Sociální drama / 2019 / Velká Británie
Režie: Ken Loach
Scénář: Paul Laverty
Hrají: Kris Hitchen, Debbie Honeywood a další
Stopáž: 100 minut. Anglicky s českými titulky .
Ricky a jeho rodina svádějí nerovný boj
s dluhy už od finančního zhroucení v roce 2008. Vydrží rodina obrovský tlak? Britské sociální drama.
Přístupný od 12 let.
pondělí, 5. října, 19.30 hod.

Studená válka

Romance / Drama / Hudební / 2018 / Polsko
Režie a scénář: Pawel Pawlikovski
Hrají: Joanna Kulig, Tomasz Kot a další
Stopáž: 89 minut. Polsky s českými titulky .
Za dílo nabité elektrizující hudbou i obrazovou krásou byl na festivalu v Cannes odměněn
Pawel Pawlikovski Cenou za nejlepší režii.
Přístupný od 12 let.
pondělí, 19. října, 19.30 hod.

S chutí Toskánska

Komedie / 2018 / Itálie
Režie a scénář: Francesco Falaschi
Hrají: Vinicio Marchioni, Valeria Solarino a další
Stopáž: 94 minut. Italsky s českými titulky.
Arturo byl uznávaný michelinský šéfkuchař, dokud pro problémy s ovládáním hněvu neskončil ve vězení. Laskavá variace na příběh Rain
man. Přístupný od 12 let.
pondělí, 2. listopadu, 19.30 hod.

Portrét dívky v plamenech

Historický / Romance / 2019 / Francie
Režie a scénář: Céline Sciamma

pondělí, 16. listopadu, 19.30 hod.

Cesta vede do Tibetu

(31. výročí 17. listopadu 1989)
Dokumentární / 1954 / Československo
Režie: Vladimír Sís
Komentář: Karel Höger
Stopáž: 60 minut. Česky
Budovatelský film, který nám připomene dobu komunismu. Film ukazuje Tibeťany jako
„prosté obyvatele“, Číňany (kteří na začátku 50. let
Tibet násilně anektovali) jako „nositele pokroku“.
Film vznikl, aby zachytil stavbu silnice přes „střechu
světa“, Tibet. Unikátní je ale v tom že zároveň zakonzervoval jeden dnes již neexistující svět: architektonické památky, život Tibeťanů i setkání s devatenáctiletým dalajlámou Tändzinem Gjamcchem.
Přístupný.

Kino Valmez, Nábřeží 268
757 01 Valašské Meziříčí

Pardon, nezastihli jsme vás

Hrají: Adele Haenel, Noémie Merlant a další
Stopáž: 120 minut. Francouzsky s českými titulky.
Někteří se ohně bojí, jiní jsou z něj stvořeni.
Uhrančivá historická romance dvou žen se stala zaslouženou senzací mezi diváky i kritikou. Přístupný.

pondělí, 30. listopadu, 19.30 hod.

Pláč svatého Šebestiána

Historický / Drama / 2019 / Česko
Režie a scénář: Milan Cyroň a Tomáš Uher
Hrají: Ondřej Malý, Matouš Ruml a další
Stopáž: 88 minut. Česky .
Den před začátkem adventu věnujeme
snímku, který se mimo jiné zabývá vírou a jejími
různými podobami. Navazuje na díla, jako bylo Údolí
včel Františka Vláčila. Přístupný od 15 let.
pondělí, 14. prosince, 19.30 hod.

Výjimeční

17. představení – bonus pro členy FK
Sociální drama / Komedie / 2019 / Francie
Režie a scénář: Éric Toledano, Olivier Nakache
Hrají: Vincent Cassel, Reda Kateb a další
Stopáž: 114 minut. Francouzsky s českými titulky.
Přesně odpozorovaná sociální sonda, zároveň vtipný i hluboký film o problémech, které někdy
odmítáme vidět. Přístupný.

kino.kzvalmez.cz • mobil: 731 187 727
mail: kino@kzvalmez.cz

pondělí, 21. září, 19.30 hod.

filmový klub

kino valmez

33. ročník – sezóna 2020

Prodej předplatného pro rok 2020 se uskuteční na
pokladně kina Valmez:
• 2. až 15. ledna 2020: Pro stávající členy, každý
den od 17 hodin do 19 hodin
• 16. až 19. ledna 2020: Pro nové zájemce o členství od 17 hodin do 19 hodin
Cena předplatného včetně členského příspěvku
(60 Kč) činí 860 Kč za 17 představení.
Představení FK jsou vždy v pondělí v 19.30 hod.
Změna programu vyhrazena!
pondělí, 27. ledna, 19.30 hod.

Letní hokej

Dokument / Komedie / 2019 / Česko
Režie a scénář: Rozálie Kohoutová a Tomáš Bojar
Stopáž: 75 minut. Česky.
Věděli jste, že v Maroku, jehož území se
rozkládá z velké části na poušti, se hraje hokej?
V centru pozornosti filmu jsou náctiletí hokejisté
z marockého Salé a českého Náchoda, kteří se zúčastnili zvláštní sportovně-kulturní výměny.
Přístupný.
pondělí, 10. února, 19.30 hod.
Kafarnaum (ozvěny Oscara 2019)
Drama / 2018 / Libanon
Režie a scénář: Nadine Labaki
Hrají: Kawthar Al Haddad, Boluwatife Treasure
Bankole, Nadine Labaki a další
Stopáž: 120 min. Arabsky s českými titulky.
Příběh dvanáctiletého chlapce, který zažaluje své rodiče za to, že mu dali život, je strhující
výpovědí o životě nejchudších ve slumech současného Libanonu.
Přístupný od 15 let.
pondělí, 24. února, 19.30 hod.
Parazit (ozvěny Oscara 2020)
Drama / Komedie / Thriller / 2019 / Jižní Korea
Režie a scénář: Bong Joon-ho
Hrají: Kang-ho Song, Seon-gyoon Lee, Yeo-jeong
Jo, Hye-jin Jang a další
Stopáž: 132 minut. Korejsky s českými titulky.

Černá komedie sledující chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat
do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se
může stát, když se setkají dva tak odlišné světy?
Přístupný od 15 let.
pondělí, 9. března, 19.30 hod.
Na střeše (Český lev 2020)
Drama / Komedie / 2019 / Česko
Režie a scénář: Jiří Mádl
Hrají: Alois Švehlík, Duy Anh Tran a další
Stopáž: 97 minut. Česky .
Druhý celovečerní film v režii Jiřího Mádla,
který úspěšně střídá ve své kariéře posty před i za
kamerou. Přístupný od 12 let.
pondělí, 23. března, 19.30 hod.
Staříci (Český lev 2020)

pondělí, 20. dubna, 19.30 hod.
Budiž světlo (Slnko v sieti 2020)
Drama / 2019 / Slovensko
Režie a scénář: Marko Škop
Hrají: Milan Ondrík, Zuzana Konečná a další
Stopáž: 93 minut. Slovensky .
Vrstevnaté drama režiséra Marka Škopa
(Eva Nová) je hlavním kandidátem na cenu Slnko
v sieti (slovenská obdoba Českého lva).
Přístupný od 15 let.
pondělí, 4. května, 19.30 hod.

Zábava, zábava

Drama / 2018 / Polsko
Režie a scénář: Kinga Debská
Hrají: Agata Kulesza, Maria Debská a další
Stopáž: 88 minut. Polsky s českými titulky.
Příběhy tří žen různého věku, které jsou
v různých fázích závislosti na alkoholu. Film v Polsku vidělo téměř půl milionu diváků.
Přístupný od 12 let.
pondělí, 18. května, 19.30 hod.

Yao
Drama / Tragikomedie / 2019 / Česko
Režie a scénář: Martin Dušek, Ondřej Provazník
Hrají: Jiří Schmitzer, Ladislav Mrkvička a další
Stopáž: 85 minut. Česky .
Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku
se vydávají v obytném voze napříč republikou pomstít se za dávné křivdy. Přístupný od 12 let.
pondělí, 6. dubna, 19.30 hod.

Road movie / 2018 / Francie / Senegal
Režie a scénář: Philippe Godeau
Hrají: Omar Sy, Gwendolyn Gourvenec a další
Stopáž: 104 minut. Francouzsky s českými titulky.
Třináctiletý Yao žije ve vesnici na severu Senegalu a je ochotný udělat vše pro to, aby se
mohl setkat se svým hrdinou, kterým je Seydou
Tall, slavný francouzský herec.
Přístupný od 12 let.

Léto

pondělí, 7. září, 19.30 hod.

Životopisný / Hudební / 2018 / Rusko
Režie a scénář: Kirill Serebrennikov
Hrají: Teo Yoo, Irina Starshenbaum a další
Stopáž: 126 minut. Rusky s českými titulky.
Rokenrolový příběh plný svobody v nesvobodné zemi je svěžím filmem o partě přátel. Milostný
trojúhelník, skutečné ruské kultovní kapely, každý záběr pastva pro oči. Bezstarostnost filmu je nakažlivá, stejně jako soundtrack poskládaný z hudby obou
stran Železné opony. Přístupný od 12 let.

Crazy komedie / 1935 / USA
Režie a scénář: Sam Wood
Hrají: bří Marxové: Groucho, Chico, Harpo a další
Stopáž: 96 minut. Anglicky s českými titulky .
Bláznivá americká komedie bratří Marxů,
jejichž styl měl blízko k soudobé české dvojce Werich-Voskovec. Film se podobá kabaretnímu vystoupení svou skladbou z komediálních scén a hudebních výstupů. Přístupný.
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