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1. - 16. ledna 2005
Doporučujeme
> NOVÉ PRŮKAZKY ARTkina
Prodej nových průkazů byl zahájen 1.12. 2004 a
jeho platnost je od 1.12.2004 až do 31.1. 2006.
Cena jen 80 Kč. Vlastníci průkazek mohou využít i
dvou představení 29.12 (Cotton Club F. F. Coppoly)
a 4.1. (premiérové Úžasňákovi) ZDARMA! S průkazkou ARTkina získáváte :

ZPRAVODAJ | pravidelný čtrnáctideník Městských kin Uherské Hradiště

(1) SLEVU na jakékoli představení kinaART
(2) VOLNÝ VSTUP na všechna představení Zlatého fondu (čtvrtky od 16:00)
(3) VOLNÝ VSTUP na tzv. PRÉMIE kina ART
(4) SLEVY na akce, které pořádá naše organizace
(semináře, LFŠ, ...).
(5) VÝPŮJČKY VHS a DVD z naší klubové
ART videotéky (podmínkou je vedle průkazky
ART i registrace včetně adresy a mailu - více na
www.mkuh.cz)

Děkujeme za Vaši přízeň a snad i příjemné chvíle strávené v našem kině
a připojujeme se k té nekonečné řadě přání úspěšného roku 2005
zaměstnanci Městských kin Uherské Hradiště

>ZMĚNY TERMÍNŮ ARTkina
V průběhu ledna a pak už v únoru dochází k menší
změně (snad k lepšímu). Pravidelným návštěvníkům
kina ART chceme nabídnout kvalitní filmy v nových
termínech – kino ART chceme přesunout na NEDĚLI a ÚTERÝ (v obou dnech od 20:00 hodin), ve
ČTVRTEK pak nabídneme projekce ZLATÉHO
FONDU (od 16:00 hodin).

ARTkino - filmový klub

>KAMEŇÁK 3 a SNOWBORĎÁCI
Po mimořádném uvedení nejnavštěvovanější komedie loňského roku v prosinci přinášíme 6. - 12.1. Snowboarďáky na celý týden. A v premiéře uvidíte i třetí
pokračování Kameňáku Zdeňka Trošky (13. - 19.1.).

Úžasňákovi

> ROBINSONI 23.1.
Nedělní odpoledne plné vůně lipového a vrbového
dřeva, loutek a příběhu Robinsona Crusoe a jeho
věrného Pátka můžete zažít 23.1. od 14:30 v kině
Hvězda. Vedle zahájení výstavy Antonína Maloně
spojené s tvorbou loutek bude následovat divadelní
loutkové představení divadla Líšeň.

Kino ART má pro vás nachystáno na začátek nového roku několik čerstvých snímků (SANTA JE ÚCHYL, MŮJ
UČITEL IBRAHIM) a také další prémii zdarma na přelomu roku. Premiérový animovaný snímek ÚŽASŇÁKOVI
(4.1.) berte jako dárek na rozjezd nové sezóny ARTkina. Vedle toho jsme do kina vrátili i unikátní animované
TRIO Z BELLEVILLE. Jak si můžete přečíst i vpravo v „Doporučujeme“, v prodeji už je i nová průkazka na rok
2005! A nezapomeňte, že průkazka ARTkina vám mj. umožňuje volný vstup na projekce Zlatého fondu.

Úterý 4.1. 20:00 kino Hvězda
USA 2004 / 115 min. / dabing / ŠÚ /
ZDARMA pro členy kinaART, ostatní 75Kč

Incredibles / Režie a scénář: BRAD
BRID / Hudba: Michael Giacchio / Česká verze: Jaromír Neduna, Helena Parrová, Pavel Kříž, Jan Maxian, Marek Matějka, Radek John, Eva Klepáčová, Bohuslav Kalva ad.
Byli vykopnuti do důchodu a museli se pokusit žít normální život. Jenže svět potřebuje opět jednou zachránit a kdo
jiný mu pomůže, když nejmodernější vojenská technika na
světě selže? Animovaní magnáti od Pixaru roztáčí špionážně-comicsovou show ve svém dosud nejlepším filmu.
Nejchytřejší a nejlidštější animák, který dosud Hollywood
vyprodukoval. Absolut Pixar! P.S. Ke snímku je po vzoru
Příšerek, s.r.o. opět nalepen krátký předfilm, který ukazuje,
že Pixar bezpečně kraluje i současnému muzikálu :).
Cinema (František Fuka)
„I když jsou hlavní hrdinové velmi stylizovaní, jejich herecké výkony jsou neuvěřitelné a hravě zastiňují digitální herce ve Final Fantasy: Esenci života. Tohle nejsou nějaké komické figurky. Tohle jsou živí hrdinové, se kterými bez
nejmenších problémů soucítíte a kteří se shodou okolností občas dostávají
do komických ...“
Filmpub.cz (Petr Čihula)
„Bez mučení se přiznám, že mě Pixaři totálně odzbrojili a v dnešní době, kdy
se zdá že nikdo už nemá poli animáků čím překvapit, uvařili skutečnou dobrotu pro fajnšmekry. Dají se v ní hodiny a dny hledat odkazy na starou dobrou
špionáž a celé tuny lehkých pomrkávání na ty, co mají trochu nakoukáno. Mají
všechno, co byste mohli chtít od pojmu „rodinná zábava“ a bez výraznějšího
hluchého místa sprintují od pomalejšího rozjezdu až do explozivního finále a

zanechají ve vás ve výsledku tak výrazný chuťový jazyk, že se v jeho stínu
může jít většina současné hrané produkce směle zahrabat.“

Trio z Belleville
Středa 5.1. 20:00 (Hvězdička)
Francie 2003 / 80 min. / anim. / tit. / 45Kč 55Kč

Triplettes de Belleville / Režie: SYLVAIN CHOMET / Hrají: Michele Caucheteux, Michel Robin, Jean-Claude Donda, Monica Viegas ad.
Šampión je osamělý chlapec, kterého adoptovala jeho
babička, madam Souza. Ta se postará o to, aby vnuk našel věrného kamaráda v psovi Brunovi a aby našel životní
zálibu v jízdě na kole. Pod babiččiným vedením se ze Šampióna stane favorit slavného cyklistického závodu Tour de
France. Během závodu, vysoko v horách, je však Šampión spolu se dvěma dalšími kolegy unesen francouzskou
mafií. Madam Souza s Brunem se rozhodnou ho zachránit.
Zachránit mladíka může jen jeho vlastní cyklistické umění,
babiččino odhodlání a rafinovanost trojice starých dam…
Melancholická animovaná komedie, která se obejde bez
dialogů i prvoplánové „disneyovské“ roztomilosti, je celovečerním debutem jedné z nejslibnějších osobností současní animované scény, čtyřicetiletého Francouze žijícího
v Kanadě - Sylvaina Chometa.
Výtvarník, comicsový kreslíř a režisér za svůj předchozí
snímek, krátkou animovanou hříčku La Vielle dame et
les pigeons (Stará dáma a holubi), získal řadu mezinárodních ocenění včetně ceny BAFTA a nominace na
Oscara a Césara.

> PROJEKT 100-2005
už se nezadržitelně blíží i do našeho kina. Deset skvělých a mimořádných filmů si nenechte
ujít v termínu 19.1. - 2.2. O Projektu 100 čtěte i na
www.artfilm.cz/projekt-2005

Galadriel, www.csfd.cz
„Skvělý animovaný film, který má podle mě hloubku, je inteligentní, pobaví i poučí,
má skvělý styl, výbornou hudbu a strašnou spoustu originálních nápadů. Přestože se v něm skoro vůbec nemluví, měla jsem po jeho shlédnutí dojem, že jsem
se dozvěděla mnohem víc, než z kterékoliv Disneyovky (a to mám Disneyovky
ráda). A mimochodem - ty tři (čtyři) báby jsou naprosto neodolatelné.“

Santa je úchyl
Neděle 9.1. 20:00
USA 2003 / 93 min. / tit. / od 15 / 65Kč 75Kč

Bad Santa / Režie: TERRY ZWIGOFF / Scénář: Glenn Ficarra,
John Requa / Hrají: Billy Bob
Thorton, Tony Cox, Brett Kelly,
Lauren Graham, Luren Tom, Cloris Leachman ad.
Kdo říkal, že Santa nosí dárky? Vánoční čas, Kalifornie,
Florida a dva trestanci (Billy Bob Thornton – Nesnesitelná
krutost, Ples příšer, Armageddon a Tony Cox vydávající se
za Santa Clause a jeho elfa. Jedinou motivací této dvojice
je přepadnout všechny obchody po cestě. Tento plán se
však zkomplikuje, když potkají osmiletého chlapce, který
se jim pokouší vysvětlit pravý smysl Vánoc.
Více viz i Premiéry.
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Můj učitel Ibrahim

Moderní doba

Vojtěch, řečený sirotek

Úterý 11.1. 20:00 Hvězda

Čtvrtek 20 .1. 20:00 Hvězda

Čtvrtek 27.1. 20:00 Hvězda

Francie 2003 / 94 min. / tit. / 55Kč 65Kč

USA 1936 / 87 min. / titulky / 45Kč 55Kč

ČR 1989 / 80 min. / 45Kč 55Kč

Peter Arnet na LFŠ 2003 | foto J.J. Bartoš

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran / Režie: FRANCOIS DUPEVRON / Hrají: Eric
Caravaca, Omar Sharif, Isabelle Adjani, Pierre Boulanger, Gilbert Melki, Isabele
Renauld, Lola Naymark, A. Suarez ad.
To co daruješ je navždy tvé, to co si ponecháš pro sebe
je navěky ztracené. 60. léta Paříž. Atmosféra ve městě
je nabitá novou energií a slibuje kulturní vzlet a sociální
změny. V tomto novém prostředí, v dělnické čtvrti Paříže
se spřátelí dva odlišní lidé - mladý žid a starší muslim- Třináctiletý sirotek, Mojžíš, zvaný Momo, žije s prostitutkami,
které k němu chovají opravdovou lásku. Momo nakupuje
v místním přeplněném tmavém krámku, který provozuje
Ibrahim, tichý exoticky vyhlížející muž, který budí zdání, že
ví mnohem víc , než dává najevo. Když je Momo opuštěn
svým otcem, Ibrahim se stane jeho vychovatelem, guru,
který bude Moma provázet celý život. Společně se vydají
cestou, která oběma změní celý život. Příběh o tom, že život nemusí být nutně smutný...

PROJEKT 100 – 2005
(jedenácté pokračování)
Uh.Hradiště, kino Hvězda
19. ledna – 2. února 2005
Úspěch posledního ročníku a zájem diváků i kin o pokračování tradice přehlídek Projektu 100 nás donutily k jejich
pokračování a k přípravě dalšího, v pořadí již jedenáctého
Projektu 100 – v současnosti pořád ještě největší domácí
akce v oblasti nekomerční kinematografie.

Taking Off

Režie: CHARLES CHAPLIN /
Charles Chaplin a jeho souboj
se stroji v éře, která není příliš
nakloněna lidem.

Půlnoční kovboj
Sobota 22.1. 20:00 Hvězda
USA 1969 / 113 m. / tit. / od 15 / 45Kč 55Kč

Režie: JOHN SCHLESINGER
Deziluzivní pohled na New
York jako místo příkrých sociálních protikladů. 3x Oscar 1970.

Kdo se bojí
Virginie Woolfové ?

Vera Drake - žena dvou tváří
Úterý 25.1. 17:30 a 20:00 Hvězda
VB 2004 / 125 min. / titulky / 50Kč 60Kč

Režie: MIKE LEIGH / Nezákonné
potraty, kontroverzní lidská morálka a existenční problémy žen
související s těhotenstvím.

Středa 26.1. 17:30 a 20:00
Německo 1979 / 142 min. / 45Kč 55Kč

Režie: V. SCHLÖNDORFF /
Gdaňsk a zvrácená doba 1899 1945. Zlatá palma MFF Cannes
a Oscar 1979.

Zlatý fond filmu

Pravidelná čtvrteční setkávání s klasickými filmy světového filmu vám tentokrát přinese vynikající režijní prvotinu amerického
filmaře Stevena Soderbergha SEX, LŽI A VIDEO. Jeho tehdejší
filmový styl a zájem (a koneckonců i rozpočet) můžete porovnat
také se současně promítanými Dannyho parťáky 2. Za českého
zástupce Zlatého fondu jsme vybrali nestárnoucí „kolalokovou“
westernovou parodii LIMONÁDOVÝ JOE. I přesně po čtyřiceti
letech vás film Oldřicha Lipského zaručeně pobaví, ale i poučí o
žánrových prvcích westernového žánru.
Projekt FILM A ŠKOLA je strategickým projektem
Asociace českých filmových klubů a je finančně
podporován Ministerstvem kultury ČR a Zlínským krajem

USA 1989 / 100 min / titulky / zdarma pro SŠ a členy kina ART

Sex, Lies, and Videotape / Režie: STEVEN SODERBERGH / Scénář: S.Soderbergh / Kamera: Walt Lloyd
/ Hudba: Cliff Martinez / Hrají: James Spader, Andie
MacDowell, Peter Gallagher, Laura San Giacomo, Steven Brill ad.
Americký film Sex, lži a video (1989) je nečekaně úspěšným režijním debutem šestadvacetiletého Stevena
Soderbergha. Přes svůj název není snímek dráždivou
erotickou podívanou, ale komorní psychologickou studií
s nádechem smutné komedie v jemném rohmerovském
stylu. Odehrává se mezi čtyřmi postavami. Tento skromný film je odpovědí na technicky perfektní, ale duchovně
prázdné superprodukce ve Spielbergově stylu, stejně
jako na hloubku předstírající, leč jinak prázdné rozbory
citových zmatků maloměšťáků. Manželství Johna a Ann
Millaneyových je zdánlivě šťastné, vnější úpravnost však
maskuje Anniny deprese a Johnovo soustředění na kariéru a na Anninu svůdnou sestru Cynthii, která je jeho
milenkou. Příjezd dávného Johnova kamaráda ze školy

Maďarsko 2004 / 105 min. / tit. / 45Kč 55Kč

Režie: FRITZ LANG / 21. století. Obrovské město plné mrakodrapů, vynálezů, prosperity,
ale také sociálního útisku.

Neděle 23.1. 20:00 Hvězda

USA 1971 / 93 min. / titulky / od 12 let /
45Kč 55Kč

Čtvrtek 6.1. 16:00

Sobota 29.1. 20:00 Hvězda

Něm. 1927 / 118 min. / titulky / 45Kč 55Kč

Metropolis

Středa 19.1. 20:00 Hvězda

Sex, lži a video

Revizoři
Režie: ANTAL NIMRÓD / Svižně
natočený akční thriller odehrávající se v budapešťském metru. Velká cena MFF Chicago,
cena na MFF v Cannes a nejúspěšnější maďarský film
roku 2004.

Plechový bubínek
Režie: MILOŠ FORMAN / Vlídný pohled na pomatenou generaci 70. let, její naděje a přání.

Režie: ZDENĚK TYC /
Neambiciózní“ balada zaměřující se na základní hodnoty
a pravdy lidské existence. Evropský filmový festival v Angers - Cena C.I.C.A.E, Cena
evropské poroty

Grahama znamená zlom ve vztazích trojice: odkrývají
se Johnovy lži. Cynthiiny chabé zábrany se uvolňují, a Ann,
předtím marně hledající pomoc u svého psychoanalytika,
je schopna změnit k lepšímu svůj i Grahamův život. Rozhodující roli v příběhu má Grahamova podivínská záliba, jíž
si kompenzuje své problémy s lidmi a se sexem: nahrává
si na video zpovědi nejrůznějších žen o jejich intimním životě. Soderbergh napsal scénář filmu za týden, se svými
nadanými herci ho za měsíc natočil, a měsíc pracoval ve
střižně. Intenzita jeho práce se odráží v celistvé atmosféře
snímku, který z výpovědi o vztazích mezi čtyřmi protagonisty přerůstá díky páté „postavě“ – kameře, ve výpověď o možnostech komunikace a nástrahách „objektivity“
záznamu, jenž podle režiséra „může lidi na dálku zahubit a
přivést konvence k výbuchu.“ MFF v Cannes 1989 získal
film Zlatou palmu a James Spader Cenu za mužský
herecký výkon.
Tsunami_X, www.csfd.cz
„Viděl jsem Pohádku pohádek již podruhé a připadá mi nyní ještě zvláštnější
než před rokem, kdy jsem ji shlédl naposledy. Opět se všude můžeme dočíst
o různých srovnáváních a to v prvé řadě s Tarkovským. Kupříkladu sekvence s malých chlapcem a ptákem (Zrcadlo). Pomalá jízda kamery podbarvená

Úterý 1.2. 20:00 Hvězda
USA 1966 / 136 m. / od 15/ tit. / 45Kč 55Kč

Režie: MIKE NICHOLS / Drastické nahlédnutí do života manželů, kteří si prostřednictvím
virtuálního světa a virtuálních
příběhů dokážou ubližovat. 5 x Oscar 1967.

Otec na služební cestě
Středa 2.2. 20:00 Hvězda
Jugoslávie 1985 / 136 min. / tit. / 45Kč 55Kč

Režie: EMIR KUSTURICA / O životě jednoho oddaného straníka v nelehkých 50. a 60. letech
Titovy Jugoslávie očima jeho syna. Velká cena a cena
FIPRESCI na MFF v Cannes 1985.
mystickou hudbou přes snově zabarvenou krajinu. Sklenice vody – Nostalgie
atd. Důležitější ovšem je, jak na Vás film působí, protože o osobním dojmu a
emocionálním cítění je to nejvíce. Nostalgická, děsuplná, klidná, mystická, bolestivá, pohádková, smutná a krásná. Tu sílu do sebe musíte nechat proniknout,
ale stojí to za to. Možná je lépe přemýšlet až potom.“

Limonádový Joe
aneb Koňská opera
Čtvrtek 16.12. 16:00
R 1964 / 95 min.

Režie: OLDŘICH LIPSKÝ /
Scénář: Jiří Brdečka (též
stejnojmenný román a
divadelní hra), O. Lipský /
Kamera: Vladimír Novotný / Hudba: Jan Rychlík, Vlastimil Hála / Hrají: Karel Fiala,Miloš Kopecký,Květa Fialová, Olga Schoberová, Rudolf Deyl ml., Bohuš Záhorský,
Josef Hlinomaz, Karel Effa ad.
Jedna z nejslavnějších a nejoblíbenějších českých filmových komedií, kde správní muži pijí pouze kolalokovu
lihuprostou limonádu a zákon má podobu pistolníka, vybaveného přesnou muškou, zářivým úsměvem a lahodným
tenorem. Tento film je věnován drsným hrdinům Divokého
Západu, kteří mstili bezpráví a ochraňovali Zákon, ať byl
jakýkoliv. Brdečkův román o Limonádovém Joeovi zaujal Oldřicha Lipského už za okupace. Po válce režíroval
jeho divadelní adaptaci a již tehdy jej zamýšlel zfilmovat,
k realizaci tohoto záměru ovšem došlo až později. Na
otázku, neztratil-li za tu dobu námět, který je vlastně parodií dávno zaniklé rodokapsové literatury, na aktuálnosti,
režisér odpověděl: „Aktuálnost filmu spočívá v odkrývání
pokrytecké morálky, že peníze jsou víc než cit, kterou
nám tak často servírují západní filmy. Limonádový Joe je
jakýsi extrakt filmových kovbojek, ovšem všechny typické nuance tohoto žánru jsou v něm daleko markantnější a
ostřeji vystupují. Možná, že některé budou našemu diváku
unikat, neporozumí jim, protože se zatím v našich kinech s
mnoha westerny nesetkal. Ale zcela určitě budou ´něco´
signalizovat, a až uvidí špatnou filmovou kovbojku, bude
mu jen k smíchu.“
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Bijásek

Příběh žraloka

Pro děti i jejich rodiče máme tentokrát připraven převážně
animovanou novoroční nadílku dětských (a rodinných)
filmů. Tvoří ji z poloviny zástupci amerického filmu - novinkoví
ÚŽASŇÁKOVI, opět uváděné příběhy malého rozverného
žraloka PŘÍBĚH ŽRALOKA nebo zajímavé příhody čuníka, který
se chtěl stát hlídacím psem BABE. České pohádky zastupuje
animovaná MALÁ ČARODĚJNICE a hraný snímek O MEDVĚDU
ONDŘEJOVI. V obou případech se v nich setkáte s herečkou
Jiřinou Bohdalovou. A nezapomínejte ani na náš MALOVÁSEK
(vestibul kina) – každou neděli nově od 14:30 aktivní odpoledne
pro děti i rodiče (malování, modelování, práce s textilem, hry, …).

Režie: B.BERGERON, V.JENSON
Příběh žraloka se (stejně jako Disneyho Hledá se Nemo) odehrává v podmořském světě, který je zrcadlem
světa nad hladinou. Je tu televize, jsou tu rappeři, jsou tu
restaurace i kanály. A je tu i mafie.

Neděle 2.1. 15:30
USA 2004 / 115 min. / dabing / ŠÚ / 65Kč 75Kč

Režie a scénář: BRAD BRID / Hudba: Michael Giacchio
/ Česká verze: Jaromír Neduna, Helena Parrová Pavel
Kříž, Jan Maxian ad . Více viz Premiéry níže.

Babe - galantní prasátko

USA 2004 / 100 min / animace / dab. / 26Kč 36Kč

Malá čarodějnice
ČR 1983 / 93 min. / animace / 16Kč 26Kč

Austrálie / USA 1995 / 89 min. /
dabing / vstupné dobrovolné

kého řemesla.

Režie: ZDENĚK SMETANA / Vvypráví: Jiřina Bohdalová.
Animovaná pohádka o dobrosrdeční
začínající čarodějnici, která se připravuje na těžké zkoušky z čarodějnic-

Filmové hity

USA 2004 / 115 min. / dab. / ŠÚ / 75Kč

The Incredibles / Režie:
BRAD BRID / Hudba: Michael Giacchio / Česká verze: Jaromír Neduna (Bob Parr/pan Úžasňák), Helena
Parrová (Elastička), (Lucius Best/Mražoun) Pavel Kříž,
(Bóďa Pine/Syndrom) Jan Maxian, (Bombový Jacques) Marek Matějka, (televizní komentátor) Radek
John, (paní Hogsová) Eva Klepáčová, (Gilbert Huph)
Bohuslav Kalva ad.
Do večeře musejí zachráit svět... Bob Parr kdysi býval
jedním z největších světových supehrdinů – pod pseudonymem Pan Úžasňák každý den zachraňoval životy
a sváděl boje se zlými padouchy. Nyní však pracuje jako
likvidátor škod v pojišťovně a jediné souboje, které svádí,
jsou s časem a vzrůstající nadváhou. Nový snímek studia
Pixar (Hledá se Nemo). Více viz i ARTkino.

Kameňák 2
Neděle 2.1. 17:30,
Pondělí 3.1. 20:00
ČR 2004 / 100 min. / od 12 let / 60Kč

foto M. Stránský

Režie: ZDENÉK TROŠKA
/ Hrají: Václav vydra, Jana
Paulová, Helena Vondráčková, Martin Maxa, Marek Vašut, Josef Laufer, Václav
Glazar, Helena Růžičková, Jan Skopeček, Lubomír Lipský, Dana Morávková, Richard Genzer ad.
Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky. Režisér v
buranské komedii Kameňák 2 po roční pauze navázal na

Hra s barvami
Neděle 2.1. 14:30 - 15:30 kino Hvězda

Ma
lov

Skládání z papírů - origamy
Neděle 9.1. 14:30 - 15:30 kino Hvězda

Malování na sklo
Neděle 16.1. 14:30 - 15:30 kino Hvězda

Veselý silvestrovsko-novoroční tón jakoby ovlivnil a určoval
i naši lednovou nabídku. Ta je tentokrát laděna do výrazně
komediální noty. Vedle několika domácích příspěvků k
žánru - KAMEŇÁK 2 i 3 a také divácky úspěšní SNOWBOARĎÁCI - je to i několik úsměvných příběhů ze zahraničí.
Úplně na začátku roku na vás čeká čerstvý 3D animovaný
snímek studia Pixar ÚŽASNÁKOVI a pokračování úspěšné
lupičské komedie DANNYHO PARŤÁCI 2. Smích (často
černý) zažijete i s americkým netradičním „vánočním“
příspěvkem SANTA JE ÚCHYL a francouzskou „high-top“
komedií AGENTI NULA NULA.

Neděle 2.1. 15:30,
Pondělí 3.1. 17:30,
Úterý 4.1. 17:30 a 20:00,
Středa 5.1. 17:30

.

Režie: JAROSLAV MACH / Hrají: Jaroslav Marvan, Jiřina Bohdalová ad.
Rozverná pohádka o tom, co všechno
způsobila medvědí kůže. Král zestárnul,
už se mu nechce vládnout. Nutí dceru - princeznu Blanku,
aby se už vdala a úřad převzala. Blanka je ale zamilovaná
do myslivce Ondřeje, proto vdavky oddaluje

á sek

Středa 5.1. 15:30
Hězdička

Úžasňákovi

Neděle 16.1. 15:30, Středa 19.1. 15:30
ČR 1959 /51 min. / 16Kč 26Kč

Farmář Hoggett si jednoho dne přinesl z trhu čuníka. Přišel
k němu náhodou a chtěl se ho zbavit. Jenže Babe se rychle skamarádilo s ostatními zvířátky, zjistilo, jak to na farmě
chodí, a odmítlo skončit na pekáči. Naopak rozhodlo si splnit svůj velký životní sen - stát se ovčáckým psem!

Neděle 9.1. 15:30

Režie: CHRIS NOONAN /
Hrají: Miriam Margolyes,
Hugo Weaving, Russi Taylor, Roscoe Lee Browne, James Cromwell, Courtland Mead, Tina Lifford ad.

O medvědu Ondřejovi

foto J.J. Bartoš

Úžasňákovi

Středa 12.1. 15:30

KevSpa, www.csfd.cz
„Steven Soderbergh obsadil do svého snímku ještě více hollywoodských
hvězd než v jedničce. Opět natočil příjemnou stylovou krimi podívanou, v níž si
hraje s filtry i nejrůznějšími nájezdy kamery. Bohužel scénář nedosahuje kvalit
prvního filmu, celý příběh je zbytečně roztříštěný a nedrží pohromadě. Velká
škoda, že filmař Soderberghova formátu, patřící mezi současnou americkou
režisérskou špičku, který navíc umí natočit i „komerční“ film „nehollywoodským“ stylem, se tentokrát nechal unést hrou s komplikovaným příběhem.
Ani ty cameo roličky a vtípky s nimi spojené nějak nefungují. Pořád jde ale o
nadprůměrnou oddechovou záležitost.“

Snowboarďáci
Čtvrtek 6.1. 18:00 a 20:00,
Pátek 7.1. 17:30 a 20:00,
Sobota 8.1. 17:30 a 20:00,
Neděle 9.1. 17:30 a 20:00 ,
Pondělí 10.1. 17:30 a 20:00,
Úterý 11.1. 17:30,
Středa 12.1. 17:30 a 20:00

svůj divácky úspěšný Kameňák (2003). Původní obsazení tentokrát doplnili i populární zpěváci Helena Vondráčková a Martin Maxa.

Dannyho parťáci 2
Neděle 2.1. 20:00,
Pondělí 3.1. 20:00 (Hvězdička),
Úterý 4.1. 20:00 (Hvězdička),
Středa 5.1. 20:00
USA 2004 / 120 min. / titulky / ŠÚ / 70Kč

Ocean‘s Twelve / Režie: STEVEN SODERBERGH / Hrají: George Clooney, Don Cheadle, Bernie
Mac, Matt Damon, Adriano Giannini, Andy Garcia, Brad Pitt, Julia
Roberts ad.
Budou lupičskými esy nebo skončí za mřížemi? Danny
Ocean a zbytek zlodějské bandy spolupracují na dalších
velkých loupežích, tentokrát v Evropě. Když před třemi
lety rozšířil režisér Steve Soderbergh řady těch, kteří se
pouštějí do remaků krimikomediální klasiky 50. - 60. let, už
prý byl přesvědčen, že nezůstane jen u jednoho „kousku“
Dannyho parťáků. Skvělé herecké obsazení v čele s Georgem Clooneyem, Mattem Damonem, Bradem Pittem či
Julií Roberts. Uplynuly tři roky od doby, co Dannyho parťáci vyloupili najednou hned tři kasina v Las Vegas. A Danny
Ocean (George Clooney) má nový plán. Nejdřív dá dohromady své bývalé parťáky, kteří se skrývají na nejrůznějších místech světa a pak se s nimi hodlá pustit do ještě
velkorysejší akce, než byla ta první. Měla by se odehrávat
hned na třech místech najednou, chystají se na krádeže
v galeriích v Amsterdamu, Římě a Paříži. A aby to neměli
tak jednoduché, jde po nich Interpol, musejí se vypořádat
s konurenční bandou a v patách jim také je zabiják, kterého vyslal Terry Benedict (Andy Garcia), oloupený majitel
kasina z prvního dílu…

ČR 2004 / 90 min. /75Kč

Režie, scénář a námět: KAREL JANÁK / Hrají: Vojtěch
Kotek, Ester Geislerová, Barbora Seidlová, Lucie Vondráčková, Dana Morávková, Veronika Freimanová, Jiří
Langmajer, Petr Malásek, Pavel Nový, Otakar Brousek
ml., Martin Pisařík, Valerie Zawadská, Bohumil Klepl,
Dana Morávková, Petr Malásek ad.
Mrtvej sněhulák, dobrej sněhulák. Rok co rok trávili vánoce s rodiči a jejich otravnými rituály. A den za dnem snili o
svých vlastních nabušených vánocích. Ten den právě nastal. Rendymu a Jáchymovi je konečně šestnáct a můžou
vyrazit na svou první skutečnou pánskou jízdu. Ochutnejte
spolu s nimi vše, co k prázdninám na horách patří. Kiksy,
pády a trapasy, jaké byste nechtěli nikdy zažít. Vrhněte se
s hrdiny tohoto filmu do propasti extrémních svahů. Nechte se zavalit lavinou a zastřelit brokovnicí. Prožijte s nimi
jedinečné dobrodružství, jaké se dá prožít jen jednou za
život. Dobrodružství první lásky, prvního svádění a možná
i prvního sexu. To vše v české komedii, která k vám po letech opět přichází ze zasněžených hor – Snowboarďáci
Adamsss z CSFD
„Opravdu „třída“... kam se hrabou Prci, prci, prcičky, nebo podobné americké
rádoby filmy... Snowboarďáci jsou opravdu minimálně o třídu výš.. Vyskytuje
se zde nebývale vtipný humor... jen tak okrajově znímím pár hlášek, jako třeba:
„Stříkéééj“, „...bueš dělat tlaki voe??“, „to máme jezdit po rovině?, nebo snad do
kopce??“, „nebo ty vole, sáňkovat bysme nemohli?“, „já nemůžu za to, že ten
pes odjel... třeba pošle pohlednici...“. Opravdu jsem se smál a hlavně sem se
nesmál sám. Ono už to potom jede jako na běžícím páse, to už se směju téměř
všemu. Má to příběh, má to hudbu, má to zápletku.. má to všechno co musí řádný film mít. Když se najde film co to má a má to na vysoké úrovni, tak vznikají
opravdové filmy a to „snowboarďáci“ rozhodně jsou.“

Čtvrtek 6.1. 20:00 (Hvězdička),
Pátek 7.1. 20:00 (Hvězdička),
Sobota 8.1. 20:00 (Hvězdička),
Neděle 9.1. 20:00
USA 2003 / 93 min. / tit. / od 15 let / 75Kč

Bad Santa / Režie: TERRY ZWIGOFF / Scénář: Glenn Ficarra, John Requa / Hrají: Billy
Bob Thorton , Tony Cox, Brett Kelly, Lauren Graham,
Kdo říkal, že Santa nosí dárky? Vánoční čas, Kalifornie,
Florida a dva trestanci vydávající se za Santa Clause a
jeho elfa. Willie a Marcus, dvojice trestanců, specialistů na
vykrádání trezorů a bank, tráví vánoční čas tím, že objíždějí velká nákupní centra v převlečení za Santu a jeho elfa s
motivací přepadnout všechny obchody po cestě a napakovat se na Štědrý den. Willie je permanentně naložený v
lihu a děti přímo nenávidí. Co by Willie a Marcus neudělali
pro peníze? Tento plán se však zkomplikuje, když potkají
osmiletého chlapce, který se jim pokouší vysvětlit pravý
smysl Vánoc. Willie se na útěku před policií schová u osmiletého dítěte, se kterým zažije i navzdory svému permanentnímu alkoholovému oparu skutečné přátelství a pravé
lidské hodnoty.
Kdo říDaViD´82, www.csfd.cz
„Všem, kteří mají rádi humor bří Coenů a všem kterým se líbil Big LEBOWSKI,
doporučuji shlédnout snímek BAD SANTA, je to „vánoční“ hodně a velice moc
černá komedie o naprostém vyděděnci společnosti, totálnímu alkoholikovi,
který žije jen proto aby se mohl ožrat, vyblít a znovu ožrat, jemuž nikdy nezmizí z koutku úst cigareta a jenž celý rok přežívá tím, že čajzuje peněženky,
jen jednou za rok ho jeho „negerský liliputánský šéfík“ vytáhne a jdou spolu
vykrást obchoďák v době vánoční...A hlavní postava neskutečně hláškujicího
Santy v EXCELENTNÍM (jak taky jinak v jeho případě :) Billy Bob Thorthona,
kterého si 100pro zamilujete :) Pokud vám sedne černý humor přesně jak ve
stylu Coenů, tak byste toto neměli minout ani náhodou. BTW : Po shlédnutí
tohoto filmu již promě nikdy nebudou koledy stejné, po tom co uvidíte v jakých
situacích jsou ty nejznámější použity :)“

Agenti nula nula
Čtvrtek 13.1. 17:30 a 20:00 ,
Pátek 14.1. 20:00 (Hvězdička),
Sobota 15.1. 17:30,
Neděle 16.1. 20:00 (Hvězdička)
Francie 2004 / 97 min. / od 12 let / tit. / 75Kč

Double zéro / Režie: GÉRARD PIRÉS / Scénář: Matt
Alexander / Hrají: Eric Judor, Ramzy Bedia, Didier Flamand, Rossy de Palma, Edouard Baer ad.
Právě byla ukradená supertajná nukleární zbraň a francouzská tajná služba vyhlašuje nejvyšší možnou pohotovost. Je, možné, že je mezi ní zrádce a že je ta krysa stále v
domečku. V prvé řadě, ale potřebují získat zpět raketu. Za
tím účelem si najímají dva totální packaly - závisláky na počítačových hrách a ubohé atrapy Jamese Bonda - Willa a
Bena. Než je vyšlou na tajnou misi, musí projít náročným
výcvikem. Nikdo z nich netuší, že jsou jen návnady v promyšleném plánu, jak odvést pozornost od skutečných
agentů vyslaných do akce... Filmaři použili tu nejvyspělejší
filmovou techniku, díky které vznikla hightop komedie.
Hollywoodští filmaři se často pokusí o remake některého
z úspěšných francouzských filmů a dokazují tak neslučitelnost obou kultur. K podobnému výsledku dochází i
v opačném případě, příkladem je i kasovní trhák Double
zero. Nezdařilý pokus o galského Austina Powerse je
trapným fiaskem, který jen těžko vylepší reputaci francouzského filmu.

Čtvrtek 13.1. 20:00,
Pátek 14.1. 17:30 a 20:00,
Sobota 15.1. 17:30 a 20:00,
Neděle 16.1. 17:30 a 20:00,
Pondělí 17.1. 17:30 a 20:00,
Úterý 18.1. 17:30 a 20:00,
Středa 19.1. 17:30
ČR 2004 / 101 min. / od 12 let / 80Kč

Režie: ZDENĚK TROŠKA / Scénář: Evžen Gogela, Marek Kališ, Zdeněk Troška / Hrají: Václav Vydra , Jana
Paulová, Marek Vašut, Josef Laufer, Lubomír Lipský,
Jan Skopeček, Hana Čížková, Jana Andresíková, Marcel Vašinka, Richard Genzer, Monika Absolonová, Josef Carda, Justin Valeš, Dolly Buster ad.
Znovu na pár dnů v Kameňákově. Další pokračování
úspěšné komedie Zdeňka Trošky. A jsme znovu v Kameňákově. Den tu začíná jako vždycky. V ložnici Pepy a Vilmy.
Zdeněk Troška nám při poslední klapce řekl: „Do třetice
všeho dobrého (a zlého). Ale věřím, že i v tomto případě
jen dobrého. Jak vždycky připomínala Helenka Růžičková - nezapomínejte nikdy na úsměv. Je to světlo, které při
pohledu do očí prozradí, že je srdce doma!“

Klub Mír si dává po bohatém a náročném prosincovém programu v lednu tak trochu
prázdniny a dopřává tak i vám načerpat novou energii (a po svátcích i finanční prostředky ;o). Proto vám tentokrát v našem alternativním programu nabízíme dvě výstavy,
které potěší jak vaše oko, tak v případě loutek i ruce a zejména dětské duše... Těšit se
můžete také na vynikající divadelní loutkové představení ROBINSON, které je určeno
nejen (starším) dětem, ale rozhodně i všem dospělým.

výstava fotografií a kreseb
6. - 30.1. kino Hvězda, vernisáž 6.1. v 15:30
Výstava prací několika současných studentů hradišťské
Střední uměleckoprůmyslové školy.

Robinsoni na Hvězdě
divadlo, výstava a výroba vlastních loutek
Neděle 23.1. 14:.30 - 17:00 kino Hvězda 50 Kč
První letošní větší komponovaný program nabídne setkání s prací brněnského loutkaře Antonína Maloně.

Loutky Antonína Maloně
výstava a výroba vlastních loutek
Neděle 23.1. 14:.30 - 15:00 kino Hvězda
Narozen v Brně 1953, vzdělání technické, strojní inženýr,
13 let projektant, rozpolcená duše mezi mašinkami a výtvarnem. Maminka řekla: „Udělej si řemeslo, pak si dělej co
chceš.“ Nešlo to - tři děti. Odvaha zůstat v dílně až v roce
1991. Od té doby nepracuji, ale mám životní náplň. Je mi
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dobře se synem Toníčkem a ženou Bárou. Vystavuji nepravidelně, jen když mě někdo přemluví. Raději mám, když
se věci hýbou. Nejkrásnější spolupráce se Studio Dům
Evy Tálské. Také Nachové plachty bratří Formanů. Dál
La Stodola divadla Continuo. Výstavy na louce i na dvorku, v Praze i v zahradě, v zahraničí v Rakousku, Holandsku,
Dánsku, Washingtonu (Festival of America Folklife). Výstava v Uh.Hradišti potrvá 23.1. – 20.2.

Robinson
divadelní představení (Líšeň Brno)
Neděle 23.1. 15:00 kino Hvězda
50 Kč
Režie: PAVLA DOMBROVSKÁ /
Scénář: Pavla Dombrovská (na motivy románu Daniela Defoea).
Loutková inscenace na motivy příběhu o slavném trosečníkovi. Volná
adaptace románu Daniela Defoa. Poetická inscenace se snovými postavami, loděmi a rybami, se soustředí na vnitřní život hlavní
postavy. Loutky vznikly v dílně Antonína Maloně v Brně.
Voní po lípě a vrbě.
www.divadlolisen.cz
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název programu

typ

PF 2005

sobota

Kameňák 3

Koncerty, výstavy,
divadla, besedy ...

Lukáš Ježek, Lukáš Kamenský, Lucie Lysáčková,
Karolína Rossi

program projekcí
Hra s barvami - zapouštění
Úžasňákovi
Kameňák 2
Dannyho parťáci 2
Úžasňákovi
Kameňák 2
Dannyho parťáci 2
Úžasňákovi
Úžasňákovi
Dannyho parťáci 2
Babe - Galantní prasátko
Úžasňákovi
Trio z Belleville
Dannyho parťáci 2
Lukáš Ježek, Karolína Rossi
(fotografie, kresby) - do 30.1.
Sex, lži a video
Snowboarďáci
Santa je úchyl
Snowboarďáci
Snowboarďáci
Snowboarďáci
Santa je úchyl
Snowboarďáci
Snowboarďáci
Santa je úchyl
Skládání z papírů - origamy
Malá čarodějnice
Snowboarďáci
Snowboarďáci
Santa je úchyl
Snowboarďáci
Snowboarďáci
Snowboarďáci
Můj učitel Ibrahim
Příběh žraloka
Snowboarďáci
Snowboarďáci
Limonádový Joe
Agenti nula nula
Kameňák 3
Kameňák 3
Agenti nula nula
Kameňák 3
Kameňák 3
Agenti nula nula
Kameňák 3
Kameňák 3
Agenti nula nula
Malování na sklo
O medvědu Ondřejovi
Kameňák 3
Kameňák 3
Agenti nula nula
Kameňák 3
Kameňák 3
Kameňák 3
Kameňák 3
O medvědu Ondřejovi
Kameňák 3
Taking off
Moderní doba
Wimbledon
Residents Evil: Apokalypsa
Moderní doba
Wimbledon
Residents Evil: Apokalypsa
Residents Evil: Apokalypsa
Wimbledon
Půlnoční kovboj
Výroba loutek
Antonín Maloň: Loutky
Robinson (divadlo Líšeň Brno)
Residents Evil: Apokalypsa
Wimbledon
Metropolis
Residents Evil: Apokalypsa
Residents Evil: Apokalypsa
Vera Drake: Žena dvou tváří
Vera Drake: Žena dvou tváří

*A* kino Art I *K* koncert I *Z* Zlatý fond I
*B* Bijásek I *Pr* Premiéra I *V* Vernisáž I *D* divadlo I *M* Malovásek
Barevně označené filmy jsou se slevou nebo ZDARMA
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Santa je úchyl
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