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Pokladna

člen evropské sítě kin

Léto s filmem
Prázdniny se přehouply do druhé
poloviny, Hradištěm ještě zní doznívající ruch účastníků letošní Letní
filmové školy a s lehkou nostalgií se
dostavuje pocit nejasného prázdna.
Nezbývá než toto prázdno zaplnit
- co třeba filmem?
Přestože letní měsíce jsou považovány za okurkovou sezónu, naše
nabídku bych za takovou určitě
ani náhodou neoznačil. Je pravda
poměrně odlehčená a záměrně
zaměřená na mladé publikum, ale
rozhodně si v ní můžete najít opravdové taháky: „pixarovské“ nové animované Auta či „dvojku“ kocouřích
příběhů Garfield 2, pokračování Pirátů z
Karibiku s Johnny Deppem nebo nový
snímek legendárního francouzského mistra Luca Bessona Angel-A. Letní
kino na Kolejním nádvoří uvádí jak
divácké hity letošního filmového půlroku (Šifra mistra Leonarda, Účastníci zájezdu, Růžový panter, Rafťáci), tak i zajímavé
oddychové premiéry (marihuanová
Tráva, teenagarovské Tommyho peklo).
Nabídku i přes léto pokračujícího (i
když zúženého na jeden den) ARTkina jsme zaměřili v srpnu na evropské
filmy. A jeho žánrový rozptyl je pozoruhodný: od výborného a kontroverzního životopisného portrétu (britská
Snídaně na Plutu), přes vzpomenutý
filmový návrat Luca Bessona, podmořský britsko-německý dokument
(Tajemství oceánu) a další novinky klasika francouzského (Odvaha milovat Clauda Lelouche) a britského filmu (fantazijní Krajina přílivu Terry Gilliama).
My už ale myslíme na září (tj. na vás
- naše diváky) a na rozběh našich
profilových projektů (Bijásek, Zlatý fond,
ARTkino) ve dnech 5.-7.9.. Těšte se!
Josef Korvas,
pověřený vedením

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

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

1. út 20.30 Satan přichází – USA 2006 / 110 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
2. st 18.00 Satan přichází – USA 2006 / 110 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
20.30 Snídaně na Plutu - Velká Británie, Irsko 2005 / 135 min. / od 15 let / titulky / 60, 70 Kč
3. čt 18.00 Silent Hill – USA, Japonsko 2006 / 126 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.30 Satan přichází – USA 2006 / 110 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
4. pá 18.00 Auta –USA 2006 / 116min. / animovaný / dabing / ŠÚ / 65 Kč
20.30 Silent Hill – USA, Japonsko 2006 / 126 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.45 Šifra mistra Leonarda – USA 2006 / 148 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
5. so 18.00 Auta – USA 2006 / 116min. / animovaný / dabing / ŠÚ / 65 Kč
20.30 Silent Hill – USA, Japonsko 2006 / 126 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.45 Tráva – USA, Německo 2005 / 109 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
6. ne 18.00 Auta –USA 2006 / 116min. / animovaný / dabing / ŠÚ / 65 Kč
20.30 Silent Hill – USA, Japonsko 2006 / 126 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
7. po 18.00 Silent Hill – USA, Japonsko 2006 / 126 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.30 Angel-A – Francie 2005 / 90 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
8. út 18.00 Angel-A – Francie 2005 / 90 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.30 Silent Hill – USA, Japonsko 2006 / 126 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
9. st 18.00 Silent Hill – USA, Japonsko 2006 / 126 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.30 Angel-A – Francie 2005 / 90 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65, 75 Kč
10. -12. 18.30 Scary Movie 4 – USA 2005 / 83 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
20.30 Scary Movie 4 –USA 2005 / 83 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
12. so 17.00 Killed by Noise Feast 2006: IMPACT (IT), DISCONVENIENCE (SWE) ad.
20.45 Růžový panter – USA 2006 / 92 min. / přístupný / titulky / 65 Kč
13. ne 18.30 Scary Movie 4 – USA 2005 / 83 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
20.30 Základní instinkt 2 - USA 2005 / 115 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
14. po 18.00 Auta - USA 2006 / 116min. / animovaný / dabing / ŠÚ / 65 Kč
20.30 Základní instinkt 2 - USA 2005 / 115 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
15. út 18.00 Auta – USA 2006 / 116min. / animovaný / dabing / ŠÚ / 65 Kč
20.30 Základní instinkt 2 - USA 2005 / 115 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
16. st 18.00 Základní instinkt 2 - USA 2005 / 115 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
20.30 Tajemství oceánu – Velká Británie, Německo 2003 / 90 min. / titulky / přístupné / 60, 70 Kč
17. -18. 18.00 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže – USA 2006/ 150 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
20.30 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže – USA 2006/ 150 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
18. pá 20.30 Anime, Davidovy nové brýle, Ilium a host – 60 Kč
19. -20. 18.00 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže – USA 2006/ 150 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
20.30 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže – USA 2006/ 150 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
19. so 20.45 Účastníci zájezdu – ČR 2005 / 113 min. / přístupný / 70 Kč
21. po 20.30 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže – USA 2006/ 150 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
22. út 18.00 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže – USA 2006/ 150 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
20.30 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže – USA 2006/ 150 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
23. st 18.00 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže – USA 2006/ 150 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
20.30 Odvaha milovat – Francie 2005 / 103 min / od 15 let / titulky / 55, 65 Kč
24. -25. 18.00 Garfield 2 – USA 2006 / 77 min. / dabing / přístupný / 70 Kč
20.30 Rychle a zběsile: Tokijská jízda – USA 2005 / 104 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
25. pá 20.45 Tommyho peklo – Norsko 2005 / 95 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
26. so 18.00 Garfield 2 – USA 2006 / 77 min. / dabing / přístupný / 70 Kč
20.30 Rychle a zběsile: Tokijská jízda – USA 2005 / 104 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.45 Rafťáci – ČR 2006 / 104 min. / přístupný / 70 Kč
27. -30. 18.00 Garfield 2 – USA 2006 / 77 min. / dabing / přístupný / 70 Kč
20.30 Rychle a zběsile: Tokijská jízda – USA 2005 / 104 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
31. čt 17.30 Superman se vrací – USA 2006 / 154 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
20.30 Krajina přílivu – Velká Británie, Kanada 2005 / 122 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč

ART

Letní kino

Letní kino

filmové premiéry a novinky
ART

Koncerty
Letní kino

Tipy na letní kino
Šifra mistra
Leonarda
pátek 4. 8. 20.45 hod.

Vražedné tajemství zakódované do nejznámějšího obrazu Leonarda da Vinci sahá až
do dnešních dnů...

atmosféru. Silent Hill se vyznačuje i propracovanou výtvarnou podobou, hudbou a zvukovými efekty.

Auta

Cars / USA 2006 / 116min. / animovaný / dabing / ŠÚ / 65 Kč
Režie: JOHN LASSETER / V českém znění:

Tráva
sobota 5. 8. 20.45 hod

Prohulená ironická adaptace muzikálové
parodie dnes již klasického osvětového filmu
z roku 1936 proti užívání marihuany.

Tommyho
peklo
pátek 25. 8. 20.45 hod.

Láska je peklo. Zajímavý příspěvek norského
filmu do žánru teenagerovské komedie.

Rafťáci
sobota 26. 8. 20.45 hod.

Další letní teenagerovská komedie s Vojtou
Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních rolích na
závěr prázdnin.

ART

Koncerty

Letní kino

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 ad.
V roce 1976 natočil režisér Richard Donner divácky úspěšný horor The Omen o novém příchodu Satana na svět v
podobě novorozeněte, podstrčeného do rodiny amerického diplomata. Hlavní role tehdy hráli Gregory Peck a Lee
Remicková. Nynější remake, natáčený v Čechách a v Irsku,
vychází téměř doslovně z původního scénáře Davida Seltzera. Současní tvůrci v čele s režisérem Johnem Moorem
a scenáristou Danem McDermottem příběh aktualizovali.
Hned ve vatikánském prologu zjistíme, že Apokalypsa podle Zjevení sv. Jana se „přesně“ naplňuje: v New Yorku se zřítily mrakodrapy WTC, spadl raketoplán Columbia...
!

Silent Hill

USA, Japonsko 2006 / 126 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: CHRISTOPHE GANS / Hrají: Sean Bean, Radha Mitchell, Laurie Holden, Hannah Fleming, Deborah Kara Unger ad.

ART

Letní kino

Letní kino

ART

Horror na motivy počítačové hry. Mladá matka Rose se
marně snaží najít léčebný postup, jenž by pomohl její dceři Sharon od zvláštního onemocnění, které ji v poslední
době postihlo. Když jí lékaři doporučí, aby Sharon umístila do psychiatrické léčebny, rozhodne se Rose i se svou
dcerou utéci a pokusit se najít záchranu ve vesnici Silent
Hill, o níž Sharon neustále mluví ze spaní - i přes hluboký
nesouhlas manžela Christophera je přesvědčena o tom, že
tajemné město jí dokáže dát odpovědi na otázky, které tak
zoufale potřebuje vyřešit. Silent Hill je adaptací stejnojmenné japonské počítačové hry, která se už dočkala čtyř hlavních pokračování i komiksového zpracování. Oproti žánrově
příbuzné sérii Resident Evil se Silent Hill zaměřuje spíše
než na akci na téměř filmově rozvíjený příběh a mysteriózní

rissey, Stan Collymore, Hugh Dancy, Charlotte Rampling, David Thewlis ad.
Spisovatelka Catherine Tramellová (S.Stone) má opět problémy se zákonem. Scotland Yard určil psychiatra, aby ji
vyšetřil. Stejně tak, jako dříve Nick Curran, je doktor Galss
C.Tramellovou okouzlen a vlákán do svůdné pasti. Samotná režie filmu byla svěřena do rukou Michaela Caton-Jonese, který má za sebou filmy s Robertem De Nirem (Hodina Pravdy), Brucem Willisem (Šakal) a Liamem Neesonem
(Rob Roy). Po několika letech od uvedení kultovního Základního instinktu navázala Sharon na postavu nebezpečné spisovatelky svým opravdu jedinečným způsobem. Podle její
slov, půjde v tomto filmu konečně o to pravé ořechové.

Piráti z Karibiku:

Truhla mrtvého muže
Animovaná pohádka z produkce studia Pixar. Auta jsou
dosud nejnáročnějším a nejambicióznějším projektem filmového studia Pixar. V minulosti se mu podařilo přenést
filmové fanoušky do světa hraček, brouků, příšerek, ryb a
superhrdinů, avšak vytvořit uvěřitelný a opravdový svět obývaný výhradně auty, bylo něco zcela nového. Hlavní hybnou
silou tohoto filmu je John Lasseter, který se do režisérského křesla vrací po několikaleté přestávce - až dosud
byl jeho posledním režijním počinem snímek Toy Story 2:
Příběh hraček z roku 1999. Tento snímek je odrazem jeho
osobní lásky k autům a závodění a hemží se tématy, která
jsou mu blízká.

Angel-A

Francie 2005 / 90 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie a scénář: LUC BESSON / Hrají: Rie Rasmussen, Jamel Debbouze,
Gilbert Melki ad.
Skočil si z mostu pro lásku. Každý máme svého Anděla.
Gangster pařížského podsvětí André (Jamel Debbouze)
má dluhy, vymahači jsou mu v patách, a tak se rozhodne
skoncovat se životem. Na mostě, odhodlaný ke skoku, však
není sám. Spatří krásnou dívku Angelu (Rie Rasmussen),
která se chystá udělat to samé. Jejich pohledy se letmo
setkají a nádherná neznámá se vrhne dolů. André neváhá,
skočí za ní a zachrání ji. Vděčná Angela je pro něj ochotna udělat cokoliv. Když se jí André svěří se svým trápením,
kráska ho zbaví všech dluhů. Proč to ale udělala? Tímto
černobílým snímkem se slavný Luc Besson vrátil po šesti
letech k filmové režii. Film byl uveden na letošním MFF v
Karlových Varech za osobní účasti režiséra.

Scary Movie 4

USA 2005 / 83 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
Režie: DAVID ZUCKER / Hrají: Anna Faris, Regina Hall, Craig Bierko, Carmen Electra, Shaquille O’Neal, Bill Pullman, Leslie Nielsen ad.
Co může být ještě neuctivější, vtipnější a děsivější než Scary Movie 3? Samozřejmě Scary Movie 4! Pokračování velmi
úspěšné série, která paroduje známé horory, je tentokrát
věnováno zejména superhrdinům. Žádný blockbuster ani
popkulturní ikona nejsou před jejich zběsilým humorem v
bezpečí: oběťmi nemilosrdné parodie se stávají Válka světů, Nenávist, Vesnice, Hra o život, Million Dollar Baby, Zkrocená hora a celá řada dalších filmů. Tentokrát osud zavane naivní Cindy Campbellovou (Anna Faris), která se snaží
budovat kariéru v oblasti péče o nemohoucí, do domu
podivné staré paní (Cloris Leachman). Jako by nestačilo,
že dům je ještě podivnější než ona obskurní důchodkyně a
zjevně v něm straší, bydlí hned vedle skvěle vypadající kluk
(Craig Bierko) a svět navíc sužuje akutní hrozba globální
mimozemské invaze. Neohrožená hrdinka se však znovu
vrhá do víru událostí a snaží se rozluštit hrůzné zprávy ze
záhrobí, najít lásku na velmi zvláštních místech a zachránit
svět před totální zkázou.

Základní instinkt 2
Basic instinct 2 / USA 2005 / 115 min. / od 15 let / tit. / 70 Kč
Režie: Režie: MICHAEL CATON-JONES / Hrají: Sharon Stone, David Mor-

Pirates of Caribbean: Dead Man´s Chest / USA 2006/ 150 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
Režie: GORE VERBINSKI / Hrají: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira
Knightley, Bill Nighy, Stellan Skarsgård, Jack Davenport, Kevin McNally ad.
Kapitán Jack je zpět... a s ním i Will Turner, Elizabeth
Swann a celá řada nových i dobře známých postav, které se
vrací na plátna kin v 2. dílu velkolepé ságy Piráti z Karibiku.
V hlavních rolích se znovu představí Johnny Depp, jemuž
role Jacka Sparrowa vynesla nominaci na Oscara, Orlando
Bloom a Keira Knightley. V tomto dobrodružném a velkolepém pokračování filmového hitu z roku 2003, které vzniklo opět pod vedením producenta Jerryho Bruckheimera a
režiséra Gorea Verbinskiho, je kapitán Jack Sparrow znovu
lapen ve spletité síti záhrobních intrik. Prokletí Černé perly
se mu sice podařilo zlomit, avšak nyní musí čelit mnohem
děsivější hrozbě - Jack se upsal krví legendárnímu Davymu
Jonesovi (Bill Nighy), který je kapitánem tajemné lodi, jíž se
v rychlosti a schopnosti rychlého zmizení nedokáže vyrovnat žádná jiná. Pokud se Jackovi nepodaří najít způsob, jak
se z této faustovské dohody vyvázat, bude nucen strávit
celý posmrtný život jako otrok v Jonesových službách.

Garfield 2

Garfield: A Tail of Two Kitties / USA 2006 / 77 min. / dabing / příst. / 70 Kč
Režie: TIM HILL / Hrají: Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Billy Connolly, Lucy Davis, Ian Abercrombie, Greg Ellis ad.
Garfield, všemi milovaný kocour, odjíždí do Evropy. Cestuje
společně se svým věrným parťákem psem Odie, aby překvapili svého páníčka Jona (Breckin Meyer), který je právě
s přítelkyní Liz (Jennifer Love Hewitt) v Londýně. V zemi Big
Benu, Buckinghamského paláce, Scotland Yardu a především „fish and chips“, začíná Garfieldovo skutečné dobrodružství, když dojde k jeho záměně za Prince, královskou
kočku (vypadá náhodou úplně stejně jako Garfield), která
po své zesnulé paničce Lady Eleanor právě zdědila zámek
Carlyle.

Rychle a zběsile:
Tokijská jízda

The Fast and Furious: The Tokyo Drift / USA 2005 / 104 min. / od 12 let
/ titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: J: JUSTIN LIN / Hrají: Lucas Black, Zachery Ty Bryan, Caroline de
Souza Correa, Henry Jaderlund ad.
Do kin se vrací asi nejrychlejší akční série současnosti. V
první kapitole jsme poznali odvrácenou tvář Los Angeles
a zběsilé honičky v jeho nočních ulicích, ve druhém díle
jsme se seznámili se šílenými jezdci z floridského Miami
a teď se Rychle a zběsile přesuneme do japonské metropole Tokia, kde se naučíme driftovat - rozpálit auto na co
nejvyšší rychlost, v pravý okamžik dupnout na brzdu a nádherně se „smeknout“. Absolutní outsider Sean Boswell vidí
v nelegálních automobilových závodech jediný způsob jako
utéct před tíživou realitou světa sešněrovaného konvencemi a nesmyslnými zákazy. Tím si ovšem proti sobě poštve
řadu oficiálních autorit, které ho po jednom velmi nepříjemném karambolu chtějí poslat do vězení. Aby se Sean této
nepříjemnosti vyhnul, odjíždí do Tokia žít ke svému příbuznému. Pronikne do světa drifterů, vyznavačů speciální automobilové disciplíny, kterou charakterizuje kouř z pálících se
pneumatik, a nálada a problémy jsou zpátky.

Bijásek a Malovásek

ARTkino (středy 20.30 hod.)

… má v červenci prázdniny. Pravidelná
představení Bijásku i aktivní odpoledne
s Malováskem budou pokračovat opět
od září 2006 (začínáme ve středu 6.9.).
Klub Mír – koncerty, párty, DVD projekce...

Killed by Noise
Feast 2006:

sobota 12. 8. 17.00 hod.

EU´s ARSE (Italy), IMPACT
(Italy)

DISCONVENIENCE

V srpnu na evropský (art)film!

(Sweden), RUIDOSA INMUNDICIA

(Rakousko/Chile),

UNDER PRESSURE (Canada),
ADACTA (Slovensko), LYCANTHROPHY (Cz), DISKELMÄ
(Finsko), IDIOT´S PARADE
(Slovensko),

MASS

GENO-

CIDE PROCESS (Cz), NAGASAKI NIGHTMARE (Italy) a
BALACLAVA (Cz)

Letošní festival dyi hc punk kapel představí 12 formací z celého světa.

Anime, Davidovy
nové brýle, Ilium
a host
pátek 18. 8. 20.00 hod.

60 Kč

Koncert místních kapel.

Výstavy

Proměny krajiny

Další ročník Letní filmové školy je za námi, o kvalitní artové snímky ovšem rozhodně nebude nouze ani v srpnu. Snídaně na Plutu přiblíží transsexuální proměnu mladého muže na pozadí „již otevřenější“ Velké Británie 70. let. Po šesti letech přichází s
novým snímkem známý francouzský režisér Luc Besson, jeho černobílý snímek Angel-A je esencí režisérovy dosavadní tvorby a zároveň se z ní příjemně vymaňuje. Daleko od ostře černobílých záběrů současné Francie nás pak přenese Tajemství
oceánu, dokumentární snímek složený z unikátních záběrů „vodního světa“. Poté nás opět nazpět do Francie zavede nový
snímek klasika francouzského filmu Clauda Lelouche Odvaha milovat., který je lehce absurdním vyprávěním ze života lidí různého společenského statutu. Poslední srpnový den se ART rozloučí s prázdninami filmem Krajina přílivu, který tvůrce Terry
Gilliam na premiéře v K.Varech uvedl slovy: „Zkuste zapomenout všechno, co jste se zatím naučili nebo dozvěděli o světě.“.

Snídaně
na Plutu
středa 2. 8. 20.30 hod.

síle představivosti a o tom, jak dobro mění svět – pokud
to jen jde.“

Breakfast on Pluto / Velká Británie,
Irsko 2005 / 135 min. / od 15 let /
titulky / 60, 70 Kč
středa 9. 8. 20.30 hod.
Režie : NEIL JORDAN / Scénář: Neil
Francie 2005 / 90 min. / od 12 let
Jordan, Patrick McCabe / Kamera:
/ titulky / ŠÚ / 65, 75 Kč
Declan Quinn / Hrají: Cillian MurRežie a scénář: LUC BESSON / Hraphy, Liam Neeson, Ruth Negga, Laují: Rie Rasmussen, Jamel Debbouze,
rence Kenlan, Stephen Rea ad.
Dechberoucí soubor
Angel-A je překrásGilbert Melki ad.
Patrick Braden je mladý
životopisných fragmenná, dokonalá, dech i
Snímky Luca Bessona se
muž, který je ve společnosti tů s úžasným Murphym
kulervoucí. Dialogy
nevyhýbají
akci,
zároveň
jim
oblíbený, ale marně si hra- a tak velkou dávkou
jsou sice dlouhé, takale nechybí rafinovanost a
je na drsného chlápka. Již života, že by si o ní
řka všudypřítomné, ale
chuť po hlubším zamyšlení.
jako dítě si byl vědom toho, mohla nechat zdát půlsrší minimálně humoJeho základním tématem je rem s nádechem lehže je jiný než ostatní kluci. ka hollywoodských draoslava ženy, její krása, vnitř- ké romantiky. Stačí se
Trpkým urážkám ze svého mat. Smutné i vtipné,
ní síla a odhodlání, které přenést přes nadpookolí čelí pomocí důvtipu a lehce podané, přitom
kroutí osudy režisérových zemskou tématiku a
šarmu a nedovolí, aby jeho myšlenkově mířící do
mužských protagonistů už jste v ráji.
vlastní život kdokoliv nebo závratných hlubin.
od kriminálky Podzemka Renton- www.csfd.cz
cokoliv změnilo. Nový film Kocour - www.csfd.cz
(1985). Více viz Filmové
Neila Jordana, oscarového
režiséra snímků Hra na pláč, Interview s upírem a Hranice premiéry.
lásky. Film obnažující svět transsexuální proměny mladého
muže v reáliích londýnských undergroundových kabaretů
v období, ve kterém „sexuální revoluce“ hippies už ovládla i konzervativní britskou kulturu. „Snídaně na Plutu není
pouze jednoduchým příběhem o transvestitovi – šlapce,“ středa 16. 8. 20.30 hod.
říká Neil Jordan. „Je to příběh o nevinnosti a proměnlivé Deep Blue / VB, Německo 2003 / 90 min. / titulky / přístupné / 60, 70 Kč

Angel–A

Tajemství oceánu

(výstava k LFŠ 2006)
22. 7 – 31. 8. foyer a sál kina Hvězda

Připravujeme
Režie a scénář: ALASTAIR FOTHERJeff Bridges, Dylan Taylor ad.
naučili nebo dozvěděli
GILL, ANDY BYATT / Hrají: Michael
Po Bratrech Grimmech přio světě. Zkuste se do
Gambon (vypravěč).
chází Terry Gilliam s další
toho světa vžít, jinak
Ponořte se do magické hlufantazií. Jeliza-Rose je malá
řečeno. A jak také říkal,
biny. Tajemství oceánu je
dívka ve velmi nezvyklé bude se vám to bud
netradiční film, který přináživotní situaci - oba její rodi- strašně nelíbit anebo
ší unikátní záběry ze světa
če propadli drogám. Když strašně líbit.
moří a oceánů. Jeden z nej- To se jen tak nevidí.
umře její matka, vydává se
Janek - www.csfd.cz
pozoruhodnějších a neju- Přenádherné detailní
dívka na zvláštní cestu se
záběry
přírody
a
zvířat
celenějších projektů, které
svým otcem Noahem, rock’n’rollovým muzikantem, jehož
kdy byly na poli dokumentů podtrhnuté úchvatnou
dny slávy jsou už dávno sečteny. Velké osamělosti, která ji
natočeny. Tajemství oceá- hudbou. Úvod a závěr
v novém domově provází, se Jeliza-Rose snaží uniknout do
nu vás ponoří do mořských z říše snů, prostředek
vysněného světa, jenž existuje pouze v její fantazii. V téhle
hlubin, provede vás od těch mírně ubíjející, ale
říši mají světlušky jména, strašáci se za soumraku probounejmělčích korálových úte- celek skvostný. Filmů
zejí k životu a veverky mluví. Ze začátku jí v imaginárním
sů až k pustým břehům Ant- o přírodě bylo natočesvětě dělají doprovod pouze hlavy čtyřech panenek, pozarktidy, od širého otevřené- no spoustu, ale žádný
ději však potká Dickense, mentálně postiženého mladého
ho oceánu až k noční kra- nebyl tak poutavý.
muže s uvažováním na úrovni desetiletého dítěte. Ten se
jině nejhlubších mořských LordFuck - www.csfd.cz
ve svém neoprénovém obleku a plavkách celé dny ukrývá
propastí. Slovy režiséra
v ponorce z haraburdí a vyčkává na příležitost ulovit obřího
Alastaira Fothergilla: „Zavedeme vás do světa, který jste žraloka, který okupuje koleje. A je tu i jeho starší sestra Dell
nikdy před tím neviděli, zavedeme vás do poslední nepro- - kolohnát v černém oblečení, skrývající svou tvář za včelařzkoumané oblasti naší planety.“
skou maskou. Optimistický i neskutečný, humorný i napínavý - takový je film Krajina přílivu, který je oslavou nespoutaných schopností dětské fantazie.

Odvaha
milovat
středa 23. 8. 20.30 hod.

Le Courage D´aimer / Francie
2005 / 103 min / od 15 let / titulky / 55, 65 Kč
Claude Lelouch dokáRežie: CLAUDE LELOUCH / Hrají: zal natočit romantický
Mathilde Seigner, Maïwenn Le Bes- film s dobrým konco, Massimo Ranieri, Michel Leeb, cem plný lidskosti a to
Arielle Dombasle, Sara Forestier, neotřele a originálně.
Bylo v něm dokonale
Line Renaud, Yannick Soulier.
Neobyčejné příběhy o oby- vyvážené to dobré i
čejných lidech. Odvaha špatné co je v člověku.
milovat je příběh o nevěře, Galahad - www.csfd.cz
vraždě, sebevraždě, ale především o lásce. Nejnovější film Clauda Lelouche se odehrává v současné Paříži. Nejprve se seznámíme s dívkou
Shaa, která touží být popovou zpěvačkou. Mezi pouličními
umělci potká talentovaného italského zpěváka Massima.
Začnou spolu vystupovat a postupně se propracují mezi
hvězdy pařížské klubové scény. Do jejich vztahu se pomalu vkrádá nejistota, zda je jejich přátelství opravdové, nebo
zda se jen navzájem využívají, aby dosáhli úspěchu na úkor
druhého.

Filmové premiéry

1. – 3. 9.

Krajina přílivu

1. – 6. 9.

Superman se vrací

VB, Kanada 2005 / Režie: TERRY GILLIAM
USA 2006 / Režie: BRYAN SINGER

7. – 10. 9. V zajetí rychlosti

Nový Zéland, USA 2006 / Režie: ROGER DONALDSON

13. – 16. 9. Kouzelná chůva
Nanny McPhee
VB 2005 / Režie: KIRK JONES

Bijásek

St. 6. 9. 15.30
Fimfárum 2 + překvapení

ČR 2006 / Režie: BŘETISLAV POJAR, AUREL KLIMT,..

Ne. 10.9., St. 13.9. 15.30
Doba ledová 2 - Obleva

Krajina
přílivu
čtvrtek 31. 8. 20.30 hod.
Tideland / Velká Británie, Kanada
2005 / 122 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč
Režie: TERRY GILLIAM / Hrají:
Jodelle Ferland, Janet McTeer,
Brendan Fletcher, Jennifer Tilly,

V první polovině
září nabízíme

Letní kino (Kolejní nádvoří, pátky a soboty od 20.45)

Šifra mistra
Leonarda
pátek 4. 8. 20.45 hod.
The Da Vinci Code / USA 2006 / 148 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: RON HOWARD / Hrají: Tom Hanks, Jean Reno, Audrey Tautou, Ian
McKellen, Alfred Molina, Paul Bettany, Jürgen Prochnow ad.

Tommyho peklo

Tráva
sobota 5. 8. 20.45 hod.
Reefer Madness: The Movie Musical / USA, Německo 2005 / 109 min. /
od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: ANDY FICKMAN / Hrají: Alan Cumming, Steven Weber, Bill Campbell,
Kristen Bell, Christine Lakin, Neve Campbell, John Kassir, Alex Johnson ad.

USA 2006 / Režie: CARLOS SANTANDHA

So. 16. 9. 15.00
Michal na hraní (Michal Nesvadba)
Jak říkal Gilliam na premiéře ve Varech, zkuste zapomenout všechno, co jste se zatím

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Vojtěch Bártek: Industriální krajina

Miroslav Myška/Jindřich Štreit: Člověk v krajině

Václav Podestát: Městská a venkovská krajina

Městská kina Uherské Hradiště

• PRONÁJEM PROSTOR •

nabízejí

(i se zajištěním dohodnutých služeb)

kromě ﬁlmových, hudebních
a výstavních akcí
také služby a nabídky
v těchto oblastech:

••• REKLAMA •••

(prezentace ﬁrem, nabídek a společenských akcí)

Vladimír Birgus: Současná nová krajina

Jan Pospěch: Virtuální krajina

Petr Velkoborský: Snová krajina

• v obraze a ozvučení - upoukové (CD, MG, …) nebo obrazové statické reklamy
távka v sále kina před samotným ﬁlmovým představením; • v prostorách kina – logo,
nově i veřejně přístupná vireklamní panel nebo plakát
deoreklama ve vestibulu kina
(krátkodobě nebo trvale) ve
nebo projekce na vnější stěně
vstupním prostoru, vestibulu,
kina (Powerpoint - soubory
sále kina
jpg, Videosekvence - DVD,
• v tiskovinách – možnost
AVI). Možnost využití jen zvuumístění loga, inzerce nebo
vložení reklamních materiálů
(distribuce) do tiskovin Městských kin (plakátů, Zpravodaje
MK UH - čtrnáctideník MK UH,
poutače, zadní strana vstupenek, …)
• na webových stránkách
Městských kin možnost umístění loga, inzerce (www.mkuh.
cz nebo www.mir.uh.cz)

Miroslav Stibor: Klasická krajina

••• DISTRIBUCE •••
• roznos propagačních materi- • distribuce vlastních reklamálů Vaší akce
ních materiálů (před představením) nebo umístění u
• umístění na našich propagačpokladny kina Hvězda
ních plochách
• vložení Vašich reklamních
materiálů do našich tiskovin

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

projekce ﬁlmů, velkoplošná
projekce a dataprojekce, …)
– vhodné pro pořádání prezentací, přednášek, projekcí,
hudebních i divadelních vystoupení, ﬁremních večírků.
Prostor je přímo spojen s
barem v klubu Mír, vhodnější
spíše pro neformálnější a alternativní aktivity.

AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY

• promítací plátna (přenosná
v různých velikostech)

PŘEDSTAVENÍ

• Konzultace výběru ﬁlmu či • Hromadné objednávky vyřizupředstavení dle zadaných
jeme přednostně
podkladů

••• PRONÁJEM •••

• DVD přehrávače
(all region; včetně recordéru)

• ŠKOLNÍ nebo FIREMNÍ •
• Filmová (či jiná) představení • Možnost objednávky vstupepřipravená „na klíč“ dle donek na představení pro zamluvy se zájemcem
městnance z fondu FKSP

• foyer kina Hvězda a kino
Hvězdička s kapacitou 50 míst
(možnost ozvučení, osvětlení,
projekce ﬁlmová i velkoplošná projekce a dataprojekce,
překladový systém, internet • nádvoří letního kina (kapav sále, …) - vhodné pro pocita 250 míst na sezení, až
řádání konferencí, školení,
600 míst ke stání) – kromě
menších představení, výstav,
ﬁlmové nebo velkoplošné provernisáží, prezentací, …)
jekce a dataprojekce i prostor
vhodný pro divadla, koncerty,
• sál klubu Mír s kapacitou dle
společenské akce; atraktivní
uspořádání 350-450 lidí na
prostor se vchodem přímo z
stání, 100-180 na posezení s
hlavního Masarykova náměstí
elevací (ozvučení, osvětlení,

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

ČR 2005 / 113 min. / přístupný / 70 Kč
Režie:JIŘÍ VEJDĚLEK / Hrají: Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil Klepl,
Květa Fialová, Jana Štěpánková, Martin Sitta, Pavel Liška ad.
Komedie podle románu a scénáře nejpopulárnějšího současného českého spisovatele Michala Viewegha navazuje

Vražedné tajemství zakódované do nejznámějšího obrazu na úspěch Románu pro ženy, který se stal nejúspěšnějším
Leonarda da Vinci sahá až do dnešních dnů... Ve hře není filmem loňského roku. Na dovolenou autobusem k Jadnic menšího než svatý grál! Robert Langdon, uznávaný har- ranu vyráží náhodná skupinka cestujících. Najdeme mezi
vardský profesor náboženské symbolologie, pobývá služeb- nimi sympatickou Jolanu, její rodiče, jejichž partnerství léty
ně v Paříži, když v jeho hotelovém pokoji zazvoní telefon. dospělo k stereotypu, šarmantní stárnoucí dámy Helgu a
Správce uměleckých sbírek v Louvru byl zavražděn. Co Šarlotu, hvězdou zájezdu je Max, zpěvák a sexy idol, který si
s tím má společného profesor historie? Důvod leží hned chce od erotických dobrodružství odpočinout s kamarády
vedle mrtvého těla: nevysvětlitelná šifra, kterou tam policie - gayi. Průvodkyně Pamela, blondýna s růžovými brýlemi se
objevila. Langdon se pouští do pátrání a k svému ohromení rozhodla „vytvořit z nich správnou partu“. Oni se však vidí
náhle vidí, že kamsi do temnot vede stopa zřetelných nápo- poprvé v životě! Během cesty a pobytu u moře na všechvědí, viditelných pro všechny, kdo vidět chtějí, obsažených ny čeká řada komických, ale i absurdních situací, v nichž
přímo v díle geniálního Leonarda da Vinci. Do hry se zapojí se lidé ukazují odhaleni, a to nejen do plavek. Přátelství,
také talentovaná odbornice na šifry a kódy, Sophie Neveuo- překvapivá setkání, letní milostná vzplanutí i divoké prázdvá, a na světlo vycházejí další záhadné souvislosti, naznaču- ninové vášně se odrážejí v příběhu plném humoru a jemné
jící spojení zavražděného s elitní společností, tajným řádem vieweghovské ironie.
zvaným Převorství sionské, jehož členem byl kdysi i sám
Leonardo. Nastává bezdechá honba Paříží i Londýnem,
zatímco nepřátelé beze jména a bez tváře se snaží všechno
překazit. Pradávné tajemství, jehož zveřejnění by znamena- pátek 25. 8. 20.45 hod.
lo přepsání lidských dějin, má zůstat navěky skryto... Šifra Tommy‘s Inferno / Norsko 2005 / 95 min. / od 15 let / tit. / ŠÚ / 70 Kč
mistra Leonarda je adaptací stejnojmenného světově pro- Režie: JOVE RAYMOND GYLDENAS / Hrají: Eirik Evjen, Anine Eckhoff,
Mehran Iqbal, Linn Skaber, Atle Antonsen ad.
slulého románu spisovatele Dana Browna

Výstava významných českých fotografů.
Jan Pohribný: Imaginativní krajina

Účastníci
zájezdu
sobota 19. 8. 20.45 hod.

• překladové systémy (včetně
sluchátek mikrofonů apod.)
• ozvučovací systémy (pro
konference, besedy, ale i hudební a divadelní vystoupení)

Prohulená ironická adaptace muzikálové parodie dnes již
klasického osvětového filmu z roku 1936 proti užívání marihuany. Reefer Madness - slavný muzikál, který byl uváděn v
Los Angeles historicky nejdelší dobu. Film se odehrává v
malém americkém městě roku 1936, v době, kdy se mládež
začala pohupovat na vlnách marihuanového opojení. Rodiče středoškoláků jsou pozváni do posluchárny místní školy,
aby vyslechli přednášku Lektora (Alan Cumming) o šokující drogové zkáze, která se šíří mezi studenty. Fanaticky se
snaží přesvědčit rodiče o restriktivních opatřeních, která se
musí podniknout dříve, než staré dobré Spojené státy podlehnou hrozbě odporné marihuany! Jeden šluk trávy přece
vyvolává v člověku manickou energii, sexuální nespoutanost a šílenství! Tráva je drsná komedie o hodných dětech,
které sejdou na špatnou cestu do pekelných hlubin marihuanového a sexuálního šílenství. Ve filmu se střídají černobílé záběry, ve kterých je použito odlišné světlo, se zářivými
a sytými barvami. Záměrem bylo přiblížit se tak muzikálům
ze 40. a 50. let. Film měl světovou premiéru loni na festivalu nezávislých filmů Sundance. Dopřejte si větší než malé
množství zábavy!

Růžový
panter
sobota 12. 8. 20.45 hod.

• 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
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

The Pink Panther / USA 2006 / 92 min. / přístupný / titulky / 65 Kč
Režie: SHAWN LEVY / Hrají: Steve Martin, Kevin Kline, Scott Adkins, Jean
Reno, Beyoncé Knowles, Henry Czerny, Emily Mortimer, Roger Rees ad.
Ztratil se diamant Růžový panter. A nejzmatenější detektiv na světě se ho snaží najít. Inspektor Jacques Clouseau.
Jméno, které vzbuzuje hrůzu ve všech zločincích světa
- a také ve všech ostatních lidech, kteří měli tu čest se s
ním setkat. Snad za to mohou jeho zcela mylné deduktivní schopnosti, snad jeho neschopnost pochopit věci zjevné na první pohled, snad jeho značně omezená jazyková
výbava nebo zcela chybějící pohybová koordinace. Důležité
je, že i přes poněkud neortodoxní a často udivující metody
se mu pokaždé podaří sobě vlastním neodolatelným způsobem vyřešit i ten nejrafinovanější zločin. Aspoň doposud tomu tak bylo. V akcí nabité komedii Růžový panter se
inspektor Clouseau zhostí nejdůležitějšího případu, jaký
kdy řešil. Fotbalový tým vedený světoznámým trenérem Yvesem Gluantem právě zvítězil nad reprezentací Číny. Během
bujarých oslav jej zasáhne otrávená šipka. V nastalé panice
se záhadně ztratí jeho diamantový prsten - Růžový panter.
Šetřením je pověřen šéfinspektor Dreyfus, který usiluje o
prestižní vyznamenání, jež mu v minulosti už šestkrát těsně
uniklo. S vědomím, že tentokrát nesmí udělat sebemenší
chybu, předá vyšetřování nezdolnému inspektorovi Clouseauovi. Clouseau a jeho nový pomocník, ledově klidný
francouzský policista Gilbert Ponton (Jean Reno), vedou
vyšetřování neuvěřitelnými a fascinujícími metodami. Nikdy
neztrácejí soustředění, tah na branku a schopnost pokazit
nepokazitelné. Přesto se jim daří neomylně stahovat smyčku kolem krku zatím neznámého zločince. Film Růžový panter se natáčel i v České Republice

Láska je peklo. Norská teenagerovská komedie. Tommy
je milý a pohledný kluk, který zdánlivě nemá žádné velké
problémy. Chodí s krásnou spolužačkou, kterou by si později rád vzal, ve škole prospívá s vyznamenáním a k dovršení všech dobrých vlastností ještě vypomáhá v kostele
jako ministrant. Tommy je zkrátka syn, jakého by si přála
mít každá matka. Nic ale není, jak se zdá, o čemž se Tommy vzápětí přesvědčí sám. Dlouholetá přítelkyně Marie ho
sice miluje, ale ráda by tento cit na rozdíl od Tommyho realizovala. Opouští jej a flirtuje s jinými, což Tommyho přivádí
k šílenství. Jediná útěcha je pro něj nikdy nepoznaný otec,
protestantský kněz, jemuž se celý život snaží podobat. V
jednom nestřeženém okamžiku mu ale jeho trochu potrhlá
a svobodomyslná matka prozradí, že ani tento ideál nemá
nic společného se skutečností a že je dítě zplozené z jednoho hodně bujarého vášnivého víkendu. To už je na Tommyho trochu moc. Ve snaze o znovuzískání Marie se Tommy dostává do víru temnoty a podvodů. Prožívá si osobní
peklo, kdy jsou jeho ideály o lásce a víře konfrontovány s
tvrdou realitou. Naštěstí stojí po jeho boku nejlepší kamarád Ahmed, který je sice bláznivý, ale právě jeden z jeho
šílených nápadů nakonec Tommymu pomůže vyrovnat se
sám se sebou.

Rafťáci
sobota 26. 8. 20.45 hod.
ČR 2006 / 104 min. / přístupný / 70 Kč
Režie a scénář: KAREL JANÁK / Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří Mádl, Veronika

Freimanová, Jiřina Jirásková, Milan Šteindler, Oldřich Navrátil ad.
Letní teenagerovská komedie režiséra Karla Janáka s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních rolích. Každý z nás
si vzpomíná na noční můru dospívajícího teenagera, kterou
je dovolená s rodiči. A když se tato noční můra stane skutečností jen díky nešťastné souhře náhod, je to opravdu k
vzteku. Dany s Filipem se ale nevzdávají ani v této situaci.
Celovečerní film Rafťáci je plný smíchu, napětí a trapasů z
nečekaných situací. Poslední dovolená s rodiči, při které
kluci zažívají akce, u kterých by rodiče vůbec být neměli.
Když Dany slíbil Filipovi, že mu pomůže sbalit holku, netušil,
kolik překážek se jim postaví do cesty. Přestože se postupně musejí vyrovnat s přítomností Danyho rodičů, malého
brášky Honzíka, přísného instruktora Bořka, objevení dívčího vodáckého kurzu nakonec nabídne nepřeberně možností, jak dosáhnout cíle Filipovy touhy. Co všechno se dá
na vodě zažít? Koupání, nudu, peřeje, únavu, lásku, zklamání či opilost. Rafťáci jsou komedií pro mládež, teenagery,
ale svoje si v něm najde i generace jejich rodičů, kterým se
po bezstarostnosti prvních lásek už jen stýská.

