říjen 1
1.–15. října
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

Kino Hvězda
slaví 40 let,
slavte s námi!
„10. srpna 1945 začíná v okrese Uherské
Hradiště z popudu Československého státního filmu rozsáhlý kinofikační proces. Struktura okresu s vysokým počtem obyvatel v
jednotlivých obcích si žádá téměř úplnou
kinofikaci – je vytvořeno 43 kin v 41 obcích a
dalších 42 kin v rámci Osvětových besed. Po
roce 1960, kdy je dosaženo vrcholu návštěvnosti, klesá s rozmachem vysílání československé televize atraktivita filmových představení. Zvrátit tento vývoj se nakonec daří
strategií modernizace mnohdy provizorních
prostor kin. Pokles návštěvnosti se tak
zastavuje v roce 1968, kdy se těžištěm tržeb
stávají zejména širokoúhlá kina. Posledním
okresem bez širokoúhlého plátna v tehdejším Jihomoravském kraji v padesátých
letech minulého století je Uherské Hradiště.
Počátkem 60. let přistupuje město k návrhu
vybudovat nové moderní kino na náměstí
Míru coby spojnici centra s novou sídlištní
výstavbou Na Rybníku.“ (citováno z práce studentky Lucie Hrabcové Historie
kina Hvězda v Uherském Hradišti)
Přesně před čtyřiceti lety, 6. října 1967
bylo slavným filmem Františka Vláčila
Marketa Lazarová slavnostně otevřeno širokoúhlé kino Hvězda. Jsem rád,
že po letošní květnové modernizaci
filmového zvuku (Dolby Digital Ex)
a obrazu se schyluje také k zásadní
modernizaci celého kina jako stavby.
Dovolte mi proto, abych vás všechny
pozval v sobotu 13. října na naše oslavy, v jejichž rámci můžete vidět plno
zajímavých snímků o našem městě i
snímků, které v něm vznikly, projít si
jindy nepřístupné prostory kina, setkat
se s tvůrcem kina i dalšími hosty. Slavte s námi!
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

1. po 18.00 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč
2. út 18.00 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Medvídek + Co všechno chcete vědět o sexu a bojíte se to prožít – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 70, 80 Kč
3. st 15.30 Ratatouille – USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 60, 70 Kč
17.30 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Irina Palm – Belgie, Lucembursko, Německo 2007 / 103 min. / přístupný / titulky / 60, 70 Kč
4. čt 16.00 Amélie z Montmartru - Francie 2000 / 120 min. / titulky / od 12 let / na průkazku zdarma, 50 Kč
18.15 Ratatouille – USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 70 Kč
20.15 Irina Palm – Belgie, Lucembursko, Německo 2007 / 103 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
5. pá 16.00 Ratatouille – USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 70 Kč
18.00 Bourneovo ultimátum – USA 2007 / 115 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
18.00 Ratatouille – USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička
20.00 Edith Piaf – Francie, Velká Británie, ČR 2007 / 140 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Let číslo 93 – V.Británie 2006 / 111 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 40, 50 Kč / Hvězdička
6. so 16.00 Ratatouille – USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 70 Kč
18.00 Edith Piaf – Francie, Velká Británie, ČR 2007 / 140 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.30 Bourneovo ultimátum – USA 2007 / 115 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
7. ne 14.30 Hlavičky na tužky – dekorativní tvary z papíru přilepené na hlavičky tužek
15.30 Ratatouille – USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 60, 70 Kč
17.30 Edith Piaf – Francie, Velká Británie, ČR 2007 / 140 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
17.30 Ratatouille – USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička
20.00 Bourneovo ultimátum – USA 2007 / 115 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
8. po 17.30 Grindhouse: Planeta teror – USA 2007 / 105 min / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Tajnosti – ČR 2007 / 95 min. / od 12 let / 65 Kč
9. út 17.30 Tajnosti –ČR 2007 / 95 min. / od 12 let / 65 Kč
20.00 Ztracená dovolená – ČR 2006 / 85 min. / dokumentární / přístupný / 45, 55 Kč
20.00 Grindhouse: Planeta teror – USA 2007 / 105 min / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička
10. st 16.00 Kalamita + Legenda Cimrman + host Laco Deczi – ČR 1981 / 96 min. / od 12 let / na průkaz zdarma, 50 Kč
18.00 Grindhouse: Planeta teror – USA 2007 / 105 min / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
19.30 Laco Deczi a Celula New York – 90, 120 Kč / Klub Mír
20.00 Grindhouse: Planeta teror – USA 2007 / 105 min / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
11. čt 17.30 Skandál – USA 2006 / 115 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
20.00 Letec – USA, Japonsko, Německo 2004 / 169 min. / od 15 let / titulky / 40, 50 Kč
20.00 Skandál – USA 2006 / 115 min. / přístupný / titulky / 75 Kč / Hvězdička
12. pá 17.30 Interview – USA 2007 / 83 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.00 Skandál – USA 2006 / 115 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
13. so 10.00 Bramborové piškvorky + hry, soutěže a prohlídka kina – potrvá do 13.00 hodin
11.00 Sonáta pro Zrzku + hosté – ČR 1980 / 78 min.
11.00 Pane, k princeznám se nečuchá (Potkali se u Kolína) – ČR 1965 / animovaný / Hvězdička
13.00 Návštěva věznice v Uh.Hradišti – v jednání / Věznice
14.00 „Ta hradišťská věznice“ + hosté – pásmo filmů: Příběhy železné opony, Kauza Uh. Hradiště, Jméno
14.00 Tmavomodrý svět – ČR, Velká Británie, Německo, Dánsko 2001 / 112 min / Hvězdička
17.00 Šumné Slovácko + hosté – pásmo filmů: Slovácká kubaňa, Paní Ida, Šumné Slovácko, ...
17.00 Slovácko sa nesúdí – ČR 1974 / Hvězdička
19.00 Vernisáž výstavy 40 let kina Hvězda – (13.10. - 3.12.)
20.00 Žert + Hradiště ve filmu + hosté – Návštěva prezidenta Beneše 1937, Zkouška, Žert
22.00 Setkání u cimbálu a vína – společenský večer / kino Hvězda (všechny prostory)
14. ne 15.30 Pojďte pane, budeme si hrát! – ČSSR / 63 min. / přístupný / 25, 35 Kč
17.30 Skandál – USA 2006 / 115 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
20.00 Interview – USA 2007 / 83 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
15. po 18.30 Interview – USA 2007 / 83 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.00 Skandál – USA 2006 / 115 min. / přístupný / titulky / 75 Kč

ART
Bijásek

ART
Zlatý fond

ART

filmové premiéry a novinky
Malovásek
Bijásek

Naše tipy
Irina Palm

středa 3. 10. - čtvrtek 4. 10.
Padesátnice Maggie se nechá zaměstnat v nočním klubu v zoufalé snaze získat peníze na operaci vnuka.

Bourneovo ultimátum

pátek 5. 10. - neděle 7. 10.
Elitní tajný agent Jason Bourne stojí na prahu řešení
vlastní životní hádanky a chystá se vyhlásit ultimátum.

Grindhouse: Planeta teror
ART

pondělí 8. 10. - středa 10. 10.
Po Tarantinově thrilleru Death Proof přichází druhý film z
projektu GrindHouse.

Oslavy 40 let kina Hvězda
Zlatý fond

Koncert

ART

sobota 13. 10.
Zdarma celodenní program pro celou rodinu: filmy pro děti
a mládež, snímky o Slovácku, uherskohradišťská věznice ve
filmu, výstava k historii promítání, beseda u cimbálu atd.

Medvídek

ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč
Režie: JAN HŘEBEJK / Hrají: Aňa Geislerová, Roman Luknár, Jiří Macháček, Táňa Vilhelmová, Ivan Trojan, Nataša Burger, Zuzana Fialová, Klára
Issová, Jiří Menzel, Věra Křesadlová ad.
Hořká komedie Jana Hřebejka o světě, ve kterém je ženský

Oslavy kina

Oslavy kina

princip mocnější než mužský, měkké je mocnější než tvrdé a
voda je mocnější než kámen. Přes poetický název de opět o
tragikomedii sázející především na skvěle napsané postavy
a jejich dialogy. V příběhu o trojici kamarádů a jejich partnerkách se opět sešlo několik herců, se kterými režisér již spolupracoval: Nataša Burger, Jiří Macháček a také Aňa Geislerová a Roman Luknár.ejk. „Zajímají mě příběhy, ve kterých věci
nejsou pod povrchem takové, jaké se jeví navenek,“ dodává
Jan Hřebejk.

Oslavy kina

Ratatouille

Oslavy kina
Oslavy kina

Oslavy kina
Oslavy kina
Oslavy kina
Oslavy kina
Bijásek

Bourneovo ultimátum

The Bourne Ultimatum / USA 2007 / 115 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ /
80 Kč
Režie: PAUL GREENGRASS / Hrají: Matt Damon, Julia Stiles, Paddy Considine, Edgar Ramirez, Joan Allen, David Strathairn, Scott Adkins, Scott
Glenn, Albert Finney ad.
Vynořil se z vln Středozemního moře a neměl sebemenší
tušení, kdo je. Tehdy se zrodil Agent bez minulosti. Postupně začal skládat střípky do své životní mozaiky, až zjistil, že
jeho minulost skrývá řadu temných míst, kterými musí znovu projít, pokud chce o sobě něco zjistit. Tak vzniknul Bourneův mýtus. Teď stojí elitní tajný agent Jason Bourne (Matt
Damon) na prahu řešení vlastní životní hádanky a chystá se
vyhlásit Bourneovo ultimátum. Náročnou cestu za poznáním sebe sama mu prakticky od začátku komplikovala řada
nájemných zabijáků, kteří na něm pracovali z pověření jeho
bývalých zaměstnavatelů. Ti totiž usilují o pravý opak toho,
po čem touží Bourne. Tedy aby si na všechno vzpomněl. Tím
jak se víc a víc blíží k odhalení pravdy, zesilují se i jejich nervozita a aktivity jimi najatých vrahů. Agent Jason Bourne před
nimi prchá přes Moskvu, Paříž, Londýn a marocký přístav
Tanger až do New Yorku, kde se pokusí definitivně dohnat
vlastní minulost. (Nenechte si ujít také další snímek režiséra filmu v
programu kina - viz 5.10. Let číslo 93.)

Edith Piaf

Malovásek

Oslavy kina

padesátnice Maggie, která se jednoho dne nechá zaměstnat v nočním klubu londýnského Soho. V zoufalé snaze získat peníze na operaci vážně nemocného vnuka přijme práci, nad níž by se dosud při pouhé zmínce zarděla studem.
Pozoruhodné šansoniérce a herečce Marianne Faithfullové
je v romantické tragikomedii neméně skvělým protihráčem
kusturicovský herec Miki Manojlović, jehož na první pohled
hochštaplerský majitel klubu začne díky odzbrojující přirozenosti stárnoucí ženy znovu vnímat hluboko zasuté city. Bizarní idyla nově nabyté Maggiiny existence končí okamžikem,
kdy se o nové, byť dočasné identitě dozvídají nejen pomlouvačné sousedky, ale především syn Tom. Nevtíravě osobitá
režie Sama Garbarského dává prostor strhujícímu herectví,
jehož působivost umocňuje skvěle vystavěná atmosféra s
melancholickým hudebním doprovodem, který je příběhem sám o sobě.

USA 2007 / 110 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
Režie: BRAD BIRD / V českém znění: Martin Písařík, Michal Holán, Tatiana Vilhelmová, Oldřich Vízner, Karel Heřmánek, Michal Novotný ad.
Oscarem oceněný režisér Brad Bird a vypravěčští mistři z
Pixar Animation Studios uvádějí film Ratatouille, nejoriginálnější komedii letošního léta o tak bizarním přátelství, jaké
si jen lze představit. Hlavním hrdinou filmu je krysák Remy,
který odvážně sní o tom, že se stane vyhlášeným kuchařem
v pařížské pětihvězdičkové restauraci. Společně se zkrachovalým vynašečem kuchyňských odpadků Linguinim se vydají za svým cílem stát se nejvyhlášenějším kuchařem v Paříži.
Remy měl celý život dokonalý čich a na krysu také velice
neobvyklý sen: vařit v luxusní restauraci. Ale když ho okolnosti doslova vrhnou do restaurace, kterou proslavil jeho
kuchařský vzor Auguste Gusteau (jehož heslo „vařit může
každý“ Remyho inspirovalo), brzy zjistí, že pokud jste krysa a
někdo vás uvidí, může vám v kuchyni jít doslova o život.

Irina Palm

Belgie, Lucembursko, Něm. 2007 / 103 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
Režie: SAM GARBARSKI / Hrají: Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Jenny Agutter, Dorka Gryllus ad.
Jeden z nejsilnějších filmových zážitků roku přináší příběh

od všech hlubokých problémů utíká, ukáže se, že tento jediný den, kdy opustí bezpečnou rutinu svého života a vydá se
hledat vytoužený nástroj, převrátí její dosavadní život vzhůru
nohama. A přesně tohle je někdy potřeba, aby člověk mohl
začít znovu. Představitelku hlavní úlohy ve filmu Tajnosti Ivu
Bittovou můžete znát nejen z koncertních pódií, ale i řady filmů. Naposledy jste ji mohli obdivovat ve filmu Želary.

Grindhouse: Planeta teror

Grindhouse: Planet Terror / USA 2007 / 105 min / od 15 let / titulky /
ŠÚ / 70 Kč
Režie: ROBERT RODRIGUEZ / Hrají: Rose McGowan, Freddy Rodríguez,
Bruce Willis, Josh Brolin, Marley Shelton, Naveen Andrews ad.
Po Tarantinově thrilleru Autu zabiják přichází druhý film z projektu Grindhouse, Rodriguezova Planeta teror. Manželé Dakota a William pracují v nemocnici jako doktoři. Jejich dnešní
šichta vypadá spíš na funus. Čekárnu zaplavuje dav potrhaných lidí z města. Symptomy jsou podezřele shodné: nepřítomný pohled a odpudivé hnisající rány. Mezi zraněnými je
i tanečnice Cherry, která přišla o nohu při jednom z útoků.
Její parťák Wray spěchá do špitálu, aby jí kryl záda. I když bez
nohy, Cherry ještě nezatančila svoje poslední číslo. Jak se vředy pokrytí spoluobčané proměňují v zuřivé agresory, Cherry a
Wray vedou skupinku náhodných bojovníků do divoké noci.
Budoucnost nenabízí nic než miliony nakažených a nespočet
mrtvých. Jen několik (zatím) šťastných hledá poslední bezpečné útočiště na planetě Terror. V dalších rolích hrají Bruce Willis, Quentin Tarantino a také známý trikový specialista a režisér
Tom Savini (např. Noc oživlých mrtvol).

Skandál

Hoax / USA 2006 / 115 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
Režie: LASSE HALLSTRÖM / Hrají: Richard Gere, Alfred Molina, Hope
Davis, Marcia Gay Harden, Stanley Tucci, Julie Delpy, Eli Wallach ad.
Nikdy neříkej pravdu, pokud stojí v cestě dobrému příběhu. V
roce 1971 se spisovateli Cliffordu Irvingovi podařilo vydat jedinečné dílo. Na základě osobních setkání a rozhovorů sepsal
biografickou knihu o Howardu Hughesovi (světoznámý letec,
režisér, dobrodruh). Irving věnoval sepsání knihy naprostou
většinu svého času a obětoval i dlouholetý vztah se svou
ženou. Získal si tak obdiv mnoha čtenářů, vydavatelů, médií
i kolegů. Ale jen do chvíle, než se o těchto pamětech veřejně
vyjádřil ohromený samotářský miliardář Howard Hughes. To,
co Irving vydával za osobní paměti Howarda Hughese, bylo
naprosto vykonstruované a smyšlené. Irving tím docílil jednoho z největších mediálních podvodů a skandálů. (Nenechte si ujít
také další snímek věnovaný osobě Howarda Hughese - viz 11.10. Letec )

La Môme / Francie, VB, ČR 2007 / 140 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: OLIVIER DAHAN / Hrají: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Clotilde,
Gérard Depardieu, Jean-Paul Rouve, Louis Gassion, Pascal Greggory ad.
Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala
si pouličním zpěvem. Přesto se z ní stala světoznámá hvězda první velikosti. Život Edith Piaf (vlastním jménem Edith
Giovanna Gassion) byl bojem o hudbu, přežití a lásku. Její USA 2007 / 83 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
magický hlas, vášeň a přátelství s hvězdami své doby (Mar- Režie: STEVE BUSCEMI / Hrají: Sienna Miller, Steve Buscemi, Tara Elders,
lene Dietrich, Jean Cocteau, Yves Montand...) jí od dětství David Schecter, Molly Griffith, Elizabeth Bracco ad.
v chudobě přivedlo k obdivu celého světa. Žila vždy napl- Pierre (Steve Buscemi), hrdý na svou kariéru politického novino a „ničeho nelitovala...“. Díky své neuvěřitelně silné vůli a náře, je přímo rozlícený, když se dozví, že má dělat rozhovor
neobyčejnému nadání se vypořádala s tragickým osudem
a její sen z dětství se stal skutečností. „Jednou budu bohatá,
budu samé 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 napo. Snímek o světoznámé šansoniérce Edith Piaf
zahájil letošní Berlinale, kde sklidil obrovské ovace.

Interview

Tajnosti

ČR 2007 / 95 min. / od 12 let / 65 Kč
Režie: ALICE NELLIS / Hrají: Iva Bittová, Karel Roden, Martha Issová,
Ivan Franěk, Miloslav König, Anna Šišková, Sabina Remundová, Igor
Chmela ad.
Jan Svěrák uvádí nový film Alice Nellis. Julie má všechno.
Úspěšného a pohledného manžela, zdravou a chytrou dospívající dceru, práci překladatelky, oddaného milence a teď
dokonce i nový, velký dům, kam se celá rodina právě přestěhovala. Ale pod tímto zdánlivě spokojeným a klidným povrchem se skrývá mnoho tajemství, která nebude možno skrývat donekonečna. Julii se však nechce dělat zásadní rozhodnutí. Místo toho se vrhne do zcela nesmyslné mise. Když ráno
ve zprávách zaslechne, že zemřela jazzová zpěvačka a klavíristka, kterou v mládí obdivovala, vzpomene si na dobu, kdy
vše bylo jednoduché a kdy žádné hory tajností neexistovaly.
Zcela iracionálně se přes protesty celé rodiny rozhodne koupit
si piano, na nějž jako malá hrávala. I když tím na první pohled

s oblíbenou hvězdou amerických televizních seriálů Katjou
(Sienna Miller). Ještě ke všemu o téhle podprůměrné blonďaté
herečce nic neví, což se bohužel v průběhu rozhovoru velmi
rychle ukáže. Nepřipravenost a arogance podivínského novináře naopak rozlítí zase Katju a tak se prazvláštní dvojice rozejde, aby se díky drobné nehodě za pár minut opět setkala a
pokračovala v interview…tentokrát v Katjině bytě. Všechno ale
zřejmě není tak, jak se zpočátku zdá. Politický novinář nemusí
být nutně čestný a blonďatá celebrita hloupá. A tak vycházejí
na povrch věci, které oba doposud pečlivě skrývali. Ale co je
vlastně pravda a co je lež? Kdo vede rozhovor a kdo odpovídá?
(Film vznikl jako remake původního snímku zavražděného režiséra Theo
van Gogha, který pro srovnání uvádíme v našem kině 17.10. )

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

Ratatouille

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

sobota 13. 10. 11:00 hod.

ve Švédsku kufr, v žánru dobře vědomi a servíruje nám
němž bylo pouze roztomilou dokumentární detektivdvaadvacet pečlivě ku s velkou porcí humoru, sebeironie
zabalených
nega- i určitého zamyšlení nad postavením
tivů. Když je v Pra- člověka v dnešním hi-tech propojeze vyvolal, zjistil, že ném světě.
obsahují 756 foto- Eddard– www.csfd.cz
grafií sedmi neznámých Asiatů z jejich cesty po Skandinávii. Dokumentaristka Lucie Králová se společně se svým týmem rozhodla zjistit, zda lze v dnešním propojeném světě někoho vypátrat jenom podle jeho ztracených fotografií. Po
výstavě těchto snímků v pražské galerii Mánes následují
návštěvy pražských Asiatů, sinologů, kriminalistů, kartářek, inzeráty v německém tisku a dlouhá cesta do míst,
kde se neznámí Asiaté fotografovali. Výsledkem několikaměsíčního pátrání jejich „filmové detektivní jednotky“ je však pouze zjištění, že jde o skupinu Číňanů, nejspíše vládních úředníků. Poslední nadějí zůstává možnost, že jejich reportáž zveřejní Centrální čínská televize
(CCTV). Napínavá dokumentární detektivka Lucie Králové nenabízí pouhý záznam dobrodružného pátrání, ale
klade také otázky, jaká je výpovědní hodnota fotografie. Ocenění: Nejlepší dokumentární film na MFF Karlovy Vary.

ČR 1980 / 78 min.
Režie: VÍT OLMER / Hrají: Stanislava Coufalová, Ladislava
Kozderková, Antonín Navrátil, Lubor Tokoš, Matěj Forman ad.
Příběh malé klavíristky Petry o její cestě za přijímacími zkouškami na konzervatoř. Film byl natáčen v
Uherském Hradišti a okolí.

st. 3.10., ne. 7.10. 15.30 hod.

Pane, k princeznám se nečuchá!
USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 60, 70 Kč
Režie: BRAD BIRD / V českém znění: Martin Písařík, Michal Holán,
Tatiana Vilhelmová, Oldřich Vízner, Karel Heřmánek ad.
Renomované studio Pixar přichází s animovanou
komedií o kryse, která touží stát se vyhlášeným
kuchařem. Oscarem oceněný režisér Brad Bird a
vypravěčští mistři z Pixaru uvádějí nejoriginálnější
animovanou komedii letošního roku. Hlavním
hrdinou filmu je krysák Remy, který odvážně sní o
tom, že se stane vyhlášeným kuchařem v pařížské
pětihvězdičkové restauraci.

Hlavičky na tužky
neděle 7.10. 14.30 hod.

Dekorativní tvary z papíru přilepené na hlavičky
tužek.

Malovásek + hry
a soutěže pro děti
spojené s prohlídkou kina

sobota 13. 10. 11:00 hod. (*)
ČR 1965 / animovaný
Režie: BŘETISLAV POJAR

Pásmo filmů: K princeznám se nečuchá,Psí kusy, O pardálu,
který voněl, Nazdar, kedlubny!

Říjen ve znamení oslav a Visegrádu

Pojďte pane,
budeme si hrát!

V říjnu roku 1967 zahájilo kino Hvězda své promítání, na letošní říjen tedy připadají Oslavy 40 let kina Hvězda. Hlavní program
těchto oslav proběhne v sobotu 13. října, naše kino bude v tento den od dopoledních hodin až do noci promítat pro veřejnost zdarma. Na programu jsou filmy pro nejmladší, např. na uherskohradišťsku točená Sonáta pro Zrzku, tak i snímky o hradišťské věznici
Příběhy železné opony, Kauza Uherské Hradiště a představení celovečerního filmu Jméno za účasti tvůrců. K Uherskému Hradišti a
Slovácku se váží další sobotní tituly, (Šumné Slovácko, Jirešův Žert, Slovácko sa nesúdí ad.). Vraťme se ale k ARTU… První říjnový ART
představí novinku Jana Hřebejka doplněnou o režisérův studentský „kraťas“. O den později uvedeme zdařilé anglické drama
Irina Palm. Brit Paul Greengrass, jehož novinku Bourneovo ultimátum hrajeme v premiérách, nám v daším ARTU přiblíží Let číslo 93,
resp. rekonstrukci událostí na palubě letounu uneseného teroristy 11. září 2001. Poté se s režisérkou Lucií Královou vydáme
po stopách ukradených fotografií čínských turistů ve Ztracené dovolené. Tento film pak také odstartuje Dny kultur zemí Visegrádu,
jejíž převážná část spadá do druhé půle října. Už nyní bychom ale měli upozornit na speciální středeční Zlatý fond dne 9. října,
kdy uvedeme Kalamitu Věry Chytilové s hudbou světoznámého jazzmana Laca Decziho, který bude hostem projekce a následně
také večer vystoupí s kapelou Celula New York v klubu Mír.

ne. 14.10. 15.30 hod.

ČSSR / 63 min. / přístupný / 25, 35 Kč
Režie: BŘETISLAV POJAR
Pásmo příběhů populárních medvědů od Kolína:
Potkali se u Kolína, Jak jeli k vodě, Držte si klobouk, Jak jedli
vtipnou kaši, Jak šli spát.

sobota 13. 10. 10:00 - 13:00 hod.

Výroba bramborových razítek a následně samotná
hra piškvorek, dále hry a soutěže v rámci oslav
kina Hvězda. Možnost prohlídky jindy uzavřených
prostor (promítací kabina, kopule, ...).

Připravujeme: 16. + 21.10. Shrek Třetí, 24.10.
Fimfárum 2, 28.10. Tři veteráni, 31.10. Nekonečný příběh.

Sonáta pro Zrzku
+ hosté: Vít Olmer,
Jan Gogola

Laco Deczi a Celula
New York
středa 10.10. 19.30
vstupné 90, 120 Kč

klub Mír

Jazzová legenda míří do klubu Mír. Laco Deczi je
jednou z nejvýraznějších osobností slovenské, české a následně americké jazzové scény. Pro někoho
samorost, který jde svou vlastní cestou v muzice a
umění, každopádně hudebník a trumpetista výrazných kvalit. Z rodného Slovenska se Laco Deczi
odstěhoval do Brna a zde se proslavil. V šedesátých
letech odchází do Prahy, kde roku 1967 zakládá
skupinu Celula New York, jejíž tvorba vychází (ostatně jako Decziho) z hardbopu. Koncem osmdesátých let Deczi emigruje, aby v Německu a Americe
vydal několik desek. Dnes žije v Americe, kde se živí
výhradně muzikou. Laco Deczi a Celula New York
je jazz z USA. Současné složení: Laco Deczi - trubka,
Eric Meridiano - piano, Noboru Kinukawa - basa,
Vajco Deczi - bubny.
www.lacodeczi.com

Připravujeme: 25.10. Marián Varga - 60 let,
27.10. Longital + Ty Syčáci, 16.11. Visací zámek.

Výstavy

Není výběr!
do 10. 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.

Výstava Institutu
tvůrčí fotografie
Opava
do 10. 10. kino Hvězda - sál

Mezi absolventy je řada výrazných představitelů
mladé generace současné české fotografie, např.
Dita Pepe, Tomáš Pospěch, Barbora Kuklíková,
Jolana Havelková, Jiří Křenek, Vít Šimánek, Evžen
Sobek, Vojtěch Sláma či Daniela Dostálková.

40 let kina Hvězda
13.10. - 3.12. kino Hvězda

Výstava k dějinám kinematografie a promítání v
Uherském Hradišti připomene i vývoj a podobu

Medvídek

+ předfilm Co všechno
chcete vědět o sexu
a bojíte se to prožít
úterý 2. 10.
20.00 hod.

Koncerty

nejznámějších městských kin Mír a Hvězda a dalších
budov, které jako kina sloužily. Věnovat se bude
také proměnám náměstí Míru. V tento den budou
také otevřeny jindy nepřístupné prostory kina (promítací kabina, kopule, …). Městská kina Uherské
Hradiště současně připravují vydání sborníku, který
by se uvedeným tématům věnoval - uvítáme tedy
i vaše vzpomínky k historii kin, promítání nebo
natáčení filmů ve městě. Vernisáž výstavy proběhne v
rámci Oslav 40 let kina Hvězda v sobotu 13.10. od 196 hodin v
kině Hvězda.

Připravujeme

ČR 2007 / 98 min. / od 12
let / ŠÚ / 70, 80 Kč
Režie: JAN HŘEBEJK / Scénář: Petr Jarchovský /
Kamera: Jan Malíř / Hrají:
Aňa Geislerová, Roman
Luknár, Jiří Macháček, Táňa Poctivý film - kdo čeká Pelíšky, bude
Vilhelmová, Ivan Trojan, zklamán, ale kdo tragikomický příNataša Burger, Zuzana Fia- běh ze života, film ho mile překvapí.
lová, Klára Issová, Jiří Men- Beast– www.csfd.cz
zel, Věra Křesadlová ad.
Hořká komedie Jana Hřebejka o světě, ve kterém je ženský princip mocnější než mužský, měkké je mocnější než
tvrdé a voda je mocnější než kámen. Přes poetický název
půjde opět o tragikomedii sázející především na skvěle
napsané postavy a jejich dialogy. „Pokud bychom měli
žánrově film přirovnat k některému dílu světové kinematografie, mohla by to být Americká krása nebo Hana a
její sestry. Je to hodně konverzační film, který zkoumá z
mnoha úhlů fenomén manželství a vše, co k němu patří. Tedy mateřství, otcovství, nevěry… To, jak je někdy
manželství rozkládáno plíživě, nebo naopak, jak i velké
zásahy zvenčí ho nerozklíží. Těžiště je tedy v postavách
a jejich psychologii,“ vysvětluje Jan Hřebejk. Petr Jarchovský k tomu podotýká, že kdyby neexistoval film Tajnosti a lži, jeden z jejich nejoblíbenějších filmů, nynější
Medvídek by se takto mohl jmenovat. V příběhu o trojici kamarádů a jejich partnerkách se opět sešlo několik
herců, se kterými režisér již spolupracoval: Nataša Burger,
Jiří Macháček a také Aňa Geislerová a Roman Luknár. Ti
budou stejně jako v Krásce v nesnázích hrát partnery.
Autoři ovšem pro ně vymysleli naprosto odlišné postavy,
a tak bude pro diváky jistě velice zajímavé sledovat, jak
se může vztah mezi dvěma herci na plátně vyvíjet. Šestici
uzavírají Táňa Vilhelmová a Ivan Trojan. Jako bonus uvedeme studentský snímek Jana Hřebejka Co všechno chcete vědět o
sexu a bojíte se to prožít.

Irina Palm
středa 3. 10.
20.00 hod.

Belgie,
Lucembursko,
Německo 2007 / 103 min.
/ přístupný / titulky / 60,
70 Kč
Režie: SAM GARBARSKI /
Scénář: Philippe Blasband,
Sam Garbarski / Kamera:
Christophe Beaucarne / Velmi povedená záležitost, tohle
drama s příchutí černého humoHudba: Ghinzu / Hrají: Mariru mě docela překvapilo. Veškeré
anne Faithfull, Miki Manoj„dráždivé“ elementy se odehrávají
lovic, Jenny Agutter, Dorka
výhradně na verbální úrovni, dialoGryllus ad.
gy jsou výborné, přirozené, mají v
Jeden z nejsilnějších sobě hloubku, vtip, ironii, žal... A sice
filmových
zážitků úsporná, nicméně podmanivá kytaroku přináší příběh rová hudba z dílny Ghinzu. Marianne
padesátnice
Mag- Faithfull v roli babičky Maggie je
gie, která se jednoho excelentní, výtečný byl i Miki Manojdne nechá zaměst- lovic á la majitel nočního podniku.
nat v nočním klubu Damiel - www.csfd.cz
londýnského Soho. V

zoufalé snaze získat peníze na operaci vážně nemocného
vnuka přijme práci, nad níž by se dosud při pouhé zmínce
zarděla studem. Pozoruhodné šansoniérce a herečce Marianne Faithfullové je v romantické tragikomedii neméně
skvělým protihráčem kusturicovský herec Miki Manojlović,
jehož na první pohled hochštaplerský majitel klubu začne
díky odzbrojující přirozenosti stárnoucí ženy znovu vnímat
hluboko zasuté city. Bizarní idyla nově nabyté Maggiiny
existence končí okamžikem, kdy se o nové, byť dočasné
identitě dozvídají nejen pomlouvačné sousedky, ale především syn Tom. Nevtíravě osobitá režie Sama Garbarského
dává prostor strhujícímu herectví, jehož působivost umocňuje skvěle vystavěná atmosféra s melancholickým hudebním doprovodem, který je příběhem sám o sobě.

Let číslo 93
pátek 5. 10.
20.00 hod. (*)

United 93 / V.Británie 2006 /
111 min. / od 15 let / titulky
/ ŠÚ / 40, 50 Kč
Režie: PAUL GREENGRASS
/ Scénář: Paul Greengrass
/ Kamera: Barry Ackroyd /
Hudba: John Powell / Hrají: Greengrass do toho jde vlastně
Christian Clemenson, Trish pořád stejně a pořád stejně dobře
mu to vychází. Vyhnout se hodnoceGates, Polly Adams, Cheyenní a jen popisovat je totiž ten nejne Jackson, Opal Alladin ad.
lepší způsob, jak strhnout na svou
11. září 2001 teroristé
stranu, odvést kvalitní řemeslo a
unesli čtyři letadla. Tři
přitom nechat i nějakou tu myšlenku
zasáhla svůj cíl, tohle mezi řádky, která nemusí být nutně
je příběh čtvrtého z řvána nahlas.
nich. Dlouhých pět let
Tosim– www.csfd.cz
muselo uběhnout, než
o tomto strašlivém dni vzniknul první film, na který se diváci můžou vypravit do kin. Let číslo 93 Paula Greengrasse
je nejen první, ale také jedinečný. Nesnaží se vodit diváky
za ručičku a dávat na složité otázky jednoduché odpovědi. Spíš se pokouší být nestranným svědkem dne, v němž
se během pár hodin změnily milióny osudů a několik tisíc
se jich uzavřelo. Film Let číslo 93 je strhujícím a provokativním dramatem, vyprávějícím příběh lidí, kteří se stali
přímými svědky únosu čtvrtého letadla v den nejhoršího
teroristického útoku v dějinách Ameriky. Greengrassovým
záměrem bylo pohybovat se v průběhu celého filmu pouze mezi letovými dispečery, pasažéry a posádkou. „Není
to film s jasně strukturovanými postavami. Je to příběh o
44 lidech, které začínáme sledovat od příjezdu na letiště a
pak v reálném čase absolvujeme jejich devadesátiminutovou cestu vstříc obrovskému hrdinství tváří v tvář téměř
jisté smrti,“ vypráví režisér Paul Greengrass. Při natáčení filmaři úzce spolupracovali s pozůstalými po pasažérech a
členech posádky a využívali všechny dostupné materiály,
které dokumentovaly osudný let a události na jeho palubě,
jež vedly až k pádu letadla v Pensylvánii. Ocenění: 2 nominace na Oscara.

Ztracená dovolená
úterý 9. 10.
20.00 hod.

ČR 2006 / 85 min. / dokumentární / přístupný / 45,
55 Kč
Režie: LUCIE KRÁLOVÁ / Scénář: Lucie Králová / Kamera:
Tomáš Sabo, Braňo Pažitka /
Hudba: Petra Gavlasová
V roce 2001 našel český cestovatel Láďa

Letec
čtvrtek 11. 10.
20.00 hod.

The Aviator / USA, Japonsko, Německo 2004 / 169
min. / od 15 let / titulky /
40, 50 Kč
Režie: MARTIN SCORSESE / Kamera: Robert
Richardson / Hudba: Ho- Pokud je Letec něčím především,
ward Shore / Scénář: John pak dokonalou ukázku vrcholného Hollywoodu, toho Hollywoodu,
Logan / Hrají: Leonardo
který Hughes pomáhal ve dvacátých
DiCaprio, Cate Blanchett,
letech svými smělými vizemi budoKate Beckinsale, Gwen
vat. Je to precizně naplněné žánrové
Stefani, Ian Holm ad.
schéma, které nabízí jak dechberouHoward Hughes je cí špektákl, tak skvělou dramatickou
mužem, pro kterého filmařinu. Nelze nepochválit famóznení žádný sen nedo- ní kameru, skvěle začleněné triky,
sažitelný. Na sklonku perfektní dobovou muziku, která
20. let minulého sto- všemu dává styl a atmosféru.
letí natáčí filmové Marigold – www.csfd.cz
drama z 1. světové
války Pekelní andělé, které se stane legendou. Výstřední
miliardář není jen režisérem a producentem filmů spoutávajících fantazii davů. Za svého života se stává vlastníkem filmové společnosti RKO Pictures, a především pak
průkopníkem letectví. Často s ledovým klidem balancuje na křehké hranici mezi životem a smrtí. Je zároveň
mužem, který dokáže okouzlit nejkrásnější ženy světa –
hollywoodské hvězdy Katharine Hepburn či Avu Gardner.
Jeho největší životní láskou však zůstává létání a touha
po dokonalosti... Neuvěřitelný životní příběh Howarda
Hughese přenesl na stříbrné plátno režisérský mistr Martin Scorsese (Gangy New Yorku, Casino, Mafiáni). Nejočekávanější film roku 2005 získal 5 ocenění Oscar a 3 Zlaté Glóby.

V druhé polovině
října nabízíme
Filmové premiéry

18.10.–24.10. Gympl
ČR 2007 / Režie: TOMÁŠ VOREL
22.10.–24.10. Denní hlídka
Rusko 2006 / Režie: TIMUR BEKMAMBETOV
26.10.–28.10. Mr. Brooks
USA 2007 / Režie: BRUCE A. EVANS
26.10.– 28.10. Koření života
USA 2007 / Režie: SCOTT HICKS
30.10. Můj vůdce: Skutečně skutečná skutečnost o Adolfu
Hitlerovi
Německo 2007 / Režie: DANI LEVY
31.10. Ďáblova dílna
Německo 2007 / Režie: STEFAN RUZOWITZKY

Zlatý fond

čt. 18.10. 16.00 Fitzcarraldo
Peru, Německo 1982 / Režie: WERNER HERZOG
st. 24.10. 16.00 Muž, který spadl na Zemi + úvod J.Černý
Velká Británie 1976 / Režie: NICOLAS ROEG
ne. 28.10. 17.30 Ostře sledované vlaky
ČR 1966 / Režie: JIŘÍ MENZEL

ARTkino

út. 16.10. 20.00 Interview
USA 2007 / Režie: STEVE BUSCEMI
st. 17.10. 20.00 Interview podle van Gogha
Nizozemí 2003 / Režie: THEO VAN GOGH
ne. 21.10. 20.00 Náměstí Spasitele
Polsko 2006 / Režie: KRZYSZTOF + JOANNA KRAUZE
út. 23.10. 20.00 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny
Rumunsko 2007 / Režie: CRISTIAN MUNGIU
st. 24.10. 20.00 (*) Konec
Maďarsko 2007 / Režie: GÁBOR ROHONYI
po. 29.10. 20.00 Můj vůdce: Skutečně skutečná 		
skutečnost o Adolfu Hitlerovi
Německo 2007 / Režie: DANI LEVY
út. 30.10. 20.00 Černá kniha
Německo, Belgie, Nizozemí, VB 2006 / Režie: PAUL
VERHOEVEN
st 31.10. 20.00 Ďáblova dílna
Německo 2007 / Režie: STEFAN RUZOWITZK

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Amélie
z Montmartru
čtvrtek 4. 10.
16.00 hod.

Le
fabuleux
destin
d´Amelie Poulain / Francie
2000 / 120 min. / titulky
/ od 12 let / na průkazku
zdarma, 50 Kč
Režie: JEAN-PIERRE JEUNET / Scénář: Guillaume
Laurant, Jean-Pierre Jeunet / Kamera: Bruno Del- Snímek Amélie z Montmartru
bonnel / Hudba: Yann Tier- osobně považuji za filmový klenot
sen / Hrají: Audrey Tautou, - výborné herecké výkony, neskutečMathieu Kassovitz, Rufus, ně roztomilá Audrey Tautou, krásná
Jamel Debbouze, Domi- atmosféra filmu (hra barev, stínů
nique Pinon, Isabelle Nan- etc.), perfektní a bezchybná práce
ty, Michel Robin, Yolande s kamerou, excelentní scénář, řada
nevšedních a geniálních filmových
Moreau ad.
Amélie žije v pařížské nápadů a „vtípků“, citlivě podaná
a moudrá myšlenka, krásná frančtvrti Montmartre, ktecouzská hudba etc. Podobně jako
rá je světem sama pro
ve snímku Delikatesy i tentokrát
sebe. Je číšnicí v místJean-Pierre Jeunet využívá prvků
ním bistru, nakupuabsurdity - vše však ve velmi citlivé
je u místního zelináře, míře. Snímek tím „nezabředává“ do
zdraví sousedy jako na efektní fantasmagorie (viz výborný
malém městě. V jejím snímek Delikatesy), ale získává na
životě se nikdy neu- půvabu, kouzlu a humoru.
dálo nic zvláštního, až
Zputnik– www.csfd.cz
na matčinu smrt, nad
níž Améliin tatínek stále truchlí. Asi by zůstala smířená se
svým osamělým údělem, kdyby jednoho dne neobjevila ve
svém bytě ukrytý poklad v podobě staré krabice. Nejenže
se rozhodne po létech doručit krabici jejímu majiteli, ale
dospěje současně k poznání, že může pomáhat zlepšovat
a napravovat okolní svět. V moři dobrých skutků se osud
usměje i na ni a zamiluje se. Trvá to však nějaký čas, než
se s neznámým sympatickým mužem seznámí a než mu
dovolí rozšifrovat své tajemné zprávy…

středa 10. 10.
16.00 hod.

ČR 1981 / 96 min. / od 12
let / na průkazku zdarma,
50 Kč
Režie: VĚRA CHYTILOVÁ
/ Scénář: Věra Chytilová,
Josef Šilhavý / Kamera:
Hlavní hvězdou filmu pro mně není
Ivan Šlapeta / Hudba: Laco
Bolek Polívka, ale půvabná zimní
Deczi / Hrají: Bolek Polívka,
krajina Jizerských hor a hudba Laco
Dagmar Bláhová, Jana SynDecziho. Obojí dodává filmu kouková, Jaroslava Kretschmezelnou atmosféru. Dokonce se dá i
rová, Zdeněk Svěrák, Broni- přežít malá herecká kreace hereckéslav Poloczek ad.
ho neumětela Švorce v roli přednosty.
Pestrý,
epizodicky
Lima– www.csfd.cz
bohatý děj filmu Kalamita je organizovaný okolo candidovského příběhu mladého muže, který se snaží v životě plném úplatkářství a
promiskuity prorazit podle zásad, které sledují jeho smysl
pro čest a svědomí. Opouští vysokoškolské studium, aby
navázal na rodinnou tradici a pracoval jako strojvůdce
horské lokálky. Smysl pojmu „kalamita“ rezonuje takřka ve
všech jeho lidských kontaktech: jeho představy o poctivosti, nezištnosti a upřímnosti neustále vstupují do konfliktu
s realitou. Film je naplněn ironickým humorem a je natočen kamerou, která s živostí snímá okolní dění. Obsahuje
řadu estrádních výstupů, gagů a mrazivých satirických čísel; zvýšenou pozornost si rovněž zasluhuje zvuková stopa. Kalamita je umírněně rozhněvaná komediální moralita s Bolkem Polívkou, pro něhož byla role Honzy Dostála
první velkou filmovou příležitostí. Na tomto díle se známý brněnský herec ještě scenáristicky nepodílel. S Věrou
Chytilovou pak spolupracoval i na dalších filmech (Šašek a
Královna, Dědictví aneb Kurvahošigutntag). Jako bonus uvedeme v rámci projekce ukázku z filmu Laca Decziho Celuloid (1973,
hudba Laco Deczi, Sarka Dvořák) a za osobní přítomnosti autora
osvětlíme i souvislosti filmové a performerské tvorby Laca Decziho
a jeho spojitost s Jiřím Šebánkem a osobnosti Járy Cimrmana. Hostem projekce bude autor soundtracku, světoznámý jazzman Laco
Deczi, který také od 19:30 vystoupí v klubu Mír se svou kapelou
Celula New York.

Bijásek

st. 17.10., ne. 21.10. 15.30 Shrek Třetí
USA 2007 / Režie: CHRIS MILLER, RAMAN HUI
st. 24.10. (*) 15.30 Fimfárum 2
ČR 2006 / Režie: JAN BALEJ, AUREL KLIMT ad.
ne. 28.10. 15.30 Tři veteráni
ČR 1983 / Režie: OLDŘICH LIPSKÝ
st. 31.10. 15.30 Nekonečný příběh
USA 1984 / Režie: WOLFGANG PETERSEN

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Oslavy 40 let kina Hvězda
13.10. 2007

V říjnu letošního roku uplyne 40 let od otevření „prvního širokoúhlého kina v okrese Uh.Hradiště“ a
Městská kina přichystala na sobotu 13. října celodenní bezplatný filmový program za účasti autorů a
se spoustou známých osobností. Pozvání přijal i architekt kina Hvězda, pan Zdeněk Michal. Vstup v
rámci oslav výročí města bude na všechny programy zdarma. Po celý den je také možnost navštívit
jindy nepřístupné prostory (kopule, promítací kabina, ...). Vedle filmů bude otevřena také výstava k
dějinám kinematografie v Uh.Hradišti, budovám kin ve městě a proměnám náměstí Míru. V rámci
XIII. Semináře britského filmu (29.11. – 2.12.) pak bude navíc pokřtěna publikace s názvem „Historie
promítání a kina Hvězda v Uh.Hradišti“.

Program - všechny projekce zdarma:
Otevřené kino Hvězda

sobota 13. 10. po celý den
Jedinečná možnost nahlédnout do zákulisí.

Malovásek + hry a soutěže pro děti

Paní Ida (ČR, režie: Jan Gogola ml.), Šumné Slovácko (ČR 2005, režie: Radovan Lipus),
Na cestě po Dolňácku a Horňácku (ČR 2007,
režie: Oto Kallus).

sobota 13. 10. 10.00 - 13.00 hod.
Slovácko sa nesúdí
Výroba bramborových razítek a následně hra sobota 13. 10. 17.00 hod. (*)
piškvorek, dále hry, soutěže a prohlídka kina. Režie: PETR TUČEK / ČR 1974
Josef Króner a Oldřich Velen jako dva nerozSonáta pro Zrzku + hosté
luční kamarádi, kteří musejí být u všeho.
sobota 13. 10. 11.00 hod.
Režie: VÍT OLMER / ČR 1980 / 78 min.
Vernisáž výstavy 40 let kina Hvězda
Příběh malé klavíristky Petry o její cestě za při- sobota 13. 10. 19.00 hod.
jímacími zkouškami na konzervatoř. Film byl Výstava k dějinám kinematografie a promínatáčen v Uherském Hradišti a okolí.
tání v Uherském Hradišti připomene i vývoj
a podobu nejznámějších městských kin Mír
Pane, k princeznám se nečuchá
a Hvězda a dalších budov, které jako kina
sobota 13. 10. 11.00 hod. (*)
sloužily. (Součástí košt vína.)
Režie: BŘETISLAV POJAR / ČR 1965
Zasloužená klasika české animace.
Pásmo Žert a Hradiště ve filmu + hosté
sobota 13. 10. 20.00 hod.
Pietní setkání u Památníku obětem Pásmo filmů: Slovácko vítá presidenta
komunismu
republiky (ČSR 1937), Zkouška (ČR 1977,
sobota 13. 10. 13.00 hod. Palackého nám.
režie: Antonín Kachlík), Žert (ČR 1968, režie:
Jaromil Jireš).

Pásmo „Ta hradišťská věznice + hosté

sobota 13. 10. 14.00 hod.
Pásmo filmů: Příběhy železné opony (ČR
2005-2006, režie: Ján Novák), Kauza Uherské Hradiště (ČR 2006, režie: Kristina Vlachová) a představení filmu Jméno (ČR 2007-2008,
režie: Ján Novák).

Tmavomodrý svět

Setkání u cimbálu a vína

sobota 13. 10. 22.00 hod.
Společenský večer na závěr oslav.

Po celý den občerstvení za laskavé spolupráce prestižní vinotéky Vinarius, SŠHO Uherské
Hradiště, Pekárny Na Pálenici Vlčnov a řeznictví Kadlček.

sobota 13. 10. 14.00 hod. (*)
Režie: JAN SVĚRÁK / ČR, Velká Británie, Více informací na adrese www.mkuh.cz
Německo, Dánsko 2001 / 112 min.
Film Jana a Zdeňka Svěrákových o přátelství,
lásce, odvaze a také hořké odměně dějin.

Šumné Slovácko + hosté
Lucie Králová přichází, aby nám
dokázala, že čeští dokumentaristé
jsou si těchto silných zbraní svého

Kalamita, legenda
Cimrman + host:
Laco Deczi

sobota 13. 10. 17.00 hod.
Pásmo filmů: Slovácká kubaňa (ČR 1939),

