa Hapky, od jehož
narození letos uplynulo 100 let, můžete stále
shlédnou díla z muzejních i soukromých sbírek
(z níž nemalou část zapůjčil Petr Hapka). Výstava
je jemně obměněna a podkrovní Galerie Sýpka
bude Hapkovy obrazy hostit až do 18. listopadu.

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

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

Od 12 let, 199 Kč, 73 minut, česká verze, po premiéře proběhne after party v klubu Admirál.

Úterý– středa 1. – 2. května 19.30 hod.

Čtvrtek – středa 10. – 16. května 17.30 hod.

Americké drama. Režie: Scott Hicks.
5. května – 15. června 2012.
Vernisáž: 4 . května 2012 v 18.00 hod. v Galerii
Kaple.

Hrají: Zac Efron, Taylor Schilling, Blythe Danner,
Adam LeFevre a další.

Kateřina Šedá (1977) vystudovala pražskou AVU
v ateliéru Vladimíra Kokolii a je vůbec první českou umělkyní, která od významné londýnské instituce Tate Modern získala pozvání k vytvoření
samostatného projektu. Mladá umělkyně dosáhla
v krátké době mezinárodního uznání a její výstavní
akce neponechá žádného návštěvníka chladným.
Galerie bude otevřena jen po dobu akce:
denně kromě pondělí od 16 do 17 hodin, ve středu od 10 do 11 hodin.

Čtvrtek – neděle 3. – 6. května 17.00 hod.

Od 12 let, 90 Kč, 101 minut, titulky.

Lov lososů v Jemenu

(Salmon Fishing in Yemen)
Britské komediální drama.
Režie: Lasse Hallström.

Dr. Alfred Jones má mnoho důvodů ke spokojenosti.
Přesto má pocit, že mu v životě něco chybí. Nečekaně
je požádán, aby se zapojil do bláznivého projektu, jehož
cílem je vybudování řeky pro lososy v Jemenu.Fred myšlenku zavrhne jako naprosto nesmyslnou. Projekt však
upoutá pozornost několika zasloužilých britských politiků. Napadne je totiž, že by se tak dala odvést pozornost
médií od nepříjemností, ke kterým na Středním východě
došlo. Vládní soukolí se dává do pohybu. Fred je donucen, aby odsunul svou výzkumnou práci stranou a místo
ní začal přemýšlet, jak přepravit deset tisíc lososů na
poušť a přesvědčit je, aby tam plavali.
Hrají: Ewan McGregor, Emily Blunt, Amr Waked
a další.
Od 12 let, 90 Kč, 112 minut, titulky.

Čtvrtek – neděle 3. – 6. května 19.30 hod.
Úterý – středa 8. – 9. května 16.30 hod.

Avengers (The Avengers)
Americký akční film. Režie: Joss Whedon.
Marvel Studio uvádí super hrdinský tým všech dob
Avengers, který přestaví ikonické super hrdiny – Iron
Mana, Neuvěřitelného Hulka, Thora, Captaina 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., Scarlett Johansson,
Jeremy Renner, Chris Hemsworth, Chris Evans,
Samuel L. Jackson a další.

František Matoušek (1967) našel novou originální
metodu, jak sdělovat něco naprosto obyčejného
díky malbě na zpracovávanou džínovinu. Volbou
tohoto materiálu odkazuje k době takzvaného reálného socialismu, kdy ryflovina symbolizovala
touhu po svobodnějším životě. Jako jeden z mála
českých tvůrců je znám nejen na domácí, ale i na
světové umělecké scéně.

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. 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, 110 Kč, 88 minut, česká verze.

Talisman (The Lucky One)

11. května – 17. června 2012.
Vernisáž: 10. května 2012 v 18.00 hod. v Galerii
Sýpka.

Pondělí 7. května 19.00 a 21.00 hod.
premiéra
Český dokumentární film.
Režie: Martin Přívratský.

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

František Matoušek,
Dívka s kotvou a jiné obrazy

Od 15 let, 80 Kč, 94 minut, titulky.

Tomorrow Will Be Better

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

Kateřina Šedá, č.14

feťák a heroinu holduje i skupina jeho „přátel“: Spud, Sick
Boy, Tommy a sociopat Begbie. Ať už je jejich revolta
proti hodnotám měšťácké společnosti jakkoli podivná
a sebedestruktivní, užívají si ji naplno, aniž by si uvědomovali její nevyhnutelné konce. Pak se ale Renton rozhodne s heroinem skončit – dokáže mu ovšem „normální život“ poskytnout stejné vzrušení jako pořádná dávka?
Hrají: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee
Miller, Robert Carlyle a další.

Od 12 let, 110 Kč, 137 minut, česká verze.

Úterý – středa 8. – 9. května 19.30 hod.

Trainspotting
Britské drama. Režie: Danny Boyle.
Hrdina kultovního románu Irvina Welshe i jeho stejně
úspěšné filmové adaptace Mark Renton je vlastní volbou

www.kzvalmez.cz

Street Dance 2
Britské romantické drama.
Režie: Max Giwa, Dania Pasquini.
Tanečník Ash je samotář, který cestuje a soutěží ve streetdance. Snaží se být tím nejlepším z nejlepších a jeho
snem je vyhrát Světový šampionát a porazit svého největšího rivala Vince z taneční skupiny Neporazitelní.
Šance se blíží - tito trojnásobní šampióni budou brzy vystupovat v Paříži. Ash hned vyráží hledat nejlepší tanečníky po celé Evropě, aby mohl sestavit novou taneční
skupinu.
Hrají: G eorge Sampson, Sofia Boutella , Falk
Hentschel, Tom Conti a další.
Přístupno, 140 Kč, 85 minut, titulky.

Čtvrtek – neděle 10. – 13. května 19.30 hod.

Temné stíny (Dark Shadows)
Americká fantasy komedie. Režie: Tim Burton.
V roce 1752 vypluli Joshua a Naomi Collinsovi se svým
synem Barnabasem lodí z anglického Liverpoolu, aby začali nový život v Americe. Ale ani oceán jim nepomůže
v tom, aby unikli záhadnému prokletí, které jejich rodinu
pronásleduje. Uplyne dvacet let a Barnabasovi leží svět
u nohou – tedy aspoň město Collinsport ve státě Maine.
Barnabas je bohatý pán, má moc a je to notorický playboy…dokud neudělá zásadní chybu - zlomí totiž srdce
Angelique Bouchard. Angelique je čarodějnice každým
coulem. Přichystá mu horší osud, než je samotná smrt.
Promění ho v upíra a pak ho upálí zaživa. O dvě stě let
později se Barnabas nechtěně dostane ze své hrobky
a přichází do naprosto jiného světa roku 1972.
Hrají: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham
Carter, Eva Green, Jackie Earle Haley a další.
Od 12 let, 90 Kč, 113 minut, titulky.

Pondělí 14. května 19.30 hod.

Lůno (Womb)
Německo/Maďarsko/Francie – 2010.
Romantické sci-fi drama.
Režie: Benedek Fliegauf.
Rebecca se vrací do domu svého dědečka, kde potká
svou dětskou láskou Thomase. Ten opouští svou přítelkyni a jejich láska navazuje, kde byla přerušena. Když
Tommy zemře při autonehodě, rozhodne se Rebecca
k umělému oplodnění za pomoci klonování lidské DNA
a celý svůj život pak čelí důsledkům svého kontroverzního rozhodnutí.
Hrají: Eva Green, Matt Smith, Lesley Manville,
Hannah Murray, Natalia Tena a další.
Možnost doprodeje zbývajících míst, od 15 let, 70 Kč,
111 minut, titulky.

květen 2012

Úterý – středa 15. – 16. května 19.30 hod.

Tady to musí být

(This Must Be the Place)
Drama. Režie: Paolo Sorrentino.
Cheyenne je bývalá rocková hvězda. Ve svých padesáti
letech se stále obléká ve stylu gothic a žije v Dublinu ze
svých autorských honorářů. Smrt jeho otce, se kterým
dlouhých 30 let nekomunikoval, ho zavede zpět do New
Yorku. Cheyenne zjišťuje, že jeho otec byl celý život posedlý jednou věcí: vyhledat pomstu za pokoření, které
utrpěl v koncentračním táboře v Polsku, a tak se rozhodne pokračovat tam, kde jeho otec skončil a vydává se na
cestu napříč Amerikou.
Hrají: Sean Penn, Frances McDormand, Judd Hirsch,
Eve Hewson, Kerry Condon a další.
Od 12 let, 80 Kč, 118 minut, titulky.

Čtvrtek – neděle 17. – 20. května 17.00 a 19.30 hod.
Pondělí – středa 21. – 23. května 19.30 hod.

Líbáš jako ďábel
Česká komedie.
Režie: Marie Poledňáková.

Královská aféra je příběhem vášnivé a zakázané lásky,
která změnila celý národ. Lásky, která propukla na začátku 70. let 18. století mezi Johanem Struenseem, německým lékařem pološíleného dánského krále Kristiána
VII., a jeho manželkou, mladičkou královnou Karolinou
Matyldou Hannoverskou. Tuto historickou zápletku chtělo zfilmovat už několik tvůrců, až teď se to však podařilo
Nikolaji Arcelovi, který do hlavních rolí fascinujícího dramatu obsadil Madse Mikkelsena a Alicii Vikander.
Hrají: Mads Mikkelsen, David Dencik, Alicia Vikander,
Mikkel Følsgaard, Trine Dyrholm a další.
Od 12 let, 80 Kč, 128 minut, titulky.

Čtvrtek – neděle 24. – 27. května 19.30 hod.

Moje letní prázdniny

(How I Spent My Summer Vacation)
Americké akční drama.
Režie: Adrian Grunberg.
Ten den pro Portera nebyl jedním z nejlepších. Nejdřív se
mu podaří ukrást slušný balík peněz, který by mu stačil
na báječné doživotní prázdniny strávené na pláži s dostatkem vína, žen a zpěvu. Ale pak už se mu situace poněkud vymyká z rukou. Dostává se do šílené honičky
s pohraniční stráží, na jejímž konci končí jeho auto na kapotě těsně za mexickými hranicemi. Je zadržen mexickými úřady a po peprné výměně názorů je vržen do podivně
drsného a nebezpečného světa zvaného El Pueblito, což
rozhodně není pětihvězdičkový hotel, který si představoval pro svou zaslouženou dovolenou. Je to místo, které
je symbolem násilí, korupce a promiskuity.
Hrají: Mel Gibson, Peter Stormare, Dean Norris, Bob
Gunton, Scott Cohen a další.
Od 12 let, 90 Kč, 95 minut, titulky.

Pondělí – středa 28. – 30. května 17.00 hod.

Projekt X (Project X)
Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš
jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky
jsou definitivní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový život. Ovšem pouto s tím bývalým nelze
zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je tu vaše rodina, vaše
okolí a vaši dřívější partneři do společného soužití nutně
patří. Helenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel Karel
se sice konečně odstěhoval ze společné domácnosti,
může žít naplno svůj život svůdníka, ale začíná zjišťovat,
že mu cosi chybí. Na Františkovu exmanželku Bohunu,
energickou dámu, zvyklou vše řídit, pak situace dopadá
ještě tíživěji. Oba hledají cesty, jak partnery znovu získat pro sebe. František s Helenou zvolí z nastalé situace jediné rozumné východisko – rozhodnou se být chvíli
sami a daleko, a tak vyrážejí na romantickou exotickou
dovolenou do Maroka.
Hrají: Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Oldřich Kaiser,
Eva Holubová, Nela Boudová, Jiří Langmajer, Roman
Vojtek, Martha Issová, Tereza Kostková, Milan
Šteindler, Petr Nárožný a další.
Přístupno, 110 Kč, 113 minut.

Pondělí – středa 21. – 23. května 17.30 hod.

Diktátor (The Dictator)
Americká komedie. Režie: Larry Charles.
Jmenuje se Aladdin a od smrti Kim Čong Ila je považován
za posledního mohykána mezi diktátory. Komik a mystifikátor Sacha Baron Cohen si po kazašském Boratovi a rakouském Brunovi navlékl mužný plnovous a spolu s ním
masku neomezeného vládce zemičky jménem Wadiya,
kterou chce ze všech sil zachránit před demokracií.
Hrají: Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley,
John C. Reilly, Megan Fox a další.
Od 15 let, 90 Kč, 83 minut, titulky.

Čtvrtek – neděle 24. – 27. května 17.00 hod.

Královská aféra

(En kongelig affære)
Historické drama. Režie: Nikolaj Arcel.

Americká komedie. Režie: Nima Nourizadeh.
Tři studenti střední školy se pokusí vylepšit si reputaci
ve škole. Dostanou nápad, který nejdřív vypadá nevinně.
Uspořádají večírek, na který nikdo nezapomene, ale už
nejsou připraveni na to, co po něm následuje. Informace
se rychle šíří, protože sny jsou zničeny, záznamy jsou poškozeny a legenda je zrozena. „Projekt X“ je varováním
pro rodiče a pro policii po celém světě.
Hrají: Nichole Bloom, Martin Klebba, Alexis Knapp
a další.
Od 12 let, 90 Kč, 88 minut, titulky.

Pondělí 28. května 19.30 hod.

Dobré srdce (The Good Heart)
Dánsko/Island/USA/Francie/Německo, 2009.
Nostalgická tragikomedie.
Režie:Dagur Kári.

sám starat o dceru i otce, selhává a zaplétá se do problémů se zákonem. Co mělo být jen zkouškou vztahu se
brzy prohloubí v opravdové drama.
Hrají: Leila Hatami, Peyman Moaadi, Shahab
Hosseini, Sareh Bayat, Sarina Farhadi a další.
Přístupno, 80 Kč, 120 minut, titulky.

Středa 30. května 14.00 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, 50 Kč, 105 minut, titulky.

Čtvrtek – neděle 31. května – 3. června 17.00 hod.

Sněhurka a lovec

(Snow White and The Huntsman)
Americké akční fantasy.
Režie: Rupert Sanders.
Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku, jejímuž
líbeznému zpěvu v legendární disneyovce naslouchá celá příroda. V téhle verzi křehká princezna neváhá vlézt do brnění a na zlou macechu vyrazit s mečem
v ruce. Sněhurka a lovec je výpravnou dobrodružnou
fantasy, která možná paradoxně odpovídá původní verzi
bratří Grimmů víc než Disneyho film. Mocná čarodějnice Ravenna se lstí vetřela do přízně krále prosperující
a mocné říše, který z ní záhy udělá královnu a pak zemře.
Ravenně ale podle proroctví kouzelného zrcadla stojí ve
štěstí nevlastní dcera Sněhurka a posedlost vlastní krásou, kterou by si ráda uchovala navěky. Všechny problémy by vyřešila Sněhurčina smrt, jenže dívka právě uprchla z domácího vězení do Temného lesa, odkud se ještě
nikdo živý nevrátil.
Hrají: Charlize Theron, Kristen Stewart, Chris
Hemsworth, Sam Claflin a další.
Přístupnot, 90 Kč, 110 minut, česká verze.

Čtvrtek – středa 31. května – 6. června 19.30 hod.

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

Neurvalý majitel newyorského baru Jacques chce pověsit řemeslo na hřebík. Najde si proto na ulici svého následovníka, mladého pobudu a snílka Lucase, který má
ale na barmanskou profesi až příliš „dobré srdce“. Lekce
otrlosti může začít.
Hrají: Brian Cox, Paul Dano, Stephanie Szostak, Bill
Buell, Isild Le Besco a další.
Možnost doprodeje zbývajících míst, od 12 let, 70 Kč, 95
minut, titulky.

Úterý – středa 29. – 30. května 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. A tak Simin nezbývá, než požádat
o rozvod. Jedinou zbraní matky a manželky v iránské
společnosti je vyčkávat. Jenže Nader, který se má náhle

Ve filmu Muži v černém 3 jsou známí agenti J a K zpět...
A opět včas. J během svého patnáctiletého fungování
v agentuře Muži v černém viděl spoustu nevysvětlitelných věcí, ale nic - ani mimozemšťané - ho nedokáže
tak zmást jako jeho sarkastický tajnůstkářský partner.
Ale když je život agenta K i osud planety Země v ohrožení, musí agent J cestovat v čase zpět do minulosti, aby
dal vše do pořádku. J zjistí, že existují tajemství vesmíru, o kterých mu K nikdy neřekl. A ona tajemství budou
odhalena, když se v minulosti spojí s mladým agentem
K, aby zachránil svého partnera, agenturu a budoucnost
lidstva.
Hrají: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin,
Emma Thompson a další.
Přístupno, 165 Kč, 104 minut, česká verze.

1. května otevíráme zámeckou terasu. Zveme vás na posezení s dobrým pivem Radegast a Plzeň, speciality na grilu a z domácí udírny.
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