
Národní gardy má namířeno na základnu v Novém Mexiku, 
kam mají v rámci rutinní mise přivézt vybavení pro skupinu 
jaderných vědců. Když však na odlehlé výzkumné pracoviš-
tě přijedou, najdou jej zcela opuštěné. Pak ale zachytí tísňo-
vý signál ze vzdálených hor a rozhodnou se vydat do kop-
ců na záchrannou výpravu, protože si myslí, že by se tam 
mohli ukrývat pohřešovaní vědci - netuší však, že kráčejí 
přímo do náruče lidožravých mutantů, jejichž vražednému 
běsnění kdysi podlehla rodina Carterových. A tentokrát je 
hrozba ještě děsivější. Patriarcha mutantů Papa Hades má 
v plánu nechat naživu všechny chycené ženy, aby svému 
kmeni zajistil přežití. Skupina vojáků, jejímiž členy jsou i 
ženy, se musí pevně semknout, aby dokázala obstát v boji 
proti nepříteli, který je odhodlaný nedat vetřelcům sebe-
menší šanci.

Taxi 4
T4xi / Francie 2007 / 91 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: GÉRARG KRAWCZYK / Hrají: Frédéric Diefenthal, Bernard Farcy, 
Edouard Montoute, Samy Naceri ad.

Pokračování automobilové ságy. Taxi 4 je čtvrtou částí 
slavné automobilové ságy Taxi napsané Lucem Bessonem. 
Všichni hlavní herci trilogie Taxi se vrací ke čtvrtému opusu 

– taxikář Samy Naceri, nešikovný policajt Frédéric Diefen-
thal, komisař Bernard Farcy, jehož role zaujímá v tomto díle 
mnohem významnější post než u předchozích dílů. Rovněž 
se vrací Emma Wyklund (dříve Emma Sjöberg) a Edouard 
Montoute, stejně tak i režisér Gérard Krawczyk, který stál u 
zrodu Taxi 2 a 3. Jediná Marion Cotillard, hvězda třech před-
chozích filmů, se natáčení čtyřky nezúčastnila.

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 

16.–31. května 
květen

Konec května 
ve znamení 

dětí (a loutek)
S blížícím se Dnem dětí blíží se 

také letošní velké kulturní projekty 
určené dětem, které ve druhé polo-

vině května a na začátku června 
obohatí program nejen těch men-

ších a nejmenších. Po očekávaném, 
vyhlíženém a  navštíveném třetím 

příběhu pavoučího muže se můžete 
těšit na aktuální ročník Bambiriády 

2007 (25. - 27.5.), oslavy Dne dětí (1.6.) 
a nově i na premiérově budovanou 
přehlídku loutkových divadel s per-
spektivou nezanedbatelného mezi-
národního festivalu Na stejnů nitečku 

2007 (31.5. - 3.6.).

Městská kina se všech těchto akcí 
aktivně účastní, a to buď v roli tech-
nického garanta (výstava Bambiriáda 
a Malovásek 2007), pořadatele dopro-

vodných akcí (nedělní Pat a Mat aneb A je 
to!) nebo spolupořadatele a partnera 

přehlídky Na stejnů nitečku. Naše 
zapojení do nového atraktivního 

festivalu s účelem přinést dětem (a 
rodinám) zajímavý a kvalitní výběr 

loutkových představení je poměrně 
široké. Podílíme se na zajímavé výstavě 

v kině Hvězda, pořádáme předsta-
vení Zlatého fondu (Loutka a film) či 
Bijásku (Potkali se u Kolína) a mimoto 
letošní sezónu letního kina zahájíme 
dvěma tematickými představeními 
(Fimfárum 2, Jedné noci v jednom městě), 

jak jinak, na loutkové téma. Věří-
me, že umístění  „letňáku“ do Sme-

tanových sadů za kino Hvězda a 
jeho nové parametry v prostředí na 
pomezí sportovně rekreačního are-
álu bez výběru vstupného si najde 

vaši podporu a přízeň

Josef Korvas

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

 Spider–Man 3
USA 2006 / 156 min. / přístupný / dabing / 80 Kč
Režie: SAM RAIMI / Hrají: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Fran-
co, Thomas Haden Church, Topher Grace, Bryce Dallas Howard , James 
Cromwell, Rosemary Hartus, J.K. Simmons ad.
Spider-Man se vrací! Ve filmu Spider-Man 3 od společnos-
ti Columbia Pictures se znovu sešli herci a filmaři z prv-
ních dvou úspěšných dobrodružství a vytváří síť tajem-
ství, pomsty, lásky a odpuštění. Ve filmu Spider-Man 3, 
založeném na legendárních sériích Marvel Comics, se Pete-
rovi Parkerovi konečně podařilo najít rovnováhu mezi jeho 
oddaností vůči M.J. a jeho povinnostmi superhrdiny. Ale na 
obzoru se chystá bouřka. Když se jeho oblek náhle změní 
na černočerný a vzrostou jeho schopnosti, také to přemění 
Petra, vynese to na povrch temnou, pomstychtivou stránku 
jeho osobnosti, nad kterou se pokouší získat kontrolu. Pod 
vlivem svého obleku se Peter stává přespříliš sebevědo-
mým a začíná zanedbávat lidi, kterým na něm nejvíc záleží. 
Peter je donucen vybrat si mezi svůdnou mocí svého nové-
ho obleku a soucitným hrdinou, kterým kdysi býval. Musí 
překonat své osobní démony, když dva nejobávanější zlo-
činci Sandman a Venom spojí svou jedinečnou moc a žízní 
po odplatě vůči Peterovi a všem, které miluje.

Rande měsíce
Employee of the Month / USA 2006 / 103 min. / od 12 let / titulky /  
75 Kč
Režie: GREG COOLIDGE / Hrají: Dane Cook, Jessica Simpson, Dax Shepard, 
Efren Ramirez, Andy Dick, Tim Bagley, Harland Williams ad.
Boj o rande v supermarketu. Vyhlášená kráska supermarke-
tu se rozhodne, že půjde na rande se zaměstnancem měsíce. 
Dva největší rivalové – flákač a dříč - spolu začnou soupeřit 
o lákavou odměnu… Zaměstnanci vyhlášeného obchodní-
ho domu Super Club soupeří každý měsíc o titul „Zaměstna-
nec měsíce“. Odměnou pro vítěze je jeho fotka na zdi slávy 
v zaměstnanecké odpočívárně. Vince Downey je vedoucí 
pokladních a již sedmnáctkrát „visel“ na zdi slávy. Na dru-
hou stranu Zack Bradley je největší flákač, zato mezi kolegy 
boduje neustálými vtipy. To poslední, o co by stál, je získat 
ocenění za kvalitní práci a spolehlivost. Z těch dvou se stávájí 
největší rivalové, když do Super Clubu nastoupí nová poklad-
ní – krásná sexy blondýnka Amy (Jessica Simpson), která 
má zvláštní úchylku: na rande chodí výhradně se „Zaměst-
nancem měsíce“. Zack a Vince zahájí urputný boj, aby získa-
li Amyinu pozornost. Vince se snaží zaujmout a oslnit svými 
schopnostmi dokonalého pokladního a sedmnácti ocenění-
mi. Zack rozbalí svůj „neodolatelný“ šarm a komediálnost, ale 
ke své smůle s hrůzou pozoruje, že Amy podléhá Vinceovým 
škrobeným intrikám. Rozhodne se k tomu nejzoufalejšímu 
činu: stát se příštím „Zaměstnancem měsíce“ a vyhrát tu nej-
lákavější odměnu – rande měsíce…

Fontána
The Fountain / USA 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: DARREN ARONOFSKY / Hrají: Hugh Jackman, Rachel Weisz, 
Ellen Burstyn, Cliff Curtis, Mark Margolis, Ethan Suplee  ad.

Co kdybyste mohli žít věčně? Fontána je příběhem o dlou-
hé životní cestě muže, který se rozhodl postavit osudu a 
svést s ním věčný boj o záchranu milované ženy. Jeho nad-
časová cesta začíná v 16. století ve Španělsku, kde se jako 
dobyvatel Tomas (Hugh Jackman) vydává hledat Fontánu 
mládí - legendární artefakt, který údajně skrývá dar věč-
ného života. Jako současný vědec Tommy Creo se zoufale 
snaží nalézt lék na rakovinu, na kterou umírá jeho milo-
vaná žena Isabel (Rachel Weisz). A jako poutník vesmírem 
Tom z 26. století začíná během cesty konečně rozumět 
tajemstvím, která jej trápila po celé tisíciletí. Zatímco Tho-
mas ve třech rozlišných inkarnacích - jako válečník, vědec 
a průzkumník - objevuje tajemství života, lásky, smrti a 
znovuzrození, tři různé příběhy směřují ke společné prav-
dě. Film Fontána je strhujícím intimním příběhem o lásce a 
snaze vyrovnat se s lidskou smrtelností, který se odehrává 
ve třech různých epochách. Darren Aronofsky se rozhodl 
zpracovat toto téma do podoby scénáře poté, co si uvědo-
mil, že příběhy o hledání věčného života jsou sice součástí 
mnoha světových kultur, ale na filmové plátno se jim poda-
řilo proniknout jen velmi zřídka. Kromě toho, že se Hugh 
Jackman musel vypořádat se složitými emocionálními pře-
chody, vyžadovala trojrole také velkou fyzickou zdatnost. V 
úseku, který se odehrává ve Španělsku, se Tomas musí pro-
bojovat do ztraceného mayského chrámu. Kvůli autentici-
tě se herec v těžké zbroji skutečně prodíral pralesem. Před 
natáčením scén z budoucnosti navíc musel 14 měsíců stu-
dovat tai chi a jógu a také ho ostříhali dohola. Oba objekty 
jeho nehynoucí lásky - španělskou královnu Isabel a Tom-
myho nemocnou ženu Izzi - ztvárnila Rachel Weisz, kte-
rá v roce 2005 získala Oscara za roli ve filmu Nepohodlný. 

Hory mají oči 2  
The Hills Have Eyes II / USA 2007 / 90 min. /  od 15 let / tit. / ŠÚ / 70 Kč
Režie: MARTIN WEISZ / Hrají: Michael McMillian, Jessica Stroup, Daniel-
la Alonso, Jacob Vargas, Lee Thompson Young, Michael Bailey Smith ad. 

Ti šťastnější zemřou rychle. 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. V roce 
2006 se nechali jeho prací inspirovat mladí nadějní filmaři 
Alexandre Aja a Gregory Levasseur a natočili tento mrazi-
vý hororový příběh znovu, pouze ho zasadili do 21. stole-
tí. Nová, brutální a znepokojující vizuální podoba si získala 
mnoho fanoušků po celém světě. Mistr hororu Wes Craven, 
který se k projektu připojil jako producent se nyní rozho-
dl stvořit pokračování Hory mají oči 2, které má potenciál 
vyděsit další řadu filmových fanoušků. Jednotka vojáků 

Naše tipy
Spider–Man 3
čtvrtek 17. 5. - středa 23. 5.
Spider-Man se vrací! Pod vlivem svého obleku je Peter 
donucen vybrat si mezi svůdnou mocí svého nového 
obleku a soucitným hrdinou, kterým kdysi býval.

Fontána
úterý 22. 5.– středa 23. 5.
Fontána je příběhem o dlouhé životní cestě muže, kte-
rý se rozhodl postavit osudu a svést s ním věčný boj o 
záchranu milované ženy.

Led Zeppelin + A bude hůř
čtvrtek 17. 5. + sobota 19.5.
Slavný hudební film o největší rockové kapele a filmová 
adaptace románu spisovatele Jana Pelce, jednoho z kul-
tovních undergroundových děl vypovídajících o životě 
a atmosféře minulého režimu. 

Taxi 4
čtvrtek 24. 5.- neděle 27. 5.
Čtvrté pokračování automobilové ságy Luca Bessona.

16. st 17.30 Bestiář – ČR 2006 / 113 min. / od 15 let / 85 Kč

20.00 Red Road – Velká Británie, Dánsko, Skotsko 2006 / 113 min. / od 15 let / titulky / 60 Kč ART

17. čt 14.30 Bambiriáda a aktivity pro děti a mládež + Malovásek - 17. - 30. 5. Výstava

16.00 Led Zeppelin: The Song Remains The Same – USA 1976 / 137 min. / tit. / na průkaz zdarma, 50 Kč / Mír Zlatý fond

16.00 Spider-Man 3 – USA 2006 / 156 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

19.00 Spider-Man 3 – USA 2006 / 156 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

20.00 Led Zeppelin: The Song Remains The Same – USA 1976 / 137 min. / tit. / 40, 50 Kč / Mír ART

18. pá 17.00 Spider-Man 3 – USA 2006 / 156 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

20.00 Rande měsíce – USA 2006 / 103 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

20.00 Bassta Fidli vol. 8: Peeni Walli Soundcrew (Praha) & guests – 60 Kč Koncert

19. so 14.30 Spider–Man 3 – USA 2006 / 156 min. / přístupný / dabing / 80 Kč 

17.15 Spider–Man 3 – USA 2006 / 156 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

19.30 To byly časy… – výstava fotografií Jiřího Kudělky, Milana Svatušky, archivu filmu A bude hůř a Retrorocku UH / Mír Výstava

19.30 A bude hůř – ČR 2006 / 84 min. / předprodej 60 Kč (ART), 70 Kč/na místě o 10 Kč víc (v ceně i koncert) / Mír ART

20.00 Rande měsíce – USA 2006 / 103 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

21.00 Frank Zappa Quartet, René Lacko Band (SK) – předpr. 60 Kč (ART), 70 Kč/na místě o 10 Kč víc / Mír Koncert

20. ne 14.30 Proměna filmových hvězd – Tvorba vtipných fotografických koláží Malovásek

15.30 Spider–Man 3 – USA 2006 / 156 min. / přístupný / dabing / 70, 80 Kč Bijásek

18.30 Spider–Man 3 – USA 2006 / 156 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

21.00 Rande měsíce – USA 2006 / 103 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

21. po 15.30 Spider–Man 3 – USA 2006 / 156 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

18.30 Spider–Man 3 – USA 2006 / 156 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

22. út 17.00 Spider–Man 3 – USA 2006 / 156 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

20.00 Fontána – USA 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

23. st 14.30 Spider–Man 3 – USA 2006 / 156 min. / přístupný / dabing / 70, 80 Kč Bijásek

17.15 Spider–Man 3 – USA 2006 / 156 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

20.00 Fontána – USA 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč ART

24. čt 16.00 Jiný filmový plakát –Výstava grafických návrhů filmových plakátů studentů VŠUP Praha / sál kina Hvězda Výstava

16.00 Poslední tango v Paříži –Francie 1972 / 130 min. / od 18 let / české titulky / na průkazku zdarma Zlatý fond

18.30 Hory mají oči 2 – USA 2007 / 90 min. /  od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.15 Taxi 4 – Francie 2007 / 91 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

25. pá 17.30 Taxi 4 –  Francie 2007 / 91 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Hory mají oči 2 – USA 2007 / 90 min. /  od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.30 Slobodná Európa (SK) + support: Street Spirit – 100 Kč / Mír Koncert

26. so 17.30 Taxi 4 –  Francie 2007 / 91 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Hory mají oči 2 – USA 2007 / 90 min. /  od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

27. ne 14.30 Pomalované oblázky – Barvami malované kamínky (v rámci Bambiriády 2007) Malovásek

15.30 Pat a Mat … a je to! II. – ČR / 90 min. / 25, 35 Kč (pro dětské vlastníky karty Bambiriády 2007 zdarma) Bijásek

17.30 Hory mají oči 2 – USA 2007 / 90 min. /  od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Taxi 4 –  Francie 2007 / 91 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

28. -30. TECHNICKÁ ODSTÁVKA KINA
31. čt 15.30 Na nitích: slavnostní otevření přehlídky a výstavy loutek, hraček a objektů Výstava

16.00 Loutky a film: Jan Švankmajer, Buchty a loutky, ... – ČR / 120 min. / na průkaz zdarma, 50 Kč Zlatý fond

19.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU KINA S NOVÝM ZVUKEM A PLÁTNEM
1. pá 18.00 Sunshine – Velká Británie 2007 / 107 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

19.00 Jiří Černíček– folkrockový recitál před filmovou projekcí / Letní kino Smetanovy sady (za kinem Hvězda) Koncert

20.30 Princezny – Španělsko 2006 / 113 min. / přístupný / titulky / 75 Kč

20.45 Fimfárum 2 – ČR 2006 / 90 min. / přístupný / zdarma  / Letní kino Smetanovy sady (za kinem Hvězda) Letní kino

2. so 18.00 Princezny – Španělsko 2006 / 113 min. / přístupný / titulky / 75 Kč

19.00 Tokyo– jazzrockový koncert před filmovou projekcí / Letní kino Smetanovy sady (za kinem Hvězda) Koncert

20.30 Sunshine – Velká Británie /2007 / 107 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.45 Jedné noci v jednom městě – ČR 2006 / 75 min. / přístupný / zdarma / Letní kino (za kinem Hvězda) Letní kino

3. ne 14.30 Malování křídami na chodníku a ochozu kina / Na stejnů nitečku 2007 Malovásek

15.30 Pane, pojďte si hrát (alias Potkali se u Kolína) – ČR / 93 min. / 25, 35 Kč / Na stejnů nitečku 2007 Bijásek

2

Slavnostní  
zahájení provozu 
kina Hvězda  
s novým zvukem 
a plátnem
31.5. 19.30 hod.
V rámci zahájení provozu kina Hvězda s novým filmo-
vým plátnem a po dobudování zvukového systému do 
formátu Dolby Digital Ex diváky nejen z Uh.Hradiště 
už dopředu zveme na mimořádný filmový večer plný 
překvapení. Kino Hvězda uvede v předpremiéře za 
symbolické vstupné 39 Kč snímek

Edith Piaf  
Francie, V.Británie, ČR 2007 / 140 min. /  od 15 let / tit. / ŠÚ / 39 Kč
Snímek o světoznámé šansoniérce Edith Piaf zahájil 
letošní prestižní filmový festival Berlinale, kde sklidil 
obrovské ovace.

Městská kina UH.Hradiště tímto děkují:             
Státnímu fondu České republiky pro podporu a 
rozvoj české kinematografie, Ministerstvu kultury 
České republiky, Městu Uh.Hradiště, Kinotechni-
ce Praha a.s. a distribuční společnosti Bioscop

filmové premiéry a novinky



Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Led Zeppelin: The 
Song Remains The 
Same
čtvrtek 17. 5. 
20.00 hod.  
kino Mír
USA 1976 / 137 min. / titul-
ky / 40, 50 Kč
Slavný hudební film o 
největší rockové kape-
le je komponován jako 
záznam z jejich kon-
certu v Madison Squa-
re Garden z roku 1975, 
prokládaný snovými 
fantaziemi a vizemi. 
Led Zeppelin ve svém 
nejlepším období uka-
zují, že dobrá kapela 
nepotřebuje dnešní 
světelné efekty a diva-
delní prvky, aby zaujala 
své posluchače. Kapela 
předvádí své nejslav-
nější skladby v dlou-
hých verzích s nádher-
nými kytarovými sóly. Zvláště to, co předvádí Jimmy Page 
ve slavné Stairway To Heaven, je nezapomenutelné..

A bude hůř
sobota 19. 5. 
19.30 hod. kino 
Mír 
 ČR 2006 / 84 min. / před-
prodej 60 Kč (ART), 70 Kč / 
na místě o 10 Kč víc
Režie: PETR NIKOLAJEV 
/ Hrají: Karel Žídek, Filip 
Kaňkovský, Mirek Škultéty, 
Tereza Hofová , Radek Uhlíř, 
David Strnad, Michal Gulyáš, 
Michal Souček ad.
Kniha …a bude hůř 
(Maťa; 2004, původ-
ně 1985) spisovate-
le Jana Pelce se stala 
jedním z kultovních 
undergroundových 
děl vypovídajících o 
životě a atmosféře 
minulého režimu. I v 
současnosti oslovuje řadu čtenářů mladé generace. Přesto 
se zdál být nápad na její zfilmování značně bláhový. „Film 
se dával dohromady s velkým nadšením. Ty lidi se scháze-
li jako sedm statečných. Řada z nich to dělala poprvé, ale 
nezkušenost byla nahrazována motivací a touhou. Bylo to 
moje nejtěžší a zároveň nejkrásnější natáčení. Pro všechny 
zúčastněné to byl trip, na který do smrti nezapomeneme,“ 
říká Petr Nikolaev. Projekci filmu v baru klubu Mír za cinko-
tu pivních sklenic a ztišeného úžasu a hovoru přítomných 
diváků doplní fotografie bigbítů a undergroundové kultury 
oněch dob a koncert kapel René Lacko Band (SK) a Frank 
Zappa Quartet. Akce se ohlédne také za minulým ročníkem 
Giro de Pivko a připomene blížící se další ročník 2.6. 2007.

Fontána 
středa 23. 5. 20.00 hod.
The Fountain / USA 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč
Režie: DARREN ARONOFSKY / Scénář: Darren Aronofsky / Kamera: Matt-
hew Libatique / Hudba: Clint Mansell / Hrají: Hugh Jackman, Rachel 
Weisz, Ellen Burstyn, Cliff Curtis, Mark Margolis, Ethan Suplee ad.
Co kdybyste mohli žít věčně? Fontána je příběhem o dlou-
hé životní cestě muže, který se rozhodl postavit osudu a 

Bijásek  středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

Proměna filmových 
hvězd 
 
neděle 20. 5. 14.30 hod.
Tvorba vtipných fotografických koláží.

Spider–Man 3 
neděle 20. 5., středa 23. 5. 15.30 hod.
USA 2006 / 156 min. / přístupný / dabing / 70, 80 Kč 
Režie: SAM RAIMI / Hrají: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James 
Franco, Thomas Haden Church, Topher Grace, Bryce Dallas Ho-
ward , James Cromwell ad.
Pod vlivem svého obleku se Peter stává přespříliš 
sebevědomým a začíná zanedbávat lidi, kterým na 
něm nejvíc záleží. Peter je donucen vybrat si mezi 
svůdnou mocí svého nového obleku a soucitným 
hrdinou, kterým kdysi býval. Musí překonat své 
osobní démony, když dva nejobávanější zločinci 
Sandman a Venom spojí svou jedinečnou moc a 
žízní po odplatě vůči Peterovi a všem, které miluje.

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.) Připravujeme

Pomalované  
oblázky 
 
neděle 27. 5. 14.30 hod.
Barvami malované kamínky. (V rámci Bambiriády 2007.)

Pat a Mat 
 … a je to! II
neděle 27. 5. 15.30 hod.
ČR / 90 min. / 25, 35 Kč (pro dětské vlastníky karty Bambiriády  
2007 zdarma) 

Další příhody dvou zvláště a zvláštně šikovných kuti-
lů : o) Představení v rámci doprovodného programu Bambiriá-
dy 2007 v Uh.Hradišti.

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

Bassta Fidli 8: Pee-
ni Walli Soundcrew 
(Praha) & guests
pátek 18.5. 20.30                               60 Kč  
Po úspěšném večírku s Pawlač Zewls  (Bassta05) vám 
přinášíme další reggae nálož v podobě pražské tříčlen-
né soundcrew Peeni Walli. Můžeme čekat jak reggae, 
tak i taneční raggajungle. Za zmínku stojí i vlastní 
produkce Ripclawa, jehož tracky vycházejí na zahra-
ničních raggajunglových labelech M*A*S*H a Mos-hi. 
Pražskou návštěvu doplní local support Ilab a Drsh.
www.basstafidli.net

A bude hůř + Giro de 
pivko ohlédnutí: René 
Lacko Band (SK), Frank 
Zappa Quartet
sobota 19.5. 19.30+21.00                               
předprodej 60 Kč (ART), 70 Kč / na místě 
o 10 Kč více

Kultůrní večer o tom, jaké to tady bylo a jací jsme byli 
i my... Promítání filmu Petra Nikolaeva podle knihy 
Jana Pelce od 19:30 v baru klubu za cinkotu pivních 
sklenic a ztišeného úžasu a hovoru přítomných divá-
ků. Fotografie bigbítů, undergroundové i „jiné“ kultu-
ry oněch dob. Koncert na doplnění paměti. Akce se 
ohlédne také za minulým ročníkem Giro de Pivko a 
připomene blížící se další ročník 2.6. 2007. Omezená 
kapacita! Kdo přijde dřív...
www.filmabudehur.cz, www.fzq.wz.cz, www.renelacko.sk

Slobodná Európa 
(SK) + Street Spirit
pátek 25.5. 20.30                               100 Kč 

Punk´n´rollová legenda Slobodná Európa po loňské 
pauze opět pokračuje od dubna do srpna 2007 v 
aktuální koncertní šňúře BESTOFKA TOUR 2006/2007! 
Kapelu doprovodí punkrockoví Street Spirit z Myjavy. 
www.slobodnaeuropa.sk

 
Připravujeme: 2.6. Tokyo, 22.6. This Is What I call Popular 
Music vol. 11, 28.6. Luboš Pospíšil & Bohumil Zatloukal, 30.6. 
Return to innocence.

Na stejnú nitečku 2007
Mezinárodní pře-
hlídka loutkových a 
alternativních diva-
del malých forem v 
Uherském Hradišti a 
Kunovicích. 

Přehlídka se uskuteč-
ní ke Dni dětí od 31. 5. 
do 3. 6. 2007.

Přehlídku pořádají Remazury o.s. ve spolupráci s THea-
trem ludem o.s. 

Představení a doprovodné akce jsou určeny dětem 
mateřských škol, žákům a studentům základních a 
středních škol, klientům ústavů sociální péče a dětem v 
nemocnici, pedagogům a široké kulturní veřejnosti. 

Akce se uskuteční v prostorách Malé scény Slováckého 
divadla, v sálech Reduty a Klubu kultury v Uh.Hradišti, v 
kině Hvězda, ve Smetanových sadech a v ulicích města 
Uh.Hradiště; Na pálenici a na koupališti v Kunovicích.

Filozofií přehlídky je rozšířit divadelní nabídku pro děti 
a mládež v okrese Uh.Hradiště (Zlínském kraji) o profe-
sionální loutkové a alternativní divadlo, které v tomto 
regionu absentuje.

Nabídka obsahuje současné evropské, a v nejširším slo-
va smyslu vnímané, loutkové divadlo. Herci hrají s nejrůz-
nějšími typy loutek (mapet, plošné loutky, maňas, prsto-
vé loutky, javajky, marionety..),  s předměty (kuchyňské 
nádobí, hudební nástroje, židle ....), s materiálem (papír, 
plátno, voda, fólie ..) s vizuálními efekty, pohybem, často 
s živým hudebním doprovodem. 

Inscenace jsou přímo určeny pro konkrétní věkové kate-
gorie dětí.

Součástí přehlídky je celorepublikový festival alternativ-
ních divadel Velká inventura pořádaný produkcí Nová 
síť, Praha.

http://www.theatrludem.cz/

Spolupořadatelé:
Klub kultury v Uh.Hradišti, Městská kina Uh.Hradiště, Nová síť Praha

Pod záštitou starostů:
Ing. Jiří Vařecha – Kunovice, Ing. Libor Karásek –  Uherské Hradiště

Partneři: 
Statutární město Uherské Hradiště, Město Kunovice, Zlínský kraj, 
Slovácké divadlo Uh.Hradiště, Knihovna B.B.Buchlovana, ZUŠ 
Uh.Hradiště, UMPRUM Uh. Hradiště, Schneider ubytovna, Mediální 
partneři, Slovácký deník, Kunovjan, IC Kunovice, MIC Uh.Hradiště, 
MIK Uh.Hradiště

Led Zeppelin: The 
Song Remains The 
Same
čtvrtek 17. 5. 
16.00 hod.  
kino Mír
USA 1976 / 137 min. /  
titulky / na průkazku zdar-
ma, 50 Kč
Slavný hudební film o 
největší rockové kape-
le je komponován jako 
záznam z jejich koncertu v Madison Square Garden z roku 
1975, prokládaný snovými fantaziemi a vizemi. Více viz ART.

Poslední tango  
v Paříži
čtvrtek 24. 5. 
16.00 hod.
Francie 1972 / 130 min. / 
od 18 let / české titulky /  
na průkazku zdarma
Režie: BERNARDO BERTOLU-
CCI / Scénář: B. Bertolucci, F. 
Arcalli / Hrají: Marlon Brando, 
Maria Schneiderová, Jean-
Peirre Léaud, Darling Legiti-
musová, Catherine Solaová, 
Mauro Marchetti ad.
Poslední tango v Paříži 
je nejodvážnější a nej-
ucelenější Bertolucci-
ho dílo, mladistvé a 
zároveň vyspělé, pře-
kvapivé vnitřní zralostí 
a formální vytříbeností, přitom matoucí rejstříkem myšlen-
kových motivů. Ne všechny jsou možná rovnoměrně zdů-
razněny, některé jsou pouze naznačeny, jenom se tu o ně 
zavadí, do značné míry jde o otevřený film a přitom hádan-
kovitý, prodchnutý četnými literárními i filmovými narážka-
mi a zároveň prostoupený a podpíraný nápory bytostné 
autentičnosti, naléhavou připomínkou smrti, doprováze-
nou ideologickým odhalováním buržoasie a jejích mýtů 
(především mýtus sexu), intenzivním a rozdychtěným 
patosem při postihování ,otcovy‘ živočišnosti a ,dceřiny‘ 
bezbranné disponovatelnosti. Tento tanec sexu a smrti na 
pokraji propasti holé lidské existence, bez východiska a bez 
možnosti zařazení do rámce dané společenské struktury je 
zaznamenán nepopiratelně s filmovým mistrovstvím, jež 
podmaňuje a okouzluje. 

V první polovině  
června nabízíme

Výstavy

Bernardo Bertolucci 
(*16.3. 1941)

Přední osobnost 
italské i světové fil-
mové režie, původně 
levicově orientova-
ný a nonkonformní 
intelektuál,a posléze, 
aniž by změnil poli-
tický názor - příznivec 
psychoanalýzy a tvůr-
ce pozoruhodných 
studií, obnažujících 
složitost skrytých traumat a jejich důsledků. Bertolucci 
pochází z rodiny významného italského básníka Attilia 
Bertolucciho. Amatérské filmy natáčel od15ti let - kvů-
li filmu opustil univerzitní studia. Po vydání básnické 
prvotiny (1961) asistoval otcovu příteli Pasolinimu na 
filmu Accattone, aby se vzápětí od jeho výtvarného a 
záměrně primitivistického stylu odvrátil ke slohu fil-
movějšímu a dynamičtějšímu - a to hned ve svém hra-
ném debutu Smrt kmotřička (podle Pasoliniho námětu), 
inspirovaném případem z černé kroniky. Režisérův sílící 
zájem o psychologii (až psychopatologii) se projevil v 
Partnerovi, volně navazujícím na novelu F. M. Dosto-
jevského Dvojník - tedy na téma ochromujících důsled-
ků schizofrenního rozdvojení osobnosti. I další filmy 
vycházejí z psychoanalytických zjištění o utváření pova-
hových, psychických i sexuálních dispozic jedince (Stra-
tegie pavouka, Konformista, Poslední tango v Paříži). Posledně 
jmenovaný snímek Poslední tango v Paříži zaznamenal 
v 70. letech sice ohromné úspěchy, v USA ale musel být 
uváděn v kinech ve stejné kategorii jako pornofilmy (!). 
Pokud tento snímek šokuje část publika dodnes, nebylo 
to pravděpodobně nikdy způsobeno tím, co se ve filmu 
reálně ukazuje. Následně natočil Bertolucci do té doby 
nejnákladnější italský film Dvacáté století obsahující i něko-
likaminutovou sekvenci, během níž se Gérard Depardieu 
a Robert De Niro chystají ke společnému sexu s mladič-
kou pradlenou: oba jsou úplně nazí a kamera neuhýbá 
ani před záběrem jejich penisů. V roce 1979 se Bertoluc-
ci vrací snímkem Luna k obnažování rodinné patologie a 
pokračuje v ní i ve filmu Tragedie směšného člověka. V druhé 
povině osmdesátých let se Bernardo Bertolucci věnuje 
výpravným snímkům zaměřených k Východu. Snímek 
Poslední císař se obrací k novodobé historii Číny a k osu-
du jejího vládce poznamenaného dějinným dramatem. 
Další film Malý Buddha je velkolepým filmovým eposem o 
střetu dvou rozdílných světů - tibetského buddhismu a 
moderní americké kultury. Po zmíněných velkých plát-
nech z Východu vytváří svůj problematický „letní film“ 
Svůdná krása. Svým zatím posledním snímkem Snílci zavr-
šuje pomyslnou trilogii „pařížských“ filmů, kterou zahájil 
Konfromistou a v níž pokračoval Posledním tangem v Paříži. Tři 
postavy příběhu se na pozadí studentských nepokojů 
kolem roku 1968 v Paříži oddávají podobným hrám jako 
kdysi Marlon Brando a Maria Schneiderová v nejproslu-
lejším Bertolucciho díle.

„Kultovnější“ druhá polovina května
Pokud bychom chěli najít nějaký sjednocující rys pro květnové „artové“ projekce, pak „kultovnost“ je tím pravým výrazem. 
Těžko bychom fanouškům rockové hudby vymlouvali, že kapela Led Zeppelin, kterou zachycuje film Song Remains The Same, 
není kultovní záležitostí. Punc kultovnosti mají určitě i knížky undergroundového spisovatele Jana Pelce. Filmovou adaptaci 
jeho knihy ...a bude hůř hrajeme v rámci speciální „barové“ projekce v klubu Mír. Pouhé dva celovečerní snímky - Pí a Rekviem 
za sen - postačili Darrenu Aronofskému k tomu, aby se stal kultovním osobností amerického nezávislého filmu. Jeho dlouho 
očekávanou novinku Fontána uvádíme v premiérách i ARTkinu. Návštěvníkům Zlatého fondu zase doporučujeme slavné 
Poslední tango v Paříži, které v době svého vzniku vzbudilo chválu i silnou kritiku pro svou erotickou odvážnost. Jak vidíte, 

„kultovností“ se to jen hemží. Upozornit bychom určitě měli i na mezinárodní přehlídka loutkových a alternativních divadel 
malých forem Na stejnú nitečku (31.5.-3.6.). Kina se na přehlídce podílejí výstavou loutek, hraček a objektů Na nitích, dále předsta-
vením Zlatého fondu na téma Loutky a film a projekcemi animovaných filmů v letním kině spojených s koncerty tamtéž.

Tento velmi působivý film zachycuje 
legendární koncert skupiny v Madi-
son Square Garden v roce 1973 a 
ukazuje nenucený sestřih scén, které 
členy kapely zachycují jak doma, tak 
v mistrných fantastických scénách. 
Syrové vůdčí vokály Roberta Planta, 
výbušná improvizace Jimmiho Page 
a aerodynamická zeď rytmu basis-
ty Johna Paula Jonese a bubeníka 
Johna Bonhama víří, střetávají se a 
prolínají v jejich klasických hitech. 
Nikdo do toho nejde tvrději než 
Zeppelini!
http://primadvd.cz

svést s ním věčný boj 
o záchranu milované 
ženy. Jeho nadčasová 
cesta začíná v 16. stole-
tí ve Španělsku, kde se 
jako dobyvatel Tomas 
(Hugh Jackman) vydá-
vá hledat Fontánu mlá-
dí - legendární artefakt, 
který údajně skrývá 
dar věčného života. 
Jako současný vědec 
Tommy Creo se zoufa-
le snaží nalézt lék na 
rakovinu, na kterou 
umírá jeho milovaná 
žena Isabel (Rachel 
Weisz). A jako poutník 
vesmírem Tom z 26. století začíná během cesty koneč-
ně rozumět tajemstvím, která jej trápila po celé tisícile-
tí. Zatímco Thomas ve třech rozlišných inkarnacích - jako 
válečník, vědec a průzkumník - objevuje tajemství života, 
lásky, smrti a znovuzrození, tři různé příběhy směřují ke 
společné pravdě. Film Fontána je strhujícím intimním pří-
během o lásce a snaze vyrovnat se s lidskou smrtelností, 
který se odehrává ve třech různých epochách. Darren Aro-
nofsky se rozhodl zpracovat toto téma do podoby scénáře 
poté, co si uvědomil, že příběhy o hledání věčného života 
jsou sice součástí mnoha světových kultur, ale na filmové 
plátno se jim podařilo proniknout jen velmi zřídka. Kromě 
toho, že se Hugh Jackman musel vypořádat se složitými 
emocionálními přechody, vyžadovala trojrole také velkou 
fyzickou zdatnost. V úseku, který se odehrává ve Španěl-
sku, se Tomas musí probojovat do ztraceného mayského 
chrámu. Kvůli autenticitě se herec v těžké zbroji skutečně 
prodíral pralesem. Před natáčením scén z budoucnosti 
navíc musel 14 měsíců studovat tai chi a jógu a také ho 
ostříhali dohola. Oba objekty jeho nehynoucí lásky - špa-
nělskou královnu Isabel a Tommyho nemocnou ženu Izzi 

- ztvárnila oscarová Rachel Weisz.

Nadreálně silný filmový kus, kte-
rý dokáže vzít za emoční nitky jak 
tajemným středověkem, tak mys-
tickým vztahem mezi člověkem a 
stromem života, ale zároveň i fádní 
skutečností dneška. Povinnost pro 
všechny cyniky, kteří vidí současnou 
kinematografii až příliš bledě.
Isherwood– www.csfd.cz

Loutky a film: Jan 
Švankmajer, Buchty 
a loutky
čtvrtek 31. 5. 16.00 hod. 
ČR / 120 min. / na průkazku zdarma, 50 Kč
Mimořádné filmové 
pásmo na téma lout-
ka a film za účasti fil-
mových a divadelních 
hostů a pořadatelů fes-
tivalu Na stejnů niteč-
ku. Film Loutka, přítel člo-
věka (1981) režiséra Iva-
na Renče se skládá ze 
tří krátkých loutkových 
anekdot, vtipně využí-
vajících vztahu člověka 
a loutky. kombinovaný 
reál s loutkou a hercem. 
V nepříliš veselém roce 
1970 byl dokončen 
Don Šajn. Jedno z nej-
pozoruhodnějších, a v 
dobrém slova smyslu 
i nejdiváčtějších, děl 
režiséra animovaných 
filmů a výtvarníka Jana 
Švankmajera. Vystudo-
vaný loutkář se nechal 
inspirovat donjuanovskými texty klasického českého lout-
kového divadla 19. století a ve výtvarné a realizační rovině 
jim dal nově inspirující, fantaskně parodující význam. Úspě-
chu díla napomohli i další Švankmajerovi spolupracovníci. 
Kameraman Svatopluk Malý, se kterým Jan Švankmajer 
natočil řadu svých filmů, Zdeněk Liška, autor excelentní 
hudby, a herci, kteří oživili obří loutky. Samostatnou kapito-
lou je nezapomenutelný výkon Františka Filipovského, jenž 
s originální intonací namluvil všechny role. Film Kronika Kry-
saře režisérky Miroslavy Humplíkové zachycuje práci Jřího 
Bárty na filmu Krysař, který je moderním zpracováním stře-
dověké německé legendy. (Film Krysař patří plným právem 
mezi základní díla české i světové animované tvorby. ) Fil-
mové odpoledne bude dále doplněno filmem Chcípáci sou-
boru Buchty a loutky.

Výtečná surrealistická koláž Jana 
Švankmajera Don Šajn kombinuje 
loutky (především Kašpar je nezapo-
menutelný), kulisy, animaci a reálné 
záběry. Hororový jarmareční příběh 
s komediálním nádechem je variací 
známého příběhu Dona Giovanniho. 
Hlavní temný padouch je Don Šajn, 
ale jeho hubou klapající služebný 
Kašpar je děs sám..
Gregoire– www.csfd.cz 

Nejdřív jsem se pozastavoval nad 
podivně undergroundovou distri-
bucí filmu, ale atmosféra hospody 
k filmu nejen perfektně sedne, ale 
navíc zážitek z filmu do značné míry 
umocňuje. Podobně promyšlený 
je celý film, scénářem a obsazením 
počínaje, technickou kvalitou obrazu 
a syrovým zvukem konče. Je to dílo 
v našich končinách zcela ojedinělé a 
rozhodně pozoruhodné.
Slarque – www.csfd.cz

Filmové premiéry 
1.–3.6. Sunshine 

Velká Británie 2007 / Režie: DANNY BOYLE
1.–3.6. Princezny                                

Španělsko 2005 / Režie: FERNANDO LEÓN DE ARANOA
4.–6.6. Neznámý svůdce 

USA 2007 / Režie: JAMES FOLEY
7.–13.6. Piráti z Karibiku - Na konci světa 

USA 2007 / Režie: GORE VERBINSKI
8.–10.6. Ošklivé káčátko a já
 Francie, Irsko, Dánsko, VB 2006 / Režie: MICHAEL HEG-

NER, KARSTEN KIILERICH

Zlatý fond 
čt. 7.6. 16.00 Všichni dobří rodáci 

ČR 1968 / Režie: VOJTĚCH JASNÝ
čt. 14.6. 16.00 Ružové sny + KF: Omša 

ČR 1976 / Režie: DUŠAN HANÁK

ARTkino
ne. 3.6. 20.30 Princezny 

Španělsko 2005 / Režie: FERNANDO LEÓN DE 
ARANOA

st. 6.6. 20.30  Dvojí život Veroniky 
Francie, Polsko, Norkso 1991 / Režie: K.KIESLOWSKI           

út. 12.6. 20.30 Barevný závoj                                
USA, Čína 2006 / Režie: JOHN CURRAN

Bijásek
ne. 3.6. 15.30 Pane, pojďte si hrát 

ČR 1965 / Režie: BŘETISLAV POJAR
ne 10.6. 15.30 Ošklivé káčátko a já 

Francie, Irsko, Dánsko, VB 2006 / Režie: MICHAEL HEG-
NER, KARSTEN KIILERICH

Více informací o programu 
naleznete na www.mkuh.cz

Bambiriáda 2007 + 
Malovásek 2007
17. - 30. 5. kino Hvězda 
Doprovodná akce k Bambiriádě 2007 a výroční 
výstava Malovásku za období leden až květen 2007.

To byly časy… 
(doprovodná výstava foto-
grafií k akci na Míru 19.5.)
19. 5. - 30. 6. kino Mír 
 Výstava fotografií Jiřího Kudělky, Milana 
Svatušky, archivu filmu A bude hůř a pamětníků z 
Uh.Hradiště k dobám reálného socialismu. Vernisáž 
proběhne v sobotu 19. 5. 19.30 hod.

Jiný filmový plakát 
(návrhy studentů VŠUP Praha)
24. 5. - 30. 6. kino Hvězda - sál 
Výstava grafických návrhů filmových plakátů ke 
známým kultovním snímkům (mj. Ghost Dog, 
Tajuplný vlak, Modrý samet, Mimo zákon, Silnice, 
Mlčení, Stalker, Nebe nad Berlínem ad.) studentů 

Bernardo Bertolucci umí překvapit. 
Tenhle film je spíše příjemné pře-
kvapení, i když rozhodně nejde jen o 
nějakou lehce stravitelnou podíva-
nou se spoustou samoúčelného sexu, 
jak by si někdo neznalý mohl myslet. 
Naopak, příběh má hloubku a pozor-
nost si zasluhuje i nezvykle obsazený 
Marlon Brando.
Pohrobek– www.csfd.cz

pražské VŠUP. Výstavu v roce 2006 iniciovalo pražské 
kino Světozor a distribuční společnost Aerofilms.

Na nitích: Kanako Nis-
hioka (JAP), Eva Blahová (ČR), 
studenti SUPŠ UH  
31. 5. - 13. 6. kino Hvězda 
Slavnostní otevření přehlídky a výstavy loutek, 
hraček a objektů. Doprovodná akce k festivalu Na 
stejnů nitečku - Mezinárodní divadelní přehlídka 
loutkových a alternativních divadel malých forem 
v Uherském Hradišti, Kunovicích a Luhačovicích se 
bude konat 31. května - 3. června 2007. Vernisáž 
výstavy za účasti autorů se koná ve čtvrtek 31.5. v 
15:30. www.theatrludem.cz

Na stejnú 
nitečku 2007
31.5.-3.6.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
pořady pro veřejnost

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
31. květen, čtvrtek | Den seznámení
-----------------------------------------------------
10:50 hod.:
Na nitečkách: Otevření výstavy loutek Tomáše 
Volkmera dětmi v dětském odd. knihovny
Knihovna B.B.Buchlovana

15:30 hod.:
Na nitích: Slavnostní otevření přehlídky a výstavy 
loutek, hraček, objektů Kanako Nishioka(JAP), Evy 
Blahové (ČR) a studentů UMPRUM UH
Foyer kina Hvězda

16:00 hod.:
Loutky a film: Jan Švankmajer, Buchty a loutky, 
Divadlo bratří Formanů (film)
Kino Hvězda (Zlatý fond)

17:30 hod.:
Casa triste del seňor Lorca (ZUŠ Uh. Hradiště)
 Podkroví Reduty

-----------------------------------------------------------------------
1. červen, pátek | Den dětí
-----------------------------------------------------
10:00 - 14:00 hod.:
Open-air aktrakce, hry a kreativní dílny (bramborová, 
klobouková, loutková, větrníková,...)
Smetanovy sady

17:30 hod.: 
Metamorfosis famfulare (Divadlo Alfréd ve dvoře, 
Praha)
Podkroví Reduty (v rámci festivalu Velká inventura)

19:00 hod.: 
Jiří Černíček (folkrockový recitál)
Letní kino Městských kin Uh. Hradiště

20:45 hod.: 
Fimfárum II. (film)
Letní kino Městských kin Uh. Hradiště

-----------------------------------------------------------------------
2. červen, sobota | Den cesty
-----------------------------------------------------
11:00 hod.:
Červená karkulka aneb Tanečnice (THeatr ludem, 
Ostrava)
Podkroví Reduty

13:00 hod::
Cyklovýlet UH-Kunovice-St.Město-Velehrad
Sraz před Redutou

19:00 hod.: 
Tokyo (jazzrockový koncert)
Letní kino Městských kin Uh. Hradiště

20:45 hod.: 
Jedné noci v jednom městě (film) 
Letní kino Městských kin Uh. Hradiště

-----------------------------------------------------------------------
3. červen, neděle | Den pohádky
-----------------------------------------------------
10:00 hod.:
Jak čert vyletěl z kůže (Slovácké divadlo, UH)
Slovácké divadlo Uh. Hradiště

14:30 hod.:

Malujeme pohádky:  malování na chodníku a ochozu 
kina  (Malovásek)
Smetanovy sady, ochoz kina Hvězda

15:30 hod.: 
Pane, pojďte si hrát alias Potkali se u Kolína:  pásmo 
filmových příběhů dvou medvídků (Bijásek)
Kino Hvězda

19:00 hod.: 
Rozprávka, pohádka, bajka, mese (THeatr ludem a 
Spišské divadlo, Česká republika, Slovensko, Polsko, 
Maďarsko) + slavnostní zakončení přehlídky
Malá scéna Slováckého divadla Uh. Hradiště (v 
rámci festivalu Velká inventura)

-----------------------------------------------------------------------
* od 7:30 hod. každý den průvod Uherským Hra-
dištěm

-----------------------------------------------------------------------

Změna programu vyhrazena! 

Letní kino 
(filmové projekce a koncer-
ty zdarma ve Smetanových 
sadech - za kinem Hvězda)

Jiří Černíček 
pátek 1. 6. 19.00 hod. 
Folkrockový recitál před projekcí letního kina.

Fimfárum 2 
pátek 1. 6. 
20.45 hod. 
ČR 2006 / 90 min. / pří-
stupný
Režie: JAN BALEJ, VLAS-
TA POSPÍŠILOVÁ, AUREL 
KLIMT, BŘETISLAV 
POJAR / Mluví/hrají: 
Jan Werich, Ota Jirák
Čtyři pohádky „pro chytré děti a chytré dospělé“ z oblí-
bené knihy Jana Wericha. Klasik animovaného filmu 
Břetislav Pojar natočil slavný příběh maličkého Palečka, 
plný zvratů a dobrodružství o jeho cestě do světa a zase 
domů. Pod vedením Aurela Klimta ožijí tři navzájem si 
podobní hrbatí bratři. Vlasta Pospíšilová ve Třech sest-
rách a prstenu vypráví vesnický dekameronský návod o 
tom, jak pro sázku o prstýnek zblbnout tři milující cho-
tě a Jan Balej dovolí bratrům Markovi a Koubovi prožít 
prastarý příběh o kouzelném mlýnku, závisti a čertech.

Tokyo 
sobota 2. 6. 19.00 hod.
Ve vystoupení zlínsko-hradišťské (Pavel Procházka, Petr 
Kovařík) rockové kapely kapelníka Martina Lysoňka 
najdete prvky jazzu, folku i všelikých etnik.

Jedné noci  
v jednom městě 
sobota 2. 6. 
20.45 hod
ČR 2006 / 75 min. / příst.
Režie: JAN BALEJ / Scé-
nář: Jan Balej, Ivan 
Arsenjev 
Co všechno se 
může odehrát 
během jedné noci, 
v jednom městě? 
Víte, co se stane, když si člověk přišije cizí ucho? Můžete 
v noci na Žižkově potkat džina, který splní všemožná 
přání? Myslíte si, že jsou ještě místa, kde se zastaví čas? 
Víte, co může narušit vystoupení hmyzího cirkusu, jaké 
má cíle městský myslivec a co vzrušuje jeho sousedy? 
Může se kamarádit kapr se stromem? Nový celovečerní 
animovaný film s prvky hororu i černého humoru. Film 
od renomovaného režiséra a výtvarníka, spoluautora 
filmu Fimfárum 2, držitele Českého lva Jana Baleje, který 
možná i s výtvarníkem Martinem Velíškem film osobně uvede!


