červen 1
1.–20. června
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

Evropský film
a letní kino v
novém
V poslední květnový den otevíráme
kino po technické odstávce a do letních měsíců před očekávanými hity
(Piráti z Karibiku – Na konci světa, Robinsonovi, Roming, Tajnosti, Shrek Třetí, …)
jsme tak divákům připravili dárek v
podobě nového zvuku Dolby Digital Ex a nového promítacího plátna.
Věříme, že další kvalitativní skok s
potěšením zaznamenáte a oceníte
také svou věrností ;o)
K zahajovací projekci jsme záměrně
vybrali snímek evropský. Životopisný
snímek Edith Piaf je sice projekt především francouzský, ale podílely se
na něm také Velká Británie a Česká
republika (kde také část filmu vznikala). Naše kino patří do prestižní
evropské sítě kin Europa Cinemas a i z
tohoto důvodu jsme po celý červen
připravili pestrou a bohatou nabídku kinematografických zážitků zemí
starého kontinentu pro všechny
generace diváků. Tuto akci už podruhé doprovází i naše Eurokinokarta, s
níž můžete některé filmy vidět za
poloviční vstupné a když se zúčastníte losování, pak i zcela zadarmo!
(O Eurokinokartě více na zadní straně, na speciálních plakátech a naší
webové stránce.)
První dva červnové dny budou patřit letošním zahajovacím projekcím
čerstvě zbudovaného Letního kina.
Věříme, že nově vybraný prostor Smetanových sadů (za kinem Hvězda) si
najde vaši oblibu, oceníte propojení
se sportovně-rekreačním areálem a
oddychovým prostorem městského
parku a těm starším zase připomene
doby let šedesátých, kdy ve stejných
místech už jedno letní kino stávalo…
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

1. pá 18.00 Sunshine – Velká Británie 2007 / 107 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
19.00 Jiří Černíček - Letní kino Smetanovy sady (za kinem Hvězda)
20.30 Princezny – Španělsko 2006 / 113 min. / od 18 let / titulky / 75 Kč
20.45 Fimfárum 2 – ČR 2006 / 90 min. / přístupný / dobrovolné vstupné
2. so 18.00 Princezny – Španělsko 2006 / 113 min. / od 18 let / titulky / 75 Kč
19.00 Tokyo - Letní kino Smetanovy sady (za kinem Hvězda)
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 / dobrovolné vstupné
3. ne 14.30 Malování křídami na chodníku a ochozu kina / Na stejnú nitečku 2007
15.30 Pane, pojďte si hrát (alias Potkali se u Kolína) – ČSSR / 63 min. / 25, 35 Kč / Na stejnú nitečku 2007
18.00 Sunshine – Velká Británie 2007 / 107 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.30 Princezny – Španělsko 2006 / 113 min. / od 18 let / titulky / 65, 75 Kč
4. po 20.30 Neznámý svůdce – USA 2007 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
5. út 20.30 Neznámý svůdce – USA 2007 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
6. st 18.00 Neznámý svůdce – USA 2007 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.30 Dvojí život Veroniky – Francie, Polsko, Norsko 1991 / 98 min. / od 12 let / titulky / 45, 55 Kč
7. čt 16.00 Všichni dobří rodáci + Česká rapsodie / úvod P.Taussig – ČR 1968 / 114 min. / od 12 let / na průkaz zdarma, 50 Kč
19.00 Piráti z Karibiku – Na konci světa – USA 2007 / 170 min. / přístupný / titulky / 85 Kč
8. pá 15.30 Ošklivé káčátko a já – Finsko, Irsko, Dánsko, V.Británie 2006 / 90 min. / přístupný / dabing / 70 Kč
17.30 Piráti z Karibiku – Na konci světa – USA 2007 / 170 min. / přístupný / titulky / 85 Kč
20.30 Piráti z Karibiku – Na konci světa – USA 2007 / 170 min. / přístupný / titulky / 85 Kč
9. so 15.30 Ošklivé káčátko a já – Finsko, Irsko, Dánsko, V.Británie 2006 / 90 min. / přístupný / dabing / 70 Kč
17.30 Piráti z Karibiku – Na konci světa – USA 2007 / 170 min. / přístupný / titulky / 85 Kč
20.30 Piráti z Karibiku – Na konci světa – USA 2007 / 170 min. / přístupný / titulky / 85 Kč
10. ne 15.30 Ošklivé káčátko a já – Finsko, Irsko, Dánsko, V.Británie 2006 / 90 min. / přístupný / dabing / 60, 70 Kč
17.30 Piráti z Karibiku – Na konci světa – USA 2007 / 170 min. / přístupný / titulky / 85 Kč
20.30 Piráti z Karibiku – Na konci světa – USA 2007 / 170 min. / přístupný / titulky / 85 Kč
11. po 17.15 Barevný závoj – USA, Čína 2006 / 125 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
19.30 Piráti z Karibiku – Na konci světa – USA 2007 / 170 min. / přístupný / titulky / 85 Kč
12. út 17.30 Piráti z Karibiku – Na konci světa – USA 2007 / 170 min. / přístupný / titulky / 85 Kč
20.30 Barevný závoj – USA, Čína 2006 / 125 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70, 80 Kč
13. st 15.30 Robinsonovi – USA 2007 / 109 min. / přístupný / dabing / 55, 65 Kč
17.30 Piráti z Karibiku – Na konci světa – USA 2007 / 170 min. / přístupný / titulky / 85 Kč
20.30 Život je zázrak – Francie, Jugoslávie 2004 / 154 min. / od 12 let / 45, 55 Kč
14. čt 16.00 Ružové sny + KF Omša – ČSSR 1976 / 80 min. / od 12 let / na průkazku zdarma
18.00 Okolo Hradišťa + Setkání pod Buchlovem (vernisáž výstav) – 14.6. - 15.7.
18.00 Robinsonovi – USA 2007 / 109 min. / přístupný / dabing / 65 Kč
20.30 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
15. pá 16.00 Robinsonovi – USA 2007 / 109 min. / přístupný / dabing / 65 Kč
18.00 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
20.30 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
20.45 Postřižiny – ČSSR 1980 / 93 min. / přístupný / dobrovolné vstupné
16. so 18.00 Robinsonovi – USA 2007 / 109 min. / přístupný / dabing / 65 Kč
20.30 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
20.45 Tajemství hradu v Karpatech – ČSSR 1981 / 97 min. / přístupný / dobrovolné vstupné
17. ne 15.30 Robinsonovi – USA 2007 / 109 min. / přístupný / dabing / 55, 65 Kč
18.00 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
20.30 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
18. po 18.00 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
20.30 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
19. út 18.00 Černá kniha – Nizozemí, Velká Británie, Německo 2006 / 145 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
20.30 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 70, 80 Kč
20. st 16.00 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
18.00 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč

Koncert

Letní kino

Koncert

Letní kino
Malovásek
Bijásek

ART

ART
Zlatý fond

filmové premiéry a novinky

Naše tipy

kem stejnojmenného filmu Richarda Boleslawskiho z roku
1934. Tehdy ztvárnili ústřední dvojici slavná hvězda Greta
Garbo a Herbert Marshall. Nadějný režisér John Curran (Už
tady nežijeme/ We Don’t Live Here Anymore) obsadil do
hlavních rolí svého filmu neobyčejně nadané herce: Naomi Watts (Mulholland Drive, Kruh/The Ring, 21 gramů/21
Grams, King Kong) a Edwarda Nortona (Klub rváčů/Fight
Club, Rabín, kněz a krásná blondýna/ Keeping the Faith, 25.
hodina/25th Hour, Frida, Království nebeské/ Kingdom of
Heaven, Iluzionista/ The Illusionist). Barevný závoj má již na
svém kontě mimo jiné Zlatý Globus pro Alexandra Desplata za nejlepší filmovou hudbu.

Piráti z Karibiku – Na
konci světa

čtvrtek 7. 6. - středa 13. 6.
Jack se svou posádkou pluje mimo okraj mapy, do
nezmapovaného teritoria sedmi moří. Na Shipwreck
Island (Ostrov vraků) až na konec světa.

Bijásek

Robinsonovi

středa 13. 6.– neděle 17. 6.
Zdá se vám vaše rodina zvláštní? To ještě neznáte Robinsonovi!

Roming

čtvrtek 14. 6. - středa 20.5.
Roman dal kdysi dávno kamarádovi slib, že až jejich
děti dospějí, ožení se Romanův syn Jura s jeho dcerou.
Cesty rodin se rozešly. Po letech přichází dopis, nevěsta
dosáhla dospělosti a je třeba dávný slib naplnit.

ART
Bijásek

ART
Zlatý fond
Výstava

Letní kino

Sunshine

Velká Británie 2007 / 107 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: DANNY BOYLE / Hrají: Cillian Murphy, Chris Evans, Michelle Yeoh,
Rose Byrne, Mark Strong, Cliff Curtis, Troy Garity, Hiroyuki Sanada,
Benedict Wong ad.
Letí znovu zažehnout Slunce. Padesát let v budoucnosti naše Slunce začíná vyhasínat a tím ohrožuje samotnou
existenci života na Zemi. Proto se k naší hvězdě vydává
kosmická loď Icarus 2 s osmičlennou posádkou a obrovskou jadernou náloží, která by se měla pokusit Slunce znovu zažehnout. V těsné blízkosti Slunce ale posádka zachytí
nouzový signál lodě Icarus 1, která před šesti lety zmizela beze stopy při pokusu o dokončení stejné mise... Nová
sci-fi režiséra Dannyho Boylea (Trainspotting, 28 dní poté)
vychází z vědeckých poznatků o možném konci naší civilizace, ale zamýšlí se nad tím, co by se stalo, kdyby k podobnému kataklyzmatu došlo v relativně blízké budoucnosti.
Globální katastrofa je ale jen rámcem, do něhož jsou zasazeny osudy osmičlenné posádky. Nejde o superhrdiny, ale
o experty, pro které je nasazení vlastního života samozřejmostí a kteří si jsou vědomi, jak málo zmůže jejich obrovská
loď proti tisícům stupňů žáru slunce a proti mrazu kosmické prázdnoty. V hlavní roli fyzika, který má na starosti „bombu o velikosti Manhattanu“ uvidíme Cilliana Murphyho
(Batman začíná, Snídaně na Plutu), jako další členové čínsko-americké posádky se představí Michelle Yeoh (Tygr a
drak) nebo Chris Evans (Fantastická čtyřka). Film vznikl ve
spolupráci s odborníky NASA a Centra pro evropský jaderný výzkum.

Princezny

Letní kino
Bijásek

Princesas / Španělsko 2006 / 113 min. / od 18 let / titulky / 75 Kč
Režie: FERNANDO LÉON DE ARANOA / Hrají: Candela Peňa, Micaela Navárez, Mariana Cordero, Violeta Pérez, Luis Callejo ad.
O prostitutkách v ulicích Madridu. Příběh dvou žen, dvou
prostitutek, dvou princezen. Jednou z nich je Caye – necelých třicet let, dělnická třída, načesaná ofina a snad i přitažlivost. Druhá je Zulema, snědá a roztomilá, dennodenně sužovaná zoufalstvím z toho, že musí jíst trpký chléb vyhnanství.
Když se potkají, jsou každá v jiné pozici a v podstatě proti
sobě. Svět prostituce totiž jen s nelibostí sleduje příliv přistěhovalkyň. Caye a Zulema brzy pochopí, že i přes jisté rozdíly
obě kráčí po stejném vratkém laně. Z jejich spiklenectví se
rodí tento příběh. Princezny jsou tak citlivé, že vypovězeny
ze svého království, umírají žalem.

Neznámý svůdce
ART

Perfect Stranger / USA 2007 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: JAMES FOLEY / Hrají: Bruce Willis, Halle Berry, Giovanni Ribisi,
Gary Dourdan, Nicki Aycox ad.
Napínavý erotický thriller se svůdnou Halle Berry a charismatickým Brucem Willisem. Jak daleko byste byli ochotni
zajít, abyste udrželi tajemství? Když se investigativní novinářka Rowena Price (Halle Berry) dozví, že vražda její kamarádky by mohla mít souvislost s mocným reklamním mag-

nátem Harrisonem Hillem (Bruce Willis), rozhodne se za asistence svého kolegy Milese Haleyho (Giovanni Ribisi) přijít
pravdě na kloub. V přestrojení za Katherine, brigádnici v The Meet Robinsons / USA 2007 / 109 min. / přístupný / dabing / 65 Kč
Hillově agentuře, a Veronicu, s níž Hill flirtuje po interne- Režie: STEPHEN ANDERSON / V českém znění: Marcela Peňázová, Jiří
tu, se jí podaří obklíčit svou kořist ze všech stran – jen aby Köhler, Robin Pařík, Josef Tuček, Marcel Rošetzký, Pavla Rychlá, Mojmír
zjistila, že není jediná, kdo se v téhle hře vydává za někoho Maděrič, Miroslav Táborský ad.
jiného. Čím blíže se dostáváme k pravdě, tím více se ukazu- Zdá se vám vaše rodina zvláštní? To ještě neznáte Robinsoje, kam až jsou lidé ochotni zajít, aby nevyšla najevo.
novi! Nová animovaná komedie pro celou rodinu z produkce studia Walt Disney. Příběh se točí okolo Lewise – geniálního kluka se zálibou v šikovných technických vychytávkách a obrovskou touhou najít rodinu, kterou nikdy neměl
možnost poznat. Jeho nezdolné hledání jej jednoho dne
The Pirates of Caribbean: At the World´s End / USA 2007 / 170 min. / zavede na místo, které by si nedokázal představit ani v nejpřístupný / titulky / 85 Kč
divočejších snech – do budoucnosti, kde už termín „nemožRežie: GORE VERBINSKI / Hrají: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knight- né“ dávno zmizel ze slovníku. Když se Lewis setká s podivley, Geoffrey Rush, Jonathan Pryce, Bill Nighy, Yun-Fat Chow, Tom Hollan- ným cizincem jménem Wilbur Robinson, čeká jej nejen
der, Stellan Skarsgård, Jack Davenport, Naomie Harris, Keith Richards ad. fantastická cesta časoprostorem, ale také setkání s rodiPiráti jsou zpět! V pokračování filmu Piráti z Karibiku: Truhla nou Robinsonových, která mu pomůže objevit celou řadu
mrtvého muže, který v roce 2006 lámal rekordy, nachází- úžasných tajemství o jeho vlastních neomezených schopme naše hrdiny Willa Turnera (Orlando Bloom) a Elizabeth nostech. Neskutečný výlet jej ale také přivede do konfliktu
Swannovou (Keira Knightley) v okamžiku, kdy se přidali ke s padouchem, která dělá zlu špatné jméno: neschopným
kapitánu Barbossovi (Geoffrey Rush) a zoufale pátrají po Bowler Hat Guyem, jež Lewise připraví o jedinou možnost,
kapitánu Jacku Sparrowovi (Johnny Depp), aby ho osvobo- jak se vrátit domů. Film Robinsonovi, který je plný nezapodili z pasti ve skříňce Davyho Jonese, která mu zatemňu- menutelných postav, chytrých vynálezů, klasických padouje mysl – zatímco strašidelná loď duchů Bludný Holanďan chů a dechberoucích rošťáren, vypráví příběh o víře v rodia Davy Jones, pod kontrolou Východní indické obchodní nu, sebe samého a nadějnou budoucnost.
společnosti rozsévají zkázu všude po sedmi mořích. Období pirátů se blíží ke svému konci, ale dosud nebyla vyřešena konečná rozepře. Will Turner se plaví na daleký východ, ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
aby našel magické mapy, které mu pomohou najít skříň- Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / Hrají: Bolek Polívka, Marián Labuda, Oldřich
ku Davyho Jonese a zachránit svého přítele Jacka Sparro- Vlach, Vladimír Javorský, Jaromír Nosek, Eva Leinweberová ad.
wa. Jacka zachrání, ale… Davy Jones, lord Cutler Beckett,
zuřivý asijský pirát Sao Feng a starší kapitán James Norrington zformovali nepřátelské spojenectví, které ohrožuje Jacka Sparrowa, Willa Turnera, Elizabeth Swann, jejich
nového přítele kapitána Barbossa a všechny piráty na světě. Aby dosáhl vítězství, musí Jack se svou posádkou plout
mimo okraj mapy, do nezmapovaného teritoria sedmi
moří. Na Shipwreck Island (Ostrov vraků) až na konec světa.

Robinsonovi

Piráti z Karibiku – Na konci
světa

Roming

Ošklivé káčátko a já

The Ugly Duckling and Me! / Finsko, Irsko, Dánsko, Velká Británie 2006 /
90 min. / přístupný / dabing / 70 Kč
Režie: MICHAEL HEGNER
Milý animovaný film vhodný pro děti i dospělé. Klasický
příběh Ošklivého káčátka od Hanse Christiana Andersena
byl přetvořen do současnosti. Krysík je neúspěšný městský Komedie s Bolkem Polívkou a Mariánem Labudou od tvůrpodvodníček, který se neočekávaně stane matkou! A jeho ců filmu Účastníci zájezdu. Roman (Marián Labuda) dal kdysyn není nikdo jiný než nejošklivější káčátko na planetě si dávno kamarádovi slib, že až jejich děti dospějí, ožení se
Zemi. Mateřství není pro Krysíka zrovna to pravé ořechové. Romanův syn Jura s jeho dcerou. Cesty rodin se rozešly. Po
Jenže pak mu hlavou probleskne nápad, jak může díky Ošk- letech přichází dopis, nevěsta dosáhla dospělosti a je třeba
livákovi konečně zbohatnout.
dávný slib naplnit. Potíž je v tom, že Jura studuje vysokou
školu, chodí s atraktivní blondýnou, ženit se nechce a už
vůbec nestojí o děvče odkudsi ze slovenské vesničky, které
The Painted Veil / USA, Čína 2006 / 125 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / v životě neviděl. Po otcově naléhání ale nakonec souhla80 Kč
sí, že se pojede na tajemnou nevěstu podívat. Výprava, jíž
Režie: JOHN CURRAN / Hrají: Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schrei- velí tatínkův velmi svérázný kamarád Stano (Bolek Polívber, Diana Rigg, Toby Jones, Anthony Wong Chau-Sang, Yu Xia, Lu Yin ad. ka), se stane nepřetržitým sledem bláznivých situací, časNejdelší cesta může vést mezi dvěma srdci. Kitty (Naomi to s komicko-katastrofickým nádechem. Stano má totiž v
Watts) se musí neodkladně vdát. Proto si bere seriózní- sobě nespoutanou duši věčného tuláka a neodolatelného
ho doktora Waltera (Edward Norton),se kterým odjíždí do dobrodruha. Na cestě tak přátelé zažijí množství komicŠanghaje. Protože se tady ale Kitty nudí, najde si milen- kých příhod i dojemných situací, aby nakonec našli cestu
ce. Walter nevěru odhaluje a jako pomstu přijímá práci především k sobě. Komediální roadmovie Roming o cestě
v odlehlé čínské vesnici, kam bere Kitty s sebou. Teprve tří mužů za tajemnou nevěstou, nabízí lákavý mix atraktivtady se mohou naučit jeden druhého chápat, milovat a ní situační komiky, laskavého humoru a typické člověčiny
odpouštět... Film vznikl podle stejnojmenného románu v duchu nejlepších tradic české veselohry. Za vznikem filW. Somerseta Maughama, podle jehož knih bylo nato- mu stojí producentský tým, který je podepsán pod divácky
čeno hned několik titulů (Na ostří nože/The Razor’s Edge, úspěšnými vieweghovskými adaptacemi - Román pro ženy
Božská Julie/Being Julia, a další). Snímek je zároveň rema- (režie: Filip Renč) a Účastníci zájezdu (režie: Jiří Vejdělek).

Barevný závoj

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

Malování na ochozu
(poslední Malovásek sezóny)
neděle 3. 6. 14.30 hod.

Malování na chodníku a na ochozu kina. Představení v
rámci festivalu Na stejnů nitečku 2007.

Pane, pojďte si hrát

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

Roming

ana Andersena byl přetvořen do současnosti. Krysík
je neúspěšný městský podvodníček, který se neočekávaně stane matkou! A jeho syn není nikdo jiný než
nejošklivější káčátko na planetě Zemi.

úterý 19. 6.
20.30 hod.

Robinsonovi
středa 13. 6. , neděle 17. 6. 15.30 hod.

USA 2007 / 109 min. / animovaný / příst. / dabing / 55, 65 Kč

(Potkali se u Kolína)
neděle 3. 6. 15.30 hod.

ČSSR / 63 min. / přístupný/ 25, 35 Kč
Potkali se u Kolína – první setkání většího a mazanějšího medvídka s dobromyslným menším kolegou. Jak jeli k vodě – medvídci si hrají na lidi – výletníky. Držte si klobouk – o tom, jak si vypiplali klobouk,
aby si měli s čím hrát. Jak jedli vtipnou kaši – malý naivní medvídek poprvé vyzraje nad svým vychytralým
kolegou. Jak šli spát – o tom, jak se medvídci stali
šťastnými otci. V rámci festivalu Na stejnů nitečku 2007.
Zdá se vám vaše rodina zvláštní? To ještě neznáte
Robinsonovi! Příběh se točí okolo Lewise – geniálního kluka se zálibou v šikovných technických vychytávkách a obrovskou touhou najít rodinu, kterou
nikdy neměl možnost poznat. Jeho nezdolné hledání jej jednoho dne zavede na místo, které by si
nedokázal představit ani v nejdivočejších snech – do
budoucnosti, kde už termín „nemožné“ dávno zmizel ze slovníku.

Ošklivé káčátko a já
neděle 10. 6. 15.30 hod.

Jiří Černíček
Letní kino Smetanovy sady
pátek 1.6. 19.00 dobrovolné vstupné

Folkrockový recitál před projekcí letního kina.
Od 20:45 projekce animovaného filmu Fimfárum 2 za
účasti režiséra Jana Baleje.

Tokyo
Letní kino Smetanovy sady
sobota 2.6. 19.00 dobrovolné vstupné

Připravujeme: 22.6. This Is What I call Popular Music vol. 11,
28.6. Luboš Pospíšil & Bohumil Zatloukal.

Výstavy

To byly časy…
do 30. 6. klub Mír - bar

Výstava fotografií Jiřího Kudělky, archivu filmu
A bude hůř a pamětníků z Uh.Hradiště k dobám
reálného socialismu. Doprovodná akce k uvedení
filmu A bude hůř 19.5. 2007.

Jiný filmový plakát
(návrhy studentů VŠUP Praha)

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

Na nitích: Kanako
Nishioka (JAP), Eva Blahová
(ČR), studenti SUPŠ UH

31. 5. - 13. 6. kino Hvězda

Jak jste si už možná všimli, v červnovém programu najdete poměrně velké zastoupení evropské kinematografie. A protože
evropskou (a samozřejmě i domácí českou) kinematografii určitě stojí zato podpořit, v měsíci červnu zvýhodníme všechny
ty, kdo k nám do kina chodí na evropské snímky. Při návštěvě dvou evropských filmů získáte vstup na třetí představení vždy
se slevou 50%. Slevová Eurokinokarta je k vyzvednutí u pokladny kina Hvězda od 31.5. 2007. Diváci s pěti a více „zářezy“ na Eurokinokartě se po skončení přehlídky a po odevzdání karty do pokladny kina mohou účastnit veřejného slosování o věcné
ceny, které se bude konat 4. července od 20:30 před představením snímku Tajnosti. Hlavní výhrou je volný vstup pro 2 diváky
do kina Hvězda na 10 představení. Seznam cen i výherní listinu najdete na webové stránce www.mkuh.cz v sekci Aktuality.
Eurokinokarta platí pro následující filmové projekce: 1.-3. 6. Sunshine,1.-3. 6. Princezny, 6. 6. Dvojí život Veroniky + bonusy K.Kieslowski,
8.-9. 6. Ošklivé káčátko a já,13. 6. Život je zázrak + KF E.Kusturica: Guernica, 14. 6. Ružové sny + KF D.Hanák: Omša, 14.-20. 6. Roming, 19.–20. 6.
Černá kniha, 22.-24. 6. Zápisky o skandálu, 26. 6. Ve stínu Beethovena, 26.-27. 6. Nikomu to neříkej.

neděle 3. 6.
20.30 hod.

Koncerty, párty, DVD projekce...

Ve vystoupení zlínsko-hradišťské (Pavel Procházka, Petr Kovařík) rockové kapely kapelníka Martina
Lysoňka najdete prvky jazzu, folku i všelikých etnik.
Od 20:45 projekce animovaného filmu Jedné noci v
jednom městě.

Evropská kinokarta

Princezny

Francie, Irsko, Dánsko, V.Británie 2006 / 90 min. / přístupný /
dabing / 60, 70 Kč
Klasický příběh Ošklivého káčátka od Hanse Christi-

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
koná 31. května - 3. června 2007. Vernisáž výstavy za
účasti autorů se koná ve čtvrtek 31.5. v 15:30.
www.theatrludem.cz

Okolo Hradišťa
(turistické tipy) + Setkání
pod Buchlovem (fota)
14. 6. - 15. 7. kino Hvězda

Společná výstava fotografií deseti autorů: Milan
Biegoń, Lenka Grossmanová, Alexandr Hudeček,
Jiří Kudělka, Marek Malůšek, Martina Novozámská,
Michal Popieluch, Pavel Maria Smejkal, Lenka
Urbišová, Martina Zielinská. Vernisáž výstavy spojená
s hradišťskou premiérou filmu Chřiby - hory lidí a mýtů je ve
čtvrtek 14.6. od 18:00 hod.
www.fotomosty.info, www.buchlovice.cz

Připravujeme

Princesas / Španělsko
2006 / 113 min. / od 18
let / titulky / 65, 75 Kč
Režie: FERNANDO LÉON DE
ARANOA / Scénář: Fernando León de Aranoa / KameFilm zdobí herecké výkony, obě
ra: Ramiro Civita / Hudba: hlavní herečky dostaly španělskou
Alfonso Vilallonga / Hra- cenu Goya. Civilnost a uvěřitelnost
jí: Candela Peňa, Micaela snímku podtrhuje i vizuální stránka,
Navárez, Mariana Cordero, vesměs statická kamera je neustále
Violeta Pérez ad
trochu roztěkaná v podobě metafory
O prostitutkách v uli- vnitřního psychického stavu hrdinek.
cích Madridu. Příběh Posmutnělou náladu výborně podtrdvou žen, dvou prosti- hují i flegmatické songy Manu Chaa.
tutek, dvou princezen. Jako ušité přímo pro tenhle příběh.
Jednou z nich je Caye Damiel - www.csfd.cz
– necelých třicet let,
dělnická třída, načesaná ofina a snad i přitažlivost. Druhá
je Zulema, snědá a roztomilá, dennodenně sužovaná zoufalstvím z toho, že musí jíst trpký chléb vyhnanství. Když
se potkají, jsou každá v jiné pozici a v podstatě proti sobě.
Svět prostituce totiž jen s nelibostí sleduje příliv přistěhovalkyň. Caye a Zulema brzy pochopí, že i přes jisté rozdíly
obě kráčí po stejném vratkém laně. Z jejich spiklenectví se
rodí tento příběh. Princezny jsou tak citlivé, že vypovězeny
ze svého království, umírají žalem.

Dvojí život Veroniky + bonusy
K.Kieslowski
středa 6. 6.
20.30 hod.

La double vie de Véronique
/ Francie , Polsko, Norsko
1991 / 98 min. / od 12 let /
tit. / 45, 55 Kc
Režie:
KRZYSTOF
KIEŚLOWSKI / Scénář: Krzysztof Kieślowski, KrzyszPro mě film o ženě, o její intuici, o
tof Piesiewicz / Kamera: jejím nadání rozumět, cítit a vědět
Sławomir Idziak / Hudba: co, přestože neexistuje proč. O jejím
Zbigniew Preisner / Hrají: životě, jenž je jakoby žit podruhé, o
Irène Jacob, Halina Gry- čemsi jako zkušenosti, která přece
glaszewská, Kalina Jedrusik, nemohla být zažita. Film božského
Aleksander Bardini, Wla- obrazu i zvuku, film, jenž i nás donudyslaw Kowalski, Jerzy tí hledat svoji polskou Veroniku.
Gudejko, Philippe Volter ad. Pohrobek – www.csfd.cz
Krzysztof Kieślowski
je patrně jediný režisér z postkomunistických zemí, který
si svou tvorbou udržoval vysoký celoevropský a i světový
kredit. Ve světě se režisér prosadil svým televizním Dekalogem a filmem Dvojí život Veroniky (1991). Důsledně v nich
pokračuje v originálních analýzách vnitřního světa člověka,
kde zůstává vždy mnoho tušeného, nevyřčeného a kde se
nahodilost a nutnost, rozum a city pohybují v určitých kruzích. Kieslowského spojení metafyziky a hlubokého zájmu
o osud jedince se realizuje v působivé formě, vyznačující se
přesností a zároveň i mnohovýznamovostí. Zvláštní příběh
dvou identických dívek, Polky a Francouzky, lze vnímat v
nejrůznějších rovinách. Divákovi se záměrně otvírá nekonečný prostor pro úvahy a reflexe. Zatímco „polská“ Veronika dává před láskou k muži přednost lásce k hudbě, a proto
také umírá, „francouzská“ Veronika volí zdánlivě „příjemnější“ životní cestu. Obě ženy, které se náhodně setkají jen na
dálku a na kratičký okamžik, trpí stejnou srdeční nemocí,
mají stejná gesta, používají stejné předměty. Také vztah k
otcům je velmi podobný. Zatímco první umírá pro lásku k
umění, druhá nachází - jakoby v podvědomí poučena jejím údělem - životní lásku k muži, který je možná strůjcem
jejich příběhu. Záhadné věci se tu dějí s neuvěřitelnou přirozeností a jednoduchostí. Kieślowski pomocí dokonale
propracovaných detailů vytváří strhující až mystický obraz,
naplněný zvláštní emoční silou a vymykající se v mnohém

současným kinematografickým trendům. Obrovský podíl
na vyznění filmu mají kameraman Sławomir Idziak, skladatel Zbigniew Preisner a především představitelka obou
Veronik Irène Jacobová.

Barevný závoj
úterý 12. 6.
20.30 hod.

The Painted Veil / USA, Čína
2006 / 125 min. / od 12 let /
titulky / ŠÚ / 70, 80 Kč
Režie: JOHN CURRAN / Scénář: Ron Nyswaner / Kamera: Stuart Dryburgh / Hudba: Alexandre Desplat / Výtečné drama klasického střihu
Hrají: Naomi Watts, Edward stojí na skvělém scénáři a báječné
ústřední herecké dvojici. Naomi
Norton, Liev Schreiber, DiaWatts i Edward Norton tenhle film i
na Rigg, Toby Jones, Anthoprodukovali a muselo jim být tudíž
ny Wong Chau-Sang ad.
jasné, jak skvělou příležitost tato
Nejdelší cesta může
látka nabízí. Proměna, kterou oba
vést mezi dvěma srd- hrdinové projdou, je velmi důvěci. Kitty (Naomi Watts) ryhodná i divácky vděčná. Člověk s
se musí neodkladně nimi doslova dýchá stejný vzduch a
vdát. Proto si bere seri- vnímá jejich pocity, chápe je a fandí
ózního doktora Walte- jim. Překrásný film.
ra (Edward Norton),se EdaS– www.csfd.cz
kterým odjíždí do
Šanghaje. Protože se tady ale Kitty nudí, najde si milence. Walter nevěru odhaluje a jako pomstu přijímá práci
v odlehlé čínské vesnici, kam bere Kitty s sebou. Teprve
tady se mohou naučit jeden druhého chápat, milovat a
odpouštět... Film vznikl podle stejnojmenného románu W.
Somerseta Maughama, podle jehož knih bylo natočeno
hned několik titulů Nadějný režisér John Curran obsadil do
hlavních rolí svého filmu neobyčejně nadané herce: Naomi Watts (Mulholland Drive, Kruh, 21 gramů, King Kong) a
Edwarda Nortona (Klub rváčů, Iluzionista). Barevný závoj má
již na svém kontě mimo jiné Zlatý Globus pro Alexandra Desplata za nejlepší filmovou hudbu.

Život je zázrak +
KF E.Kusturica:
Guernica
středa 13. 6.
20.30 hod.

Zivot je Cudo / Francie,
Jugoslávie 2004 / 154 min. /
od 12 let / 45, 55 Kč
Režie: EMIR KUSTURICA
/ Scénář: Ranko Bozic /
Kamera: Michel Amathieu
Výtečná syntéza potrhlosti a muzi/ Hudba: Dejan Sparavalo,
kální divokosti Černé kočky, obrazoEmir Kusturica / Hrají: Slavvé symboliky Undergroundu a civilní
ko Stimac, Natasa Solak, roviny Otce na služební cestě. Ačkoli
Vesna Trivalic, Vuk Kos- snad výše vypsané může působit
tic, Aleksandr Bercek, Stri- trochu nesourodě, Emir Kusturica to
bor Kusturica, Nikola Kojo, dokázal svým jedinečným citem pro
Mirjana Karanovic ad.
obraz a jeho atmosféru zcelit a podat
Další šílená jízda Bal- skutečně mistrovským způsobem.
kánem. Bosna 1992: Marigold– www.csfd.cz
Luka, srbský inženýr
z Bělehradu, se usadí ve vesnici na konci světa se svojí ženou Jadrankou, operní pěvkyní, a se synem Milosem,
Luka připravuje stavbu železnice, která přemění tento
zapomenutý kraj v turistický ráj. Hluboce ponořen do práce a zaslepen přirozeným optimismem, Luka jako by ani
nevnímal stále hřmění blížící se války. Když boje vypuknou, Lukův život je vzhůru nohama. Jeho žena Jadranka
se mu ztratí v objetí jednoho muzikanta, zatímco jeho
syn je povolán na frontu. Luka s neutuchajícím optimismem čeká na svou rodinu, aby mohli odjet, ale Jadranka se nevrací a Milos se stává zajatcem. Srbská armáda
pověří Luku, aby střežil rukojmí muslimku Sabahu. Mezitím se Luka zamiluje do Sabahy, ale mladá žena je určena jako výměna za uvězněného srbského zajatce: Milose.

ČR, SR, Rumunsko 2007 /
105 min. / příst. / 70, 80 Kč
Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / Hrají:
Bolek Polívka, Marián Labuda, Oldřich Vlach, Vladimír
Javorský, Jaromír Nosek,
Eva Leinweberová ad.
Skvostná cikánská road movie s
Komedie s Bolkem vynikajícím Bolkem Polívkou, skvěPolívkou a Mariánem lým Mariánem Labudou a překvapiLabudou od tvůrců vě dobrým Vítězslavem Holubem v
filmu Účastníci zájez- roli Jury. Je to nabité fórky, zejména
du. Roman (Marián Polívka exceluje v trochu bohušovLabuda) dal kdysi dáv- ské poloze totálního bohéma Stana
no kamarádovi slib, že Zaječího, s decentnějším Labudou
až jejich děti dospě- alias Romanem vytvářejí geniální
jí, ožení se Romanův dvojici, která si pinká pingpongový
syn Jura s jeho dcerou. míček z jedné strany stolu na druhou
Cesty rodin se roze- a neudělají chybu.
šly. Po letech přichází Damiel– www.csfd.cz
dopis, nevěsta dosáhla
dospělosti a je třeba dávný slib naplnit. Potíž je v tom, že
Jura studuje vysokou školu, chodí s atraktivní blondýnou,
ženit se nechce a už vůbec nestojí o děvče odkudsi ze slovenské vesničky, které v životě neviděl. Po otcově naléhání
ale nakonec souhlasí, že se pojede na tajemnou nevěstu
podívat. Výprava, jíž velí tatínkův velmi svérázný kamarád
Stano (Bolek Polívka), se stane nepřetržitým sledem bláznivých situací, často s komicko-katastrofickým nádechem.
Komediální road-movie Roming o cestě tří mužů za tajemnou nevěstou, nabízí lákavý mix atraktivní situační komiky,
laskavého humoru a typické člověčiny v duchu nejlepších
tradic české veselohry.

Letní
kino
(filmové projekce a koncerty 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. / příst.
/ dobrovolné vstupné
Režie: JAN BALEJ, VLASTA POSPÍŠILOVÁ, AUREL
KLIMT,
BŘETISLAV
POJAR / Mluví/hrají: Jan Werich, Ota Jirák
Čtyři pohádky „pro chytré děti a chytré dospělé“ z oblíbené 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 sestrách a prstenu vypráví vesnický dekameronský návod o
tom, jak pro sázku o prstýnek zblbnout tři milující chotě a Jan Balej dovolí bratrům Markovi a Koubovi prožít
prastarý příběh o kouzelném mlýnku, závisti a čertech.

Černá kniha

Tokyo

středa 20. 6.
20.30 hod.

sobota 2. 6. 19.00 hod.

Black Book / Nizozemí, Velká Británie, Německo 2006 /
145 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 60, 70Kč
Režie: PAUL VERHOEVEN /
Kamera: Karl Walter Lindenlaub / Hudba: Anne Jedním slovem výborné. Po zhlédDudley Scénář: Gerard Soe- nutí jsem byl vysloveně nadšený.
teman / Hrají: Carice Van Počkal jsem pár dnů, ale nepustilo
Houten, Sebastian Koch, mě to. Mohu tedy jen doporučit.
Thom Hoffman, Halina Především těm, kdo mají rádi evropReijn, Waldemar Kobus, De- ský film, dobu druhé světové války
a téma protinacistického odboje.
rek de Lint ad.
Válečné drama Židov- Tohle rozhodně stojí za vidění.
ky, která se zamilovala Historik– www.csfd.cz
do Němce. Děj filmu je
zasazený do let 1944–1945 a vypráví příběh židovské dívky Rachel, jež se ukrývá v okupovaném Holandsku. Potom,
co je svědkem masakru celé své rodiny, se připojí k domácímu hnutí odboje. Dostane za úkol napojit se na velitelství gestapa tím, že svede šarmantního německého kapitána. Verhoeven staví svůj film jako velkolepou akční podívanou, na kterou ale zároveň pohlíží s ironickým odstupem. Scénář filmu vychází ze skutečných událostí a staví
na hlavní ženské hrdince, která ve filmu představuje jediný
záchytný bod. Film totiž dobu i hrdiny popisuje v neustálé
ambivalenci. Pohrává si s tradičním pohledem na odboj i
nacisty, jejichž zažité obrazy často převrací.

V druhé polovině
června nabízíme
Filmové premiéry

22.–24.6. Zápisky o skandálu
Velká Británie 2006 / Režie: RICHARD EYRE
22.–24.6. Sherrybaby
USA 2006 / Režie: LAURIE COLLYER
26.–27.6. Nikomu to neříkej
Francie 2006 / Režie: GUILLAIME CANET
28.6.–4.7. Tajnosti
ČR 2007 / Režie: ALICE NELLIS
28.6.–1.7. Spider – Man 3
USA 2007 / Režie: SAM RAIMI

Zlatý fond

čt. 21.6. 16.00 Modrý samet
USA 1986 / Režie: DAVID LYNCH
čt. 28.6. 16.00 U konce s dechem + host Vladimír Hendrich
Francie 1959 / Režie: JEAN-LUC GODARD
18.00 Zlaté kopulování: 16 mm filmy, koncert Luboš
Pospíšil & Bohumil Zatloukal, občerstvení aj
Závěrečný tradiční večírek sezóny Zlatého fondu.

ARTkino

pá. 22.6. 20.30 Sherrybaby
USA 2006 / Režie: LAURIE COLLYER
so. 23.6. 20.30 Zápisky o skandálu
Velká Británie 2006 / Režie: RICHARD EYRE
út. 26.6. 20.30 Ve stínu Beethovena
USA, Německo 2006 / Režie: AGNIESZKA HOLLAN
st. 27.6. 20.30 Nikomu to neříkej
Francie 2006 / Režie: GUILLAIME CANET

Letní kino

pá. 29.6. 20.45 Carmen
Španělsko 1983 / Režie: CARLOS SAURA
so. 30.6. 20.45 Pink Floyd: The Wall
V.Británie 1982 / Režie: ALAN PARKER

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

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.
/ dobrovolné vstupné
Režie: JAN BALEJ / Scénář: 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!

Postřižiny
pátek 15. 6.
20.45 hod

ČSSR 1980 / 93 min. /
příst. / dobrovolné
vstupné
Režie: JIŘÍ MENZEL /
Hrají: Magda Vášáryová, Jiří Schmitzer, Jaromír Hanzlík, Rudolf
Hrušínský, Petr Čepek, Miloslav Štibich, Jaroslav Vozáb ad.
Film Jiřího Menzela podle předlohy Bohumila Hrabala.
Mozaika humorně laděných událostí začíná jedním z
malých rituálů, kterými si koření spokojené manželství
Francin a Maryška. Ta hledá v přítmí ložnice malý dárek,
kterým je tentokrát patentní navlékač jehel. Francin je
správcem pivovaru v jednom malém českém městečku a druhého dne provází po pivovaru správní radu,
kterou seznamuje se situací a také plány do budoucna. Na pivovarském dvoře se dalšího dne objeví jeho
velmi svérázný hlučný bratr Pepin. Francin tuší blížící se
pohromu.

Tajemství hradu
v Karpatech
sobota 16. 6.
20.45 hod

ČSSR 1981 / 97 min. /
příst. / dobrovolné
vstupné
Režie: OLDŘICH LIPSKÝ
/ Hrají: Michal Dočolomanský,
Evelína
Steimarová, Vlastimil Brodský, Miloš Kopecký, Rudolf Hrušínský,
Augustín Kubán, Jan Hartl, Jaroslava Kretschmerová ad.
V Karpatském království stojí nad vesnicí Vyšné Vlkodlaky tajemný hrad, jehož majitelem je baron Gorc z Gorců. Parodie na verneovské vědecko-fantastické romány
je inspirována pozapomenutým dílem slavného francouzského spisovatele Tajemný hrad v Karpatech a
obohacena o nové prvky, například o „karpatský“ folklór, pro nějž byl vytvořen i vlastní jazyk..

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Všichni dobří rodáci + Ružové sny +
krátký film V. Jasného: krátký film D. Hanáka:
Omša
Česká rapsodie
čtvrtek 7. 6.
16.00 hod.

ČSSR 1968 / 114 min. / od
12 let / na průkazku zdarma, 50 Kč
Režie: VOJTĚCH JASNÝ / Scénář: Vojtěch Jasný / Kamera: Jaroslav Kučera / Hudba:
Nemilosrdná obžaloba kolektivizačSvatopluk Havelka a Pavel
ních procesů 50.let, kdy komunisticKopta (texty písní) / Hrají:
ký režim šel i přes mrtvoly. Mrazivý,
Vlastimil Brodský, Radoslav
zvolna gradující děj. Kameraman
Brzobohatý, Vladimír Menčaruje, herci hrají jako o život (hlavšík, Waldemar Matuška, Vác- ně Menšík jako Jožka Pyřk je nezapolav Babka, Josef Hlinomaz, menutelný). Závěrečné rozhřešení ve
Karel Augusta, Ilja Prachař, stylu „co bylo, to bylo“ zanechává v
Václav Lohniský, Věra Galatí- divákovi pocit lítosti nad zmařenými
ková, Helena Růžičková ad.
životy a zníčeným dílem několika
Téměř už legendární generací sedláků. Reakce režimu po
film režiséra Vojtěcha roce 1968 byla logická - přísně zakáJasného začíná v jed- zaný, trezorový film.
né malebné moravské Lima– www.csfd.cz
vesnici v květnu 1945.
Lidé tady prožívají nejkrásnější dny svého života, večer se
všichni scházejí v hospodě U Vola při vínku a muzice, kde
hlavní prim vede bezstarostný piják Zášínek. Přichází však
únor 1948. Vesnice se rozděluje na dva nesmiřitelné tábory. Poklidné časy rodáků končí...Režisér Vojtěch Jasný sbíral materiál pro Rodáky od roku 1946. Spolu s Kachyňovou
a Procházkovou Nocí nevěsty přinesl pravdivé svědectví o
poválečných osudech vesnice, především o dramatickém
přelomu padesátých let Je to jeden z nejkrásnějších a myšlenkově nejhlubších filmů v celé historii naší kinematografie. Mnoho let byl pečlivě ukryt v trezoru, ale přesto mezi
lidmi koloval na stovkách videokazet. Není to pouhé popisné vyprávění, ale básnické převyprávění dramatických lidských osudů, které se dostaly do konfliktu s mocí, násilím
a krutostí. Vojtěch Jasný ve filmu, který mu mimo jiné přinesl cenu za režii z MFF v Cannes 1968, poskytl mimořádnou příležitost plejádě našich hereckých osobností a životní roli
nabídl především Radoslavu Brzobohatému. Jako předfilm bude uvedena režisérova filmová tryzna za obsazenou
zemi, která vznikla pro výstavu Expo v Osace 1970. „Jsem z
Kelče na Moravě. To je malé městečko, kde se vlastně odehrávali
Rodáci. Když skončila válka, požádal jsem svoji maminku, aby mi
sbírala materiály pro Rodáky. Chtěl jsem udělat velký filmový epos
o své obci. Chtěl jsem dělat to, co znám. To bylo ve mně, už když
jsem přišel z války v devatenácti nebo skoro dvaceti letech,“ řekl
Vojtěch Jasný v rozhovoru pro Britské listy v roce 2004. Úvod
a post scriptum k filmovému odpoledni obstará významný domácí filmový historik Pavel Taussig.

Pavel Taussig
Filmový historik a
publicista Pavel Taussig napsal řadu knih,
mimo jiné: Sólo pro
velkou herečku (o Jiřině
Šejbalové), Jan Werich
před kamerou – Klaunovo
fimfárum, Jiří Voskovec
a Jan Werich v divadle, ve filmu, v soukromí nebo České filmové
nebe - Malé album velkých herců. V posledně jmenované knize systematicky sleduje osudy i tvorbu hereckých hvězd,
jejichž záře na českém filmovém nebi neslábne. Majitelé videokazet a DVD s českými filmy Zlatého fondu
znají jeho zasvěcené slovo filmového historika, kterým
osvětluje okolnosti vzniku filmů. Je tvůrcem televizního
seriálu Úsměvy českého filmu. Spolupracoval na filmu Dušana Hanáka Papierové hlavy. Je také spoluautorem dokumentu o našich olympionicích na OH v Melbourne Není
důležité zúčastnit se, ale vrátit se. S režisérem Vladimírem
Drhou vytvořil film Elmar Klos: Život bez scenáře.

Vojtěch Jasný
(* 30.11. 1925 )
Vojtěch Jasný se narodil v Kelči v učitelské rodině. Studovat
na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy
vydržel jen rok a přešel na FAMU, kde nejprve studoval kameru
a potom režii. S K. Kachyňou během studií natočil první
dlouhometrážní filmový dokument o osidlování pohraničí Není stále zamračeno. Úspěšná spolupráce pak pokračovala na dalších dokumentárních filmech a s Kachyňou
nafilmovali i první celometrážní hraný snímek Dnes večer
všechno skončí (1954). Po krátkém filmu Bez obav režíroval
Jasný snímek, kterým upoutal pozornost diváků i kritiky, povídkový film Touha (1958). Výrazný úspěch však Jasnému přinesla až filosoficky laděná moralistní „pohádka“
Až přijde kocour (1963). Jasného posledním filmem, realizovaným u nás před jeho emigrací do SRN, bylo drama
Všichni dobří rodáci, situované do režisérova rodného kraje.
Sedmdesátá léta jsou v Jasného tvorbě vyplněna především prací pro západoněmeckou televizi. Podařilo se mu
ale realizovat i několik celovečerních filmů, z nichž nejdůležitější je přepis románu Heinricha Bölla Klaunovy názory (1975). Posledním celovečerním hraným filmem, který
realizoval v zahraničí, se stala Velká země malých (1987). Po
návratu do vlasti natočil dokument Why Havel (Proč Havel)
a dále Návrat ztraceného ráje (1999) volně navazující na jeho
nejslavnější titul Všichni dobří rodáci. Vojtěch Jasný je činný
rovněž jako pedagog, působil na vysokých školách ve
Vídni, Salzburgu, Mnichově a New Yorku.

čtvrtek 14. 6.
16.00 hod.

ČSSR 1976 / 80 min. / od 12
let / na průkazku zdarma
DUŠAN HANÁK / Scénář:
Dušan Hanák, Dušan Dušek
/ Kamera: Jozef Šimončič /
Hudba: Petr Hapka / Hrají:
V prípade Ružových snov sme
Juraj Nvota, Iva Bittová,
cielene chodili niekoľko týždňov
Josef Hlinomaz, Marie Motnapríklad po východnom Slovenlová, Hana Slivková, Marisku, navštevovali rómske osady a
án Labuda, Naďa Hejná,
stretávali sa s ľuďmi, doslova sme u
Ľudovít Kroner, Anton Trón, nich spávali. Toto niekoľkotýždňové
zbieranie materiálu naozaj prinieslo
Věra Bílá ad.
svoje ovocie. Starú matku, ktorá hrá
Iva Bittová a Juraj
Nvota v poetické para- v Ružových snoch, slepú starú pani,
pritom naozaj krásnú, sme objavili
frázi Romea a Julie
priamo v Košiciach v jednom schátrana slovenské vesnici
lom dome, kde sedela na posteli.
sedmdesátých let. ReaDušan Dušek (scenárista)
lizaci shakespearovsky
laděného milostného
příběhu lásky cikánky Johanky a pošťáka Jakuba předcházelo důkladné obeznamování se obou tvůrců s romským
prostředím. Jednu z Romek ztělesnila také Věra Bílá. Vznikl
tak první slovenský film o rómském etniku a jeho životě,
tedy o lidech na okraji společnosti, kteří Dušana Hanáka
vždy bytostně přitahovali. Ružové sny jsou současně také
filmem o loučení dospívání s dětstvím. Mladí hrdinové
vychutnávají svět kolem sebe, vnímají jeho krásu a radost.
Nedokáží ještě přesně odhadnout rozdíl mezi hrou a vážným každodenním životem. Bezelstný vztah obou hrdinů
naráží na předsudky obou rodin, nelíbí se Jakubovým rodičům, ani dívčiným bratrům. S přibývajícími povinnostmi
se do křehké lásky postupně začne vkrádat deziluze... Film
Ružové sny patří k nejúspěšnějším slovenským filmům.
Získal řadu domácích i zahraničních ocenění. Zároveň
měl velmi dobrou odezvu také u mladých diváků, a také
u romského etnika. “Rómovia boli vďační za to, že si ich vôbec
niekto všimol. Oni prijímali film ako potvrdenie svojej identity.
Hlavná pieseň filmu O poštáris avel, ktorú som našiel na východnom Slovensku, sa po uvedení filmu stala rómskou hymnou,”
dodává Dušan Hanák. .

Dušan Hanák
(* 27. 4. 1937)
Režisér a scenárista,
velký talent československého filmu. Ve
své tvorbě vycházící
z vlastní poetiky, ve
které uplatňuje obrazovou symboliku, surrealistické motivy a
metaforická vyjádření,
dokáže Hanák nevšedně zobrazit citový svět svých hrdinů. Narodil se v době přicházející 2. světové války v Bratislavě. V roce 1956 Dušan Hanák odmaturoval, načež
pracoval rok v opravně stavebních strojů, po vojenské
službě pak jako horník. V letech 1960-65 vystudoval filmovou fakultu AMU, za studií natočil pro bratislavskou
televizi krátký film Zádumčivost (1963), na škole ve scenáristické spolupráci s Milanem Peškem krátké snímky
Alcron (1963) a Šest otázek pro Jana Wericha (1965). Když natočil na FAMU krátký hraný film Stopař (1961), chodili se na
něj dívat jeho starší kolegové z ročníku Věry Chytilové.
Měl atmosféru francouzské nové vlny - alespoň to tvrdí
pamětníci, protože se film brzy ztratil i s negativem. Stejný osud měl i Hanákův další školní snímek Alcron (1963).
„Ztratit“ se měl i debut talentovaného režiséra, který
vznikl v roce 1969 a dostal trochu tajemný titul 322. Silný
snímek, v němž nemocný hlavní hrdina (životní výkon
Václava Lohniského) vytváří paralelu k neduhy prolezlé
společnosti (číslo v titulu určuje diagnózu, která se tehdy pacientovi nesdělovala), se s nástupem normalizačního ředitele Československého filmu Jiřího Purše ocitl na
seznamu několika snímků určených ke spálení. Naštěstí
k tomu nedošlo a jeden z nejlepších československých
filmů (Hanák obsadil řadu českých herců, vedle Lohniského Miroslava Macháčka, Josefa Abrháma nebo Janu
Švandovou) zůstal na světě. Film propašovaný na 19.
MFF v Mannheimu získal Hlavní cenu. Dokumentární
snímek Obrazy starého sveta (1972) byl s velkým úspěchem
promítaný v řadě zemí světa, ovšem až po sedmnácti
letech v trezoru. Ružové sny (1976) zase zaujaly pravdivým
vykreslením sociální situace v cikánské osadě a něžností
a humorem. Další Hanákův zakázaný film – lidová tragikomedie o starém mládenci Ja milujem, ty miluješ (1980)
byl uvedený až po osmi letech od svého vzniku na 39.
MFF v Berlíně, kde získal Stříbrného medvěda za nejlepší režii. Film Tichá radosť (1985) zase vypráví o hledání hodnot v životě sedmatřicetileté ženy. Komorní snímek o
vztahu dvou nevlastních sester Súkromné životy (1990) byl
oceněn Zvláštní cenou poroty na MFF v Strassbourgu. V
roce 1996 Hanák dokončil film Papierové hlavy, vypovídající o vztahu občana a totalitní moci. V roce 1999 napsal
Dušan Hanák knihu Slepec a nahá slečna (Záznamy a fotografie). Působí jako profesor na Filmové a televizní fakultě
VŠMU v Bratislavě.

