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15.–31. září 2005
Kancelář

kino Hvězda
Náměstí Míru 951
686 01 Uherské Hradiště
telefon: +420 572 553 617
fax: +420 572 553 790
e-mail: kino@mkuh.cz

Pokladna

Otevřena denně 30 minut
před začátkem
prvního představení.
Informace
a rezervace vstupenek:
tel. i fax: +420 572 553 765
e-mail: pokladna@mkuh.cz

Naštěstí
ŠTĚSTÍ
Pomalu jsem přestával věřit, že také
náš současný ﬁlm může potkat doba
rozkvětu i světového zájmu a uznání. Opojnou chuť slávy našich ﬁlmů
„nové české vlny“ už pamatuje jen
málokdo a nový český snímek se již
dlouhých 15 nedočkal ani zařazení
do soutěže velkého ﬁlmového festivalu.
Po pravdě řečeno zcela zaslouženě.
Nějak nám v tom revolučním nadšení
a „podivné“ porevoluční době ujel
ﬁlmový vlak. Správně po česku tuto
nepříjemnou skutečnost jen bagatelizujeme a opět svádíme na někoho,
kdo nám prý úspěch nepřeje. Myslí
si to bohužel nejenom novináři, ale
i diváci – a co je nejhorší – i samotní
tvůrci. Všichni společně poukazují
na obrovský domácí zájem, který
automaticky považují za příznak kvality.
Proto jsem rád, že konečně máme to
ŠTĚSTÍ a můžeme se s hrdostí zase
pochlubit českým ﬁlmem, který sice
teprve vstupuje do distribuce, ale první
pracovní projekce potvrdily, že se už
za český ﬁlm v zahraničí (ale i doma)
nemusíme stydět. Tento měsíc jej
uvidí nejenom diváci v našich kinech,
ale také na festivalech v TORONTU,
NEW YORKU i SAN SEBASTIANU.
Pochopitelně jej uvidíte tento měsíc
i vy. Radost vám snad mohou překazit jen neodbytné partičky ve dvou
českých televizních vilách, ale pokud
jste příznivci REALITY (v tomto případě
ale určitě ne SHOW), pak neváhejte
a přijďte český ﬁlm ŠTĚSTÍ režiséra
Bohdana Slámy povzbudit i do kina.
Povzbuzení, ale i úspěch snímku
bude potřebovat celá naše kinematograﬁe – v současné době
se připravuje poslední verze novely
nového kinematograﬁckého zákona, která má přinést více peněz
pro tvorbu skvělých českých ﬁlmů.
Přijďte – nebudete rozhodně litovat.
Jiří Králík, ředitel MK UH

Projekce ﬁlmů

každý den od 17.30 a 20.00
aktuální nabídka
ﬁlmových premiér
českých i zahraničních titulů

Bijásek

každou středu
a neděli od 15.30
rodinné ﬁlmy pro nejmenší.
české klasické pohádky,
divadelní představení...

Malovásek

každou neděli od 14.30
aktivní odpoledne
pro nejmenší
s výukou různých
výtvarných metod

Koncerty, výstavy

každý týden
výstavy ve foyer
a sále kina Hvězda,
koncerty, párty, DVD
projekce, divadla...

ARTkino

každé úterý
a středu od 20.00
pravidelná nabídka
nejlepších ﬁlmů
z přehlídek, soutěží
a ﬁlmových festivalů

Zlatý fond

každý čtvrtek od 16.00
vzdělávací projekce
nejvýznamnějších ﬁlmů
domácí a světové
kinematograﬁe
pro studenty,
ale i pro milovníky
ﬁlmového umění
a historie

Mimořádné akce

v průběhu celého roku
Projekt 100
(leden+únor)
Archivní ﬁlm
(květen)
Letní ﬁlmová škola
(červenec)
Britský ﬁlm
(prosinec)

15. čt 16.00 Leon – Francie 1994 / 110 min. / zdarma na průkazky
17.30 3:15 zemřeš – USA 2005 / 90 min. / od 12 let / ŠÚ / titulky / 65 Kč / Hvězdička
20.00 Utržený ze řetězu – Francie, USA, Velká Británie 2005 / 103 min. / titulky / od 15 let / 70 Kč
16. pá 17.30 Utržený ze řetězu – Francie, USA, Velká Británie 2005 / 103 min. / titulky / od 15 let / 70 Kč
20.00 3:15 zemřeš – USA 2005 / 90 min. / od 12 let / ŠÚ / titulky / 65 Kč
20.30 Psychonaut (Opava) + předkapela – Koncert / 40 Kč
17. so 17.30 Utržený ze řetězu – Francie, USA, Velká Británie 2005 / 103 min. / titulky / od 15 let / 70 Kč
20.00 3:15 zemřeš – USA 2005 / 90 min. / od 12 let / ŠÚ / titulky / 65 Kč
18. ne 14.30 Malování prstovými barvami – malování prsty na přírodní papír s kamínky a bez použití štětců
15.30 Pat a Mat – ČR 1976–1990 / 60 min. / 16 Kč 26 Kč
17.30 3:15 zemřeš – USA 2005 / 90 min. / od 12 let / ŠÚ / titulky / 65 Kč
20.00 Utržený ze řetězu – Francie, USA, Velká Británie 2005 / 103 min. / titulky / od 15 let / 70 Kč
19. po 17.30 Utržený ze řetězu – Francie, USA, Velká Británie 2005 / 103 min. / titulky / od 15 let / 70 Kč
20.00 Utržený ze řetězu – Francie, USA, Velká Británie 2005 / 103 min. / titulky / od 15 let / 70 Kč
20. út 17.30 Utržený ze řetězu – Francie, USA, Velká Británie 2005 / 103 min. / titulky / od 15 let / 70 Kč
20.00 Padlé ženy – Velká Británie, Irsko 2002 / 119 min. / titulky / 40 Kč 50 Kč
21. st 15.30 Pat a Mat – ČR 1976–1990 / 60 min. / 16 Kč 26 Kč
17.30 Utržený ze řetězu – Francie, USA, Velká Británie 2005 / 103 min. / titulky / od 15 let / 70 Kč
20.00 Pátrání po Ester – ČR 2005 / 128 min. / přístupný mládeži / DVD / 55 Kč 65 Kč
22. čt 16.00 Sedmikrásky – ČR 1966 / 95 min. / zdarma na průkazky
17.30 Fantastická čtyřka – USA 2005 / 123 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč / Hvězdička
20.00 Štěstí – ČR 2005 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
23. pá 17.30 Fantastická čtyřka – USA 2005 / 123 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Štěstí – ČR 2005 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
24. so 17.30 Štěstí – ČR 2005 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Štěstí – ČR 2005 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Fantastická čtyřka – USA 2005 / 123 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč / Hvězdička
25. ne 14.30 Vytrhávání, práce s textilem – vytrhávání z papírů a doplnění vystřihnutou textilií
15.30 Slonisko a medvídek Pú – USA 2005 / 65 min. / dabing / 16 Kč 26 Kč
17.30 Štěstí – ČR 2005 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Štěstí – ČR 2005 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Fantastická čtyřka – USA 2005 / 123 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč / Hvězdička
26. po 17.30 Štěstí – ČR 2005 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Štěstí – ČR 2005 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
27. út 17.30 Štěstí – ČR 2005 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Štěstí – ČR 2005 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 65 Kč 75 Kč
28. st 15.30 Slonisko a medvídek Pú – USA 2005 / 65 min. / dabing / 16 Kč 26 Kč
17.30 Štěstí – ČR 2005 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Štěstí – ČR 2005 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Divoké včely – ČR 2001 / 92 min. / od 15 let / ŠÚ / 40 Kč 50 Kč / Hvězdička
29. čt 16.00 Lesní jahody – Švédsko 1957 / 91 min. / titulky / zdarma na průkazky
17.45 Noční hlídka – Rusko 2004 / 114 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
20.00 Noční hlídka – Rusko 2004 / 114 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
30. pá 17.30 Noční hlídka – Rusko 2004 / 114 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
20.00 Noční hlídka – Rusko 2004 / 114 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
1. so 17.30 Noční hlídka – Rusko 2004 / 114 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
20.00 Noční hlídka – Rusko 2004 / 114 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
2. ne 14.30 Malování na textil – malování na látku textilními barvami – zhotovení ubrousku
15.30 Páni kluci – ČR 1975 / 86 min. / 16 Kč 26 Kč
17.30 Noční hlídka – Rusko 2004 / 114 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
20.00 Noční hlídka – Rusko 2004 / 114 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč

Zlatý fond

Koncert

Malovásek
Bijásek

ART

ﬁlmové premiéry a novinky

Bijásek

ART
Zlatý fond

Doporučujeme
Na tomto místě se budete pravidelně setkávat s našimi
tipy na ﬁlmy, které by rozhodně neměly uniknout Vaší
pozornosti. Jedná se o ﬁlmy mimořádné a zaručeně
kvalitní a nemusíte kvůli nim navštěvovat velké ﬁlmové
festivaly anebo čekat na uvedení v televizi či na DVD.
Více o ﬁlmech i na druhé straně tohoto plakátu.

Padlé
ženy
Úterý 20.9. 20.00

Velká Británie, Irsko 2002 / 119 min. / titulky / 40 Kč 50 Kč
Režie: PETER MULLAN / Hrají: Geraldine McEwan, Anne-Marie Duff,
Dorothy Duffy, Stephen McCole, Peter Mullan, Nora-Jane Noone,
Eila N. Walsh ad.

Pátrání
po Ester
Středa 21.9. 20.00
Malovásek
Bijásek

ČR 2005 / 128 min. / DVD / 55 Kč 65 Kč
Námět, scénář a režie: VĚRA CHYTILOVÁ / Dramaturgie: Jan Gogola
ml.; (šéfdramaturgyně ČT Alena Müllerová) / Kamera: David Čálek /
Hudba: (archivní) Antonio Vivaldi, Sergej Vasiljevič Rachmaninov, Ludwig van Beethoven. Píseň zpívá Ester Krumbachová /
Střih: Jakub Hejna.

Štěstí
Čtvrtek 22.–Středa 28. 9.

ČR 2005 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 65 Kč 75 Kč
Scénář a režie: BOHDAN SLÁMA / Kamera: Diviš Marek /
Hudba: Leonid Soybelman / Střih: Jan Daňhel / Hrají: Pavel Liška,
Tatiana Vilhelmová, Aňa Geislerová, Marek Daniel, Bolek Polívka,
Simona Stašová, Martin Huba ad.

Noční
hlídka
Čtvrtek 29. 9.–Neděle 2. 10.
ART
Bijásek

Utržený ze řetězu Štěstí
Danny the Dog
Francie, USA, GB 2005 / 103 min. / titulky / od 15 let / 70 Kč
Režie: LOUIS LETERRIER / Scénář: Luc Besson, Robert Mark Kamen / Kamera: Pierre Morel / Hudba: Massive Attack / Hrají: Jet Li, Bob Hosknins,
Morgan Freeman, Kerry Condon ad.
Scénář napsal Luc Besson s Robertem Markem Kamenem. Pro Bessona jde o ověřenou spolupráci, neboť spolu
již „spáchali“ ﬁlmy Kurýr, Polibek draka a Pátý element.
Příběh se odehrává v zachmuřeném Skotsku. Kruťák Bart
(Bob Hoskins) vychoval z kluka Dannyho (Jet Li) bojového
otroka. Danny vyrůstá v kleci, živí se konzervami a na krku
nosí obojek. Nemá vzdělání, mentálně je na tom jako desetileté dítě. Když mu ale Bart obojek odepne, dělá Danny to,
co jediné se naučil – zabíjí. Bart Dannyho nasazuje do ilegálních zápasů a vydělává majlant. Bart: „Když je dostanete
mladé, možnosti jsou nekonečné.“
Luc Besson se tentokrát opravdu vytáhnul
a napsal v rámci žánru poměrně originální
scénář, vložil ho do rukou Louise Lettiera, jehož režie je svižná a nápaditá, má vybroušený
„špinavý“ styl a akční sekvence působí velmi
drsně a reálně.
Pak ale přijde bouračka. Bart skončí v komatu a Danny
se ocitne u starého slepce, ladiče pian Sama (Morgan Freeman). Li k tomu říká: „Danny dokáže během chvilky zmlátit
spoustu lidí. Ale nerozumí životu. Nemá přátele, nemá rodinu… a tak potká postavu Morgana Freemana. Je to ladič
pian a zasvětí mě do světa hudby. A jeho hudba mi pomůže
stát se normálním člověkem. Poznám přátelství, lásku i rodinu.“ Bojové scény se nesou v pouličním stylu, neboť Dannyho nikdo neučil. Jejich choreografem je Yuen Woo-Ping,
jehož sláva se dotkla nebes díky wire-fu v Matrixu, dále vymýšlel bojovou akci v Tarantinově Killovi Billovi a s Jetem Li
spolupracoval již mnohokrát. O titulu se hodně mluví také
v souvislosti s úžasným soundtrackem. Mají ho na svědomí
světoznámí Massive Attack

Rusko 2004 / 114 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
Režie: TIMUR BEKMAMBETOV / Scénář: Sergej Lukyanenko
a Timur Bekmambetov podle románu / Kamera: Sergej Troﬁmov /
Hudba: Yuri Poteyenko / Hrají: Konstantin Khabensky,
Vladimir Menshov, Valery Zolotukhin, Maria Poroshina,
Galina Tyunina, Victor Verzhbitsky ad.

ART
Zlatý fond

Jde o psychologickou hru, která se opírá o vynikající „dospělé“ výkony Raynoldse a George.
Režijně to hodně připomíná Texaský masakr
motorovou pilou, přičemž Douglas klade větší
důraz na budování mentální nestability, která pramení i z naprosto běžných zvuků, které
dům skýtá.

Malovásek
Bijásek

Od tvůrců Texaského masakru motorovou pilou. Další horor,
odehrávající se ve strašidelném domě, není ﬁkcí fantazírujících scenáristů, nýbrž novým zpracováním údajně faktických událostí. Jay Anson ve své knize zpracoval skutečnou
událost, která se odehrála u městečka Amityville na Long
Islandu v roce 1974, kdy mladík, údajně posedlý hlasy, zavraždil své rodiče a sourozence. Tím však hrůza neskončila,
neboť rodina Lutzových, která si dům později koupila, jen
tak tak vyvázla z prostředí, v němž ji pronásledovaly paranormální jevy. Podle současných zjištění je pravdou pouze první část příběhu (tedy „úvodní“ rodinná tragédie). Nicméně je také pravdou, že brzy po začátku natáčení nového
snímku zemřela Kathy Lutzová. Filmaři se přidržují tradičních hororových klišé a vcelku zručně stupňují napětí a hrůzu. Na rozdíl od zmíněného Texaského masakru... alespoň
nesázejí na prvoplánovou brutalitu, nýbrž spíše na psychické „vybuzování“ diváků

Z hereckého trojlístku Geislerová – Liška –
Vilhelmová září nejvíce Pavel Liška, který
předvádí zatím svůj nejlepší výkon. Konečně
se mu také podařilo vymanit ze škatulky frajerských idiotů. Film je opravdu silný, skvělé
drama se spoustou vedlejších postav, které
ale nikdy nesklouzávají ke karikaturám.
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Aňa Geislerová ve ﬁlmu
Bohdana Slámy o zázracích obyčejných lásek. Nový ﬁlm režiséra Bohdana Slámy je dojemným příběhem o křehkém
vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i atmosféra ﬁlmu navazuje
na Slámův úspěšný debut Divoké včely, který měl mimořádný ohlas u českých diváků a přinesl mu i řadu cen na mezinárodních ﬁlmových festivalech. Hrdinka příběhu Monika
(Tatiana Vilhelmová) se musí rozhodnout, zda obětuje vysněnou cestu do Ameriky za svým přítelem, aby se mohla
postarat o děti svojí nejlepší kamarádky. Největší oporou
se jí stane Toník (Pavel Liška), s nímž se snaží dětem nahradit chybějící rodinu, a najde u něj nejen oporu, ale i opravdovou lásku. Film je hereckým koncertem obou hlavních
představitelů, které doplňují skvělými výkony ve vedlejších
rolích Aňa Geislerová, Bolek Polívka, Simona Stašová, Zuzana Krónerová, Marek Daniel a další.

Noční hlídka

Nochnoi Dozor
Rusko 2004 / 114 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
Režie: TIMUR BEKMAMBETOV / Scénář: Sergej Lukyanenko a Timur Bekmambetov podle románu / Kamera: Sergej Troﬁmov / Hudba: Yuri Poteyenko / Hrají: Konstantin Khabensky, Vladimir Menshov, Valery Zolotukhin,
Maria Poroshina, Galina Tyunina, Victor Verzhbitsky ad.
Zajímavé spojení snad všech „přelomových“
ﬁlmů jako je třeba Matrix nebo Blade. Film, který má zajímavý a trochu novátorský přístup
k hodným a zlým.

3:15 zemřeš

The Amityville Horror
USA 2005 / 90 min. / od 12 let / ŠÚ / titulky / 65 Kč
Režie: ANDREW DOUGLAS / Námět: Jay Anson – kniha The Amityville
Horror (1977, Horor v Amityville) / Hrají: Ryan Reynolds, Melissa Georgeová, Jesse James, Jimmy Bennett, Chloë Grace Moretzová, Rachel Nicholsová, Philip Baker Hall, Isabel Connerová, Brendan Donaldson, Annabel
Armourová ad.

ČR 2005 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
Scénář a režie: BOHDAN SLÁMA / Kamera: Diviš M. /
Hudba: Leonid Soybelman / Střih: Jan Daňhel / Hrají: Pavel Liška,
Tatiana Vilhelmová, Aňa Geislerová, Marek Daniel, Bolek Polívka,
Simona Stašová, Martin Huba ad.

Fantastická
čtyřka

Fantastic Four
USA 2005 / 123 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: TIM STORY / Scénář: Michael France, Mark Frost /
Kamera: Oliver Wood / Hudba: John Ottman / Hrají: Ion Gruffudd,
Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis, Julian McMahon ad.
Připravte se na Fantastické…. Vynálezce, astronaut a vědec
Dr. Reed Richards (Ioan Gruffudd) stojí jen krůček od uskutečnění svého celoživotního snu – expedice do středu kosmické bouře. K Reedově kosmické výpravě se připojuje
jeho nejlepší kamarád, astronaut Ben Grimm (Michael
Chiklis), vedoucí genetického výzkumu a Reedova bývalá
přítelkyně Sue Storm (Jessica Alba) a také její horkokrevný mladší bratr, pilot Johnny Storm (Chris Evans). S hlavním sponzorem celé výpravy, Victorem Von Doomem (Julian McMahon), za zády se vydávají na nejdůležitější expedici svého života. Mise probíhá zdárně až do okamžiku, kdy
Reed zjistí, že se mýlil v odhadu rychlosti blížící se bouře.
Během několika minut je vesmírná stanice pohlcena mraky
kosmické radiace, které způsobí závažné změny v genotypu všech členů posádky. Jejich DNA je nevratně pozměněna… a stejně tak jejich budoucnost. Fantastická čtyřka je založena na nejdéle vydávaném komiksu z produkce nakladatelství Marvel, který v průběhu let zaslouženě získal pomyslný titul nejlepší komiks na světě. V poslední době se dočkalo ﬁlmových adaptací několik dalších komiksů Marvelu –
za zmínku stojí především X-Men a Spider-Man.

Noční hlídka je první částí trilogie natočené podle fantasy
Sergeje Lukyanenka, která vyšla pod názvy Noční hlídka, Denní hlídka a Soumračná hlídka. Špičkové vizuální efekty, úžasné
akční sekvence a hororové napětí ﬁlmu, který vznikl v jeho
rodném Rusku v červenci 2004, zajistily ﬁlmu obrovský
úspěch. Předčil v návštěvnosti Pána prstenů: Návrat krále
a Spidermana 2. Za první tři týdny od uvedení vydělal 13 milionů dolarů, na konci měl víc než 16 milionů. Jeho kvality
přesvědčily společnost Fox nejen k zakoupení celosvětových práv, ale i k účasti na výrobě dalších dílu. Mezinárodní
premiéra ﬁlmu se uskutečnila při MFF Karlovy Vary.
Děj se odehrává v současné Moskvě, kde probíhá věčný
boj mezi silami světla a tmy. Legenda vypráví o dávném
dnu, kdy armády světla a tmy sváděly krvavý a nelítostný
boj. Jejich síly byly vyrovnané a ani jedna strana nedokázala zvítězit. Nekonečné krveprolití šlo ukončit jediným způsobem – uzavřením křehkého příměří. Každá strana vybrala
své nejlepší muže, kteří na jeho dodržování dohlíželi. Vojáci světla, známí jako Noční hlídka, vedeni Geserem (Vladimir Menshov), zodpovídali za dodržování příměří v době
tmy. Noční hlídka je skupina lidí tzv. „jiných“ , kteří žijí mezi
lidmi, ale mají na rozdíl od obyčejných smrtelníků nadpřirozené schopnosti, kterých využívají k tomu, aby je ochránili
před upíry, vlkodlaky a zaklínači narušujícími příměří. Naopak, vojáci temnoty a jejich Denní hlídka vedená Zavulonem (Victor Verzhbitsky) dohlížejí na to, aby vojáci světla
nepřekračovali své pravomoce a nelikvidovali bezdůvodně
ty temné, kteří dodržují příměří. Tímto způsobem byla rovnováha udržována po celá staletí. Ale za příměřím zůstává
nedůvěra a nenávist a neutuchající strach, že se naplní starodávné proroctví, které hovoří o příchodu „velkého jiného“,
který vše změní. Ten čas právě nastal...
CENY: Film Rusko nominovalo na Oscara v roce
2005 v kategorii nejlepší cizojazyčný ﬁlm.

Klub Mír – koncerty, párty, DVD projekce...

Padlé
ženy
Úterý 20.9. 20.00

Pátek 16.9. 20.30 / 40 Kč – koncert

PSYCHONAUT (Opava)
+ předkapela
Nadějná rocková kapela. Kapela Psychonaut vznikla
v Opavě, počátkem roku 1999. U jejího zrodu stál kytarista Marek Hoblík, spolu se svými dobrými kamarády Kamilem Stoklasou a Petrem Jurečkem. V březnu
2000 natočila celovečerní demonahrávku s názvem
„Pásmo krátkých písní“ a začala se věnovat koncertování. Počátkem prvního měsíce čtvrtého kvartálu prvního roku nejnovějšího století kapela dokončila práce na novém albu s názvem „Zeměven“. Nové album
…jsem tady (2004). Do budoucna skupina plánuje vystoupení v různých televizních pořadech, převzetí několika prestižních ocenění a několik speciálních koncertů na pomoc někomu potřebnému.
Aktuálně jste mohli sledovat vystoupení kapely
i s hostem Romanem Holým v Noci s Andělem
10.9. 2005 – živě od 22.30 na ČT 2,
www.psychonaut.cz

Výstavy
Foyer kina Hvězda – výstava fotograﬁí
vernisáž čtvrtek 1. 9. 15.30
(výstava dále pokračuje do 22. 9.)

CIMBURK
Cimburk u Koryčan
Rozsáhlá zřícenina gotického hradu se nachází
na návrší nad vodní nádrží asi 5 km od obce Koryčany v okrese Kroměříž. Vznikl mezi léty 1327–1333,
opuštěn byl v roce 1720. Ve 30. letech minulého
století byly provedeny první záchranné práce, další
v roce 1940. V současnosti se o hrad stará občanské sdružení Polypeje, které se snaží o záchranu, dokumentaci a zpřístupnění památky. Součástí výstavy
bude i ohlédnutí za tradičním sympoziem Dny múz,
které proběhlo od 9. do 14. srpna a kde se setkali
výtvarníci, sochaři, keramici, prostě tvůrčí lidé múzami posedlí.
Výstavu pořádá sdružení Polypeje, společnost
pro obnovu a využití historických památek, o.s.
www.branapamatek.cz/workshop
cimburk.hyperlinx.cz

LETNÍ FILMOVÁ
ŠKOLA
Výběr z dlouhodobých fotograﬁckých projektů dokumentující dění na Letní ﬁlmové škole v Uh. Hradišti
v posledních letech. Vedle fotograﬁí Jindřicha Štreita (dlouholetý garant výstav na LFŠ) výběr obsahuje
i snímky ze soutěže ke třicátému výročí LFŠ v roce
2004 a ze studentského fotograﬁckého workhopu
(SUPŠ Uh.Hradiště a ITF Opava) ze stejného roku.

ﬁlmová přehlídka a výstava k 60. výročí Slováckého divadla
Městská kina připravila u příležitosti oslav 60. výročí Slováckého divadla výstavu fotograﬁí a dokumentů a také
unikátní přehlídku skvělých ﬁlmových adaptací divadelních her. Více se dozvíte na www.mkuh.cz

Divadlo na plátně
Výstava dokumentů a fotograﬁí z historie Slováckého
divadla, které se váží k ﬁlmu (adaptace ﬁlmové předlohy, ﬁlmový režisér, muzikál atd.).

The Magdalene Sisters
Velká Británie, Irsko 2002 / 119 min. / titulky / 40 Kč 50 Kč
Režie: PETER MULLAN / Hrají: Geraldine McEwan, Anne-Marie Duff,
Dorothy Duffy, Stephen McCole, Peter Mullan, Nora-Jane Noone,
Eila N. Walsh ad.
Irsko, 60. léta. Čtyři ženy
Obraz bigotního zajsou dány do péče Azyslepeného křesťanství
lu Magdalenina sestera výrazně patrialchálstva aby odpykaly své
ní společnosti. Človědávné hříchy. Crispine ku se až nechce věřit,
a Rose se narodily ne- že něco takového je
manželské děti, Marga- možné v Evropě ještě
retha byla znásilněna na konci 20. století. Sisvým bratrancem a siro- nead O’Connor vychovátek Bernadeta byla údaj- vaná řádovými sestrami
ně opakovaně přistižena by asi vědela mnoho
při ﬂirtování s chlapci. pověděť o podobných
Všechny musí pracovat výchovných metodách.
v prádelně pod přísným Příliš trpké, příliš smutdohledem jeptišek, kte- né, příliš pravdivé...
ré se je snaží zlomit po- Turiec – www.csfd.cz
mocí sadistických trestů.
Drastické vylíčení činnosti katolické církve na bezbranných
ženách v jejich irských polepšovnách a prádelnách. Podle
některých očitých svědků, byly osudy žen ve ﬁlmu vylíčeny
o něco mírněji, než bylo doopravdy ve skutečnosti. Sugestivně podané drama stvrzené hereckými výkony, kamerou
a šikovně vloženými detailními záběry. Špičkový je velký
detail na krvavé oko Bernandetty a v něm uprostřed rohovky odraz mluvící hlavní sestry Bridget. V každém případě
Mullan chce a je to jeho hlavní úkol, všem ukázat a útočit
za každou cenu na náboženský fanatismus a praktiky církve minulých let. Je to morální odplata pro dalších 30 000
žen, které si toto musely protrpět na vlastní kůži. Pokud
chtěl v zemi otevřít diskusi, povedlo se. Potrefená husa
se dosti silně ozvala...
CENY: Zlatý lev MFF v Benátkách 2002, Discovery award MMf v Torontu
2003, Cena diváků na West ﬁlm festivalu v Los Angeles 2003.

Pátrání
po Ester
Středa 21.9. 20.00

Hvězdička, sál kina Hvězda –
stálá výstava fotograﬁí (1.–30. 9.)

Foyer kina Hvězda –
výstava fotograﬁí (5.–30. 10.)

ARTkino

kino Hvězda (5.–30. 10.) –
ﬁlmová přehlídka

Slavné ﬁlmové
adaptace divadelních her
St 5.10. 20.00 Rok ďábla
ČR 2002 / 88 min. / Režie: PETR ZELENKA
Čt 6.10. 16.00 Garderobiér
V. Británie 1983 / 118 min. / Režie: PETER YATES
Út 11.10. 20.00 Do naha
V. Británie 1997 / 91 min. / Režie: P. CATTANEO
St 12.10. 20.00

Kočka na rozpálené plechové střeše

USA 1958 / 104 min. / Režie: RICHARD BROOKS
Čt 13.10. 16.00 Přelet nad kukaččím hnízdem
USA 1975 / 134 min. / Režie: MILOŠ FORMAN
St 19.10. 20.00 Na dotek
USA 2004 / 104 min. / Režie: MIKE NICHOLS
Út 25.10. 20.00 Příběhy obyčejného šílenství
ČR, SR, SRN 2004 / 100 min. / Režie a scénář:
PETR ZELENKA

ČR 2005 / 128 min. / DVD / 55 Kč 65 Kč
Námět, scénář a režie: VĚRA CHYTILOVÁ / Dramaturgie: Jan Gogola ml.;
(šéfdramaturgyně ČT Alena Müllerová) / Kamera: David Čálek /
Hudba: (archivní) Antonio Vivaldi, Sergej Vasiljevič Rachmaninov, Ludwig
van Beethoven. Píseň zpívá Ester Krumbachová / Střih: Jakub Hejna.
Po dokumentu Vzlety
a pády (2000) pokračuje
Věra Chytilová v návratu do minulosti, k lidem,
se kterými se znala a kteří ovlivnili její dílo i soukromý život. Hned na počátku si klade otázku,
jaká vlastně doopravdy
byla Ester Krumbachová
(1923–1996), žena mnoha profesí a málo známá
vůdčí postava české kinematograﬁe. Odpověď
hledá u lidí, kteří s touto výjimečnou osobností přišli do styku během
půlstoletí jejího života. Ti
Ester, její efektní zjev,
ji po svém charakterizují,
záměrně výstřední
ale zároveň mluví o tom,
až do pokročilého věku,
jak je ovlivnila. Prostředk bílým vlasům poslednictvím jejich výpovědí ního střihu nosila růžo(pořízených v různých vou halenu a stříbrné
prostředích) sleduje reži- střevíce, její neúnavná
sérka cestu Krumbacho- píle a věčná potřeba
vé od studií na brněnské peněz, které okamžiumělecko-průmyslové tě utrácela za taxíky
škole a její první spolu- a roštěnky pro kočky,
práce s divadlem k drá- to všechno bylo vděčze ﬁlmové výtvarnice, ná- ným námětem pro nejvrhářky kostýmů, drama- různější legendy. Pravturgyně, scenáristky i re- da je, že se upila. Jako
žisérky v období jejího mnoho geniů neuměla
vrcholu v šedesátých le- a nechtěla se omezovat
tech. Následují léta bídy v žádném směru. Chtěla
za vnucené normalizační žít naplno až do konce.
„pauzy“ a částečný návrat Věra Chytilová, březen 2005
v první polovině devadesátých let. Je to vlastně opět popis „vzletů a pádů“, chvílí
štěstí a slávy, následovaných propadem, na němž se podílel kromě vnějších okolností i alkoholismus. Na kameru vypovídají nejen lidé z uměleckých kruhů, ale třeba i Esteřini známí z hospody, z ulice, ze sousedství. Mluví se nejen
o tvorbě, ale i o jejím bouřlivém žití, o manželech a milencích, nebo třeba o jejích milovaných kočkách. Výpovědi
jsou prokládány střihovými ukázkami z ﬁlmů i zvukovými
a obrazovými dokumenty s Ester Krumbachovou nebo četnými fotograﬁemi. Film se věnuje i jejím obrazům a literární
tvorbě. Jako obvykle u Chytilové má velký význam hudební
dramaturgie s výňatky z klasické hudby. Ačkoliv režisérka
na konci konstatuje, že odpověď na úvodní otázku vlastně
stále nezná, přináší její snímek dostatečně hluboký a fundovaný portrét originální umělkyně s neméně originálním
životním osudem. Kromě uměleckých kvalit tak je Pátraní
po Ester i značným přínosem pro zkoumání historie české
kinematograﬁe. Snímek je uváděn v kinodistribuci na DVD.

Zlatý fond

Štěstí
Úterý 27.9. 20.00

ČR 2005 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 65 Kč 75 Kč
Scénář a režie: BOHDAN SLÁMA / Kamera: Diviš Marek / Hudba: Leonid
Soybelman / Střih: Jan Daňhel / Hrají: Pavel Liška, Tatiana Vilhelmová,
Aňa Geislerová, Marek Daniel, Bolek Polívka, Simona Stašová, Martin
Huba ad.
O čem je váš nový ﬁlm?
V podstatě je o proměně
člověka během dospívání. Monika se z dívky stává ženou a Toník z kluka
chlapem. Mají těžkosti,
řeší společně problémy a tím se mění. Snaží Češi se po více jak čtyřise najít sami sebe a po- ceti letech znovu naučili
dělat ﬁlmy a ne jenom
znávají, co jsou zač.
Je vám to téma něčím zvlášť „estrády“, jak říká současným výtvorům české
blízké?
Je to obecné téma. Kaž- kinematograﬁe Jan Nědý se pořád ptá: „Kdo mec. Štěstí je opravdu
jsem ? Co tady na tom nečekaným (a dlouho
světě dělám ?“ To řeší očekávaným) štěstím
každý z nás. Nepovažuji českého ﬁlmu, ale nato za nějaké svoje speci- neštěstí je dnešní český
divák někde na úrovni
ﬁcké téma.
polypa, takže...
Najdou diváci nějakou paralelu
mezi tímto ﬁlmem a vaším prv- Vitex – www.csfd.cz
ním – Divokými včelami?
Přímá vazba neexistuje, ale souvisejí spolu tematicky. V momentě, kdy jsme dokončovali Divoké včely, už jsem přemýšlel o tomhle ﬁlmu. Divoké včely a Štěstí mají společné téma
v hledání lásky a hledání sebe sama. To je důležité pro postavy ﬁlmu, stejně jako pro nás všechny.
A v čem se liší?
Řekl bych, že Štěstí je dospělejší ﬁlm. Už to není komedie.
Postavy tady řeší vážné problémy a mají víc tragický charakter.
Pracujete tedy raději s lidmi, které máte již nějakou spoluprací „prověřené“?
Po Divokých včelách jsem měl pocit, že jsme se s herci někam dostali, ale že jsme ještě nevytěžili všechno, co jsme
společně objevili. Pavel hrál v Divokých včelách vedlejší postavu a mně přišlo líto, že nemůžu plně využít jeho citovou
hloubku a úžasnou hereckou intuiici. Proto je jeho postava
ve Štěstí úplně jiná než Láďa v Divokých včelách. Při práci
na Divokých včelách jsme se víc poznal i s Táňou. Její herecké schopnosti a možnosti mě jako režiséra velmi zajímají a inspirují. Proto jsem s ní chtěl dál pracovat. Na Aňu
Geislerovou jsem si myslel od začátku. Připadala mi jediná
vhodná pro tuhle roli. Věděl jsem to hned, jakmile jsem měl
hotovou strukturu příběhu. A pro Marka Daniela byla role
psaná na míru také.
Štěstí je také ﬁlm o přátelství. Jak jsou pro Vás důležití v životě přátelé?
Přátelství je jedna ze základních hodnot, kterou člověk
na světě má. Zaplať pánbůh mám hodně přátel a jsem za to
vděčný. Přátelství a láska jsou ty základní věci, který nám
pomůžou překonat všechno, co je v životě těžké a složité.
Když člověk má blízké lidi kolem sebe, může žít tak, že to
dává smysl.
Z rozhovoru s režisérem Bohdanem Slámou

Divoké
včely
Středa 28.9. 20.00 (*)

Námět, scénář a režie: BOHDAN SLÁMA / Dramaturg: Kristián Suda /
Kamera: Diviš Marek / Hudba: Miroslav Šimáček / Hrají: Zdeněk Raušer,
Tatiana Vilhelmová, Marek Daniel, Vanda Hybnerová, Pavel Liška, Cyril
Drozda, Eva Tauchenová, Josef Polášek ad.
Dáme po zelené, svět
nám zrůžoví... Na chvíli.
Celovečerní debut Bohdana Slámy Divoké včely
je už druhým autorovým
titulem v české distribuci. Společnost CinemArt totiž uváděla v kinech i jeho absolventský
středometrážní snímek
Akáty bílé (1996). SláVtipný pohled na jedmova hořká komedie je
notvárně ubíhající život
výjimečná tím, že poprvesnických lidiček kdevé od roku 1989 přivádí
si v Prdelákově, jehož
na plátno vesnické hrdi- největším kladem je
ny a zasazuje je do au- jeho autentičnost, Slátentického vesnického ma i díky svým osobním
prostředí. Tématem vzdá- prožitkům věděl co vyleně připomíná Feničův práví a na výsledku je to
Džusový román (1984) vidět. Herecké výkony
a způsobem zpracování jsou zdařilé a i Zdeněk
nezapře inspiraci forma- Rauser jako moula Kája
novskými ﬁlmy šedesá- díky svému totálně netých let a poetikou Saši hereckému projevu půGedeona. Osmnáctile- sobí přirozeně. Jakoby
tý Kája bydlí ve vesnici toho moulu ani nehrál,
kdesi na severní Mo- ale byl přímo jím.
ravě s otcem-ﬁlozofem Lima – www.csfd.cz
a s energickou babičkou. Pracuje se ženskými v lese a tajně zbožňuje svou vrstevnici, prodavačku v místním krámku Božku. Ta však chodí
s frajírkem Laďou. Když do vesnice přijede z Prahy Kájův
starší bratr Péťa, který se živí jako cesťák, začnou se vztahy mezi jednotlivými postavami proměňovat. Jednoznačným
kladem snímku je důraz na realitu dnešního života na vesnici. Zásadní obraz venkovského života mladých lidí, tedy pocit frustrace a zároveň odevzdanost osudu bez vůle hledat
jiný životní styl, jistě odpovídá skutečnosti. Snímek se natáčel v Jiříkově na Bruntálsku, v kraji bývalých Sudet s vysokou nezaměstnaností.

Lesní jahody

Čtvrtek 29.9. 16.00

Leon
Čtvrtek 15.9. 16.00

Jemně vykreslený a přitom báječně zahraný
vztah mezi Renem
a Portmanovou nemá
chybu. Besson ve svém
prvním hollywoodském
ﬁlmu zůstal svůj a Leon
si tak zachoval francouzský esprit. Nezapomenutelná je kreace
Garyho Oldmana coby
psychopatického gaunera a milovníka klasiky. Eric Serra se rovněž
překonal a stvořil půvabný soundtrack.
Lima – www.csfd.cz

Leon
Režie: LUC BESSON / Hrají:
Jean Reno, Gary Oldman, Nathalie Portman, Danny Aiello,
Peter Appel, Michael Badalucce, Ellen Greene, Elizabert
Regen ad.
Šestý celovečerní snímek francouzského režiséra Luca Bessona můžeme považovat za pokus o dorozumění s americkým publikem ze strany evropského tvůrce,
který ve svých předchozích ﬁlmech živě experiSice natočit hezký ﬁlm
mentoval s vyprávěcími
o zabijákovy je hnusný
modely hollywoodské ki(jak tvrdí Michalkov),
nematograﬁe. Snímek je
já jsem byl ale ﬁlmem
jednodušší a poněkud stržen.
konvenčněji vyprávěný Anthony – www.csfd.cz
než předchozí režisérovy ﬁlmy. Titulní hrdina, špičkový profesionální zabiják Leon,
je rozvinutím postavy „čističe“ Viktora z Brutální Nikity, jež
se nedílně pojí s Bessonovým kmenovým hercem Jeanem
Renoem. Podivínský Ital Leon žije v newyorské Little Italy
velmi osamělým životem; pije jen mléko, pečuje jen o svou
pokojovou rostlinu a je plně oddán své profesi nájemného
zabijáka. Vše se změní ve chvíli, kdy u jeho dveří zazvoní
s prosbou o pomoc dvanáctiletá Mathilda. Ona jediná unikla vyvraždění své rodiny ve vedlejším bytě, jež bylo „trestem“ za to, že její otec ukradl psychopatickému prodejnému policistovi z protidrogového oddělení Stansﬁeldovi část
ze zásilky drog. Leon velmi neochotně svolí, že se o dívku
postará. Besson se svébytnou ironií představuje moderní
svět s převrácenými hodnotami: totálně zkorumpovaný policista sadista a psychopat, „nevinná“ krásná dívenka vnáší do příběhu pokušení, zmar a cynismus popkultury, a zabiják-gentleman je smutný hrdina, který zásadně nevraždí
ženy a děti. Pro režiséra příznačná soﬁstikovaná směs „cynického“ krvavého násilí, jemného humoru a sentimentu je
pojatá ve vytříbeném comicsovém stylu. Vyprávění se soustřeďuje na bravurně rozehraný vztah dvojice protagonistů
a odehrává se vesměs v interiérech; newyorské ulice, důsledně snímané pouze ve dne, jsou využity minimálně, ale
s originální působivostí. Cizelovanou atmosféru, pohrávající si s hollywoodskými vyprávěcími stereotypy, avšak dodržující pravidla „akčního melodramatu“, dotváří výborná
hudba Erica Serry. Vedle vynikajícího Jeana Renoa zaujme
malá Nathalie Portmanová (Mathilda) a přesný Gary Oldman (Stansﬁeld).

Sedmikrásky
Čtvrtek 22.9. 16.00

ČR 1966 / 95 min. / zdarma na průkazky
Režie: VĚRA CHYTILOVÁ / Scénář: Věra Chytilová, Ester Krumbachová /
Námět: Pavel Juráček / Kamera: Jaroslav Kučera / Hudba: Jiří Šust, Jiří
Šlitr / Hrají: Jitka Cerhová, Ivana Karbanová, Julius Albert, Jan Klusák,
Marie Češková, Jiřina Myšková, Marcela Březinová ad.
Sedmikrásky jsou druhým celovečerním ﬁlmem režisérky
Věry Chytilové. Vypráví o životě – nebo snad lépe o způsobu života – dvou anonymních dívek, příznačně nazvaných
Marie I a Marie II, zakletých, podle slov autorky, do „bludného kruhu pseudovztahů a pseudohodnot, což nutně vede
k prázdnotě životních forem, k pózování, ať už ve zkaženosti nebo ve štěstí.“ Rozhodně nelze tvrdit, že obě navenek
tak veselé, ale ve skutečnosti smutné dívky a tragické hrdinky tohoto ﬁlmu jsou typickými zástupci mladé generace. To ale také nebylo autorčiným úmyslem. Naopak, právě
absolutní zkresleností těchto postav, koncentrací nesmírného množství relativně negativních prvků na plochu velmi
malou, se Chytilová pokusila o kritiku životního stylu, jehož
jednotlivé prvky, opět podle jejího vyjádření, nese ve větší
či menší míře každý z nás i ve svém typizovaném a spořádaném životě. V tomto smyslu lze přijmout autorčinu charakteristiku ﬁlmu jako „groteskního ﬁlosoﬁckého dokumentu“.

Wild Strawberries
Švédsko 1957 / 89 min. / titulky / zdarma na průkazky
Režie a scénář: INGMAR BERGMAN / Kamera: Gunnar Fischer / Hudba:
Erik Nordgren a Göte Lovén / Hrají: Victor Sjöström, Bibi Andersson, Ingrid
Thulin, Gunnar Björnstrand, Max von Sydow ad.
Co znamená ten zvláštNesmírně lidské, uvění sen samotářského
řitelné, hluboké, meprofesora Borga v úvolancholické a přesto
du ﬁlmu? Tato scéna,
pozitivní, humorné, vek níž Bergmana inspiro- selé a plné života. Skuval jeho vlastní sen, za- tečně, nečekal jsem,
tížená temnou symbo- že toto Bergmanovo
likou a surrealistickými dílo – o přemítání „sobzáhrobními rekvizitami, ce“ a „starého mrzouta“
jako by jednoznačně v jedné osobě nad svým
znamenala předpověď životem – bude přes
brzké smrti. Vše tomu svou hloubku a určitou
nasvědčuje: vylidněné míru melancholie plné
město, zastavený čas života a (velmi decentve „slepém“ ciferníku ně) humorné (za všechhodin bez raﬁjí i Borgo- ny například: „Přihodilo
va vlastní „živá mrtvola“, se mi, že jsem dospělý
která se na něj sápe a nemusím si nechat
z rakve. Avšak zpráva od Vás poroučet.“ nebo:
vyslaná snem je něčím „A jaké neřesti smějí mít
víc: naléhavým vzkazem ženy? Pláč, rodit děti
o neodčiněném dluhu, a pomlouvat svoje soukterý musí Borg nejdřív sedy.“). Cením si tedy
splatit životu, než ze- toho, že toto dílo o „melancholickém přemítání“
mře. Sen tu funguje jako
má v sobě šíleně pozispouštějící signál k zativní náboj.
hájení namáhavého sezputnik
– www.csfd.cz
stupu do nitra – na cestě k pravdivému sebepoznání a přehodnocení dosavadní existence.
Lesní jahody jsou velmi
osobním autorským dílem, které muselo vzniknout, aby tvůrce – stejně
jako Borg v usmířeném
ﬁnále ﬁlmu – dosáhl psychické úlevy. Bolestný
předsmrtný zápas prožíval v roli profesora i jeho představitel – Victor Sjöström. Tento významný švédský režisér a herec, který přijal Bergmanem nabídnutou roli, v ní dožíval
i svůj vlastní život. Nepochybně díky osobnímu Sjöströmovu nasazení dostal jeho Borg nezapomenutelný punc ryzí
opravdovosti.

Ingmar Bergman
Před 87 léty, 14. července 1918, se v Uppsale narodil světově
proslulý Švéd, Ernst
Ingmar Bergman. Svojí bezesporu hvězdnou
kariéru zahájil po univerzitních studiích jako
scénárista u Svensk
Filmindustri. V roce 1944 režíroval svůj první ﬁlm Krize (Kris). V dalších létech byl ředitelem městských divadel v Helsingborgu, Göteborgu a Malmö. Od 50. let
se traduje jeho práce s hvězdami jako jsou Anderssonová, von Sydow, Ullmanová nebo Lindblomová a dalšími.
Počátkem 60. let stál v čele Královského dramatického
divadla ve Stockholmu. V období 1963–1966 žil na ostrově Faro. Poté založil ﬁlmovou společnost a přesídlil
do Mnichova. V roce 1975 mu byl Stockholmskou univerzitou udělen čestný doktorát ﬁlosoﬁe a v roce 1978
se vrátil žít do Švédska.
Ingmar Bergman se považuje za Strindbergova žáka
a tvoří v duchu jeho hledačské tradice. Filozoﬁcký obsah jeho ﬁlmů ho vynesl do dvorany slávy ﬁlmových tvůrců.
Natočil téměř 30 ﬁlmů a na dalším tuctu ﬁlmů spolupracoval. U nás jsou dobře známy ﬁlmy Letní sen, Léto s Monikou, Lesní jahody, Pramen panny, Sedmá pečeť, Hosté,
Večeře páně, Mlčení, Vášeň, Šepoty a výkřiky, Fanny a Alexander. Filmy Ingmara Bergmana jsou oceňovány řadou
světových cen, mezi neprestižnější patří i několik Oskarů. Tuto americkou cenu obdržel za dva ﬁlmy – Pramen
panny (1961) a Jako v zrcadle (1962). Lesní jahody byly
oceněny zlatým Berlínským medvědem (1958).
Kromě ﬁlmové tvorby je úspěšná i Bergmanova literární
činnost. Vydal zatím 16 knih, jsou to zejména scénáře
zpracované jako povídky a romány. Těmito svébytnými
díly se zařadil mezi nejvydávanější a nejpřekládanější
švédské autory. U nás, kromě výboru ﬁlmových povídek,
vyšla jeho autobiograﬁe Laterna Magika a snad i Dobrá
vůle a Nedělňátka.
www.severskelisty.cz/index9.htm

Bijásek a Malovásek

Malování

prstovými barvami

Neděle 18.9. 14.30

Výtvarná technika pro každého. Malování prsty po přírodním papíře bez použití štětců.

Malování
na textil
Neděle 2.10. 14.30

Výtvarná technika pro každého. Malování na látku barvami
na textil – zhotovení ubrousku.

Páni
kluci
Neděle 2.10. 15.30 | Středa 5.10. 15.30

Pat
a Mat
Neděle 18.9. 15.30 | Středa 21.9. 15.30

ČR 1976–1990 / 60 min. / 16 Kč 26 Kč
Režie: LUBOMÍR BENEŠ / Scénář: L. Beneš, V. Jiránek, J. Kubíček, V. Goldman / Animace: Lubomír Beneš, Vladimír Jiránek.
...a je to! Tak se kdysi jmenoval seriál o Patovi a Matovi, kteří
svým typickým gestem vždy potvrdí, že je vše v nejlepším
pořádku, bez vady, přesně tak, jak má být. I přesto, že původně to mělo být úplně jinak. Vždy jde všechno lehce, nic
není nemožné, překážky se překonají překvapivým a originálním řešením. Zkrátka… A je to! Postavy Pat a Mat se poprvé objevily v roce 1976 ve ﬁlmu Kuťáci. Pro seriál ...a je to!
si ﬁlmové hvězdy převlékly trička a dostaly rádiovku a kulicha. Při jejich zrodu mysleli tvůrci na zábavu pro dospělé,
dnes však baví svými kousky všechny generace. Svých jmen
Pat & Mat se kutilové dočkali až v roce 1989. V té době si
také Mat směl opět obléci své červené tričko. Hlavní inspirací pro jejich příběhy je manuální nešikovnost. Důležitá
však není jen legrace, ale i optimistický postoj Pata a Mata
k životu. I když je vše ztracené, nikdy neskládají ruce do klína a nakonec jsou vždy se svým řešením spokojeni.
Uvidíte krátké ﬁlmy: Kuře, Klíč, Sekačka, Střecha, Dveře, Generální úklid, Trápení medvídka Brumly.

Vytrhávání,

ČR 1975 / 86 min. / 16 Kč 26 Kč
Režie: VĚRA PLÍVOVÁ-ŠIMKOVÁ / Hrají: Josef Somr, Petr Nárožný, Václav
Lohniský, Karel Augusta, Jiří Lábus, Lubomír Kostelka, Vít Olmer, Josef
Laufer, Magdalena Reifová, Iva Janžurová, Zdena Hadrbolcová ad.
Tři nerozluční kamarádi – Tomáš, Jožka a tulák Hubert žijí
v poklidném městečku Levín počátkem století. Tomáš žije
u energické tety Apoleny a strýce Václava, kterým pořádně
koření život. Jemu zase dělá naschvály bratranec Štěpán,
žalobník a zlomyslný kluk. Po pozdním příchodu a následném trestu před celou třídou se Tomáš rozhodne získat
odměnu pro nejlepšího žáka. Začne od spolužáků za různé protislužby dostávat pochvalné lístečky, ale pořád jich
má málo. Za pomoci Huberta vniknou s Jožkou do ředitelny, kde se zásobí lístečky. Na školní slavnosti ale kluci
svým vítězstvím vzbudí poprask a jsou ředitelem a učitelem
Lopatou a zamčeni v kabinetě, než se rozhodne, co s nimi
bude dál. Hubert jim však pomůže ven a všichni se rozhodnou pro útěk na místní hrad Pokštejn. Cestou hodí své
šaty do řeky, aby vzbudili zdání, že se utopili. Druhý den je
v městečku poprask – utopili se tři kluci a navíc někdo vyloupil místní záložnu! Kluci na hradě najdou poklad – ale
jak to, že jsou v něm současné peníze?

V první
polovině října
nabízíme
Filmové premiéry

práce s textilem

1.–2. 10. Noční hlídka

Výtvarná technika pro každého. Vytváření veselých obrázků – vytrhávání barevných obrazců z papírů a doplnění vystřihnutou textilií.

6.–12. 10. Doblba

Neděle 25.9. 14.30

Slonisko
a medvídek Pú
Neděle 25.9. 15.30 | Středa 28.9. 15.30

USA 2005 / 65 min. / dabing / 16 Kč 26 Kč
Režie: FRANK NISSEN / Scénář: Brian Hohlfeld, Evan Spiliotopoulos /
Hudba: Joel McNeely, Carly Simon / Hrají (české znění): Jiří Knot, Ota
Jirák, Tomáš Juřička, Šimon Štěpán, Jaroslava Brousková, Dalimil Klapka,
Jaroslav Vlach, Naďa Konvalinková, Johana Krtičková ad.
Další příběh Medvídka Pú a jeho kamarádů. Když jsou obyvatelé Stokorcového lesa jednoho rána probuzeni troubením, které nemůže mít na svědomí nikdo jiný než obávané
Slonisko, vydávají se společně nebezpečnou stvůru polapit. Klokánek je však svými kamarády považován za příliš
malého na to, aby mohl na dobrodružství vyrazit s nimi, proto se rozhodne pátrat na vlastní pěst – a s mnohem větším
úspěchem. Když se setká s malým a hravým Sloniskem Fufíkem, brzy pochopí, že tato zvířátka se ani zdaleka nepodobají příšerám ze strašidelných povídaček, které o nich slyšel, a že se Klokánkových přátel bojí přinejmenším stejně
tak jako obyvatelé Stokorcového lesa „hrůzných“ Slonisek.
Klokánek a Fufík se rychle stanou dobrými přáteli a společnými silami začínají rozptylovat zbytečné obavy svých kamarádů a rodin

Nochnoi Dozor / Rusko 2004, režie: T. BEKMAMBETOV

ČR 2005, režie: PETR VACHLER

13.–16. 10. Moje krásná čarodějka
Bewitched / USA 2005, režie: NORA EPHRON

Zlatý fond
Čt. 6. 10. 16.00 Garderobiér
Velká Británie 1983, režie: PETER YATES

Čt. 13. 10. 16.00 Přelet
nad kukaččím hnízdem
USA 1975, režie: MILOŠ FORMAN

ARTkino
Út. 4. 10. 20.00 Sin City –
město hříchu
USA 2004, režie: ROBERT RODRIGUEZ

St. 5. 10. 20.00 Rok ďábla
ČR 2002, režie: PETR ZELENKA

Út. 11. 10. 20.00 Do naha

Velká Británie 1997, režie: PETER CATTANEO

St. 12. 10. 20.00 Kočka
na rozpálené plechové střeše
USA 1958, režie: RICHARD BROOKS

Bijásek
Ne. 2. 10. 15.30 | St 5. 10. 15.30
Páni kluci

ČR 1975, režie: VERA PLÍVOVÁ-ŠIMKOVÁ

Ne. 9. 10. 15.30 | St 12. 10. 15.30
Malá čarodějnice

ČSSR, NSR 1983, režie: ZDENĚK SMETANA

Ne. 16. 10. 15.30 | St 19. 10. 15.30
Čert a Káča
ČR 1955, pásmo animovaných pohádek

Bijásek – divadlo
Ne. 30. 10. 15.30
Sněhurka a Prpaslíci

Divadlo Jo – Jednoty Orla z Ostrožské Nové Vsi

Mimořádné akce
6.–30. 10. 2005
Přehlídka ﬁlmů k 60. výročí SD

u příležitosti oslav 60. výročí Slováckého divadla připravujeme unikátní přehlídku skvělých ﬁlmových adaptací
divadelních her. Více na www.mkuh.cz

1.–4. 12. 2005
Britská hudba v britském ﬁlmu
seminář britského ﬁlmu – Zimní ﬁlmová škola

