
Warholka
 Factory Girl / USA 2006 / 90 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
Režie: GEORGE LICKENLOOPER / Hrají: Guy Pearce, Sienna Miller, Hayden 
Christensen, Jimmy Fallon, Alexi Wasser, Illeana Douglas, Shawn Hato-
sy, Edward Herrmann, George Hickenlooper, Sally Kirkland ad.

Příběh Edie Sedgwickové, milenky Andyho Warhola, kte-
rá žila krátce leč vydatně. A zároveň také životopisný film o 
divokém životě Andyho Warhola, jednoho z nejkontroverz-
nějších umělců 20. století. Když Andy potkal Edie, život se 
stal uměním. Slíbil jí, že z ní udělá hvězdu, jakou vždy chtěla 
být. Svůj slib splnil beze zbytku. Zaujala ho okamžitě, jakmile 
poprvé přišla do jeho ateliéru v bývalé továrně na klobou-
ky. Díky své neobyčejné kráse a nepřehlédnutelnému charis-
matu, se mladá Edie Sedgwick stala takřka přes noc ikonou 
pro tisíce lidí. V polovině šedesátých let plnila titulní stránky 
prestižních módních časopisů, plátna kin a byla samozřejmě 
také ozdobou snad všech večírků. Konec její kariéry i života 
přišel ale stejně rychle a brzy, jako její závratný vstup do svě-
tel reflektorů. Ocitla se ve společnosti nejhorší spodiny. Věč-
ně opilá, věčně zfetovaná, věčně bez peněz. Nedokázala se o 
sebe postarat a všichni se k ní obrátili zády. Přestože zemřela 
v pouhých 28ti letech, svět na ni nezapomněl. Nejméně dvě 
písně Boba Dylana jsou prý právě o ní, skupina The Cult pro 
ni také složila píseň a ve videoklipu dokonce použili originál-
ní Ediiny fotografie... George Hickenlooper si vybral do hlav-
ní role nádhernou Siennu Miller (Po krk v extázi, Casanova). 
Světoznámého Andyho Warhola zde ztvárnil vynikající Guy 
Pearce (Memento, Proposition) a v postavě Ediiny velké lás-
ky poznáme mladého Haydena Christensena (Star Wars II, III). 
Bob Dylan chtěl zarazit promítání tohoto snímku. Film podle 
něho prý naznačuje, že múza Andyho Warhola zemřela prá-
vě kvůli němu.

Next
 USA 2007 / 96 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie:LEE TAMAHORI / Hrají: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel, 
Enzo Cilenti, Peter Falk, Tory Kittles, Thomas Kretschmann ad.
Nicolas Cage v akčním sci-fi thrilleru. Film je adaptací povídky 
Golden Man od jednoho z největších velikánů světové sci-fi 
literatury P.K. Dicka. Cris Johnston (N. Cage) je obdařen schop-
ností vidět do budoucnosti a také určovat správný tok budou-
cího času. Novodobý mesiáš, který musí spasit lidstvo a pře-
devším svou rodinu. Někdy to ale osud zařídí tak, že si musí-
te vybrat jedno, nebo druhé... Možná ale existuje ještě nějaká 
DALŠÍ... možnost. Každému, kdo si přečte jména tvůrců, musí 
být jasné, že nás čeká dokonalá akční podívaná se sílou bom-
by hromadného ničení.

Grindhouse: Auto zabiják 
Grindhouse: Death Proof / USA 2007 / 110 min / od 15 let / titulky / 80 Kč
Režie: QUENTIN TARANTINO / Hrají: Kurt Russell, Rosario Dawson, Mary 
Elizabeth Winstead, Quentin Tarantino, Sydney Tamiia Poitier, Vanessa 
Ferlito, Jordan Ladd, Eli Roth ad.
První z filmů projektu GrindHouse, Tarantinovo Auto zabiják. 
Kurt Russell jako vraždící maniak za volantem nezná slitová-
ní. Jungle Julia, nejlepší DJ ve městě, se dnes chystá pořád-
ně to roztočit se dvěma kamarádkami. Sexy trojka vyráží na 
tah a přitahuje pohledy kolemjdoucích jako magnet. Mezi 
chlápky, co na ně mlsně civí, je i kaskadér Mike (Kurt Russell). 
Vyšumělý rebel pokrytý jizvami sleduje dámskou jízdu zpo-
za volantu svého bouráku. Zatímco se holky usazují v baru, 
Mike žhaví svou zbraň - nadupané kaskadérské auto – do 
životu nebezpečných otáček... V dalších rolích se představu-
jí Rosario Dawson, sám Quentin Tarantino a také režisér Eli 
Roth (Hostel). Druhý snímek z projektu GrindHouse, kterou je Rodri-
guezova hororová Planeta Teror, uvedeme v první polovině října.
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kino Hvězda 

 Náměstí Míru 951 
686 01 Uherské Hradiště

telefon: +420 572 553 617 
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Pokladna
Otevřena denně 30 minut 

 před začátkem 
 prvního představení.  

Informace 
 a rezervace vstupenek: 

tel. i fax: +420 572 553 765 
e-mail: pokladna@mkuh.cz 

1.–18. září 
září 1

Nové starty  
tradičních  

projektů
Diváci staří i mladí, novicové potem-

nělých sálů i ostřílení kozáci filmového 
klubu nebo našich čtvrtečních odpo-

lední s klasickými filmy, vy všichni věz-
te, že nové sezóny právě startujeme! 

A ať už se jedná o dětský filmový klub 
– Bijásek, večerní filmový klub – ARTkino 

nebo (nejen) středoškolský Zlatý fond, 
ve všech případech jsme pro vás při-

pravili bonusy na začátek (více také na 
speciálních plakátech). Nepřehlédněte 

výrazné slevy po celý kalendářní rok 
(platnost průkazek jsme prodloužili i 

na období prázdnin) či vstup zdarma 
na naše prémie (podmínkou je právě 

jen vlastnictví průkazky). 

 V září do kina vracíme něko-
lik letních úspěšných titulů, které ale 

některým z vás mohly uniknout (pátý 
Harry Potter, Simpsonovi ve filmu), dopo-
ručit můžeme fantaskní Faunův laby-
rint, autobiografkou Warholku nebo 
nového „Tarantina“ Grindhouse: Auto 

zabiják. Na začátku a v půli měsíce se 
můžete vypravit na poslední letošní 

tituly Letního kina, závěrečný víkend 
bude ve znamení vína, vinic a burčáku. 

Z hudebních zákusků musím zmínit 
rockové večery s kapelami z britské-

ho Bridgwateru (6.9.) či nově znějícími 
Už jsme doma (21.9.). Ještě před nimi si 
tu však společně s Frigem zaplavou Ty 

Syčáci a Petr Váša. V září také připomene-
me dvě legendy, co nám nedávno daly 

sbohem, Michelangela Antonioniho a Ing-
mara Bergmana, a zapojíme se do Slovác-
kých slavností vína a otevřených památek. Je 

na co se těšit a kde se potkat.

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

obvykle úterý 
 a středa 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

vestibul, 
 sál kina Hvězda                          

Výstavy
pravidelné uvádění 

převážně fotografických  
projektů mladých,  

ale i prověřených autorů

 klub Mír, kino Hvězda                          
Koncerty

pravidelná vystoupení 
 domácích i zahraničních 

skupin

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 neu-
spokojuje a navíc žárlí na svého bývalého kolegu a součas-
ného zaměstnavatele Paula, který je daleko úspěšnější a spo-
kojenější 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 kompliko-
vanou 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, kte-
ré 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 ori-
ginální 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.

 Harry Potter a Fénixův řád
Harry Potter and the Order of the Phoenix / USA, Velká Británie 2007 / 142 
min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 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 Lor-
dem Voldemortem je obyčejný výmysl, čímž je zásadně zpo-
chybněna Harryho důvěryhodnost. Ba co hůř, ministr kouzel 
Kornelius Popletal opět jmenoval nového učitele obrany 
proti černé magii. V lekcích podezřelé profesorky Umbridge-
ové se však mladí čarodějové nic zásadního nenaučí a pro-
to 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 schá-
zet s malou skupinou studentů, kteří se hrdě nazvali Brum-
bálova armáda, a učí je, jak se ubránit černé magii. Ačkoliv je 
sám teprve student, připravuje odvážné mladé čaroděje na 
nebezpečnou bitvu, která brzy propukne.

Simpsonovi ve filmu
The Simpsons Movie / USA 2007 / 85 min. / příst. / dabing / ŠÚ / 75 Kč
Režie: DAVID SILVERMAN / V českém znění: Jiří Lábus, Martin Dejdar, 
Helena Štichová ad.

Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů se konečně 
dočkal prvního celovečerního filmového zpracování. Popu-
lární rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude tentokrát 
čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc svého 
života. Na filmu pracují stejní tvůrci jako na televizním seriá-
lu a tak se fanoušci dočkají většiny svých oblíbených postav. 
Zápletku však tají do poslední chvíle. Seriál, který již několik 
let úspěšně uvádí i ČT, si u diváků vydobyl výlučnou pozici 
především díky kombinaci černého a situačního humoru.

Faunův labyrint
El Laberinto del fauno / Mexiko, USA, Španělsko 2006 / 112 min. / od 15 
let / titulky / 70 Kč
Režie: GUILLERMO DEL TORO / Hrají: Ivana Baquero, Doug Jones, Sergi 
López, Ariadna Gil, Maribel Verdú, Álex Angulo, Federico Luppi ad.
Mezi hrůzami války a tajemstvím pohádky. Píše se rok 1944 
a dvanáctiletá Ofélie jede se svou těhotnou matkou za 
otčímem, frankistickým důstojníkem, který kdesi v horách 
na severu Španělska potlačuje zbytky republikánského 
povstání. Život ve vojenské posádce ale nenabízí Ofélii 
pouze realitu poznamenanou boji s povstalci, všeobecným 
nedostatkem jídla a velmi chladným vztahem s otčímem. 
Jednou v noci potká dívka v nedalekém starodávném laby-
rintu starého Fauna. Ten v Ofélii pozná ztracenou princeznu 
kdysi mocné pohádkové říše, které hrozí definitivní zánik. 
Aby dívka bájnou říši zachránila a znovu se setkala se svým 
královským otcem, musí nejdřív splnit několik nelehkých 
úkolů. Fascinující podívaná a silný příběh o tom, že ve světě 
dětské fantazie se za život, čest a odvahu platí stejná cena 
jako ve světě dospělých. Držitel 3 Oscarů za výpravu, kameru a 
masky. Plus dalších 52 ocenění a 51 nominací.

Naše tipy 
Faunův labyrint   
čtvrtek 6. 9. - neděle 9. 9.
Fascinující podívaná a silný příběh o tom, že ve světě 
dětské fantazie se za život, čest a odvahu platí stejná 
cena jako ve světě dospělých. 3x Oscar.

Warholka 
pondělí 10. 9. - středa 12. 9.
Příběh Edie Sedgwickové, milenky Andyho Warhola, 
která žila krátce leč vydatně. Zároveň také životopisný 
film jednoho z nejkontroverznějších umělců 20. století. 

Grindhouse: Auto zabiják 
úterý 11. 9. - sobota 15. 9.
První snímek z dvojprogramu Grindhouse. Kurt Russell 
jako vraždící maniak za volantem nezná slitování...

Letní kino v parku
1. + 2. + 8. + 14. + 15.9. 
Několik posledních letošních projekcí pod otevřeným 
nebem na téma nostalgie, Uh.Hradiště a víno.

1. so 18.00 Hezké sny – USA 2007 / 90 min. / přístupný /  titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Jednotka příliš rychlého nasazení – Velká Británie 2007 / 121 min. / od 15let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.45 Amarcord (nostalgický letňák s Fellinim) – Itálie 1974 / 127 min. / titulky / vstup zdarma Letní kino

2. ne 17.30 Jednotka příliš rychlého nasazení – Velká Británie 2007 / 121 min. / od 15let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Hezké sny – USA 2007 / 90 min. / přístupný /  titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.45 Taking Off (nostalgický letňák s Formanem) – USA 1971 / 93 min. / titulky / od 12 let / vstup zdarma Letní kino

3. po 15.30 Harry Potter a Fénixův řád – USA, Velká Británie 2007 / 138 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč

18.00 Harry Potter a Fénixův řád – USA, Velká Británie 2007 / 138 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč

4. út 15.30 Harry Potter a Fénixův řád – USA, Velká Británie 2007 / 138 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč

18.00 Harry Potter a Fénixův řád – USA, Velká Británie 2007 / 138 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč

5. st 15.30 Harry Potter a Fénixův řád + kouzelník T.Šulaj – USA, VB 2007 / 138 min. / příst. / dab. / ŠÚ / 40, 75 Kč Bijásek

19.30 Zahajovací ARTraut + živá hudba: Pavel Procházka a Jirka Mottl - Art a  ZF zdarma ART

20.00 Frigo plave + živá hudba: Ty Syčáci a Petr Váša – USA 1924 / 60 min. / Art a  ZF zdarma, 50 Kč ART

21.00 Pokračuje ARTraut + živá hudba: Pavel Procházka a Jirka Mottl - Art a  ZF zdarma ART

6. čt 16.00 Bonnie a Clyde - USA 1967 / 111 min. / titulky / od 12 let / na průkazku ZF zdarma Zlatý fond

18.00 Není výběr! (A.Zemanová, K.Růčková, P.Šnajdarová – kresby, malby, objekty) – vernisáž výstavy Výstava

18.30 Simpsonovi ve filmu – USA 2007 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč

19.00 Bridgwater & UH rock night: Slovakia, We Like Noise, Peristaltis, ... – zdarma Koncert

20.00 Faunův labyrint – Mexiko, USA, Španělsko 2006 / 112 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč

7. pá 18.00 Simpsonovi ve filmu – USA 2007 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Faunův labyrint – Mexiko, USA, Španělsko 2006 / 112 min. / od 15 let / titulky / 50, 70 Kč ART

8. so 18.00 Simpsonovi ve filmu – USA 2007 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Faunův labyrint – Mexiko, USA, Španělsko 2006 / 112 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč

21.00 Blok filmů u příležitosti Slavností vína, Dnů památek a evropského dědictví, ... - vstup zdarma Letní kino

9. ne 10.00 Michalovi mazlíčci (M.Nesvadba) – 60 min. / 120, na místě 140 Kč (na průkazku Bijásku 20 Kč sleva) Divadlo

11.00 Malovásek spojený s prohlídkou zákulisí kina – výtvarné dílničky a zábavné hry Malovásek

14.30 Malovásek spojený s prohlídkou zákulisí kina – výtvarné dílničky a zábavné hry Malovásek

15.30 Simpsonovi ve filmu – USA 2007 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / 65, 75 Kč Bijásek

17.30 Simpsonovi ve filmu – USA 2007 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Faunův labyrint – Mexiko, USA, Španělsko 2006 / 112 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč

10. po 20.00 Warholka – USA 2006 / 90 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč

11. út 17.30 Grindhouse: Auto zabiják – USA 2007 / 110 min / od 15 let / titulky / 80 Kč

20.00 Warholka – USA 2006 / 90 min. / od 15 let / titulky / 60, 80 Kč ART

12. st 15.30 Bolek a Lolek na cestách a po prázdninách – Polsko 1977-78 / 75 min. / kreslený / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Warholka – USA 2006 / 90 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč

20.00 Grindhouse: Auto zabiják – USA 2007 / 110 min / od 15 let / titulky / 60, 80 Kč ART

13. čt 16.00 Zvětšenina – Velká Británie, Itálie 1966 / 111 min. / titulky / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč Zlatý fond

18.15 Next – USA 2007 / 96 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Grindhouse: Auto zabiják – USA 2007 / 110 min / od 15 let / titulky / 80 Kč

14. pá 17.30 Grindhouse: Auto zabiják – USA 2007 / 110 min / od 15 let / titulky / 80 Kč

20.00 Next – USA 2007 / 96 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.45 Bokovka (vinné + burčákové zakončení sezóny) – USA 2004 / 122 min. / od 12 let / titulky / vstup zdarma Letní kino

15. so 17.30 Next – USA 2007 / 96 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Grindhouse: Auto zabiják – USA 2007 / 110 min / od 15 let / titulky / 80 Kč

20.45 Dobrý ročník (vinné + burčákové zakončení sezóny) – USA 2006 / 117 min. / titulky / ŠÚ / vstup zdarma Letní kino

16. ne 14.30 Chlupaté obrázky – tvorba obrázků pomocí vlny a lepidla Malovásek

15.30 Bolek a Lolek na cestách a po prázdninách –  Polsko 1977-78 / 75 min. / kreslený / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Next – USA 2007 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Okamžik zlomu – USA 2007 / 112 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

17. po 17.00 Inland Empire – USA, Francie, Polsko 2006 / 172 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč

20.00 Okamžik zlomu – USA 2007 / 112 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

18. út 17.30 Okamžik zlomu – USA 2007 / 112 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Inland Empire – USA, Francie, Polsko 2006 / 172 min. / od 15 let /  titulky / 60, 80 Kč ART

filmové premiéry a novinky



Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Frigo plave  
+ hudební dopro-
vod Petr Váša a Ty 
Syčáci + ARTraut 
středa 5. 9.  
19.30 hod.
The Navigator / USA 1924 / 
60 min. / na průkazku Art 
a  ZF zdarma, 50 Kč
Režie: DONALD CRISP, BUS-
TER KEATON / Hrají: Buster 
Keaton ad.
V 19:30 odstartuje zahajovací nejen filmový ART raut 

– zdarma pro „průkazkáře“ (nebo pro ty, co si na místě 
vstupenku v podobě průkazky ARTkina za 50 Kč zakou-
pí). Jako hlavní program uvidíte a uslyšíte Petra Vášu a 
Ty Syčáky k němému filmu Bustera Keatona Frigo pla-
ve, který vypráví příběh plný gagů o dvojici mužů uvěz-
něných na lodi, předtím a potom pak ve vestibulu kina 
živě hrané filmové „rektajmy“ a jiné „džezové“ či „blůzové“ 
skladby v podání Pavla Procházky (klávesy) a Jirky Mott-
la (saxofon) alias „Narozeninové duo Dr. Sochorce“. Ves-
tibul kina a malý sál bude tento večer plný filmů, hudby, 
občerstvení, dobrého vína a doufáme i vašeho živého 
povídání a poprázdninového setkání… A co jsou zač Ty 
Syčáci? Ty Syčáci jsou svéráznou samorostlou komorní 
bigbeatovou skupinou, jež ignoruje i ty nejzazší hranice 
hudebního umění, jsou vystaveni vlivům múz ze všech 
oborů. Lídr Petr Váša je zpěvákem, pedagogem JAMU či 
FAVU, výtvarníkem, ale i „fyzickým básníkem“, jeho kole-
gové Petr Zavadil a Tomáš Fröhlich ovládají pestrou škálu 
nástrojů. Coby hudební doprovod k němému filmu jste 
je mohli zažít například i na letošní LFŠ. 

Faunův Labyrint 
pátek 7. 9. 
20.00 hod. 
El Laberinto del fauno / 
Mexiko / USA / Španělsko 
2006 / 112 min. / přístup-
ný / titulky / 50, 70 Kč
Režie: GUILLERMO DEL 
TORO / Scénář: Guillermo 
Del Toro / Kamera: Guiller-
mo Navarro / Hudba: Javier 
Navarrete / Hrají: Ivana 
Baquero, Doug Jones, Sergi 
López, Ariadna Gil, Maribel 
Verdú, Álex Angulo ad.
Mezi hrůzami války 
a tajemstvím pohád-
ky. Píše se rok 1944 
a dvanáctiletá Ofélie 
jede se svou těhot-
nou matkou za otčí-
mem, frankistickým důstojníkem, který kdesi v horách 
na severu Španělska potlačuje zbytky republikánského 
povstání. Život ve vojenské posádce ale nenabízí Ofélii 
pouze realitu poznamenanou boji s povstalci, všeobec-
ným nedostatkem jídla a velmi chladným vztahem s otčí-
mem. Jednou v noci potká dívka v nedalekém starodáv-
ném labyrintu starého Fauna. Ten v Ofélii pozná ztrace-
nou princeznu kdysi mocné pohádkové říše, které hrozí 
definitivní zánik. Aby dívka bájnou říši zachránila a znovu 
se setkala se svým královským otcem, musí nejdřív splnit 
několik nelehkých úkolů. Fascinující podívaná a silný pří-
běh o tom, že ve světě dětské fantazie se za život, čest a 
odvahu platí stejná cena jako ve světě dospělých. Ocenění: 
3x Oscar (výprava, kamera, masky) a dalších 52 ocenění.

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30 ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.) Letní kino

Hudební doprovody... Co přináší nová sezóna  
Zlatého fondu  
kinematografie?
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 organiza-
ci 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. Výběr filmů odpovídá tuzemským anketám Fil-
mového dědictví a snažíme se také vždy o aktuální propo-
jení s programovou nabídkou našeho ARTkina, popř. také 
filmových přehlídek a seminářů v České republice i na Slo-
vensku. Do konce kalendářního roku chceme do programu 
zapojit např. osobnost jazzového hudebníka Laca Decziho 
či zástupců festivalu animované tvorby z Olomouce, opět 
navážeme na drama-
turgii přehlídek ruské-
ho a britského filmu. 
Novinkou je letošní 
premiérové (a úspěš-
né) zapojení činnosti 
Letního kina Smetano-
vy sady do Zlatého fon-
du, v němž budeme 
rozhodně pokračovat. 
Předpokladem návště-
vy těchto představe-
ní (až na výjimky, kdy 
půjde o filmy se širo-
kými právy) bude také 
v nové sezóně  vlast-
nictví průkazky ZF na 
školní rok 2007/2008. 
Novou průkazku ZF 
si můžete vyřídit a 
vyzvednout v poklad-
ně kina Hvězda už od 
konce srpna – vyhnete 
se tak zástupům, kte-
ré většinou první září-
jové projekce Zlaté-
ho fondu doprovázejí. 
Nárok na vyzvednu-
tí (po zadání údajů 
do naší databáze a 
zaplacení manipulač-
ního poplatku 20Kč) 
mají studenti, učitelé, 
důchodci a vlastníci 
průkazky ARTkina/
Filmového klubu v 
Uh.Hradišti. Průkaz-
ka pak – kromě cca 50 
bezplatných návštěv 
ZF - přináší navíc další 
výhody (např. možnost 
zápůjček ze studijní 
videotéky (DVD a VHS) 
a knihovny kina, pré-
mie ARTkina ad.). 

V druhé polovině 
září nabízíme

Výstavy

Nová sezóna Zlatého fondu i Bijásku je tu, 
školní sezónu ARTu zahájí Syčáci z Brna
Září je tradičně měsícem, kdy zahajujeme naše (nejen) filmové cykly Zlatý fond kinematografie a Bijásek. Projekce a doprovodné 
pořady Zlatého fondu, původně určeného pouze studentům, jsou nyní přístupny mnohem širšímu spektru lidé - průkazku si 
může vyřídit nejen každý student, ale i učitel, důchodce a případně i kterýkoliv další divák, pokud vlastní platnou průkazku 
ARTU. Průkazka ARTU, která nyní stojí pouhých 50 Kč, v září navíc přináší kromě úvodního ARTU zdarma i slevu 20 Kč na všechna dal-
ší ARTkinová představení tohoto měsíce. Pokud nechcete přijít o zahajovací projekci němé grotesky Frigo plave s živou hudbou 
kapely Ty Syčáci a navíc malý raut s hudebním zákuskem ve vestibulu kina, pak si rozhodně průkazky vyřiďte včas (nejpozději 
na místě). Podobně výhodné je také včasné vlastnictví nové průkazky Bijásku (cena 40 Kč), která nabízí slevu 35 Kč na úvodní pro-
jekci (Harry Potter a Fénixův řád) a další slevu 20 Kč na nedělní představení Michala Nesvatby Michalovi mazlíčci (9.9. v 10 hod.). V tento 
den máte navíc možnost v rámci Dne otevřených památek nahlédnout i do jinak veřejnosti nepřístupných prostor kina Hvězda.    

Filmové premiéry 
16.9.–18.9. Okamžik zlomu    

USA 2007 / Režie: GREGORY HOBLIT 
17.9.–19.9. Inland Empire      

USA, Francie, Polsko 2006 / Režie: DAVID LYNCH 
20.9.– 26.9. Transformers  

USA 2007 / Režie: MICHAEL BAY 
27.9.–3.10. Medvídek   

ČR 2007 / Režie: JAN HŘEBEJK
28 .9.–29.9. Shrek Třetí     

USA 2007 / Režie: CHRIS MILLER, RAMAN HUI 

Zlatý fond
čt. 20.9. 16.00 Příběh Alvina Straighta 

Francie, V. Británie, USA 1999/ Režie: DAVID LYNCH 
čt. 27.9. 16.00 Sedmá pečeť + bonusy  

Švédsko 1957 / Režie: INGMAR BERGMAN

ARTkino
út. 18.9. 20.00 Inland Empire 

USA, Francie, Polsko 2006 / Režie: DAVID LYNCH
st. 19.9. 20.00 Sloní muž    

Velká Británie, USA 1980 / Režie: DAVID LYNCH
!po. 24.9. 20.00  8 žen    

Francie, Itálie 2002 / Režie: FRANCOIS OZON
 út. 25.9. 20.00 Čas, který zbývá    

Francie 2005 / Režie: FRANCOIS OZON
st. 26.9. 20.00 Angel    

V. Británie, Belgie, Fr. 2007 / Režie: FRANCOIS OZON

Bijásek
st. 19.9., ne. 23.9. 15.30 Robinsonovi 

USA 2007 / Režie: STEPHEN ANDERSON 
ne. 26.9., st. 30.9. 15.30  Krtek a dobrodružství IV.   
 ČR 1966 - 1985 / Režie: ZDENĚK MILER  

          Více informací o programu 
naleznete na www.mkuh.cz

Není výběr! 
6. 9. - 3. 10. kino Hvězda - foyer 
Tři mladé umělkyně (Alžběta Zemanová, Kóča 
Růčková, Pavla Šnajdarová) ve věku na vdávání 
nemají na výběr. Zamyšlejí se nad aktuálními tématy 
lásky, vztahů a problémů, které k tomu náleží. Své 
myšlenky zpodobňují různými formami, využívají 
techniky malby, kresby a tvorbou objektů. Přijďte 
se zamyslet a seznamovat. Kontakt s autorkami je 
možný, případné dotazy a připomínky zasílejte na 
e-mailovou adresu nenivyber@centrum.cz.  
Vernisáž výstavy a současně zahájení nové výstavní sezóny 
proběhne ve čtvrtek 6. 9. v 18.00 hodin (po Zlatém fondu).

 

Výstava Institutu 
tvůrčí fotografie 
Opava 
6. 9. - 3. 10. kino Hvězda - sál 
Institut tvůrčí fotografie se v roce 1990 - po dvaceti 
letech působení při Svazu českých fotografů - stal 
součástí nově zakládané Slezské univerzity v Opavě. 
Kombinovaný studijní program na ITF je velmi uni-
verzální a klade důraz na volnou tvorbu, praktická 
cvičení ze všech hlavních oblastí fotografie i na his-
torii a teorii fotografie. ITF vydává vlastní interneto-
vý časopis www.photorevue.com, zaměřený na aktuální 
fotografickou tvorbu. www.itf.cz 

Church, Virginia Madsen, 
Sandra Oh, Jessica Hecht, 
M.C. Gainey ad.
Dva dávní přátelé se 
vydávají na ochut-
návku vín. Miles (Paul 
Giamatti), zatvrzelý 
rozvedený muž, údaj-
ný spisovatel a sku-
tečný znalec vín, se rozhodne svého dávného spolužáka 
a bývalého herce Jacka (Thomas Haden Church) pozvat 
na exkurzi do vinic v Santa Ynez Valley - týden před jeho 
svatbou. S ironií se oba střemhlav vrhají do zkoumání 
proměn lásky a přátelství, osamělosti a snů i odvěké vál-
ky mezi Pinotem a Cabernetem. Ti dva jsou velmi nesou-
rodá dvojice. Šarmér Jack kypí sexem, ustaraný Miles je 
škarohlíd. Jack se těší na svůj „poslední doušek svobody“, 
Miles chce jen vychutnat dokonalost v lahvi. Jack se spo-
kojí s laciným Merlotem, Miles touží po vůni prvotřídního 
Pinotu. Zdá se, že je spojuje jen pocit zmařených ambicí 
a prchajícího mládí. Víno chutná a společnost žen blaží. 
Jack propadne kouzlu servírky (Sandra Oh) a vyhrožuje, 
že svatbu zruší. Miles si začne romanci se znalkyní - ser-
vírkou (Virginia Madsen). Oba muži se blíží krizi střední-
ho věku. Svatba se blíží a s tím zároveň jistota, že Miles a 
Jack se nevrátí do Los Angeles takoví, jací byli ... pokud 
se vůbec vrátí. Ocenění: dostal 7 nominací na Zlaté Glóby, při-
čemž již vyhrál řadu kritických ocenění jako nejlepší americký 
film roku 2004.
 
 

Dobrý ročník
sobota 15. 9. 
20.45 hod.
A Good Year / USA 2006 / 
117 min. / příst. / titulky 
/ ŠÚ / vstup zdarma
Režie: RIDLEY SCOTT / Hra-
jí: Russell Crowe, Freddie 
Highmore, Albert Finney, 
Archie Panjabi, Richard 
Coyle, Tom Hollander, Kenneth Cranham, Marion Cotillard ad.
Každý jednou dospěje - možná. Film, při jehož natáčení 
se proslulý režisér Ridley Scott (Gladiátor) podruhé sešel 
s oscarovým hercem Russellem Crowem, vypráví příběh 
londýnského experta v oboru investic Maxe Skinnera 
(Crowe), který se po smrti svého strýčka vrací na vinici, 
kde prožil nejkrásnější část dětství. Přestože chce hodit 
minulost za hlavu a vinici co nejdříve prodat, v okamžiku 
příjezdu do čarokrásné oblasti na jihu Francie se začne 
odvíjet zcela nová a opojná kapitola jeho života, v její-
mž průběhu v sobě nalezne to, co už od dětství postrá-
dá.Snímek vznikl podle stejnojmenného románu Pete-
ra Maylea (jehož námět vymyslel Mayle spolu se svým 
dlouholetým přítelem Ridleym Scottem). Scott se kro-
mě režijní taktovky ujal také role producenta. Do podo-
by filmového scénáře román adaptoval Marc Klein. Po 
boku Crowea se ve filmu objeví vážený filmový veterán 
Albert Finney v roli zesnulého strýce Henryho, který své-
mu synovci předal životní moudrost, Marion Cotillard 
(Velmi dlouhé zásnuby) v roli majitelky kavárny, jež svým 
půvabem Maxovi učaruje, Abbie Cornish (Somersault) v 
roli Maxovy domnělé, dlouho ztracené sestřenice, která 
je údajně oprávněnou dědičkou vinice, Tom Hollander 
(Piráti z Karibiku - Truhla mrtvého muže) v roli jeho nej-
lepšího přítele a Freddie Highmore (Hledání Země Neze-
mě) jako mladý Max.

Na závěr sezómy Letního kina 14. + 15.9. jsme přichystali stylové 
zakončení o víně a s vínem a burčákem a ... vámi! Doufáme.

Opravdu naturalisticky pojaté drama 
ze soumraku španělské občan-
ské války, které svým půdorysem 
sousedících světů reality a fantazie 
(nadreálna) připomene režisérův 
počin „Devil“. „Panův labyrint“ se 
díky rozdílnosti obou světů štěpí do 
dvou odlišných rovin – do roviny bes-
tiálního dramatu a do roviny goyov-
sky pitoreskního pohádko-hororu o 
světě za zrcadlem. 
Marigold - www.csfd.cz

Narozeninové duo 
Dr. Sochorce (Pavel 
Procházka, Jirka Mottl)
středa 5.9. 19.30, 21.00  foyer kino Hvězda      
vstup na průkazku ARTu nebo ZF  
Živě hrané filmové „rektajmy“ a jiné „džezové“ či 

„blůzové“ skladby v podání Pavla Procházky (kláve-
sy) a Jirky Mottla (saxofon).

 

Bridgwater + UH 
rock night 
 
čtvrtek 6.9. 19.00  vstup zdarma  
Společné (a tradiční) hudební setkání domácích i 
zahraničních kapel z družebního anglického města.

Připravujeme: 21.9. UJD + FruFru, 11.10. Laco Deczi a 
Cellula New York, 25.10. Marián Varga.

Ty Syčáci  
a Petr Váša  
+ Frigo plave
(akce v rámci zahájení ARTu) 
 
středa 5.9. 20.00  kino Hvězda - sál  
vstup zdarma na průkazku ARTu nebo ZF 
(možnost zakoupit na místě), 50Kč        
Jako hlavní program uvidíte a uslyšíte Petra Vášu a 
Ty Syčáky k němému filmu Bustera Keatona Frigo 
plave, který vypráví příběh plný gagů o dvojici 
mužů uvězněných na lodi. A co jsou zač Ty Syčáci? Ty 
Syčáci jsou svéráznou samorostlou komorní bigbeato-
vou skupinou, jež ignoruje i ty nejzazší hranice hudeb-
ního umění, jsou vystaveni vlivům múz ze všech oborů. 
Lídr Petr Váša je zpěvákem, pedagogem JAMU či FAVU, 
výtvarníkem, ale i „fyzickým básníkem“, jeho kolegové 
Petr Zavadil a Tomáš Fröhlich ovládají pestrou škálu 
nástrojů. Coby hudební doprovod k němému filmu 
jste je mohli zažít například i na letošní LFŠ. 
www.tysycaci.cz , www.petrvasa.cz 

Letní kino 
filmové projekce a koncer-
ty zdarma ve Smetanových 
sadech (za kinem Hvězda) 
jsou součástí Hradišťského 
kulturního léta 2007

 
Amarcord
sobota 1. 9. 
20.45 hod.
Itálie 1974 / české titulky / 
127 min. /  vstup zdarma
Režie: FEDERICO FELLINI 
/ Scénář: Federico Fellini, 
Tonino Guerra / Kamera: 
Giuseppe Rotunno / Hud-
ba: Nino Rota / Hrají: Pupella Maggio, Armando Brancia, Magali Noël, 
Ciccio Ingrassia ad.
Felliniho autobiografický film se odehrává v Rimini, 
režisérově rodišti, ve 30. letech. Fellini ve filmu vzpomí-
ná na své dospívání, k němuž nutně náleží třeba i první 
erotické zážitky, tajné návštěvy kina či platonická láska. 
Ve filmu nalezneme různorodé stylové i žánrové roviny: 
vedle lyrického poletování chmýří či sněhu, bezstarost-
ného dovádění a prozpěvování nacházíme karnevalově 
odlehčené postavy (cholerický Tittův otec s anarchistic-
kými tendencemi, kterého neustále mírní jeho žena) i 
celé události (výlet do přírody s pomateným strýčkem, 
který se nejprve pomočí, protože si zapomene roze-
pnout poklopec, a posléze s památným křikem „Chci 
ženskou!“ vyleze na strom). Současně se však do snímku 
vkrádají různé tragické momenty – například hospitaliza-
ce a úmrtí Tittovy obětavé maminky. Nakonec i zdánlivé 
obscénnosti (zejména gesta ilustrující kopulaci) pouze 
podtrhují jadrnou povahu původem i mentalitou ven-
kovských lidí. Ocenění: Oscar za nejlepší zahraniční film (v témž 
roce byl ve stejné kategorii nominován i na Zlatý glóbus), dále 
Cena newyorských filmových kritiků, „Stříbrná stuha“ italského 
národního syndikátu novinářů atd.

Taking Off 
neděle 2. 9. 
20.45 hod.
USA 1971 / 93 min. / tit. / 
od 12 let /  vstup zdarma
Režie: MILOŠ FORMAN 
/ Scénář: Miloš Forman, 
Jean-Claude Carrière, 
John Guare, Jon Klein / 
Kamera: Miroslav Ondří-
ček / Hudba: Catherine Heriza / Hrají: Lynn Carlin, Buck Henry, Vincent 
Schiavelli, Tina Turner, Allen Garfield, Kathy Bates, Jessica Harper ad.
První film, který Miloš Forman realizoval v USA, se obsa-
hem i stylem podobá jeho českým snímkům. Ústředním 
tématem je – stejně jako v Černém Petrovi a Láskách 
jedné plavovlásky – generační nedorozumění. Patnácti-
letá Jeannie (Linnea Heacocková) jednoho dne nepřijde 
domů včas a vzápětí se rodičům ztratí na několik dnů. 
Kolem pátrání po zmizelé dívce vzniká série groteskních 
situací. V nich se její otec Larry i matka několikrát změní v 
bezděčné klauny. Jednoduchý příběh vyúsťuje v otázku, 
kdo je vlastně infantilnější: uprchlá puberťačka, nebo její 
přehnaně starostliví rodiče? Formanův americký debut 
potvrzuje jeho cit pro pozorování všednosti, kombinaci 
humoru a soucitu i vynalézavou výstavbu gagů. Klíčo-
vá scéna instruktáže v kouření marihuany je stylizová-
na jako karikatura maloměšťáckých snobáren. Připomí-
ná nóbl hostinu v muzikálu Vlasy, kam vtrhne Berger se 
svou partou. Vtipný obraz generačního nedorozumění 
má i nadčasovou platnost. Forman – stejně jako ve svých 
českých filmech – ukazuje marnost sebelépe míněných 
výchovných kázání. Polemizuje s rodičovským „fízlová-
ním“ svých potomků.
 

Blok filmů k pátému 
výročí Slavností vína a 
otevřených památek 
a národního zaháje-
ní Dnů evropského 
dědictví, k 750. výročí 
založení Uh. Hradiště
 
sobota 8. 9. 
21.00 hod.  
vstup zdarma
Program: Slovácké slav-
nosti vína a otevřených 
památek 2006 (9 min., 
režie: J.D.Production, 
ČR 2007), Slovácko vítá 
presidenta republiky (13 
min., ČSR 1937) - dokumentární film o návštěvě presi-
denta Edvarda Beneše s chotí v Uherském Hradišti u pří-
ležitosti Výstavy Slovácka 1937, snímek Uherské Hradiště (18 
min., Forza 2000, s.r.o., ČR 2007) - portrét města k letoš-
ním oslavám 750 let města, Ateliér v kuchyni (10 min., 1986) 

- o šikovnosti žen v uměleckých řemeslech - batika, emai-
léřství, dřevořezba, Slovácké slavnosti vína a otevřených pamá-
tek 2006 (9 min., režie: J.D.Production, ČR 2007).

Bokovka
pátek 14. 9. 20.45 hod.
Sideways / USA 2004 / 122 min. / od 12 let / titulky /  vstup zdarma
Režie: ALEXANDER PAYNE / Hrají: Paul Giamatti, Thomas Haden 

Warholka 
úterý 11. 9.  
20.00 hod.
Factory Girl / USA 2006 / 90 
min. / od 15 let / tit. / 60, 
80  Kč
Režie: GEORGE LICKENLOO-
PER / Scénář: Captain 
Mauzner Aaron R. Golub 
/ Kamera: Michael Grady / 
Hudba: Ed Shearmur / Hra-
jí: Guy Pearce, Sienna Miller, 
Hayden Christensen, Jimmy 
Fallon, Alexi Wasser, Colleen 
Camp, Shawn Hato ad.
Příběh Edie Sedgwic-
kové, milenky Andy-
ho Warhola, která žila 
krátce leč vydatně. A 
zároveň také životo-
pisný film o divokém životě Andyho Warhola, jednoho z 
nejkontroverznějších umělců 20. století. Když Andy potkal 
Edie, život se stal uměním. Slíbil jí, že z ní udělá hvězdu, 
jakou vždy chtěla být. Svůj slib splnil beze zbytku. Zauja-
la ho okamžitě, jakmile poprvé přišla do jeho ateliéru v 
bývalé továrně na klobouky. Díky své neobyčejné kráse a 
nepřehlédnutelnému charismatu, se mladá Edie Sedgwick 
stala takřka přes noc ikonou pro tisíce lidí. V polovině šede-
sátých let plnila titulní stránky prestižních módních časo-
pisů, plátna kin a byla ozdobou snad všech večírků. Konec 
její kariéry i života přišel ale stejně rychle a brzy, jako její 
závratný vstup do světel reflektorů. Ocitla se ve společ-
nosti nejhorší spodiny. Věčně opilá, zfetovaná a bez peněz. 
Nedokázala se o sebe postarat a všichni se k ní obrátili 
zády. Přestože zemřela v pouhých 28ti letech, svět na ni 
nezapomněl. Nejméně dvě písně Boba Dylana jsou prý 
právě o ní, skupina The Cult pro ni složila píseň a v klipu 
dokonce použili originální fota.  

Grindhouse: Auto 
zabiják  
středa 12. 9.  
20.00 hod.
Grindhouse: Death Proof / 
USA 2007 / 110 min / od 15 
let / titulky / 60, 80  Kč
Režie: QUENTIN TARANTINO 
/ Scénář: Quentin Tarantino 
/ Kamera: Quentin Tarantino 
/ Hrají: Kurt Russell, Rosario 
Dawson, Mary Elizabeth 
Winstead, Quentin Taranti-
no, Sydney Tamiia Poitier ad.
První z filmů projektu 
GrindHouse, Taranti-
nův Death Proof. Kurt 
Russell jako vraždící 
maniak za volantem 
nezná slitování. Jung-
le Julia, nejlepší DJ ve městě, se dnes chystá pořádně to 
roztočit se dvěma kamarádkami. Sexy trojka vyráží na tah 
a přitahuje pohledy kolemjdoucích jako magnet. Mezi 
chlápky, co na ně mlsně civí, je i kaskadér Mike (Kurt Rus-
sell). Vyšumělý rebel pokrytý jizvami sleduje dámskou jíz-
du zpoza volantu svého bouráku. Zatímco se holky usazu-
jí v baru, Mike žhaví svou zbraň - nadupané kaskadérské 
auto – do životu nebezpečných otáček... V dalších rolích 
se představují Rosario Dawson, sám Quentin Tarantino a 
také režisér Eli Roth (Hostel). Druhý snímek z projektu GrindHou-
se, kterou je Rodriguezova hororová Planeta Teror, uvedeme v první 
polovině října.

Někdo jako já, kdo toho o Andym 
Warholovi vlastně moc nevěděl a stá-
le neví, získal po shlédnutí tohohle 
retro-filmu vlastně jedinou věc a to 
poznatek, že si budu dále více všímat, 
v jakých filmech se bude objevovat 
jedna herečka s hodně velkým talen-
tem - Sienna Miller.
 Krasus – www.csfd.cz

Michelangelo Antonioni 
(* 29.9. 1912 - 30.7. 2007)

Klasický představitel 
staré školy a legenda 
režisérského řemesla 
Michelangelo Antoni-
oni se narodil ve Ferra-
ře, městě na jihu Itálie. 
K filmu poprvé přiči-
chl jako vysokoškolák 
na Univerzitě v Boloni, 
kde pro časopis Cine-
ma pracoval jako diva-
delní a filmový kritik. Později začal navštěvovat hodiny na 
filmové škole Centro Sperimentale. Antonioni se poprvé 
do filmu samotného angažoval jako scénárista a pomocný 
režisér na začátku 40. let, které pro Italskou kinematogra-
fii znamenaly nástup neorealismu. Neorealismus je patrný 
i v jeho krátkomentrážně-dokumentaristické tvorbě, které 
se věnoval po celá 40. léta. Od neorealismu se odkonil až 
na začátku 50. let, ve svých 38 letech, ve filmu Cronaca di ne 
capsle (Příběh milostné aféry, 1950). Ve svých filmech využíval 
zejména profesionální herce střední třídy, jejímž prostřed-
nictvím zobrazoval charaktery, kde kladl důraz na osobní a 
psychologickou stránku, tu sociální mnohdy zatlačoval do 
pozadí. Po Cronaca di ne capsle následovaly v 50. letech další 
filmy, k nejlepším z nich patřili jistě Le Amiche (1955) a Il gri-
do (Poprask, 1955). Ovšem opravdový průlom a zařazení do 
mezinárodního povědomí si získal až začátkem 60. let, kdy 
natočil své mistrovské dílo L‘Avventura (Dobrodružství, 1960). 
Perličkou k tomuto filmu může být fakt, že na své premiéře 
na MFF v Cannes byl kritikou přijat bídně, prý kvůli velmi 
pomalému tempu. Navzdory těmto záporným reakcím se 
zanedlouho stal favoritem kritiků díky dvěma pokračová-
ním (Dobrodružství byla jen první část předem plánova-
né trilogie) Noc (1961) a Zatmění (1962). Po prvním barevném 
filmu Červená pustina (1964) se rozhodl své filmy natáčet v 
zahraničí. A hned první film byla trefa do černého, Zvětše-
nina (1966), natočená v Británii, se stala kultem a enormním 
komerčním úspěchem, který Antonioni už nikdy nedoká-
zal zopakovat. Po Zvětšenině natáčel filmy v Americe (Zab-
riskie point, 1970), v Africe a Anglii (Povolání: reportér, 1975). Film 
tematicky navazuje na Zvětšeninu. Příběh reportéra Davida 
Locka, jehož profese odsoudí k tomu být vždy pouze svěd-
kem faktů a nikoliv jejich protagonistou, začíná v podstatě 
tam, kde příběh fotografa Thomase končí. Antonioni vždy 
lpěl na tvůrčí nezávislosti, zarputile odmítal kompromisy; 
nebylo divu, že už od 70. let sháněl peníze na své projekty 
čím dál obtížněji. V roce 1985 ho navíc postihla mozková 
mrtvice, po níž se dlouho nemohl hýbat ani mluvit, a vypa-
dalo to, že už nikdy žádný film nenatočí. Přišly však i lep-
ší časy. V listopadu 1994 začal s pomocí německého kole-
gy Wima Wenderse a své ženy Enricy, jež štábu tlumočila 
jeho psané instrukce, režírovat snímek Za mraky. V roce 1995, 
kdy film dokončil, obdržel čestného Oscara za celoživotní 
dílo. Poslední desetiletí života měl vážné zdravotní problé-
my. Prodělal mozkovou příhodu, která jej téměř připravila 
o schopnost mluvit. Ani to mu ale nebránilo v tom, aby se 

- s pomocí manželky - vracel k tomu, co mu bylo nejdražší: 
k filmařskému řemeslu. Ještě v roce 2001 dokončil v Tos-
kánsku jednu z povídek snímku Eros. Spolu s Federicem Fel-
linim a Luchinem Viscontim patřil Michelangelo Antonioni 
do triumvirátu největších italských režisérů. 

Ony by ty nekonečné hovory dvou 
dívčích partiček byly nudné, kdyby 
ovšem nebyly tak zatraceně chytré a 
zábavné. Akcí a krvavých scén je tu v 
poměru k tomu zbytku celkem málo, 
ale jsou tak dobré, že mi to bohatě 
stačilo. Konec jsem si neuvěřitelně 
užívala, nebýt to v kině, tak snad 
budu fandit nahlas.
Jossie – www.csfd.cz

Zahájení sezóny 
Bijásku: Harry Pot-
ter a Fénixův řád  
+ kouzelník T.Šulaj  
 
středa 5.9. 15.30 hod. 
USA, Velká Británie 2007 / 138 min. / přístupný / dabing / ŠÚ /  
40 Kč (na novou průkazku Bijásku), 75 Kč 
Režie: DAVID YATES / Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma 
Watson, Ralph Fiennes, Gary Oldman ad. 
Bijásek se vrací po prázdninách zpátky, aby v nové 
sezóně opět bavil dětskými nejen filmovými před-
staveními. Harry Potter se také vrací do Bradavic, aby 
nastoupil do pátého ročníku školy čar a kouzel. Ačkoliv 
je sám teprve student, připravuje odvážné mladé čaro-
děje na nebezpečnou bitvu, která brzy propukne.  
Kromě kouzlení Harryho Pottera na plátně se diváci dočkají i 
živého vystoupení kouzelníka T. Šulaje a soutěží o filmové dárky! 
 

Michalovi mazlíčci
(divadlo v kině Hvězda - hradišťská premiéra) 
 
neděle 9.9. 1O.00 hod.             
60 min. /  předprodej 120, na místě 140 Kč (na průkazku Bijásku 
sleva 20 Kč) 

 Dětské představení populárního Michala Nesvad-
by aneb „Michale, když máš na opasku ještě dvě 
volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že jsi už 
dospělý!“. Michal si myslí, že už je moc velký na to, 
aby si hrál s dětmi. Jeho „plyšáci“, největší mazlíčci, 
ho ale přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě 
nevyrostl a hrát si s nimi může klidně dál. V před-
stavení uvidí děti skutečné hračky, své oblíbené 
plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony, ale také 
jejich rodiče. 

Malovásek spojený 
s prohlídkou záku-
lisí kina
(v rámci Dne otevřených památek) 
 
neděle 9.9. 11.00 a 14.30 hod.              
Mimořádná prohlídka zákulisí kina (kopule, pro-
mítací kabina, ...), výtvarné dílničky Malovásku a 
zábavné hry. 
 

Simpsonovi ve filmu  
 
neděle 9.9. 15.30 hod.              
USA 2007 / 85 min. / dabing / přístupný / ŠÚ / 65, 75 Kč 
Režie: DAVID SILVERMAN / V českém znění: Jiří Lábus, Martin 
Dejdar, Helena Štichová ad. 
Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu  
v celovečerním filmovém zpracování.  
 

Bolek a Lolek na 
cestách a po prázd-
ninách 
 
st. 12.9., ne. 16.9. 15.30 hod.              
Polsko 1977 – 1978 / 75 min. / kreslený / 25, 35 Kč 
Režie: STANISLAW DÜLZ, WLADYSLAW NEHREBECKI 
Pásmo pohádek: Ve stepích Austrálie, Na ostrovech Polynésie, 
Zlaté město Inků, V pustinách Kanady, Na poušti Gobi ad.

Zahájení sezóny 
Zlatého fondu:
Bonnie a Clyde
čtvrtek 6. 9. 
16.00 hod.
Bonnie and Clyde / USA 
1967 / 111 min. / titulky / 
od 12 let / na průkazku ZF 
zdarma 
Režie: ARTHUR PENN / Scé-
nář: David Newman, Robert 
Benton / Kamera: Burnett 
Guffey / Hudba: Lester Flatt, 
Charles Henderson, Earl 
Scruggs, Charles Strouse / 
Hrají: Warren Beatty, Faye 
Dunaway, Michael J. Pol-
lard, Gene Hackman, Estel-
le Parsons, Dub Taylor ad.
Scenáristé a režisér fil-
mu pojali příběh slav-
né gangsterské dvo-
jice, který je založen 
na skutečných událos-
tech, velice originálně. 
Na jedné straně se postarali o to, aby na filmovém plátně 
co nejpřesvědčivěji ožila krize třicátých let. Na straně dru-
hé měl však pohled do minulosti posloužit jako odrazový 
můstek pro zúčtování se současností. Hrdinové filmu jsou 
sice brutální vrazi, ale to vše jaksi zůstává v pozadí. V popře-
dí vidíme bojovníky proti existujícímu společenskému 
řádu a americkému vládnímu systému. Film se stal nesmír-
ně populární zejména mezi americkou mládeží. Prvek pro-
testu jí byl vždy blízký. Filosofie tohoto protestu je však 
zjednodušena, omezuje se na konstatování, že svět nestojí 
za nic a že oba „sympatičtí” hrdinové se právem bouří proti 
zavedenému společenskému řádu. Skutečnost, že zabíje-
jí, je druhořadá. Krutost, s jakou byli nakonec zlikvidovaní, 
jim nakonec ještě získává sympatie diváků. Bonnie a Cly-
de jsou ve filmu usměvaví, lehkomyslní, možná i dětinští, 
rozhodně jsou však obdařeni velikým osobním kouzlem. 
Zabíjejí jakoby neúmyslně a neradi. Jak je nemít rád, jak je 
nelitovat, když tak mladí nesmyslně zemřou. Odtud je jen 
krůček ke chvále a identifikaci. Tento film patří k význam-
ným dílům světové kinematografie. Kritika právem ocenila 
formální dokonalost tohoto díla, ale v hodnocení ideové-
ho vyznění snímku se často rozcházela.

Zvětšenina
sobota 15. 9. 
20.45 hod.
Blow Up / VB, Itálie 1966 / 
111 min. / titulky / na prů-
kazku ZF zdarma, 50 Kč
Režie: MICHELANGELO 
ANTONIONI / Scénář: Miche-
langelo Antonioni, Toni-
no Guerra a Edward Bond 
/ Kamera: Carlo DiPalma 
/ Hudba: Herbie Hancock 
/ Hrají: David Hemmings, 
Vanessa Redgrave, Sarah 
Miles, Jane Birkin ad.
Divácky nejúspěšněj-
ší snímek Michelan-
gela Antonioniho (nar. 
1912) vznikl v Londý-
ně na motivy novely 
Julia Cortázara. Po Čer-
vené pustině jde o režisérův druhý barevný film. Navzdo-
ry atraktivitě námětu, zahrnujícího autenticky působivou 
hudbu Herbieho Hancocka a kapely Yard Birds, atmosfé-
ru pop-artu, drogové kultury i volného sexu (snímek měl 
ve své době velké problémy např. s americkou cenzurou) 
jde o svébytnou psychologickou studii moderního člově-
ka s jeho vnitřní nejistotou a drásajícími zmatky. Antonioni 
spolu se scenáristou Toninem Guerrou (jenž spolupraco-
val také s Fellinim a Tarkovským) vypráví poněkud záhadný 
a rozhodně vzrušující příběh jediného dne v životě módní-
ho londýnského fotografa. Film vzbuzuje dodnes diskuse 
ohledně určitého skepticismu, pokud jde o rezignaci hlav-
ního hrdiny na hledání pravdy o tom, co se skutečně stalo 
v parku, v němž fotografoval (pesimistickou recenzi sním-
ku napsal u nás v šedesátých letech např. Karol Sidon, sám 
Antonioni ovšem viděl protagonistu filmu fotografa Tho-
mase jako v podstatě optimistickou postavu). Vedle Davi-
da Hemmingse v jeho nejproslulejší filmové roli Thomase 
ve Zvětšenině zazáří mj. Vanessa Redgraveová, Sarah Mile-
sová či Jane Birkinová v úloze jedné ze dvou dívek, které 
se touží stát modelkami. Ocenění: Velká cena a Cena filmových 
klubů na MFF v Cannes 1967.

Amíci opravdu neví, co je dobré. 
Jinak by museli tenhle film velebit 
bezprostředně po jeho americké 
preméře. Ale ty jelita film nejprve 
zkritizovaly, a teprve když Bonnie a 
Clyde zaznamenali úspěch v Evropě, 
tak Amíkům došlo, že asi šlápli vedle, 
a nakonec z toho byl s velkou slávou 
dokonce i Oscar. A zcela zaslouženě.
Radyo– www.csfd.cz

Naprosto úchvatná „těkavá“ filma-
řina. Nedokážu napsat ,o čem to je, 
nedokážu dostatečně zformulovat 
myšlenkové podhoubí filmu, ale 
mám pocit, že je to natolik plastic-
ká výpověď o době vzniku, natolik 
plastický portrét únavy vším, žen-
skými, uměním, ba i smrtí, že tady 
jsou slova zbytečná. Art film se vším 
všudy. Unikátní snímek.
Marigold– www.csfd.cz


