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Kancelář
kino Hvězda 

 Náměstí Míru 951 
686 01 Uherské Hradiště

telefon: +420 572 553 617 
fax: +420 572 553 790

e-mail: info@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 

1. - 31. července 2006
červenec

Prázdniny a 
Filmovka

A je tady první prázdninový měsíc. A 
s ním také spousta volného času a 

dovolených a odpočinku jak dětí, tak 
také dospělých. A k odpočinku patří  

zábava. Proto věříme, že i přes různá 
konečně letní lákadla si najdete ces-

tu též do našich kin. Vedle kina Hvěz-
da totiž pokračujeme také v pestré 
a lákavé nabídce našeho letního kina 
na Kolejním nádvoří (alias Dům služeb).  

Uvádíme jak letní zábavnou komedii 
pro mladé (Panic je nanic), tak pouče-

nější a výborné snímky pro každý 
dospělý věk (výborné české Štěstí a 
životopisné oscarové Walk the Line) a 

ještě před Letní filmovou školou i 
kultovní animovaný snímek – Mrtvá 

nevěsta Tima Burtona.

Různorodá je také naše nabídka 
výstav. Pokračuje soubor nejlepších dět-

ských kreseb z našich nedělních Malovásků a 
také na míru hostům a návštěvníkům 

našeho města šitá výstava Okolo Hra-
dišťa o možnostech zajímavých výletů 

do okolí. Na začátku Letní filmové 
školy pak v kině přivítáme prestižní 
jména českého fotografického obo-

ru, kteří se osobitým způsobem vyja-
dřují k tématu krajiny.

Samozřejmě, že vůbec největší akcí 
a lákadlem léta bude právě Letní 

filmová škola 2006. Věříme, že se náv-
štěvníci této prestižní a mimořádné 

akce i v nových pořadatelských pod-
mínkách dočkají přídělu zajímavých 
filmů, hostů a doprovodných progra-
mů a že je naše město opět po roce 

oblaží svou pohostinností. K tomu 
se budeme určitě snažit přispět také 

my v kině. Přejeme vám výživné kul-
turní léto 2006.

.

Josef Korvas, 
pověřený vedením 

každý den 
od 17.30 a 20.00

Projekce filmů
aktuální nabídka 

 filmových premiér 
českých i zahraničních titulů

každou středu 
 a neděli od 15.30

Bijásek
rodinné filmy pro nejmenší. 

české klasické pohádky, 
divadelní představení...

každou neděli 
od 14.30                          

 Malovásek
aktivní odpoledne 

 pro nejmenší 
s výukou různých 

 výtvarných metod

každé úterý 
 a středu od 20.00          

ARTkino
pravidelná nabídka 

 nejlepších filmů 
 z přehlídek, soutěží 
 a filmových festivalů

každý čtvrtek 
od 16.00                          

 Zlatý fond
vzdělávací projekce 

 nejvýznamnějších filmů 
 domácí a světové 

 kinematografie 
 především pro studenty

víkendové dny 
od 20:30                         

 Klub Mír
koncerty, 

videotéky, rock párty, 
speciální pořady

vestibul, sál  
kina Hvězda                          

Výstavy
pravidelné uvádění

převážně fotografických 
projektů mladých, 

ale i prověřených autorů

Divočina 
The Wild / USA 2006 / 94 min. / přístupný / dabing / 65 Kč
Režie: STEVE “SPAZ” WILLIAMS / V českém znění: Martin Preiss, Jiří Hro-
mada, David Prachař, Robin Pařík, Vanda Hybnerová, Boris Rössner ad.
Film Divočina z produkce Walt Disney Pictures vypráví pří-
běh zvířat z newyorské zoo, která se poté, co je jedno z 
nich omylem odvezeno do divočiny, vydávají na nebezpeč-
nou záchrannou výpravu. Teprve ve chvíli, kdy opustí brány 
své zoo, pozná pestrá parta zvířat – včetně lva, žirafy, ana-
kondy, koaly a veverky – jakou džunglí se může stát i oby-
čejné město. ...

Spojenec   
Inside Man / USA 2006 / 128 min / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 
Režie: SPIKE LEE / Hrají: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, 
Willem Dafoe, Christopher Plummer ad.
Kontroverzní, talentovaný a inteligentní. Tak bývá charak-
terizován americký režisér Spike Lee. Podobný jako on je 
i jeho nejnovější film - Spojenec. Kontroverzní tématem, 
talentovaný obsazením a stylem a inteligentní rafinovanou 
zápletkou, která se vám odhalí až krátce před závěrečnými 
titulky. Newyorský detektiv Keith Miller (Denzel Washing-
ton) je typický drsný polda otřískaný životními zkušenostmi 
posbíranými na ulicích, jemuž plánovaný kariérní vzestup 
komplikují obvinění z nezákonného jednání, která se s ním 
táhnou od jeho posledního případu. Na pořadu dne je ale 
nová akce - v přepadené bance drží lupiči desítky rukojmí. 
Tahle krizová situace bude ovšem velmi nestandardní. 
Detektiv Miller se totiž musí utkat s asi nejchytřejším zločin-
cem (Clive Owen), kterého za svou bohatou kariéru potkal, 
a pokusit se překazit zločin, který se zdá být dokonalý. ...

Děsnej doják
Date Movie / USA 2006 / 82 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: AARON SELTZER / Hrají: Alyson Hannigan, Adam Campbell, Sophie 
Monk, Eddie Griffin, Meera Simhan, Jennifer Coolidge, Carmen Electra ad.

„Komedie o lásce, romantice a podobných hovadinách.“ 
Tento film chce potěšit všechny lidi, kteří romantické kome-
die milují - a také všechny ty, kteří je nenávidí. Hlavní posta-
vou příběhu je Julia Jones, jejíž přízvisko je kombinací jmen 
herecké superstar Julie Roberts a fiktivní filmové postavy 
Bridget Jones. V samotné postavě se pak tyto dvě dámy, 
které publikum rádo sleduje v zamilovaných situacích, pro-
línají. „Jednu věc víme o Julii jistě - ať se ji snažíte srazit na 
kolena sebevíce, nikdy nezlomíte jejího ducha,“ říká režisér 
Aaron Seltzer.

Producenti  
The Producers / USA 2005 / 134 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie a choreografie: SUSAN STROMAN / Hrají: Nathan Lane, Matthew 
Broderick, Uma Thurmanová, Will Ferrell, Gary Beach, Roger Bart ad.
Filmová klasika, která se stala senzací na Broadwayi, se 
nyní vrací na stříbrné plátno jako filmový muzikál. Intrikář-
ský divadelní producent a jeho zakřiknutý účetní společně 
vymyslí bezchybný plán, jak zpronevěřit ve svůj prospěch 
velké množství peněz: chtějí získat vysoký rozpočet, vypro-
dukovat pomocí jeho zlomku levný broadwayský propadák 
a poté shrábnout celý rozdíl - protože žádný z investorů 
nebude předpokládat, že se mu nějaké peníze vrátí. Aby 
mohli tento záměr zrealizovat, potřebují co nejpříšernější 
hru, kterou se jim podaří najít v muzikálu Springtime for Hit-
ler. Jejich plány se však začnou hroutit v okamžiku, kdy se 
hra překvapivě stane hitem celého města. 

16 bloků   
16 Blocks /USA 2005 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: RICHARD DONNER / Hrají: Bruce Willis, Mos Def, David Morse ad.

Mezi životem a smrtí je tenká hranice jak pro newyorské 
policisty, tak i pro jejich svědky. Po prohýřené noci je poli-
cista Jack (Bruce Willis) pověřen jednoduchým úkolem: 
zajistit převoz bezvýznamného zlodějíčka Eddieho (Mos 
Def) z policejní stanice k výslechu u soudu. Ten se nachází 
pouhých 16 bloků odsud. Jack je rozmrzelý a má pořádnou 
kocovinu. Naloží Eddieho do vozu a uhání ulicemi ranního 
New Yorku. Nevšimne si ale, že jsou celou dobu sledováni. 
Když na chvíli zastaví, ocitne se Eddie tváří v tvář daleko 
většímu problému. Někdo míří nabitou pistolí přímo na jeho 
hlavu. Z původně banálního úkolu se stává boj na život a na 
smrt. Zločinci, kteří usilují o Eddieho smrt, jsou policisté...
.

Hory mají oči   
The Hills Have Eyes / USA 2006 / 107 min. / od 15 let / tit. / ŠÚ / 70 Kč
Režie: RICHARD DONNER / Hrají: Bruce Willis, Mos Def, David Morse ad.
Ti šťastnější zemřou první. V dějinách moderní hrůzy se 
najde jen pár filmů, které zapůsobily na publikum tak silně 
jako kultovní klasika Wese Cravena z roku 1977 Hory mají 
oči. Drsný, divoký a napínavý příběh o obyčejné rodinné 
dovolené, která se najednou změní v boj o holý život. Nyní 
se divokými vizemi mistra hororu Wese Cravena - který se 
spolu s Marianne Maddalenou a Peterem Lockem k projek-
tu připojil jako producent - nechali inspirovat mladí nadějní 
filmaři Alexandre Aja a Gregory Levasseur. Filmaři přenes-
li tento mrazivý hororový příběh do 21. století a propůjčili 
mu novou, brutální a znepokojující vizuální podobu, která 
má potenciál vyděsit další generace filmových fanoušků. 
Poklidný výlet rodinky do míst, kde USA provádělo nukle-
ární testy, se rozhodně neodehrává podle očekávání... Není 
život našich hrdinů již předem zatracen?

Za plotem    
The Over Hedge / USA 2006 / 83 min. / přístupný / dabing / 70 Kč
Režie: TIM JOHNSON, KAREY KIRKPATRIK / V českém znění: Pavel Sou-
kup, Jiří Štěpnička, Bohdan Tůma, Radka Stupková, Luděk Čtvtlík ad.
Veselý animovaný film pro celou rodinu. Co film, to perla. 
Podobným skóre se může pochlubit málokteré filmové stu-
dio. Společnost DreamWorks Animation to oprávění má. 
Shrek, Příběh žraloka, Madagaskar. Ani po jejich nejnověj-
ším přírůstku, rodinné animované komedii Za plotem, by se 
na tomto odvážném označení nemuselo nic měnit. Přišlo 
jaro a zvířátka se probrala ze zimního spánku. Zjišťují, že 

Tipy na letní kino                

Panic je nanic   
sobota 1. 7. 21.00 hod.
Hřejivá komedie plná lechtivého humoru, 
překvapivých situací a vtipných hlášek.

Štěstí     
pátek 7. 7. 21.00 hod.
Vítězný film letošního Českého lva (8 cen) o 
zázracích obyčejných lásek.

Walk the Line
sobota 8. 7. 21.00 hod
Oscarové životopisné drama o životě legen-
dárního „muže v černém“, Johnnyho Cashe.

Mrtvá nevěsta 
Tima Burtona      
sobota 15. 7. 21.00 hod.
Jeden z nejvydařenějších animovaných sním-
ků posledních let.

uprostřed jejich domova náhle vyrostla vysoká zelená věc - 
živý plot. Mýval R. J. se náhle ocitne v úzkých, když je nucen 
zlému medvědovi do týdne sehnat celoroční zásoby potra-
vin. Medvěd nemá chuť na kořínky, maliny, bukvice nebo 
snad med. Kdepak! Daleko milejší jsou mu sýrové nachos, 
paprikové chipsy, koblihy, sušenky a přeslazené limonády. 
Zkoumání světa „za plotem“ zvířátkům samo sebou způsobí 
řadu napínavých a zábavných momentů.

Zeptej se prachu    
Ask the Dust / USA 2006 / 98 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
Režie: ROBERT TOWNE / Hrají: Colin Farrell, Salma Hayek, Donald Suther-
land, Eileen Atkins, Charlie Hunnam, William Mapother ad.
S. Hayeková a C. Farrell v milostném dramatu. Za filmem 
stojí renomovaný scenárista a režisér Robert Towne, který 
má na svém kontě filmy jako Mission Impossible 1,2,3, Fir-
ma, nebo Čínská čtvrť, za jehož scénář získal Oscara. Pro-
ducentem filmu jse stal Tom Cruise. Drama podle slavné 
románové předlohy Johna Fanteho se odehrává v období 
americké hospodářské krize. Temperamentní Mexičanka 
Camille (Hayek) doufá, že si polepší sňatkem se zámožným 
Američanem. Vše se ale zkomplikuje, když se setká s Artu-
rem Bandinim (Farrell) – mladým Italem, který se chystá 
ukončit svou spisovatelskou kariéru a usadit se s nějakou 
půvabnou modrookou blondýnkou... Velké drama o velkém 
snu, který má svou velkou cenu...

Sexy Pistols     
Bandidas / USA, Mexiko, Fr. 2006 / 93 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 80 Kč
Režie: JOACHIM ROENNING, ESPEN SANDBERG / Hrají: Penélope Cruz, 
Salma Hayek, Steve Zahn, Dwight Yoakam, Sam Shepard ad.
1880. Drsný zákon Dalekého Západu nešetří ani Mexiko. 
Sara, dcera bohatého bankéře, a Maria, holka z rolnické 
rodiny, mají jen málo šancí sdílet stejný osud. Až do dne, 
kdy Tyler Jackson, zástupce bankovní společnosti New 
York Bank and Trust, zničí jejich rodiny, aby se nezákonně 
zmocnil mexické půdy a umožnil tak prodloužit americkou 
železnici. Jsou odhodlané pomstít své otce a ochránit svoji 
půdu. Obratem ruky se z dvou mladých dam stanou drsné 
pistolnice, které začnou útočit na pobočky banky Bank and 
Trust. Quentin je mladý a přísný inspektor, kterého vyslala 
newyorská policie, aby obě ženy zatknul. Tyto dvě krásné 
odsouzenkyně si ho podrobí. Jackson a jeho lidé se začína-
jí obávat koltů těch, kterým již celá země říká Banditas...

Satan přichází     
The Omen / USA 2006 / 110 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
Režie: JOHN MOORE / Hrají: Mia Farrow, Julia Stiles, Liev Schreiber, 
David Thewlis.

Remake klasického filmového hororu z roku 1976 o přícho-
du Antikrista do nic netušící rodiny. Tentokrát se natáčelo 
v Dublinu a v České republice... V římské porodnici rodí 
Katherine Thornová, manželka náměstka amerického vel-
vyslance. Kněz Spiletto mladého diplomata Roberta Tho-
rna zdrtí sdělením, že se dítě narodilo mrtvé. Přiměje ho 
adoptovat jiné, osiřelé novorozeně. Thorn pak „shodou 
okolností“ získá post velvyslance v Londýně. Malý Damien 
se zprvu projevuje jako normální dítě. Avšak při oslavě jeho 
pátých narozenin se oběsí chůva. A problémy se začnou 
vršit. Damien vyděsí opice v zoo, odmítne křest (v pražském 
kostele sv. Ludmily), chůva drží k jeho ochraně „pekelného“ 
psa. Odpadlický kněz Brennan  se Thorna pokusí varovat 
(v Paláci kultury a při schůzce pod Karlovým mostem), ale 
tehdy ještě diplomat zmatené povídačce o příchodu Anti-
krista nevěří...

1. so 18.00 Divočina – USA 2006 / 94 min. / přístupný / dabing / 65 Kč

20.30 Spojenec – USA 2006 / 128 min / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

21.00 Panic je nanic - ČR 2006 / 99 min. / od 15 let / 65 Kč Letní kino

2. ne 18.00 Divočina – USA 2006 / 94 min. / přístupný / dabing / 65 Kč

20.30 Spojenec – USA 2006 / 128 min / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

3. po 18.00 Děsnej doják – USA 2006 / 82 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

20.30 Producenti – USA 2005 / 134 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

4. út 18.00 Děsnej doják – USA 2006 / 82 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

20.30 Producenti – USA 2005 / 134 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65, 75 Kč ART

5. st 18.00 Děsnej doják – USA 2006 / 82 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč 

20.30 Producenti – USA 2005 / 134 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 

6. čt 18.0016 bloků – USA 2005 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.30 Hory mají oči – USA 2006 / 107 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

7. pá 18.00 Hory mají oči – USA 2006 / 107 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.3016 bloků – USA 2005 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

21.00 Štěstí – ČR 2005 / 107 min. / přístupný / ŠÚ / 65 Kč Letní kino

8. so 18.0016 bloků – USA 2005 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.30 Hory mají oči – USA 2006 / 107 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

21.00 Walk the Line - USA 2006 / 135 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65 Kč Letní kino

9. ne 18.00 Hory mají oči – USA 2006 / 107 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.3016 bloků – USA 2005 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

10. po 20.30 Hory mají oči – USA 2006 / 107 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

11. út 18.00 Hory mají oči – USA 2006 / 107 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.30 Pět překážek – Dánsko 2003 / 90 min. / od 12 let / titulky / 55, 65 Kč ART

12. st 18.00 Hory mají oči – USA 2006 / 107 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč 

20.30 Hory mají oči – USA 2006 / 107 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč 

13. st 18.00 Za plotem – USA 2006 / 83 min. / přístupný / dabing / 70 Kč

20.30 Zeptej se prachu – USA 2006 / 98 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč 

14. pá 18.00 Za plotem – USA 2006 / 83 min. / přístupný / dabing / 70 Kč

20.30 Zeptej se prachu – USA 2006 / 98 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč

15. so 18.00 Za plotem – USA 2006 / 83 min. / přístupný / dabing / 70 Kč

20.30 Zeptej se prachu – USA 2006 / 98 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč

21.00 Mrtvá nevěsta Tima Burtona – V.Británie 2005 / 78 min. / od 12 let / titulky / 65 Kč Letní kino

16. ne 18.00 Za plotem – USA 2006 / 83 min. / přístupný / dabing / 70 Kč

20.30 Zeptej se prachu – USA 2006 / 98 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč

17. po 18.00 Za plotem – USA 2006 / 83 min. / přístupný / dabing / 70 Kč

20.30 Sexy Pistols – USA, Mexiko, Francie 2006 / 93 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

18. út 18.00 Za plotem – USA 2006 / 83 min. / přístupný / dabing / 70 Kč

20.30 Sexy Pistols – USA, Mexiko, Francie 2006 / 93 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

19. st 18.00 Za plotem – USA 2006 / 83 min. / přístupný / dabing / 70 Kč

20.30 Sexy Pistols – USA, Mexiko, Francie 2006 / 93 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20. čt 00.00 nehrajeme (příprava LFŠ 2006)

21. -30.
32. Letní filmová škola 2006
Uherské Hradiště (21. - 30. července)
Člověk a příroda, Africký fim, Kanadský film
- 200 celovečerních filmů
-150 filmů krátkometrážních a středometrážních
                                                          Více i na www.lfs.cz

30. ne 18.00 Ozvěny LFŠ 2006 ART

20.30 Ozvěny LFŠ 2006 ART

31. po 20.30 Satan přichází – USA 2006 / 110 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč

člen evropské sítě kin

filmové premiéry a novinky



Filmy v době prázdnin a dovolených
Léto je v plném proudu a tomu jsme podřídili i náš program. Během školního roku probíhající Bijásek a Malovásek, který je 
určen především těm nejmenším, si až do září „odpočine“. Stejně tomu bude i se Zlatým fondem zaměřeným na studenty, 
od září se ale mohou těšit na novou sezónu projekcí toho nejlepšího z české i světové filmové historie. Pravidelná ARTová 
představení jsme na dobu prázdnin zredukovali na jedno představení týdně, čeká na vás ovšem hned několik zajímavých 
titulů. Tím prvním je filmový muzikál Producenti vyprávějící o nezdařeném pokusu dvou producentů vydělat na nejhorší hře 
v historii divadla. Dalším snímkem je dánský film Pět překážek, který je svéráznou rekonstrukcí před čtyřiceti roky vzniklého 
snímku. Zajímavých filmů se do konce měsíce objeví ještě celá řada, neboť od 21. do 30. července proběhne 32. ročník Letní 
filmové školy. Po skončení LFŠ uvedeme v ARTu speciální „ozvěny“ LFŠ, filmy budou upřesněny na našem webu.

• velkoplošné dataprojektory 
 EIKI LC-SB15 
 (svítivost 1700 Alm)
 HITACHI CP - S 225 
 (svítivost 1100 Alm)
 PHILIPS fellini 100 
 (svítivost 750 Alm)

• DVD přehrávače 
 (all region; včetně recordéru)

• promítací plátna (přenosná 
v různých velikostech)

• překladové systémy (včetně 
sluchátek mikrofonů apod.)

• ozvučovací systémy (pro 
konference, besedy, ale i hu-
dební a divadelní vystoupení)

• roznos propagačních materi-
álů Vaší akce

• umístění na našich propagač-
ních plochách

• vložení Vašich reklamních 
materiálů do našich tiskovin

• distribuce vlastních reklam-
ních materiálů (před před-
stavením) nebo umístění u 
pokladny kina Hvězda

• v obraze a ozvučení - upou-
távka v sále kina před samot-
ným filmovým představením; 
nově i veřejně přístupná vi-
deoreklama ve vestibulu kina 
nebo projekce na vnější stěně 
kina (Powerpoint - soubory 
jpg, Videosekvence - DVD, 
AVI). Možnost využití jen zvu-

kové (CD, MG, …) nebo obra-
zové statické reklamy

• v prostorách kina – logo, 
reklamní panel nebo plakát 
(krátkodobě nebo trvale) ve 
vstupním prostoru, vestibulu, 
sále kina

• v tiskovinách – možnost 
umístění loga, inzerce nebo 
vložení reklamních materiálů 
(distribuce) do tiskovin Měst-
ských kin (plakátů, Zpravodaje 
MK UH - čtrnáctideník MK UH,  
poutače, zadní strana vstupe-
nek, …) 

• na webových stránkách 
Městských kin možnost umís-
tění loga, inzerce (www.mkuh.
cz nebo www.mir.uh.cz)

• KANCELÁŘSKÉ SLUŽBY •
 • tisk, kopírování, fax  • laminování, scan   

 ••• CENÍK •••
všech našich služeb získáte na

tel. číslech 572 553 617, 572 553 765
 nebo na e-mailu: info@mkuh.cz.

••• SPONZORING ••• 
 • vřele uvítáme Váš sponzorský podíl na naší kulturní  činnosti 
 • recipročně zajistíme služby dle dohody

• PRONÁJEM PROSTOR • 
(i se zajištěním dohodnutých služeb)

•••  DISTRIBUCE  •••

Městská kina Uherské Hradiště 

nabízejí 
kromě filmových, hudebních 

a výstavních akcí 
také služby a nabídky 
v těchto oblastech:

 •••   REKLAMA   •••
(prezentace firem, nabídek a společenských akcí)

•••  PRONÁJEM  •••
AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY

• ŠKOLNÍ nebo FIREMNÍ • 
PŘEDSTAVENÍ

• Filmová (či jiná) představení 
připravená „na klíč“ dle do-
mluvy se zájemcem

• Konzultace výběru filmu či 
představení dle zadaných 
podkladů

• Možnost objednávky vstupe-
nek na představení pro za-
městnance z fondu FKSP

• Hromadné objednávky vyřizu-
jeme přednostně

Městská kina Uherské Hradiště 
příspěvková organizace

nám. Míru 951, 686 01 Uh. Hradiště
tel.: 572 553 617, 572 553 765

fax: 572 553 790                        
e-mail: info@mkuh.cz, www.mkuh.cz

• sál kina Hvězda s kapaci-
tou 424 míst (k dispozici 
ozvučení, osvětlení, projekce 
filmová i velkoplošná, data-
projekce, projekce diapozitivů, 
překladový systém, internet 
na pódiu, …) – vhodné pro 
pořádání konferencí, valných 
hromad, filmových předsta-
vení, divadelních představení, 
hudebních produkcí, módních 
přehlídek, velkých prezentací 
výrobků, výstav, …

• foyer kina Hvězda a kino 
Hvězdička s kapacitou 50 míst 
(možnost ozvučení, osvětlení, 
projekce filmová i velkoploš-
ná projekce a dataprojekce, 
překladový systém, internet 
v sále, …) - vhodné pro po-
řádání konferencí, školení,  
menších představení, výstav, 
vernisáží, prezentací, …)

• sál klubu Mír s kapacitou dle 
uspořádání 350-450 lidí na 
stání, 100-180 na posezení s 
elevací (ozvučení, osvětlení, 

projekce filmů, velkoplošná 
projekce a dataprojekce, …) 
– vhodné pro pořádání pre-
zentací, přednášek, projekcí, 
hudebních i divadelních vy-
stoupení, firemních večírků. 
Prostor je přímo spojen s 
barem v klubu Mír, vhodnější 
spíše pro neformálnější a al-
ternativní aktivity.

• nádvoří letního kina (kapa-
cita 250 míst na sezení, až 
600 míst ke stání) – kromě 
filmové nebo velkoplošné pro-
jekce a dataprojekce i prostor 
vhodný pro divadla, koncerty, 
společenské akce; atraktivní 
prostor se vchodem přímo z 
hlavního Masarykova náměstí

Letní kino (Kolejní nádvoří, pátky a soboty od 21:00)

Producenti 
úterý 4. 7. 20.30 hod. 
The Producers /USA 2005 / 134 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65, 75 Kč
Režie: SUSAN STROMANOVÁ / Scénář: Mel Brooks, Thomas Meehan / 
Kamera: John Bailey, Charles Minsky / Hudba: Mel Brooks / Hrají: Nathan 
Lane, Matthew Broderick, Uma Thurmanová, Will Ferrell, Gary Beach, 
Roger Bart, Michael McKean, Eileen Essellová, David Huddleston, Debra 
Monková, Andrea Martinová, Jon Lovitz ad.

Šílená příručka pro začínající producenty! Filmová klasi-
ka, která se stala senzací na Broadwayi, se nyní vrací na 
stříbrné plátno jako filmový muzikál. Dvojnásobní držitelé 

32. Letní filmová škola (21. - 30. července 2006)

Programové cykly:
Člověk a příroda
Africký film
Kanadský film
Osobnosti a výročí
Deset filmů, 
které otřásly filmovým světem
Nová česká tvorba
Ozvěny festivalů

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

Pět překážek 
úterý 11. 7. 20.30 hod. 
De fem benspænd / Dánsko 2003 / 90 min. / od 12 let / titulky / 55, 65 Kč
Režie: LARS VON TRIER, JORGEN LETH / Scénář: Lars von Trier, Jorgen 
Leth / Kamera: Dan Holmberg / Hrají: Jorgen Leth, Lars von Trier, Jacqueli-
ne Arenal, Daniel Hernández Rodriguez, Patrick Bauchau ad.

V listopadu roku 2000 přišel dánský režisér Lars von Trier 
za veteránem dánského dokumentárního filmu Jorgenem 
Lethem s tímto návrhem: Leth by se měl pokusit natočit 
současnou rekonstrukci svého dvanáctiminutového filmu 
The Perfect Human z roku 1967, stylizovaného „antropo-
logického“ dokumentu zkoumajícího člověka během jeho 
každodenních činností. Natáčení rekonstrukce by probíha-
lo v pěti fázích a muselo by se vždy řídit přesnými nařízení-
mi a omezeními, které by stanovil Lars von Trier jako svo-
je „překážky“. Jørgen Leth souhlasil, a tak se započala dva 
roky dlouhá hra plná záludných pastí a nečekaných zvratů. 
Film Pět překážek je stylizovaným dokumentem, který  ve 
výsledku odhaluje mnohé z tvůrčích postupů obou zúčast-
něných autorů a přináší dosud neviděný pohled na proces 
vzniku filmového díla. Ocenění a nominace: Motovun Film Festival 
2004 – Cena FIPRESCI, European Film Awards 2003 – nominace Nejlepší 
dokument, Sundance Film Festival 2004, Philadelphia Film Festival 2004, 
Sydney Film Festival 2004, Seattle Film Festiva 2004, San Francisco Film 
Festival 2004, Brisbane Film Festival 2004, Vancouver Film Festival 2004.

LFŠ 2006 
21. - 30. 7.
Více na www.lfs.cz. 

Připravujeme

Ozvěny LFŠ 2006 
neděle 30. 7. 18.00 hod. a 20.30 hod.
Filmy budou upřesněny během července, sledujte webové 
stránky www.mkuh.cz.

Výstavy

ceny Tony Nathan Lane a Matthew Broderick se vrací do 
svých rolí Maxe Bialystocka a Lea Blooma - intrikářské-
ho divadelního producenta a jeho zakřiknutého účetního, 
kteří společně vymyslí bezchybný plán, jak zpronevěřit ve 
svůj prospěch velké množství peněz: chtějí získat vysoký 
rozpočet, vyprodukovat pomocí jeho zlomku levný broad-
wayský propadák a poté shrábnout celý rozdíl - protože 
žádný z investorů nebude předpokládat, že se mu nějaké 
peníze vrátí. Aby mohli tento záměr zrealizovat, potřebují 
co nejpříšernější hru, kterou se jim podaří najít v muzikálu 
Springtime for Hitler. Jejich plány se však začnou hrou-
tit v okamžiku, kdy se hra překvapivě stane hitem celého 
města. Ve filmu se představí také Uma Thurman v roli Ully, 
švédské sekretářky a rádobytanečnice, a Will Ferrell jako 
Franz Liebkind, neonacistický dramatik a milovník holubů, 
který má na kontě „nejhorší hru všech dob“. 

 

Doprovodné akce:
Hudba
Výstavy
Divadlo
Workshopy
Panelové diskuse
Letní kina

více na: www.lfs.cz

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

Po dobu Letní filmové školy (21. - 30. 7.) 
budou v prostorách klubu Mír probíhat 
doprovodné akce LFŠ. Více informací 
naleznete na www.lfs.cz

Filmové premiéry
1. – 3. 8.     Satan přichází
USA 2006 / Režie: JOHN MOORE
3. – 9. 8.     Silent Hill
Japonsko, USA 2006 / Režie: CHRISTOPHE GANS
4. – 6. + 14. - 15.8.     Auta
USA 2006 / Režie: JOHN LASSETER
7. – 9. 8.     Angel - A
Francie 2005 / Režie: LUC BESSON
10. – 13. 8.  Scary Movie 4
USA 2006 / Režie: DAVID ZUCKER
17. – 23. 8.  Piráti z Karibiku: 
                  Truhla mrtvého muže
USA 2006 / Režie: GORE VERBINSKI

ARTkino
St. 2. 8. 20.30   Snídaně na Plutu
irsko, Velká Británie 2005 / Režie: NEIL JORDAN

Letní kino (Masarykovo nám.)
Pá. 4. 8. 20.45
Šifra mistra Leonarda
USA 2006 / Režie: RON HOWARD
So. 5. 78  20.45
Tráva
USA, Německo 2005 / Režie: ANDY FICKMAN
So. 12. 8.  20.45 
Růžový panter
USA 2006 / Režie: SHAWN LEVY
So. 19. 8.  20.45 
Účastníci zájezdu
ČR 2006 / Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK
Pá. 25. 8.  20.45 
Tommyho peklo
Norsko 2005 / Režie: OVE RAYMOND GYLDENAS
So. 26. 8.  20.45 Rafťáci
ČR 2005/ Režie: KAREL JANÁK

Více informací o programu 
naleznete na www.mkuh.cz  

Okolo Hradišťa  
(turistické tipy)
22. 6 – 15. 7.  foyer kina Hvězda

Výstavu pořádají Městská kina Uh.Hradiště ve spolu-
práci s Městským informačním centrem Uh.Hradiště, 
Regionem Slovácko, Sdružením obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Odbo-
rem kultury a cestovního ruchu a dalšími.
 

Výroční výstava 
dětských prací 
z Malovásku
25. 6 – 15. 7.  foyer kina Hvězda
Výroční výstava mapuje tvorbu dětí v pravidelných 
nedělních Malováscích v kině Hvězda. Ve vestibulu 
kina tak budou ke shlédnutí nejlepší a nejzajímavěj-
ší práce (podporované i darem Nadace Děti-Kultura-
Sport).

americké kultury. Za pomoci úderných akordů a hlasu, kte-
rý byl hluboký a temný jako noc, přiváděl Cash s obrovskou 
intenzitou na svět písně o zármutku a bolesti, které byly 
odvážné, plné skutečného života a lišily se od všeho, co 
mělo publikum do té doby možnost slyšet. Ten den odstar-
tovala úvodní etapa dlouhé kariéry Johnnyho Cashe. Kro-
mě toho, že přišel s průkopnickým a originálním zvukem, 
který se později měl stát inspirací pro rockové, countryové, 
punkové, folkové i rapové hvězdy, vydal se také na cestu 
dramatické osobní proměny. Během nejdramatičtější etapy 
svého života - v průběhu níž stál tváří v tvář svým démonům, 
bojoval o lásku, která mu pomohla odrazit se ode dna, a 
naučil se balancovat na tenké hranici mezi zkázou a spá-
sou - se změnil ze sebedestruktivní popové hvězdy v kul-
tovního „Muže v černém“. Joaquin Phoenix (Johnny Cash) 
si svým mimořádným hereckým nadáním získal pozornost 
filmové kritiky, filmy jako U-Turn, 8 MM. Největšího úspěchu 
dosáhnul díky roli v historickém akčním dramatu Ridleyho 
Scotta Gladiátor, která mu přinesla nejen ocenění National 
Board of Review Award, The Broadcast Film Critics Award 
a Blockbuster Award, ale také nominace na Oscara a Zlatý 
glóbus. V roce 2002 si zahrál s Melem Gibsonem, dále ve 
filmech M. Night Shyamalana Znamení a Vesnice. Reese 
Witherspoon (June Carter) se zatím naposledy představila 
v romantické komedii A co když je to pravda? s Markem 
Ruffalo. Za svou roli energické vysokoškolačky Tracy Flick 
ve filmu Alexandra Paynea Kdo s koho z roku 1999 byla 
nominována na Zlatý glóbus, Independent Spirit Award, 
National Society of Film Critics Award a Online Film Critics 
Award, přičemž dvě poslední nominace proměnila. Druhou 
nominaci na Zlatý glóbus jí přinesl komediální hit z roku 
2001 Pravá blondýnka. Film Walk The Line byl nominován celkem na 
3 Zlaté Glóby, byl nominován na Oscara v 5 kategoriích, přičemž zvítězil v 
kategorii Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli.

Mrtvá nevěsta 
Tima Burtona      
sobota 15. 7. 21.00 hod.
Velká Británie 2005 / 78 min. / od 12 let / titulky / 65 Kč
Režie: MIKE JOHNSON, TIM BURTON / Hrají (hlasy): Johnny Depp, Helena 
Bonham-Carter, Emily Watson, Tracey Ullman, Paul Whitehouse ad.

Láska hory přenáší. Po velmi úspěšném Předvánoční noč-
ní můře (Nightmare Before Christmas, 1993) přichází Tim 
Burton s dalším podobným animovaným filmem, který spo-
lehlivě strčí do kapsy velkou část hrané filmové produkce. 
Děj animovaného příběhu se odehrává ve viktoriánské ves-
nici v 19. století a sleduje příběh Viktora, mladého muže 
vtaženého do podsvětí, kde je oženěn s tajemnou mrtvou 
nevěstou. Jeho skutečná nevěsta Viktorie na něj mezitím 
čeká ve skutečném světě. Spolu s novým Wallacem a Gro-
mitem je Mrtvá nevěsta již druhým výrazným animovaným 
filmem loňského roku, který nešel cestou dnes rozšířené 
počítačové animace, ale spoléhá se na osvědčené konzer-
vativní techniky loutkového filmu. Nevěsta není počítačo-
vá 3D show, nejsou v ní populární zpěváci, rozverní zvíře-
cí kamarádi (jen mrtvý pes, červ a pavouci), ani neprobí-
há výchovná agitka o rodině jako základu státu... je zde jen 
smrt, hroby a mrtvoly. Burton ovšem nepoužívá tyto atributy 
chvastounsky či negativisticky. Nevěsta je velice romantic-
ká, dojemná a lidská. Najdeme v ní inteligentní humor, při-
měřeně chytré dialogy, ale i strašidelné scény, jaké neváhali 
dětem předkládat třeba Zeman nebo Trnka.

Panic je nanic   
sobota 1. 7. 21.00 hod.
ČR 2006 / 99 min. / od 15 let / 65 Kč  
Režie: IVO MACHARÁČEK / Hrají: David Vobořil, Michal Hruška, Tomáš 
Žatečka, Šárka Vaňková, Ivana Korolová, Kateřina Odartenková, Kristýna 
Jetenská, Irena Máchová, Naďa Konvalinková, Tomáš Hanák, Květa Fialová, 
Ladislav Trojan ad.

„„Panic je nanic“ je motto hlavních hrdinů, tří šestnáctiletých 
kamarádů z Prahy. Ničím se neliší od svých vrstevníků, pro-
blémy jim dělají nejen předpotopní rodiče a většina dospě-
lých, ale hlavně věk. Nejsou totiž ještě opravdovými muži a 
přitom dětství, jak si samozřejmě namlouvají, mají už dávno 
za sebou. Chtějí strávit prázdniny společně, jenže Vašek 
dostane k narozeninám od babičky poukaz na zájezd k Bala-
tonu. Honza a Jirka se tedy vypraví stopem na vandr. Vašek 
si ale nenechá prázdniny zkazit, uteče z autobusu plného 
důchodců a vydá se za kamarády. Najde je v hospůdce v 
zapadlé vesnici a tam se zrodí úžasný plán. Kluci se sezná-
mí s místní kráskou, která by moc ráda strávila alespoň část 
prázdnin v Praze. Jirkovi rodiče jsou služebně v Paříži, a tak 
jí kluci pronajmou na pár týdnů luxusní vilu v Praze. Mohou 
za to zůstat na jejím starém statku. Prožijí báječné dny, zaži-
jí spoustu neuvěřitelných a ztřeštěných příhod se „starou-
sedlíky“, navážou nová přátelství a s pomocí místních dívek 
se z nich možná konečně stanou muži... Panic je nanic je 
hřejivá komedie plná lechtivého humoru, překvapivých situ-
ací a vtipných hlášek.

Štěstí     
pátek 7. 7. 21.00 hod.
ČR 2005 / 107 min. / přístupný / ŠÚ / 65 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.

Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Aňa Geislerová ve filmu 
Bohdana Slámy o zázracích obyčejných lásek. Film režisé-
ra Bohdana Slámy je dojemným příběhem o křehkém vzta-
hu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdo-
vou 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 mezi-
národních filmových festivalech. Hrdinka příběhu Moni-
ka (Tatiana Vilhelmová) se musí rozhodnout, zda obětuje 
vysněnou cestu do Ameriky za svým přítelem, aby se moh-
la postarat o děti svojí nejlepší kamarádky. Největší opo-
rou 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 hlav-
ních představitelů, které doplňují skvělými výkony ve vedlej-
ších rolích Aňa Geislerová, Bolek Polívka, Simona Stašo-
vá, Zuzana Krónerová, Marek Daniel a další. Ocenění: celkem 8 
Českých lvů za rok 2005, Hlavní cena za nejlepší film na 34. ročníku MFF v 
Montrealu, Zlatá mušle na 53. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v 
San Sebastianu, Stříbrná mušle za nejlepší ženský herecký výkon pro Aňu 
Geislerovou ad.

Walk the Line
sobota 8. 7. 21.00 hod
USA 2006 / 135 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65 Kč 
Režie: JAMES MANGOLD / Hrají: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, 
Robert Patrick, Larry Bagby ad.
V roce 1955 vkráčel drsný, vyzáblý kytarista, který si říkal 
J. R. Cash, do tehdy ještě neznámých Sun Studios v Mem-
phisu. Tento okamžik měl později nesmazatelný vliv na vývoj 

Konečně je tu film, který je přesně pro dneš-
ní dobu! Je moderní a je s někým, koho každý 
dobře zná - a to je Vaňková! Je to podle mě 
film, který nemá chybu! Doporučuju všem, 
kteří ho ještě neviděli.
xpavlax - www.ofilmu.com

 

Proměny krajiny
(výstava k LFŠ 2006)
22. 7 – 31. 8.  foyer kina Hvězda

Výstava významných českých fotografů - Jan Pohrib-
ný: Imaginativní krajina, Vojtěch Bártek: Industriální kra-
jina, Vladimír Birgus: Současná nová krajina, Jan Pospěch: 
Virtuální krajina, Miroslav Myška/Jindřich Štreit: Člověk v 
krajině, Václav Podestát: Městská a venkovská krajina, 
Petr Velkoborský: Snová krajina, Miroslav Stibor: Klasická 
krajina. 
Vernisáž 22.7. 2006 v 19.30 hod.

V srpnu 
nabízíme

Pro mě osobně asi nejlepší film „od Triera“, i 
když Lars je v něm vlastně pouze herec a klasicky 

„režíruje“ jen minimálně. Přinejmenším je hlavním 
(a někdy hodně drsným, namyšleným, baziliščím, 
avšak každopádně sofistikovaným) hybatelem 
děje. Jestli takhle zachází se všemi spolupracov-
níky, tak to potěš. Letha mi chvílemi bylo až líto, 
zejména u posledního filmu, kdy musel číst Larsův 
komentář. Ale asi kvůli tomu, že to bylo přiznané, 
Leth na to přistoupil, působilo to zároveň bolest-
ně i očistně. A přitom zároveň víte, že Trier si z 
nás neustále utahuje. Jako náhled do tvůrčí dílny 
a možností vyjádřit „to samé a zároveň jiné“ růz-
nými prostředky hodně přínosné...
Shushika - www.csfd.cz

Slámův film se zaskví výtečnými hereckými 
výkony, kde mezi precizně obsazenými posta-
vami zazáří zejména trio Geislerová, Vilhelmo-
vá, Liška. Posledně jmenovaný konečně zaho-
dil nejapnou masku idiotského klauna a stvo-
řil podle mého vůbec jeden z nejpůsobivějších 
mužských typů porevoluční kinematografie. 
Štěstí je studený a sychravý film, naturalistic-
ký a nečesaný, doplněný jen minimalistickým 
španělkovým motivem, který se jako refrén 
zjevuje uprostřed nehostinného děje, z nějž 
postupem času nesměle vykvete štěstí, ne to 
pitomě sentimentální, ale to opravdové. Slá-
ma dokázal zachytit nestylizovaný život a jeho 
snímek díky neobyčejné intenzitě řadím mezi 
nejlepší filmy vzniklé po roce 1989.
Marigold - www.csfd.cz

Joaqiunu Phoenixovi jeho role sedí jak ušitá 
na míru, díky němu vidíme samotného Cashe 
ve vší komplikovanosti, která zmítala jeho 
životem. No a Reese Witherspoon je mu tou 
nejlepší protihráčkou, silnou partnerkou, kte-
rá mu vždy poskytla oporu, i když jí to mnoh-
dy stálo spoustu sil. Její výkon si poprávu 
zasloužil ocenění nejvyšší.
Lynn - www.csfd.cz

Nádherně ztvárněná fascinace smrtí, ke kte-
ré se sám Burton doznává jako k jednomu z 
velkých témat své tvorby. Mrtvá nevěsta je 
dekadentní pohádkou, kterou jakoby odro-
dila baudelairovská estetika hnusu, zároveň 
požehnaná typickou Burtonovou cituplností 
a empatií. Výsledkem je výtvarně neobyčejně 
zralý snímek, kterému obrovský kus práce 
odvádí famózní hudba Danny Elfmana, výteční 
herci, kteří dávají postavám duši a samozřej-
mě padnoucí legendistický příběh, který si 
Burton vyložil po svém – až kabaretním žong-
lem s různými žánry.
Marigold - www.csfd.cz

Bijásek a Malovásek

… má v červenci prázdniny. Pravidelná 
představení Bijásku i aktivní odpoledne 
s Malováskem budou pokračovat opět 
od září 2006.

Ano, Producenti jsou film, který vznikl na základě 
broadwayského muzikálu, jenž vznikl na základě 
filmu. Všechna tři díla prošla rukama původního 
autora Mela Brookse, poslední dvě mají společ-
ného režiséra (vlastně režisérku) i obsazení hlav-
ních rolí – Nathana Lanea a Matthewa Brodericka. 
A pak abychom věřili, že nelze vstoupit dvakrát 
do téže řeky! 

Matěj Šišolák - http://filmrecenze.quick.cz


