srpen
1.–31. srpna
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

Silný filmový
srpen
Filmová škola skončila, léto se láme
do své druhé poloviny a mně nezbývá než konstatovat, že nabídka srpna
je více než bohatá. Hned na začátku
měsíce se můžete potkat počtvrté s
Brucem Willisem a jeho Smrtonosnou
pastí, vzápětí je tu popáté Harry Potter a
Fénixův řád. Mládežnickou, ale i rodinnou podívanou slibují také další hity:
animovaní Simpsonovi ve filmu a Divoké
vlny. Nedosti na tom… Dobrodružný či
hororový zážitek přinese Zodiac Davida
Finchera a třetí pokračování Dannyho
parťáků, ženské postavy jsou ústředními motivy dvou životopisných snímků,
Edith Piaf a Miss Potter.
Ženskému světu se věnujeme také v
jednom víkendu našeho Letního kina
Smetanovy sady, kdy promítneme
slavné Piano s vynikající hudbou Michaela Nymana a novinku Pedra Almodovara Volver. Irskému víkendu zase vévodí hudební spojení Vaška Koubka a irské
kapely The Hogs a prý nejlepší irský snímek vůbec The Commitments s Glenem
Hansardem v jedné z hlavních rolí.
Josef Korvas

Václav Koubek &
The Hogs (Irsko)

pátek 24. 8. | 20:30 hod.
Kolejní nádvoří Masarykovo nám.
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každý den
od 18.30 a 20.30

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...
každé úterý
a středu od 20.30

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. st 18.00 Smrtonosná past 4.0 – USA 2006 / 127 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.30 Smrtonosná past 4.0 – USA 2006 / 127 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
2. - 5. 15.30 Harry Potter a Fénixův řád – USA, Velká Británie 2007 / 142 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
18.00 Harry Potter a Fénixův řád – USA, Velká Británie 2007 / 142 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
20.30 Smrtonosná past 4.0 – USA 2006 / 127 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
6. - 7. 18.00 Harry Potter a Fénixův řád – USA, Velká Británie 2007 / 142 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
20.30 Hostel II – USA 2007 / 100 min. / od 18 let / horor / titulky / ŠÚ / 75 Kč
8. st 15.30 Harry Potter a Fénixův řád – USA, Velká Británie 2007 / 142 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
18.00 Harry Potter a Fénixův řád – USA, Velká Británie 2007 / 142 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
20.30 Hostel II – USA 2007 / 100 min. / od 18 let / horor / titulky / ŠÚ / 75 Kč
9. čt 17.30 Simpsonovi ve filmu – USA 2007 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč
19.00 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 75 Kč
20.30 Edith Piaf – Francie, Velká Británie, ČR 2007 / 140 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70, 80 Kč
10. pá 17.30 Simpsonovi ve filmu – USA 2007 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč
19.00 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 75 Kč
20.30 Edith Piaf – Francie, Velká Británie, ČR 2007 / 140 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
21.00 Volver – Španělsko 2006 / 120 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / zdarma
11. - 12. 17.30 Simpsonovi ve filmu – USA 2007 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč
19.00 Simpsonovi ve filmu – USA 2007 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč
20.30 Edith Piaf – Francie, Velká Británie, ČR 2007 / 140 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
11. so 21.00 Piano – Austrálie, N. Zéland, Francie 1996 / 121 min. / příst. / titulky / zdarma
13. - 14. 18.30 Simpsonovi ve filmu – USA 2007 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč
20.30 Simpsonovi ve filmu – USA 2007 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč
15. st 18.30 Simpsonovi ve filmu – USA 2007 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč
20.30 Simpsonovi ve filmu – USA 2007 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / 70, 80 Kč
16. čt 18.00 Miss Potter – USA, Velká Británie 2006 / 92 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.00 Zodiac – USA 2007 / 160 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
17. pá 17.00 Zodiac – USA 2007 / 160 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
20.30 Miss Potter – USA, Velká Británie 2006 / 92 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
18. so 18.00 Miss Potter – USA, Velká Británie 2006 / 92 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.00 Zodiac – USA 2007 / 160 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
19. ne 17.00 Zodiac – USA 2007 / 160 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
20.30 Miss Potter – USA, Velká Británie 2006 / 92 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč
20. po 18.00 Cesta bojovníka – Kanada, USA 2007 / 100 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Zodiac – USA 2007 / 160 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
21. út 17.00 Zodiac – USA 2007 / 160 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
20.30 Cesta bojovníka – Kanada, USA 2007 / 100 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
22. st 18.00 Cesta bojovníka – Kanada, USA 2007 / 100 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Zodiac – USA 2007 / 160 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
23. čt 18.00 Dannyho parťáci 3 – USA 2007 / 122 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.30 Dannyho parťáci 3 – USA 2007 / 122 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
24. - 25. 18.30 Divoké vlny – USA 2007 / 88 min. / animovaný / přístupný / dabing / 70 Kč
20.30 Dannyho parťáci 3 – USA 2007 / 122 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
24. pá 20.30 Vašek Koubek & The Hogs (Irsko) – Kolejní nádvoří (za deště Reduta) / 150 Kč (předprodej),170 Kč
25. so 21.00 Commitments – Velká Británie 1991 / 118 min. / od 15 let / titulky / zdarma
26. ne 16.30 Divoké vlny – USA 2007 / 88 min. / animovaný / přístupný / dabing / 70 Kč
18.00 Dannyho parťáci 3 – USA 2007 / 122 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.30 Dannyho parťáci 3 – USA 2007 / 122 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
27. - 29. 18.30 Divoké vlny – USA 2007 / 88 min. / animovaný / přístupný / dabing / 70 Kč
20.30 Dannyho parťáci 3 – USA 2007 / 122 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
30. - 31. 18.00 Hezké sny – USA 2007 / 90 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
30. čt 20.00 Jednotka příliš rychlého nasazení – Velká Británie 2007 / 121 min. / od 15let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
31. pá 20.30 Jednotka příliš rychlého nasazení – Velká Británie 2007 / 121 min. / od 15let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

Best of 2007
ART

Best of 2007

Letní kino

filmové premiéry a novinky

Naše tipy
Letní kino

Harry Potter a
Fénixův řád

čtvrtek 2. 8. - středa 8. 8.
Pán Zla chce zavést krutovládu, jenže v jeho cestě k
moci stojí právě Harry Potter.

ART

Edith Piaf

čtvrtek 9. 8. - neděle 12. 8.
Život slavné francouzské šansoniérky byl bojem o hudbu, přežití a lásku.

Simpsonovi ve filmu

čtvrtek 9. 8. - středa 15. 8.
Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu v celovečerním filmovém zpracování.

Hezké sny

čtvrtek 30. 8. - neděle 2. 9.
Má Gwyneth Paltrow, ale zdá se mu o Penélope Cruz.
Prolínání snů s realitou v komedii o krizi středního věku.

Smrtonosná past 4.0
ART

Die Hard 4.0 / USA 2006 / 127 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: LEN WISEMAN / Hrají: Bruce Willis, Timothy Olyphant, Maggie Q,
Justin Long, Jeffrey Wright, Mary Elizabeth Winstead, Kevin Smith ad.
Bruce Willis je zpátky ve své nejlepší roli. Čtvrté pokračování
mimořádně úspěšné série s Brucem Willisem jako nekompromisním protivníkem teroristů všeho druhu a všech národností,
slibuje klasickou akční podívanou. V záplavě všech nejmodernějších trikových filmů tak nabízí nejen hrdinu ze staré školy,
ale i klasické automobilové honičky, detonace, pořádného
záporného hrdinu a střet postmoderního „počítačového“ světa se zdravým selským rozumem. Bruce Willis jako hrdina se
srdcem na správném místě a přebytkem černého humoru
patří dnes už ke kultovním postavám akčního filmu.

Harry Potter a Fénixův řád

Koncert
Letní kino

Harry Potter and the Order of the Phoenix / USA, Velká Británie 2007 / 142
min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
Režie: DAVID YATES / Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson,
Ralph Fiennes, Gary Oldman ad.
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého
ročníku školy čar a kouzel. Tam však zjistí, že většina členů
kouzelnické komunity věří, že jeho nedávné setkání s Lordem Voldemortem je obyčejný výmysl, čímž je zásadně zpochybněna Harryho důvěryhodnost. Ba co hůř, ministr kouzel
Kornelius Popletal opět jmenoval nového učitele obrany
proti černé magii. V lekcích podezřelé profesorky Umbridgeové se však mladí čarodějové nic zásadního nenaučí a proto nemají dostatek znalostí k boji s temnými silami, které se
kolem nich stahují. Na Hermioninu a Ronovu výzvu se Harry
rozhodne vzít chod věcí do svých rukou. Tajně se začne scházet s malou skupinou studentů, kteří se hrdě nazvali Brumbálova armáda, a učí je, jak se ubránit černé magii. Ačkoliv je
sám teprve student, připravuje odvážné mladé čaroděje na
nebezpečnou bitvu, která brzy propukne.

Hostel II

Hostel Part II / USA 2007 / 100 min. / od 18 let / horor / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: ELI ROTH / Hrají: Lauren German, Bijou Phillips, Roger Bart,
Richard Burgi, Vera Jordanova, Heather Matarazzo, Stanislav Ianevski,
Jay Hernandez, Milan Kňažko ad.
V lednu loňského roku vyděsil scénárista a režisér Eli Roth
diváky krvavým filmem Hostel, který se jako první film roku
2006 bleskurychle vyšplhal na čelní příčku žebříčků návštěvnosti. O rok později se Roth vrací a vede nás ještě hlouběji
do temných zákoutí lidské mysli. Ve filmu Hostel II sledujeme
tři mladé Američanky, které pod vedením exotické a okouzlující známé z Evropy vydávají z Říma na společný víkendový výlet do lázní s příslibem odpočinku, zotavení a posílení
svých přátelských pout. Najdou dívky to, co hledají?

Simpsonovi ve filmu

Dannyho parťáci 3

The Simpsons Movie / USA 2007 / 85 min. / příst. / dabing / ŠÚ / 80 Kč
Ocean‘s Thirteen / USA 2007 / 122 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: DAVID SILVERMAN / V českém znění: Jiří Lábus, Martin Dejdar, Režie: STEVEN SODERBERGH /Hrají: George Clooney, Brad Pitt, Matt
Helena Štichová ad.
Damon, Ellen Barkin, Al Pacino, Bernie Mac, Casey Affleck, Scott Caan,
Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů se konečně Elliott Gould, Don Cheadle, Andy Garcia ad.
dočkal prvního celovečerního filmového zpracování. Popu- Danny Ocean (George Clooney) a jeho parta by se k návratu
lární rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude tentokrát k tomu, co jim jde nejlépe, odhodlali jen z jednoho jediného
čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc svého důvodu – kdyby byl v ohrožení jeden z nich. Když nelítostný
života. Na filmu pracují stejní tvůrci jako na televizním seriá- majitel kasina, Willy Bank (Al Pacino), podrazí Dannyho přílu a tak se fanoušci dočkají většiny svých oblíbených postav. tele a učitele Reubena Tishkoffa (Elliott Gould), který je kvůli
Zápletku však tají do poslední chvíle. Seriál, který již několik tomu hospitalizován, Danny a jeho věrní opět spojí své síly s
let úspěšně uvádí i ČT, si u diváků vydobyl výlučnou pozici cílem vyprázdnit Bankovy sejfy.
především díky kombinaci černého a situačního humoru.

Edith Piaf

La Môme / Francie, VB, ČR 2007 / 140 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: OLIVIER DAHAN / Hrají: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Clotilde,
Gérard Depardieu, Jean-Paul Rouve, Louis Gassion, Pascal Greggory ad.
Přivítejte nesmrtelnou osobnost... Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním zpěvem...
Přesto se z ní stala světoznámá hvězda první velikosti. Život
Edith Piaf byl bojem o hudbu, přežití a lásku. Její magický
hlas, vášeň a přátelství s hvězdami své doby (Marlene Dietrich, Jean Cocteau ad.) jí od dětství v chudobě přivedlo k
obdivu celého světa. Žila vždy naplno a „ničeho nelitovala...“. Díky své neuvěřitelně silné vůli a neobyčejnému nadání se vypořádala s tragickým osudem a její sen z dětství se
stal skutečností. Snímek o světoznámé šansoniérce zahájil
letošní MFF Berlinale, kde sklidil obrovské ovace.

Zodiac

USA 2007 / 160 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
Režie: DAVID FINCHER / Hrají: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony
Edwards, Robert Downey Jr., Brian Cox, John Carroll Lynch ad.
Příběh filmu vychází ze skutečných událostí a vypráví o
masovém vrahovi, který po několik desetiletí děsil obyvatele San Francisca a zavaloval úřady čtyř soudních okrsků svými šiframi a dopisy. Dopadení Zodiaca se pro skupinu čtyř
policistů stalo posedlostí, která z nich udělala tvory naprosto nepodobné sobě samým. Jejich životy byly kvůli nekonečnému přívalu dalších a dalších stop naprosto v troskách.
Zodiac vypráví o řádění šílence, který nebyl nikdy dopaden a
který držel celý národ v osidlech strachu. Počet mrtvých, kteří byli usmrceni jeho rukou už asi nikdy nezjistíme. Jedno je
však jisté: mezi jeho oběti patří i ti, kteří přežili...

Miss Potter

USA, Velká Británie 2006 / 92 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: CHRIS NOONAN / Hrají: Renée Zellweger, Ewan McGregor, Emily
Watson, Matyelok Gibbs ad.
Život Beatrix Potter je tím nejkouzelnějším příběhem ze všech.
Miss Potter je hvězdně obsazený film o životě a láskách britské viktoriánské spisovatelky Beatrix Potterové. Její knihy těší
už několik generací dětí po celém světě. Snímek představuje
divácký film a snaží se líčit zároveň romanci z dob, kdy nebylo slušné ukazovat ani kotníčky a „lepší“ dámy nesměly chodit
po ulici samy bez doprovodu. Zato toužebně a šíleně milovaly,
pily tajně alkohol nejen o páté a unikaly do nerealizovatelných
snů. Film v předpremiéře na lošním MFF v Karových Varech
uvedla představitelka hlavní role Renée Zellwegerová, která
byla jedním z nejvýznamějších hostů letošního festivalu.

Cesta bojovníka

Pathfinder / Kanada, USA 2007 / 100 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: MARCUS NISPEL / Hrají: Karl Urban, Nathaniel Arcand, Clancy
Brown, Russell Means, Ralf Moeller ad.
Postavil se zlu a stal se legendou. Amerika šest století před
první Kolumbovou cestou. Na klidné pobřeží přijíždějí
vikingští nájezdníci a bezohledně plení, zabíjejí a zotročují.
Stejně náhle jak se objeví, tak také zmizí, a zůstane po nich
jen malý, nebojácný chlapec. Toho se ujme jeden z indiánských kmenů a daruje mu domov, lásku, lovecké schopnosti
a jméno Duch. O patnáct let později se temní seveřané vracejí a ohrožují hrdinův kmen. S pomocí indiánského šamana
se mladý hrdina vydává na ostrý souboj s přesilou, který na
dobro určí budoucnost těch, kteří ho mezi sebe přijali.

Divoké vlny

Surf‘s Up / USA 2007 / 88 min. / animovaný / přístupný / dabing / 70 Kč
Režie: ASH BRANNON, CHRIS BUCK / V českém znění: Jan Maxián, Jaromír Meduna, Jitka Ježková, Zbyšek Pantůček, Jan Vondráček ad.
Animovaná akční komedie, která nahlíží do zákulisí vzrušujícího světa závodního surfování. Hrdinou filmu je mladý tučňák skalní Cody Maverick, začínající surfař, který se chystá na
účast ve svém prvním profesionálním závodu. Cody, následován filmovým štábem, který má dokumentovat jeho zážitky, opouští rodinu a rodný Mražákov v Antarktidě, aby se na
ostrově Pin-Guí zúčastnil surfařského memoriálu Big Z. Cestou se setkává se surfařem Kuřetem Joem, známým propagátorem surfování Reggiem Belafontem, hledačem surfařských talentů Mikem Abromowitzem a nadšenou plavčicí
Lani, kteří si všichni všimnou Codyho zápalu pro surfování.
Cody je přesvědčen, že vítězstvím získá vytoužený obdiv a
úctu, postupně ale začne chápat, co je skutečně důležité.

Hezké sny

The Good Night / USA 2007 / 90 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: JAKE PALTROW / Hrají: Gwyneth Paltrow, Martin Freeman, Danny
DeVito, Penélope Cruz, Michael Gambon, Simon Pegg ad.
Doma má Gwyneth Paltrow, ale zdá se mu o Penélope Cruz.
Gary Sheller (Martin Freeman) je na pokraji svých sil. Kdysi
úspěšný zpěvák a muzikant píše hudbu pouze pro reklamní
spoty, jeho manželství s Dorou (Gwyneth Paltrow) ho neuspokojuje a navíc žárlí na svého bývalého kolegu a současného zaměstnavatele Paula, který je daleko úspěšnější a spokojenější než je on sám.Vše se změní ve chvíli, kdy do Garyho
snů vstoupí dokonalá, nádherná a vzrušující Anna (Penelope
Cruz). Gary se do ní okamžitě zblázní a svou už tak komplikovanou situaci začne řešit útěky do světa snů.

Jednotka příliš
rychlého nasazení

Hot Fuzz / Velká Británie 2007 / 121 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: EDGAR WRIGHT / Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, Bill Nighy, Paddy
Considine, Joe Cornish, Timothy Dalton, Jim Broadbent ad.
Zapomeňte na všechny komedie z policejního prostředí, které jste doposud viděli. Jednotka příliš rychlého nasazení se od
nich liší asi tak, jako se rozkošná zombie komedie Soumrak
mrtvých liší od svých žánrových konkurentů. Ostatně ji mají
na svědomí stejní tvůrci, kteří i ji vybavili neodolatelně suchým
britským humorem, svéráznými postavičkami a nečekaně originální zápletkou. Film vznikl poté, co její tvůrci zkoukli přes
200 „policejních“ filmů, absolvovali rozhovory s desítkami
mužů zákona a přežili jednu nefalšovanou honičku. Přesto se
hravě vyhnuli banálním klišé, které jste už viděli stokrát.

The Best of 2007
Roming

ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 75 Kč
Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / Hrají: Bolek Polívka, Marián Labuda, Oldřich
Vlach, Vladimír Javorský, Jaromír Nosek ad.
Komedie s Bolkem Polívkou a Mariánem Labudou. Otec
Roman (Marián Labuda) veze syna Juru (Vítězslav Holub)
autem na Slovensko za nevěstou – svatbu smluvili kdysi
rodiče obou dětí. Doprovází je svérázný kamarád Stano
(Bolek Polívka). Nejedou po dálnici, užívají si krajiny...

17.7.2007 18:00:31

Bijásek | Malovásek

ARTkino (úterý a středa 20.30 hod.)

Letní kino

Letní
kino
filmové projekce a koncer-

Bijásek a Malovásek mají prázdniny!!!
Pravidelné projekce rodinných filmů pro nejmenší, českých klasických
pohádek, divadelní představení a výtvarná odpoledne pro děti
budou pokračovat opět od září 2007.

ty zdarma ve Smetanových
sadech (za kinem Hvězda)
jsou součástí Hradišťského
kulturního léta 2007

Začínáme 5.9. filmem Harry Potter a Fénixův řád a 9.9. hradišťskou
premiérou pořadu Michala Nesvadby Michalovi mazlíčci (předprodej
vstupenek od 20.6.). Bonusové slevy pro vlastníky průkazek Bijásku.

Volver
pátek 10. 8.
21.00 hod.

Prázdninové ARTY
Filmové žně v podobě Letní filmové školy jsou za námi, nějaké ty zajímavé filmy na vás ovšem čekají i v srpnových artech a
Letním kině. Pokud jste například nebyli na květnovém slavnostním zahájení provozu sálu Hvězdy s novým zvukem a
plátnem, kde jsme uváděli biografický film o slavné šansoniérce Edith Piaf v celostátní předpremiéře, pak nyní máte ještě další
možnost tento snímek zhlédnout. O vpravdě prázdninovém naladění ARTu svědčí další titul, jímž jsou celovečerní animovaní
Simpsonovi ve filmu. Posledním srpnovým snímkem bude hvězdně obsazená Miss Potter o životě a láskách britské viktoriánské
spisovatelky Beatrix Potterové. Téma žen je společné i dvěma srpnovým „letňákům“: tím prvním je Almodóvarův Volver,
druhým pak slavné milosné drama Jane Campionové Piano. V dramaturgii dvou tematicky propojených snímků pokračujeme
i nadále, přičemž po ženách přijde na řadu irská hudba. V sobotu 25. července uvedeme slavný irský snímek o vzestupu a
pádu dublinské kapely Commitments, o den dříve pak na Kolejním nádvoří vystoupí Vašek Koubek s irskou kapelou The Hogs.

Letní filmové tipy: 2.-8.8. Harry Potter a
Fénixův řád, 9.-15.8. Simpsonovi ve filmu,
24.-29.8. Divoké vlny, ...

Koncerty, párty, DVD projekce...

Killed By Noise
Klub Mír
sobota 18.8. 19.00

200 Kč

Po roce opět další koncert pořádaný newsletterem
Killed By Noise, který se zaměřuje na na diy scénu od
punku, hc, crustu, přes metal, grind a alternativu.
www.killedbynoise.xf.cz

Vašek Koubek
& The Hogs (Irsko)
+ filmy
(akce v rámci Hradišťského kulturního léta)

jsou z městečka Renvyle, ležící v irském hrabství
Galway. Tři bratranci zde založili kapelu, se kterou
procestovali celý svět od Číny až po USA a pravděpodobně vymetli i všechny hospody v Irsku. K jejich
show patří tanec, kytary, banjo, akordeon, buzuki,
píšťaly, basa, bubny – neutuchající energie se valí
z podia. Narozdíl od množství napodobenin, které
do našich krajů zavítá, představují The Hogs čistý a
ničím nezkažený irský folklor. V Čechách a na Moravě jsme je mohli vidět již na několika festivalech.
The Hogs se během svého pobytu v České Republice skamarádili s písničkářem Václavem Koubkem.
Jejich přátelství dalo vzniknout zajímavému nápadu na nové CD, na kterém Vašek Koubek přebásnil a
zpívá s doprovodem The Hogs irské a keltské lidové
písně. CD Všem se nalejvá právě vyšlo! Jako bonus
budou uvedeny starší filmy Vaška Koubka.
Předprodej: kino Hvězda, klub Mír, Ag. Vichr, Record Music, MIC UH,
Portál, MIC UB, Forte Zlín.
www.vaclavkoubek.cz, www.thehogs.eu, www.rock-jazz.cz

Kolejní nádvoří - Masarykovo náměstí
pátek 24.8. 20.30
150 Kč (předprodej), 170 Kč (na místě)

Víte jak to vypadá na pořádné irské pařbě?
Keltské a irské písničky o hospodách, tuláctví,
pivu a kořalce, a taky trochu o lásce. A o čem jsou
písně Vaška Koubka? Zapadla do sebe dvě přesně
vysoustružená ozubená kola. Jedno irské, druhé
české. Michael Casey, Kieran Coyne a Noel Coyne

Výstavy

Jindřich Štreit:
Člověk a stáří
(výstava k LFŠ 2007)

21. 7. - 2. 9. kino Hvězda - foyer

Cyklus fotografií uznávaného fotografa Jindřicha
Štreita, žijící legendy české fotografie, která do dnešního dne připravila více než sedm set autorských
výstav a mnoha kolektivních výstav se zúčastnila.
www.lfs.cz

Jiří Hanke: Otisky
generace
(výstava k LFŠ 2007)

21. 7. - 2. 9. kino Hvězda - sál

Dílo Jiřího Hankeho je známé nejen u nás, ale
i v mnoha zemích světa. Vystavoval ve Francii,
Německu i USA. V cyklu Otisky generace jej zaujala
podobnost mezi rodiči a dětmi. Fyzické analogie
ovšem jeho objektiv dovádějí k mnohem širším
tématům. Své fotografie vystavoval dosud na více
než 60 samostatných výstavách u nás i v zahraničí
( USA, Dánsko, Skotsko, Francie, Německo, Polsko,
Rakousko), účastnil se mnoha kolektivních výstav.
V soutěži Czech Press Photo získal 3. cenu v roce
2000 a čestné uznání v roce 2004.
www.lfs.cz

srpen.indd 2

Edith Piaf

tají do poslední chvíle.
Seriál, který již něko- sestře Líze. V čele rodiny stojí Homer
Simpson (alias Vlastimil Zavřel). Ve
lik let úspěšně uvádí
filmu prý provede „nejhorší věc svéi Česká televize, si u
ho života“, navíc zdecimovaná rodindiváků vydobyl výlučka bude čelit takzvaným globálním
La Môme / Francie, Velká
nou pozici především výzvám; ekologie, smějí se tvůrci, je
Británie, ČR 2007 / 140 min.
díky kombinaci černé- prostě v módě. Práce na celovečer/ od 15 let / titulky / ŠÚ / 70,
ho a situačního humo- ním filmu sice začaly už v roce 2001,
80 Kč
ru. Ten samozřejmě ve ale od té doby se tolikrát výrazně
Režie: OLIVIER DAHAN / Hrají:
filmu nebude chybět proměnil scénář, že mnohé „zaruMarion Cotillard, Sylvie Tesa už první zveřejněné čené“ zprávy ze zákulisí nemusí už
tud, Clotilde, Gérard Deparzáběry vyvolaly lehkou dávno platit. Jisté je pouze to, že si
Poslední dobou mám se životopisdieu, Jean-Paul Rouve, Louis nými filmy o slavných hudebnících
kontroverzi. Zejména Simpsonovi polepšili technologicky:
Gassion, Pascal Greggory ad.
ten, kde je Bart popr- dostali širokoúhlý formát a pestřejší
problémy, přijdou mi všechny
Přivítejte
nesmrtel- stejné...přesto jsem chtěl Edith
vé za svou kariéru paletu barev než na obrazovce.
nou osobnost... Nar- Piaf shlédnout a udělal jsem dobře.
nahý. Snahou tvůrců Mirka Spáčilová – http://show.
odila se na chodníku, Olivier Dahan mě během uvodní
je k filmu přitáhnout i
vyrůstala v nevěstinci, půl hodinky dokázál, že jeho film se
ty diváky, kteří se zatím s fenoménem Simpsonových příliš
vydělávala si poulič- od ostatních v mnohém liší. Něktenesetkali a zároveň uspokojit věrné fanoušky a překvapit
ním zpěvem... Přesto ré scény jsou nezapomenutelné a
sami sebe. Ve vedlejších rolích se objeví i některé filmové
hvězdy a skutečné postavy americké historie. Tvůrci také
se z ní stala světozná- Marion Cotillard mě prostě dostala...
odhalili, že se i ve Springfieldu začnou řešit problémy jako
má hvězda první veli- její výkon mě úplně pohltil. Možná
znečišťování ovzduší, ekologická krize a současná americká
kosti. Život Edith Piaf jen ta stopáž byla malinko ubíjející,
politika. Práce na filmu začali již v roce 2001, ale od té doby
(vlastním jménem Edi- 140 minut pomalého příběhu...ale
se několikrát velmi radikálně proměnil scénář. I díky mimoth Giovanna Gassion) co, nebudu kárat, když jsem si to
řádnému zázemí, kterého se tvůrcům dostalo od společbyl bojem o hudbu, tak užil :)
nosti Twentieth Century Fox, je film natočený v širokoúhpřežití
a lásku. Její Bouncer– www.csfd.cz
lém formátu a s větší paletou barev, než jakou má televizní
magický hlas, vášeň
a přátelství s hvězdami své doby (Marlene Dietrich, Jean seriál. Film nadabovali stejní herci jako seriál a tak se češCocteau, Yves Montand...) jí od dětství v chudobě přived- tí diváci mohou těšit na výborné výkony Martina Dejdara,
lo k obdivu celého světa. Žila vždy naplno a „ničeho neli- Jiřího Lábuse a dalších. Simpsonovi ve filmu jsou jedním z
tovala...“. Díky své neuvěřitelně silné vůli a neobyčejnému nejočekávanějších projektů letošního léta a to hlavně díky
nadání se vypořádala s tragickým osudem a její sen z dět- neokázalé komice, která už skoro dvě desítky let baví milióství se stal skutečností. „Jednou budu bohatá, budu samé ny diváků na celém světě.
prachy. Budu mít bílý auťák a černého šoféra.“ Nechtěla dát
světu šanci na ni zapomenout a povedlo se jí to beze zbytku. „Velcí umělci nepatří jen jedné generaci, zůstávají tu
napořád.“ Režisér Olivier Dahan (Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy) obsadil do hlavní role svého nového filmu
skvělou Marion Cotillard (Taxi, Velká ryba/Big Fish, Dobrý
ročník/A Good Year). Pro natáčení si režisér kromě Francie
vybral také Prahu. Zde si na pomoc přizval české herce v USA, Velká Británie 2006 /
čele s Markem Vašutem... Snímek o světoznámé šansoniérce Edi- 92 min. / od 12 let / titulky
th Piaf zahájil letošní prestižní filmový festival Berlinale, kde sklidil / 60, 70 Kč
Režie: CHRIS NOONAN / Hraobrovské ovace.
jí: Renée Zellweger, Ewan
McGregor, Emily Watson,
Matyelok Gibbs ad.
Život Beatrix Potter je
tím nejkouzelnějším
příběhem ze všech.
Zatímco její knihy Miss Potter je film jednoduše ale
těší generace dětí po vpravdě líbezně odpočinkový... Chvícelém světě, Beatrix lemi vás rozesměje, chvílemi rozePotterová si svůj vlast- smutní, jindy vás bude těšit nechat
The Simpsons Movie / USA
se jen tak prostě unášet životním
ní příběh držela pečli2007 / 85 min. / animovaný
příběhem dětinské autorky pěkných
vě pod zámkem. Miss
/ přístupný / dabing / ŠÚ /
ilustrací a příběhů... Co ho navíc dělá
Potter je okouzlující
70, 80 Kč
lehce nadprůměrným je poutavé
love story inspirovaná
Režie: DAVID SILVERMAN / V
filmové zpracování, nadmíru příjemživotem a láskou svě- né herecké obsazení, líbezná hudba
českém znění: Jiří Lábus, MarCo potrhlá rodinka ze Springfieldu
toznámé
spisovatel- a nevýslovně překrásná krajina Lake
tin Dejdar, Helena Štichová ad.
vyvede, vzkazují tvůrci divákům jen
ky Beatrix Potterové. District (...která je ve skutečnosti
Jeden z nejúspěšnějv náznaku: „Vaše rodina není to nejBeatrix Potterová byla ještě mnohem krásnější !!!!). Pokud
ších televizních seriáhorší, co vás kdy potkalo.“ Bobříka
literárním
fenomé- se vám líbilo např. Cider House Rules,
lů se konečně dočkal
mlčení ovšem tu a tam někdo pronem začátku 20. stole- jehož poetika je s Potterovou velmi
prvního celovečerní- lomí. Vyneslo se tak třeba, že malý
tí. V době, kdy mladé podobná, film nemůže zklamat.
ho filmového zpraco- Bart Simpson ukáže svou mužskou
dívky její společenské Cross – www.csfd.cz
vání. Populární rodin- pýchu, pročež se hned strhlo
třídy měly v plánu se
ka Simpsonových ze pozdvižení pohoršených mravokárců
dobře vdát, se Beatrix stala ikonickou postavou. Vytvořila
Springfieldu bude ten- - a spolu s ním zazněly pochybovačsérii knih a postav, které jsou stejně oblíbené dnes, jako
tokrát čelit globálním né hlasy, že jde jen o reklamní tah.
byly před sto lety, a které se od svého vydání nikdy nepřevýzvám a Homer pro- Naštěstí díky dabérům, kteří pracují
vede nejhorší věc své- na české verzi, známe pravdu. „Ano,
staly prodávat. Beatrix byla nadanou malířkou a její botaho života. Na filmu pra- Bart je nahý,“ potvrdil Martin Dejdar,
nické kresby byly využity společností Royal Horticultural
cují stejní tvůrci jako na který synovi Simpsonových už po
Society v Kew Gardens (kresby jim prodala pod mužským
televizním seriálu a tak léta propůjčuje svůj hlas - stejně
pseudonymem). Mimoto skoupila v Lake District ohromse fanoušci dočkají vět- jako Jiří Lábus jeho mamince Marge
né pozemky, které přenechala organizaci National Trust, a
šiny svých oblíbených Simpsonové či Helena Štáchová jeho
zachovala tak tuto panenskou přírodu pro budoucí genepostav. Zápletku však
race. To je její odkaz, to je její příběh.

čtvrtek 9. 8.
20.30 hod.

Miss Potter

neděle 19. 8. hod.
20.30 hod.

Simpsonovi
ve filmu
středa 15. 8.
20.30 hod.

Španělsko 2006 / 120 min.
/ od 15 let / titulky / ŠÚ /
vstupné dobrovolné
Režie: PEDRO ALMODÓVAR
/ Scénář: Pedro Almodóvar
/ Kamera: José Luis Alcaine
/ Hudba: Alberto Iglesias / Bolestná zkušenost, rozjitřená
vzpomínka, nečekaný návrat a
Hrají: Penélope Cruz, CarAlmodóvar si opět hraje: s barvamen Maura, Lola Dueñas,
mi, slovíčky, pocity, zlem a dobrem,
Blanca Portillo ad.
logikou a nesmyslem a „ber nebo
Novinka známého nech bejt“. Jeho ženy hodně mluví,
španělského režiséra řeší, prožívají, mstí se a odpouštějí a
s půvabnou hereč- já mám jeho ženy moc ráda. Penelokou Penelope Cruz v pe Cruz, která tu vrtícím zadkem v
hlavní roli. V součas- upnuté sukni, divokou gestikulací a
ném Madridu exis- oslňujícím temperamentem připotuje spousta živých míná Sophii Loren svého času, je
čtvrtí, kde přistěho- božská.
valci z různých špa- Kleopatra – www.csfd.cz
nělských provincií
sdílejí své sny, životy a osudy s celou řadou dalších etnických skupin. Film Návrat vypráví příběh žen ze tří různých generací, které v tomto prostředí díky své dobrosrdečnosti, odvaze a nezměrné vitalitě přežívají všechny
nástrahy života - občas dokonce i samotnou smrt. Jsou
jimi Raimunda (Pénelope Cruz), která je vdaná za nezaměstnaného dělníka a má dospívající dceru (Yohana
Cobo), její sestra Sole (Lola Dueñas), která se živí jako
kadeřnice, a jejich matka (Carmen Maura), která i se
svým manželem uhořela. Duch matky se zjeví nejprve
své sestře (Chus Lampreave) a poté Sole - přestože těmi,
s kým má dosud nevyřízené záležitosti, jsou Raimunda a její sousedka Agustina (Blanca Portillo). Tak začíná
příběh, který je stejně složitý jako jednoduchý a stejně
dojemný jako krutý. Příběh, který ovlivní všechny ženy v
rodině Raimundy i jejich nejbližší okolí. Ocenění: Cena pro
nejlepší herečku, cena pro nejlepší scénář a nominace na Zlatou
palmu – MFF Cannes 2006, Nejlepší film roku – MFF San Sebastián, 4x evropské filmové ceny Felix 2005.

Piano
sobota 11. 8.
21.00 hod.

The Piano / Austrálie, N.
Zéland, Francie 1996 /
121 min. / příst. / titulky /
vstupné dobrovolné
Režie: JANE CAMPION /
Hrají: Holly Hunter, HarVýjimečný milostný příběh. Propravey Keitel, Sam Neill, covaný psychologický film a silné
Anna Paquin, Ian Mune, erotické drama. Zvláštní snímek o
Pete Smith, Cliff Curtis ad. moci hudby a vášně. Natočeno neuSnímek australské věřitelně vytříbeně, s překrásnou
scenáristky a režisé- hudbou Michaela Nymana a umělecrky pocházející z ky výborně stylizovanou kamerou
Nového
Zélandu Stuarta Dryburgha, dokonalou jak v
Jane
Campionové detailech, tak ve velkoryse pojatých
Piano byl jedním z celcích. Asi nejlepší snímek natonejúspěšnějších fil- čený v devadesátých letech, který
mů roku 1993. Pře- jsem viděl.
kvapil kritiku i diváky Pohrobek– www.csfd.cz
originálním ztvárněním tématu milostného trojúhelníku. Příběh, inspirovaný
dobovými fotografiemi a záměrně upomínající na tvorbu Emily Bronteové a Emily Dickinsonové, se odehrává
na Novém Zélandu v roce 1870, v období končících střetů Britů s Maory. Do nehostinného prostředí bělošských
osadníků přijíždí z Anglie za novým mužem němá Ada
s nemanželskou dcerkou Florou. Přiváží s sebou milovaný klavír, bez nějž nemůže existovat. Zvláštní, uzavřená
a oduševnělá žena se s obchodnickým manželem Stewartem neshodne. Postupně však podléhá jemnému
nátlaku jiného muže, který odkoupil od Stewarta její klavír. Posedle zamilovaný Baines jí postupně piano odprodává, a ona za to s odporem dává všanc své tělo. Z nejprve vynuceného sbližování se pomalu vyvíjí naplněný
milostný vztah, na který oklamaný manžel reaguje velice
podrážděně. Drama však nakonec ústí do šťastného konce. Ocenění: 3 Oscary, 2 ceny na MFF v Cannes ad.

Vašek Koubek &
The Hogs (Irsko)
+ filmy
pátek 24. 8.
20.30 hod.
!Kolejní nádvoří!
(za deště Reduta)

vstupné 150 Kč (předprodej), 170 kč (na místě)
Víte jak to vypadá na
pořádné irské pařbě?
Keltské a irské písničky o hospodách,
tuláctví, pivu a kořalce, a taky trochu o lásce. A o čem
jsou písně Vaška Koubka? Zapadla do sebe dvě přesně
vysoustružená ozubená kola. Jedno irské, druhé české.

Michael Casey, Kieran Coyne a Noel Coyne jsou z městečka Renvyle, ležící v irském hrabství Galway. Tři bratranci zde založili kapelu, se kterou procestovali celý svět
od Číny až po USA a pravděpodobně vymetli i všechny
hospody v Irsku. K jejich show patří tanec, kytary, banjo,
akordeon, buzuki, píšťaly, basa, bubny – neutuchající
energie se valí z podia. Jako bonus budou uvedeny starší
filmy Vaška Koubka.

Commitments
sobota 25. 8.
21.00 hod.

The Commitments / Velká
Británie 1991 / 118 min. /
od 15 let / titulky / vstupné dobrovolné
Režie: ALAN PARKER
/ Hrají: Angeline Ball,
Maria Doyle Kennedy,
Glen Hansard, Johnny Vítěz ankety o nejlepší irský film
Murphy, Colm Meaney, všech dob je pro mě především nejEanna MacLiam, Alan vtipnější irský film. I když je pravda,
že jsem jich zase tolik neviděl, ale
Parker ad.
Když autoři vyhlá- tenhle film je od začátku do konce
sili, že hledají členy nabytý skvělým humorem (obzvlášť
kapely pro filmovou postava otce v podání povědomého
verzi knihy Roddyho obličeje z řady hollywoodských dílek
Doyle The Commit- Colma Meaneyho má výborné hlášments, mnozí, i vel- ky) a nádhernými písničkami.
mi mladí muzikanti v Sharky – www.csfd.cz
Dublinu, se zúčastnili
této zkoušky v naději, že budou objeveni. Kniha se stala
mimořádně populární v Irsku i v zahraničí. Více než tři tisíce nadšenců, dokonce i ti, kteří neuměli vůbec nic, zkoušeli v konkursu štěstí. Z této veselé směsi bylo vybráno
dvanáct lidí, kteří měli hrát manažera, zpěváky a hráče
na hudební nástroje. Spolu vytvořili fiktivní dublinskou
soulovou skupinu, podle níž byl pojmenován film. Příběh
sleduje skutečný život v severoirském Northsideru. Děj
začíná tím, že ambiciózní hudebník Jimmy Rabbitte dává
dohromady novou soulovou kapelu. Všichni hudebníci mu plně důvěřují. Charismatický Jimmy všechny přesvědčí, že soulová hudba je ten pravý zvuk pro dublinskou dělnickou třídu. Protože je jich málo, Jimmy Rabbitte jako manažér dá inzerát, že hledá hudebníky se
skutečnou muzikantskou duší. Skupina pak projde všemi fázemi, kterými musí projít každá začínající kapela.
Soubor drží pohromadě díky tvrdé práci svého manažera,
který řídí život celého hudebního společenství, ale v
závěru ztrácí síly a vzdává se všech aktivit. Po úspěchu
se pak dostaví nezvratný rozkol, osobní srážky a rozdílné hudební názory. Herci ve filmu skutečně hrají a zpívají
vlastní písničky. Film byl v anketě Jameson označen za nejlepší
irský film všech dob.

V první polovině
září nabízíme
Filmové premiéry

1.9.–2.9. Hezké sny
USA 2007 / Režie: JAKE PALTROW
1.9.–2.9. Jednotka příliš rychlého nasazení
Velká Británie 2007 / Režie: EDGAR WRIGHT
3 .9.–6.9. Harry Potter a Fénixův řád
USA, Velká Británie 2007 / Režie: DAVID YATES
6.9.–9.9. Faunův labyrint
Mexiko, USA, Šp. 2006 / Režie: GUILERMO DEL TORO
6 .9.–9.9. Simpsonovi ve filmu
USA 2007 / Režie: DAVID SILVERMAN
10 .9.–12.9. Warholka
USA 2006 / Režie: GEORGE HICKENLOOPER
11 .9.–15.9. Grindhouse: Auto zabiják
USA 2007 / Režie: QUENTIN TARANTINO

Zlatý fond

čt. 6.9. 16.00 Překvapení ZF
st. 13.9. 16.00 Prulp Fiction: Historky z podsvětí
USA 1994 / Režie: QUENTIN TARANTINO

ARTkino

st. 5.9. 20.00 Prémie ARTkina
čt. 6.9. 20.00 Faunův labyrint
Mexiko, USA, Šp. 2006 / Režie: GUILERMO DEL TORO
út. 11.9. 20.00 Warholka
USA 2006 / Režie: GEORGE HICKENLOOP

Letní kino

so. 1.9. 20.45 Amarcord
nostalgie mládí a prázdnin
Itálie, Francie 1973 / Režie: FEDERICO FELLINI
ne. 2.9. 20.45 Taking Off
nostalgie mládí a prázdnin
USA 1971 / Režie: MILOŠ FORMAN
pá. 14.9. 20.45 Bokovka
vinné zakončení
USA 2004 / Režie: ALEXANDER PAYNE
so. 15.9. 20.45 Dobrý ročník
vinné zakončení
USA 2006 / Režie: RIDLEY SCOTT

Zlatý fond

Projekce klasických filmových děl každý čtvrtek od 16.00 hodin se do našeho programu
vrátí opět v září 2007!!!
Sezónu zahájíme 6.9. 2007
Novou průkazku ZF si můžete vyřídit a
vyzvednout v pokladně kina Hvězda už
od konce srpna. Nárok na vyřízení (po
zadání údajů do databáze a zaplacení
manipulačního poplatku na pokladně
kina) mají studenti, učitelé, důchodci a
vlastníci průkazky ARTkina/Filmového
klubu v Uh.Hradišti.

Nové sezóny pravidelných cyklů
Zlatý fond
kinematografie
2007/2008
Co přinese nová sezóna
pravidelného cyklu?
Úspěšné a navštěvované projekce klasických filmových
děl každý čtvrtek od 16.00 zahájí svoji novou sezónu
ve čtvrtek 6.9. 2007. Projekt pořádáme v naší organizaci už sedmým rokem a postupně narůstá zájem studentů
i spolupráce učitelských sborů. Podobně jako v loňské
sezóně se pokusíme zvát cca jednou za měsíc zajímavé osobnosti (loni to byli např. filmový historik a publicista
Vladimír Hendrich, hudební historik Jiří Černý, filmová historička Galina Kopaněva, zástupce festivalu animovaného
filmu Olomouc Pavel Bednařík, filmový historik Pavel Taussig ad.). Výběr filmů odpovídá tuzemským anketám Filmového dědictví a snažíme se také vždy o aktuální propojení
s programovou nabídkou našeho ARTkina, popř. také filmových přehlídek a seminářů v České republice i na Slovensku. Do konce kalendářního roku chceme do programu
zapojit např. osobnost jazzového hudebníka Laca Decziho

Malovásek 2007/2008
Další dětské filmy,
divadla i výtvarná odpoledne s Malováskem

Pravidelné projekce rodinných filmů pro nejmenší, českých klasických pohádek, divadelní představení a výtvarná odpoledne pro děti budou pokračovat opět od září
2007. Hracími dny budou opět středa a neděle od 15:30
hodin. Novou sezónu začínáme 5.9. filmem Harry Potter a Fénixův řád a 9.9. programem Michalovi Mazlíčci (hradišťská premiéra pořadu Michala Nesvadby). V
obou případech upozorňujeme na nemalé slevy na průkazku Bijásku! V případě pátého pokračování Harry Pottera jde dokonce o slevu 35 Kč. je Předprodej vstupenek na
program M.Nesvadby již probíhá! Naší snahou je přinášet
kvalitní dětský film a doplňovat a propojovat jej s dalšíči zástupců festivalu animované tvorby z Olomouce, opět mi aktivitami. Kromě pravidelných Malovásků - aktivní
navážeme na dramaturgii přehlídek ruského a britského fil- nedělní odpoledne od 14:30 pro děti i rodiče či praromu. Novinkou je letošní premiérové (a úspěšné) zapojení diče (malování, modelování, práce s textilem, hry, …)
činnosti Letního kina Smetanovy sady do Zlatého fondu, v - a dvou výročních výstav tohoto projektu v lednu a květnu
němž budeme rozhodně pokračovat. Předpokladem návštěvy těchto představení (až na výjimky, kdy půjde o filmy
se širokými právy) bude také v nové sezóně vlastnictví
průkazky ZF na školní rok 2007/2008. Novou průkazku
ZF si můžete vyřídit a vyzvednout v pokladně kina Hvězda
už od konce srpna – vyhnete se tak zástupům, které většinou první záříjové projekce Zlatého fondu doprovázejí.
Nárok na vyzvednutí (po zadání údajů do naší databáze a zaplacení manipulačního poplatku 20Kč) mají studenti, učitelé, důchodci a vlastníci průkazky ARTkina/
Filmového klubu v Uh.Hradišti. Průkazka pak – kromě
cca 40 bezplatných návštěv ZF - přináší navíc některé další
výhody (např. možnost zápůjček ze studijní DVD-téky kina,
budeme zvát zajímavé hosty, herce, spisovatele ad. V tomprémie ARTkina ad.).
to směru spolupracujeme i s dalšími organizacemi: DDM
Šikula, Knihovna B.B.Buchlovana, Informační centrum mládeže, Bambiriáda, festival Na stejnů nitečku, ad. Upozorňujeme současně na možnost zakoupení celoročního průkazu Bijásku na školní rok 2007/2008 v naší pokladně
za 40 Kč! Za tuto cenu se vám do 30.6. 2008 naskýtá celá
řada výhod (např. levnější vstup do každého Bijásku, prémie Bijásku zdarma, slevy na divadelních představeních,…).
Držitel průkazu Bijásku má navíc po předání svých údajů
V projekcích kvalitních uměleckých nebo oceněných fil- (registraci) do databáze MKUH nárok na mailové informace
mů budeme pokračovat samozřejmě také v nové „školské“ k dění v Bijásku. Na představení označená jako „Bijásek“ má
sezóně. Obvyklými hracími dny v Uh.Hradišti jsou úterý samozřejmě možnost vstupu kdokoliv i bez průkazky – plaa středa od 20 hodin, nově zvažujeme ještě doplnění tí však pak plné vstupné.
o dokumentární pondělky. Čekají vás novinky i zajímavé pohledy do minulosti, chceme rozšířit pozvání aktivních hostů u filmových premiér a v plánu je spolupráce či
ozvěny s několika filmovými přehlídkami (Der Film, Semi-

Artkino 2007

Průkazky platné do 31.12.
nyní za polovic

Registrace a podmínky

Registrace umožňuje využívat slev a výhod členství v
našich databázích (slevová průkazka, další jednotlivé
slevy, zasílání programů, informací, aktuálních výzev
k zajímavým akcím, možnost výpůjčky studijní literatury či DVD atd.). V současnosti máte možnost využít
registrace do Zlatého fondu, Bijásku (Malovásku)
a ARTkina.
http://www.mkuh.cz/index.php?id=registrace

Bijásek

st. 5.9. 15.30 Harry Potter a Fénixův řád
USA, Velká Británie 2007 / Režie: DAVID YATES
ne. 9.9. 10.00 Mazlíčci Michala Nesvadby
divadlo
11.00 + 14.30 Malovásek + prohlídka kina (v rámci
Dnů otevřených památek a oslav 40 let kina)
15.30 Simpsonovi ve filmu
USA 2007 / Režie: DAVID SILVERMAN

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

dou svá nová díla (Q.tarantino, D.Lynch, P.Greenaway, …)
a také přehlídka k oslavám 40 let kina Hvězda. V pokladně kina Hvězda si můžete zakoupit průkaz Filmového
klubu (nebo v našem případě ARTkina) opravňující ke
slevě na takto označená přestavení, od 1.9. 2007 se slevou 50%, tj. průkazka do konce roku vás přijde na 50
Kč. Za tuto cenu se vám do 31.12. 2007 naskýtá celá řada
výhod (např. už vzpomínaný levnější vstup do ARTkina
– tedy i na Projekt 100 - 2007, slevy na vybraných festivalech a seminářích po celé republice, zdarma prémie ARTu
atd.) Držitel průkazu ARTkina má navíc po předání svých
údajů (registraci) do databáze MKUH nárok na pravidelné
mailové informace z oblasti kvalitního filmu. Na představení označená jako „ARTkino“ má samozřejmě možnost vstupu kdokoliv i bez průkazky – platí pak ovšem plné vstupné.
Slevu na vybrané filmové akce má po dohodě s Asociací filmových klubů má také náš člen Filmového klubu, který se
současně zaregistruje na stránkách AČFK.

Ceny průkazek (od 1.9. 2007)
nář středoevropského filmu, MFF Dokumentárních filmů
Jihlava, Pif-Paf Olomouc, Seminář ruských filmů Veselí
nad Moravou). Náš filmový klub se podílí také na dalším
chystaném Semináři britského filmu (29.11. – 2.12.). Na
podzim vás čekají miniprofily několika režisérů, kteří uve-

Bijásek – 40 Kč
Filmový klub (ARTkino) – 50 Kč
Zlatý fond – zdarma (po splnění podmínek)
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