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Prodej předplatného na rok 2023 se uskuteční na pokladně kina 
Valmez v níže uvedených termínech. Platit lze pouze hotově.

• 12.12.2022 – pro stávající členy na pokladně kina 
v čase 18:00–19:30 

• 13.12.2022 – pro stávající členy na pokladně kina 
v čase 15:45–18:45

• 14.–23.12.2022 – pro nové zájemce v pokladních 
hodinách kina

• 02.–30.01.2023 – doprodej v pokladních hodinách 
kina

Cena předplatného činí 980 Kč za 13 představení, včetně kartič-
ky člena filmového klubu (70 Kč).

Koupě kartičky filmového klubu opravňuje člena kromě předplat-
ného ke slevě 20 Kč ze vstupného na některé akce během roku 
2023 (přehlídky DokuFest, Oscar, Český lev).

Představení FK jsou vždy v pondělí v 19:30 hod.

Aktuální informace naleznete na webu kina Valmez www.kino-
valmez.cz (záložka Filmový klub).

Změna programu vyhrazena.



Hodně štěstí, pane Veliký
pondělí, 30. ledna, 19:30 hod.

Komedie / Drama / 2022 / Velká Británie 
Režie: Sophie Hyde
Hrají: Emma Thompson, Daryl McCormack 
Stopáž: 97 min.
Jazyková verze: anglicky s českými titulky

U zrodu této konverzační komedie stály tři ženy: australská reži-
sérka Sophie Hyde, debutující scenáristka Katy Brand a třiaše-
desátiletá držitelka dvou Oscarů Emma Thompson. V jiskřivých 
dialozích sledujeme prohlubování intimity a vzájemného vztahu 
gigola a dámy v letech, která si ho objednala. 

Přístupný od 15 let.



Prolomit vlny
(předvalentýnský FK)

pondělí, 13. února, 19:30 hod.

Romantický / Drama / 1996 / Dánsko
Režie a scénář: Lars Von Trier 
Hrají: Emily Watson, Stellan Skarsgard, Katrin Cartlidge, ad. 
Stopáž: 159 min.
Jazyková verze:  dánsky s českými titulky

Příběh se odehrává v zapadlé vesničce ve Skotsku v 70. letech 
20. století. Hluboce věřící protestantská dívka, mladičká a naivní 
Bess, se provdá za světem protřelého těžaře Jana, který pracuje 
na naftařské plošině v Severním moři. Brzy po sňatku ale muž 
utrpí při explozi úraz a ochrne na celém těle. Jan nesnese po-
myšlení, že se již nikdy nebudou milovat, a přesvědčí Bess, aby 
spala s jinými muži. Mystický příběh o síle víry, míře sebeoběto-
vání a o moci lásky.

Přístupný od 15 let.



Zkouška umění
(ozvěny Cen české kritiky)

pondělí, 27. února, 19:30 hod.

Dokument / 2022 / Česko
Režie a scénář: Adéla Komrzý a Tomáš Bojar
Stopáž: 102 min.
Jazyková verze: česky

Miláček publika na posledním karlovarském festivalu vzbudil 
nadšení (i kritiku) díky zábavnému, až komediálnímu zpracování 
filmu.  

Na pražské Akademii výtvarných umění probíhají jako každý 
rok přijímací talentové zkoušky. Film ve třech rozdílných atelié-
rech sleduje zákulisí náročného úkolu, který stojí před zdejšími 
pedagogy: jak vybrat ze zástupu uchazečů ty vyvolené, kteří 
dostanou v dalších letech příležitost formovat ráz výtvarného 
umění? Jak v této zkoušce obstojí samotní vyučující? Předmě-
tem zkoušky se tak postupně stává umění samotné. A také jeho 
místo v dnešním zmateném světě. 

Přístupný od 12 let.



Arvéd (Český lev)
pondělí, 13. března, 19:30 hod.

Drama / 2022 / Česko
Režie: Vojtěch Mašek
Stopáž: 120 min.
Hrají: Michal Kern, Saša Rašilov, ad.
Jazyková verze: česky

Život a smrt Jiřího Arvéda Smíchovského jsou dodnes obestřeny 
mnoha tajemstvími. Za války jako nacistický konfident zachránil 
před koncentračním táborem Štěpána Plačka. Po válce se jejich 
role otáčí, Plaček splácí dluh a zařídí, že soud za spolupráci s 
nacisty nepožaduje pro Arvéda smrt.

Obsahem i formou velmi netypický životopis je jedním z hlav-
ních kandidátů na Českého lva za rok 2022.

Přístupný od 12 let.



Oscar 2023 
pondělí, 27. března, 19:30 hod.

12. března 2023 se uděluje ocenění Oscar a my uvedeme jedno-
ho z hlavních favoritů.

Přístupnost dle promítaného filmu.



Díra
(Den Země)

pondělí, 17. dubna, 19:30 hod.

Drama / Dokument / 2022 / Itálie 
Režie: Michelangelo Frammartino 
Stopáž: 93 min.
Jazyková verze: italsky s českými titulky   

Itálie, rok 1961. Skupina jeskyňářů z bohatého severu  přijíždí do 
vesnice kousek od Neapole, aby prozkoumala jeden z nejhlub-
ších jeskynních systémů v celé Evropě. Meditace o setkání dvou 
světů a odvěkém boji člověka s přírodou. Z filmového festivalu v 
Benátkách si snímek odnesl Zvláštní ocenění poroty.

Přístupný.



Neuvěřitelné, ale pravdivé 
pondělí, 15. května, 19:30 hod.

Komedie / 2022 / Francie
Režie: Quentin Dupieux
Hrají: Alain Chabat, L. Drucker, B. Magimel, ad. 
Stopáž: 74 min.
Jazyková verze: francouzsky s českými titulky

Satirická, surrealistická a hravá komedie s předními francouz-
skými herci o jednom tajemství ve sklepě.

Přístupný od 15 let.



Nejlepší léta
pondělí, 25. září, 19:30 hod.

Drama / 2020 / Itálie
Režie: Gabriele Muccino
Hrají: Pierfrancesco Favino, Kim R. Stuart, ad. 
Stopáž: 129 min.
Jazyková verze: italsky s českými titulky

Tři šestnáctiletí idealisti Paolo, Giulio a Riccardo spolu sdílí 
všechno jako bratři. Součástí jejich životů se stává i Gemma, pří-
telkyně Paola. Život běží dál a mladí přátelé dospívají, každý se 
vydává svou cestou. O několik let později se jejich osudy znovu 
protnou a do jejich přátelství zasáhne láska k Gemmě.

Hořkosladká kronika života, která dojme i rozesměje. 

Přístupný od 12 let.



Ztracené iluze 
pondělí, 9. října, 19:30 hod.

Drama / 2021 / Francie 
Režie: Xavier Giannoli 
Hrají: Benjamin Voisin, Cécile de France, ad. 
Stopáž: 144 min.
Jazyková verze: francouzsky s českými titulky

Lucien je mladý neznámý básník, žijící ve Francii 19. století, 
který do svého bytí vkládá velké naděje a ambice. Opouští kraj, 
z něhož pochází, aby zkusil najít štěstí v Paříži. V tomto úžas-
ném městě se brzy ocitá vydaný napospas vlastnímu osudu 
a postupně objevuje zákulisí světa zisku a přetvářky. Lidskou 
komedii, ve které je možné vše koupit či prodat: literární věhlas i 
tištěná média, politiku i city, pověst i duši. Lucien bude milovat, 
bude trpět a vystřízliví ze svých iluzí. Adaptace Balzacova romá-
nu s velmi aktuálním přesahem  o světě médií byla ověnčena 7 
cenami César (francouzská obdoba Českého lva).               

Přístupný od 15 let.



V prach se navrátíš
pondělí, 23. října, 19:30 hod.

Drama / 2022 / Čína  
Režie: Ruijun Li
Hrají: Renlin Wu, Quing Hai 
Stopáž: 131 minut
Jazyková verze: čínsky s českými titulky

Ma je zdrženlivý farmář, poslední z rodiny, který zůstal svobod-
ný; Kuej-jing je invalidní a neplodná a dávno překročila věk, který 
je na čínském venkově považován za věk na vdávání. Zdá se, že 
jejich domluvený sňatek jim oběma život ještě zhorší. Místo toho 
se však chopí příležitosti a učí se, jak se stát blízkými společní-
ky, jak spolu mluvit, jak se o sebe vzájemně starat a dokonce jak 
se usmívat. To vše navzdory tvrdé práci, kterou od nich vyžaduje 
jejich archetypální pouto se zemí, a zkouškám, které je na jejich 
společné cestě čekají. Témata jako  vykořisťování zemědělských 
dělníků, nucená urbanizace, vykořenění tradic a chudoba jsou 
pouze pozadím křehkého, lidského příběhu dvou outsiderů, který 
režisér zasadil do své rodné provincie Gansu.

Přístupný od 15 let.



Výběr členů FK
pondělí, 6. listopadu, 19:30 hod.

Film, který si vyberou celoroční předplatitelé meziříčského filmo-
vého klubu. Hlasovat se bude již na jednom z jarních promítání. 
Na výběr budou tři filmy, které předem oznámíme.

Přístupnost dle vybraného filmu.



Bod varu
pondělí, 20. listopadu, 19:30 hod.

Drama / 2021 / Velká Británie 
Režie: Philip Barantini
Hrají: Stephen Graham, ad.  
Stopáž: 92 min.
Jazyková verze: anglicky s českými titulky

Šéfkuchaři Andymu směna v jeho restauraci ani nezačala, a už 
nestíhá. Je poslední pátek před Vánoci, a tak si chce fajnové 
jídlo dopřát snad každý. Hosteska přijala příliš mnoho rezerva-
cí, nespokojený kontrolor šmejdí v kuchyni a do toho všeho má 
dorazit i Andyho mentor, kuchařská ikona, přicházející bez varo-
vání, zato s partnerkou, uznávanou food-kritičkou. Hůř snad být 
nemůže. 

Jednozáběrová jízda hektickým večerem začíná… Film ženou-
cí se kupředu nesmlouvavým tempem práce v gastrobyznysu. 
Trefný ale bude připadat všem, kterým se pod tíhou profesního 
stresu někdy zavařila hlava. 

Přístupný od 12 let.



Mrtvý muž
pondělí, 4. prosince, 19:30 hod.

Western / 1995 / USA
Režie: Jim Jarmusch
Hrají: Johnny Depp, Gary Farmer, ad.
Stopáž: 121 min.
Jazyková verze: anglicky s českými titulky

Existenciální psychedelický western Jima Jarmusche dnes již 
patří mezi klasická díla světové kinematografie. Sleduje homér-
ské putování mladého muže napříč americkým západem deva-
tenáctého století. Těžce zraněný a bloudící William Blake potká 
odvrženého indiána jménem Nikdo. Navzdory Blakeově přiro-
zené povaze jej okolnosti přetváří v pronásledovaného psance. 
Autorem legendárního soundtracku je Neil Young.

Přístupný od 12 let.


