
Oko bere 
21 / USA 2008 / 123 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 
Režie: ROBERT LUKETIC / Hrají: Jim Sturgess, Kevin Spacey, Kate Boswor-
th, Laurence Fishburne, Liza Lapira, Aaron Yoo ad.
Pět studentů, jeden skvělý plán a Las Vegas na lopatkách. 
Ben Campbell (Jim Sturgees) je stydlivý a geniální student, 
který nachází odpověď na svoje problémy s financová-
ním studia v hazardních hrách. Je mu nabídnuto členství 
ve skupině nejnadanějších studentů, kteří každý víkend 
odjíždějí pod falešnou identitou do Vegas, kde využívají 
svých dovedností k tomu, aby si v kartách přišli na slušné 
peníze. Jejich potenciál objevil svérázný profesor matema-
tiky a génius v oboru statistiky, Micky Rosa (Kevin Spacey), 
a společnými silami vymysleli způsob, jak herní systém 
pokořit. Zásluhou toho, že se naučili počítat karty a osvo-
jili si komplikovaný systém tajných signálů, jsou schopni 
vyhrávat v kasinech pohádkové částky. Ben, který pod-
lehne vidině peněz, životnímu stylu v Las Vegas a chytré 
a pohledné člence jejich týmu, Jill Taylor (Kate Bosworth), 
stále více riskuje. Ačkoliv počítání karet není nezákonné, v 
sázce je mnoho a záhy nejde jen o to orientovat se v kar-
tách, ale také o nutnost nenechat se přistihnout hrozivým 
šéfem ochranky jednoho z kasin: Colem Williamsem (Lau-
rence Fishburne).

Smrt on-line  
Untraceable /  USA 2008 / 100 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč 
Režie: GREGORY HOBLIT / Hrají: Diane Lane, Billy Burke, Colin Hanks, 
Joseph Cross, Mary Beth Hurt, Tyrone Giordano, Christopher Cousins, 
Daniel Liu ad.
Za co všechno může internet. Jennifer Marshová (Diane 
Lane) je svobodná matka ale především agentka FBI, kte-
rá společně se svým kolegou Griffinem Dowdem (Colin 
Hanks) pátrá ve dne v noci po lidech porušujících zákony 
prostřednictvím internetu. Jednoho dne dostanou tip na 
bizarní stránky, na kterých jejich autor zabíjí nejenom zví-
řata ale také lidi a to v přímé závislosti na jejich návštěvnos-
ti. Úporná snaha okamžitě vypátrat provozovatele se však 
mění v beznadějné zjištění, že jejich umístění je prakticky 
nevysledovatelné… Už vůbec však nemají tušení, že hlav-
ním předmětem zájmu „majitele stárnek“ se stávají právě 
oni sami… Poté, co se do rukou brutálního vraha dostává 
také agent Dowd je Marshová nucena spojit síly s místním 
policejním detektivem (Billy Burke) a najít vraha dříve, než 
její kolega ve vražedné hře podlehne.Film je dílem režiséra 
Gregoryho Hoblita, který se proslavil svým prvním filmem 
Prvotní strach.

Bathory  
ČR, SR, Maďarsko 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 90 Kč 
Režie: JURAJ JAKUBISKO / Hrají: Anna Friel, Karel Roden, Hans Mathe-
son, Vincent Regan, Franco Nero, Deana Horváthová, René Štúr, Jiří 
Mádl, Lucie Vondráčková, Andrej Hryc, Boleslav Polívka, Jiří Korn ad.
Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší 
filmový projekt střední Evropy přivádí k životu krvavou 
legendu o Čachtické paní. Ta se podle pověstí koupala v 
krvi panen a na svých panstvích po léta vraždila a muči-
la své poddané. Kruté skutky dovedly hraběnku Erzsébet 
Báthory (1560 - 1614) až do Guinnessovy knihy rekordů, v 
níž je vedena jako největší vražedkyně všech dob. Výprav-
ný snímek plný velkolepých bitev i osobních dramat v pro-
dukci společností Jakubisko film, Film and Music Entertain-
ment (UK) a Eurofilm Studio (HU) je patnáctý celovečerní 
film Juraje Jakubiska. Ústřední postavou filmu je Erzsébet 
Báthory, u nás známá jako Alžběta Báthory. Kým ve sku-
tečnosti byla? „Krvavou hraběnkou“, sadistickou vražedky-
ní, nebo obětí temných intrik, pomluv a bezpráví? Krutou, 
nemilosrdnou vladařkou, či zranitelnou, osamělou vdovou, 
jejíž krutost nepřesáhla zvyky doby? Nebo obojím? Pohle-
dy historiků na životní příběh této kontroverzní šlechtič-
ny se rozcházejí. Pojetí její osoby coby vraždícího monstra 
zpochybňují nové důkazy ukazující na hraběnku, která se 
díky svému bohatství a nezávislosti stala terčem spiknutí 
lidí, usilujících o její rozsáhlé majetky. Svědecké výpově-
di o jejích krutostech jsou konfrontovány s faktem, že ve 
svém čachtickém sídle byla uvězněna bez procesu a soudu. 
Režiséra Juraje Jakubiska zaujal právě „nový“ pohled.
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kino Hvězda 

 Náměstí Míru 951 
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tel. i fax: +420 572 553 765 
e-mail: pokladna@mkuh.cz 

1.–31. červenec 
červenec

Filmové léto
aneb Dárky na 

prázdniny

Tak jako každý rok pro festivalové 
účastníky (viz blížící se MFF Karlo-

vy Vary nebo domácí Letní filmová 
škola), také pro nás v kině není léto 

dobou umrtvení.

Hned na začátek července jsme pro 
ty z vás, kteří ještě neviděli a teď si 

čas najdou, připravili malou přehlíd-
ku Best of leden - červen 2008. Snad se 
vám v ní zjeví váš filmový dárek na 

úvod léta. Přes léto se také intenziv-
ně zapojujeme do Hradišťského kultur-

ního léta a rozvíjíme projekt jinak pojí-
maného letního kina - ve Smetanových 

sadech záměrně uvádíme spíše filmo-
vou (často evropskou nebo domá-

cí) klasiku či výborné tituly několika 
minulých let. Vstup volný. Letos se 

náš „letňák“ navíc zapojí i do největší 
filmové akce - 34. Letní filmové školy. 

Do kin se v polovině července vydá 
čtyřikrát odložená premiéra nového 

opusu Juraje Jakubiska Bathory. Pro 
diváky kina Hvězda máme zajímavé 

doplnění. Výstavu grafik nejen filmaře 
Jakubiska, kterou přebíráme právě z 

K.Varů a bude u nás až do konce srp-
na. A letní kruh se uzavřel...

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

vystoupení domácích  
i zahraničních skupin

Smetanovy sady (park)                 
Letní kino

filmový doprovod i oživení 
Hradišťského kulturního 

léta

František je děvkař
ČR 2008 / 95 min. / od 12 let / 80 Kč 
Režie: JAN PRUŠINOVSKÝ / Hrají: Josef Polášek, Ela Lehotská, Martin 
Pechlát, Petra Nesvačilová, Zdena Hadrbolcová, Leoš Noha, Arnošt 
Goldflam, Petr Čtvrtníček, Marika Procházková ad.

Když už nevíte koho podvádět, zbývá podvádět snad jen 
sám sebe. Příběh Františka Soukenického (Josef Polášek) je 
ve své podstatě velmi jednoduchý. František je muž v pro-
duktivním věku. Ve své profesi dosáhl jistého kreditu. Má 
vlastní psychiatrickou ordinaci a spoustu klientů. Se svou 
manželkou Eliškou (Ela Lehotská) se nastěhoval do nového 
domu. Splácí hypotéku. Má se dobře. Až jednoho dne šláp-
ne poněkud vedle a spustí tím těžko kontrolovatelnou lavi-
nu událostí. Ztratí práci, žena ho vystřídá za někoho jiného 
a střecha nad hlavou mu odlétá do teplých krajin. A nejhor-
ší ze všeho je, že si za to všechno opravdu může sám.

Letopisy Narnie:  
Princ Kaspian  
Chronicles of Narnia: The Prince Caspian / USA 2008 / 144 min. / přístup-
ný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
Režie: ANDREW ADAMSON / Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Anna 
Popplewell, William Moseley, Peter Dinklage, Georgie Henley, Liam 
Neeson, Tilda Swinton ad. 

Všechno, co jste dosud znali, se navždy změnilo. Skříň je 
pryč, Bílá čarodějnice je mrtvá a Aslana přes tisíc let nikdo 
neviděl. Snímek Letopisy Narnie: Princ Kaspian je druhým 
pokračováním ságy, která započala v roce 2005 uvedením 
obrovsky úspěšného filmu Letopisy Narnie: Lev, čarodějni-
ce a skříň. V tomto novém filmu se ale sourozenci Peven-
sieovi – Peter, Zuzana, Edmund a Lucie – vracejí do velmi 
odlišné země, než jakou na konci jejich minulého dobro-
družství opustili. Zemi vládne železnou rukou zlý král Miraz 
a narnijská bájná stvoření a mluvící zvířata se ukrývají. Sou-
rozenci, povolaní zpět z válkou sužované Anglie, se musejí 
pokusit o záchranu mírumilovných narnijských obyvatel a 
pomoci zpátky na trůn jeho náležitému dědici, mladému 
princi Kaspianovi.

Moje borůvkové noci
My Blueberry Nights / Hong Kong, Čína, Francie 2007 / 111 min./ od 12 
let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: KAR-WAI WONG / Hrají: Norah Jones, Jude Law, David Strathairn, 
Natalie Portman, Rachel Weisz ad.
Jaká vzdálenost dělí zlomené srdce od nových začát-
ků? Jak se její délka měří? Peněžní sumou, dálkou, kterou 
jste ušli, nebo množstvím vzpomínek? Elizabeth (Norah 
Jones), zklamaná mladá žena, se vydává na pouť za úče-
lem sebepoznání ve snaze vyléčit zlomené srdce. Zatímco 
se její emocionální jizvy zacelují, prožívá s těmi, které při 
svých toulkách potkává, nové a zcela nečekané situace. 
Ať už jde o poetické filozofování s majitelem noční kavár-
ny (Jude Law), zoufalé plány hazardní hráčky, které se lepí 
smůla na paty (Natalie Portman), či o zničený vztah mezi 
policistou (David Strathairn) a jeho vzpurnou manželkou 
(Rachel Weisz)... Všechny tyto zážitky mění Elizabethin pří-
stup k životu, vztahům a nakonec i k sobě samé. Zvolna se 
osvobozuje z pout minulosti a objevuje novou cestu - tu, 
na jejímž konci čeká opravdová láska. Film v režii světově 
uznávaného režiséra Wong Kar Waie je působivým příbě-
hem, který diváka provede dálavami, rozprostírajícími se 
mezi bolestí ze ztracené lásky a radostným znovuobjeve-
ním sebe samého.

Smutek paní Šnajderové
ČR 2006 / 110 min./ přístupný / 75 Kč 
Režie: PIRO MILKANI / Hrají: Kreshnik Ahelilaj, Aňa Geislerová, Barbora 
Štěpánová, Tomáš Töpfer, Michele Placido ad.
Romance jednoho léta. Je horké léto na začátku 60. let 
minulého století a právě se začíná neuvěřitelné, ale pravdi-
vé dobrodružství tří mladých studentů pražské FAMU, kteří 
odjíždějí z velkoměsta do Českého Šternberku, aby natočili 
svůj absolventský film. Brzy se seznamují nejen s prostře-
dím továrny na výrobu motocyklů, o níž mají natáčet, ale i 
s rozvernými mladými „soudružkami“, bodrou hospodskou 
(Bára Štěpánová) nebo se stranicky zapáleným vedoucím 
továrny (Tomáš Tőpfer). Osudová setkání zažívá především 
jeden ze studentů - Albánec Leke Seriani (Nik Xhelilaj). Už 
od první chvíle jej upoutá krásná, záhadná a podivně smut-
ná paní Šnajderová (Anna Geislerová), manželka věčně opi-
lého šéfa místní policejní stanice, se kterou později prožívá 
hluboký milostný vztah. Nakonec se však Leke musí roz-
hodnout mezi láskou a svou rodinou v Albánii. V tomto 
důležitém okamžiku je pro něho stejně osudové setkání s 
hrabětem Šternberským (Michele Placido), který provždy 
ovlivní jeho život. Režisér Piro Milkani (nar. Albánie) V letech 
1955 - 61 studoval pražskou FAMU, byl spolužákem J. Men-
zela, V. Chytilové, J. Jireše nebo J. Jakubiska. Poté v rodné 
Albánii působil třicet let ve filmovém studiu jako kamera-
man, režisér a scenárista. Natočil 24 hraných filmů a desítky 
dokumentů. V letech 1998 - 2002 působil jako velvyslanec 
Albánské republiky v České a Slovenské republice.

Penelope
Velká Británie, USA 2006 / 102 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: MARK PALANSKY / Hrají: Christina Ricci, James McAvoy, Catheri-
ne O‘Hara, Reese Witherspoon, Peter Dinklage, Richard E. Grant, Nigel 
Havers ad.
Pohádka jako žádná jiná. Schovávala se celý život… je 
čas ukázat světu, kdo doopravdy je. Penelope je kouzel-
ná pohádka o lásce a sebepoznání. Penelope Wilherno-
vá (Christina Ricci), dcera bohatých a vlivných rodičů, trpí 
pečlivě utajovanou rodinnou kletbou, která jí přičarovala 
prasečí rypáček. Stále má ale ještě nějakou naději. Kletba 
bude zlomena, až si ji vezme někdo, kdo bude mít stejně 
jako ona modrou krev. Ukryta v rodinném sídle čeká až jí 
rodiče najdou vhodného ženicha. Každý vhodný nápadník 
je Penelope a jejím velkým věnem nadšen, ale jen do oka-
mžiku, než spatří její obličej. Bulvární novinář Lemon (Peter 
Dinklage), který o kletbě ví a léta se snaží získat fotogra-
fii tajemné dívky, najme hazardního hráče Maxe (James 
McAvoy), aby se v přestrojení ucházel o její ruku a při tom 
ji vyfotil. Maxe Penelope přitahuje, nechce ji ranit, a proto ji 
opouští. Zklamána touto poslední zradou a odhodlána žít 
samostatný život, Penelope uteče od rodiny a jde do světa 
hledat štěstí. Poprvé v životě pozná Penelope jaké to je být 
někým odlišným a co znamená skutečná láska.

Naše tipy 
Best of leden-červen 08
 27. 6. - 10.7.
Výběrová přehlídka diváckých hitů první poloviny 
letošního filmového roku nejen pro ty, co zapomněli 
nebo neměli čas. Vedle nejvíce navštěvovaných titu-
lů uvedeme také pozoruhodná oceněná díla: O rodi-
čích a dětech, Taková normální rodinka, Sweeney 
Todd: Ďábelský holič z Fleet Street, Tahle země není 
pro starý, Karamazovi.

Bathory
čtvrtek 17. 7. - středa 23.7.
Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nej-
dražší filmový projekt střední Evropy přivádí k životu 
krvavou legendu o Čachtické paní.

T

1. út 18.00 František je děvkař – ČR 2008 / 95 min. / od 12 let / 80 Kč

20.30 Skafandr a motýl – USA, Francie 2007 / 120 min. / od 15 let / titulky / 60, 70 Kč ART

2. st 18.00 František je děvkař – ČR 2008 / 95 min. / od 12 let / 80 Kč

20.30 Control – Velká Británie 2007 / 121 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 50, 60 Kč ART

3. čt 16.00 Letopisy Narnie: Princ Kaspian – USA 2008 / 144 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč 

18.30 Moje borůvkové noci – Hong Kong, Čína, Francie 2007 / 111 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 70 Kč 

20.30 O rodičích a dětech – ČR 2007 / 110 min. / přístupný / ŠÚ / 70 Kč Best of

4. pá 16.00 Letopisy Narnie: Princ Kaspian – USA 2008 / 144 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč 

18.30 O rodičích a dětech – ČR 2007 / 110 min. / přístupný / ŠÚ / 70 Kč Best of

20.30 Moje borůvkové noci – Hong Kong, Čína, Francie 2007 / 111 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 70 Kč 

5. so 16.00 Letopisy Narnie: Princ Kaspian – USA 2008 / 144 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč

18.30 Moje borůvkové noci – Hong Kong, Čína, Francie 2007 / 111 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 70 Kč

20.30 Taková normální rodinka – ČR 2008 / 90 min./ přístupný / 75 Kč Best of

6. ne 16.00 Letopisy Narnie: Princ Kaspian – USA 2008 / 144 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč Best of

18.30 Taková normální rodinka – ČR 2008 / 90 min./ přístupný / 75 Kč

20.30 Moje borůvkové noci – Hong Kong, Čína, Francie 2007 / 111 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 70 Kč

7. po 18.00 Letopisy Narnie: Princ Kaspian – USA 2008 / 144 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč

20.30 Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet... – USA, VB 2007 / 117 min. / od 15 let / titulky / 55, 65 Kč ART

8. út 16.00 Letopisy Narnie: Princ Kaspian – USA 2008 / 144 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč

18.30 Smutek paní Šnajderové – ČR 2006 / 110 min./ přístupný / 75 Kč

20.30 Tahle země není pro starý – USA 2007 / 122 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč Best of

9. st 16.00 Letopisy Narnie: Princ Kaspian – USA 2008 / 144 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč

18.30 Karamazovi – ČR, Polsko 2008 / 113 min. / přístupný / ŠÚ / 65, 75 Kč ART

20.30 Smutek paní Šnajderové – ČR 2006 / 110 min./ přístupný / 65, 75 Kč ART

10. čt 16.00 Penelope – Velká Británie, USA 2006 / 102 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč

18.00 Oko bere – USA 2008 / 123 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.30 Karamazovi – ČR, Polsko 2008 / 113 min. / přístupný / ŠÚ / 65, 75 Kč ART

11. pá 18.00 Penelope – Velká Británie, USA 2006 / 102 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.30 Oko bere – USA 2008 / 123 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

21.00 Kulový blesk – ČR 1978 / 82 min. / vstupné zdarma Letní kino

12. so 18.00 Oko bere – USA 2008 / 123 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.30 Penelope – Velká Británie, USA 2006 / 102 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč

21.00 Dvojí život Veroniky – Francie, Norsko, Polsko 1991 / 98 min. / vstupné zdarma Letní kino

13. ne 18.00 Penelope – Velká Británie, USA 2006 / 102 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.30 Oko bere – USA 2008 / 123 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

14. po Juraj Jakubisko: Grafika – 14.7.-31.8. Výstava

18.00 Penelope – Velká Británie, USA 2006 / 102 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.30 Smrt on-line – USA 2008 / 100 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

15. út 18.00 Smrt on-line – USA 2008 / 100 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.30 Penelope – Velká Británie, USA 2006 / 102 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč

16. st 18.00 Penelope – Velká Británie, USA 2006 / 102 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.30 Paříži, miluji Tě – Francie, Švýcarsko, Německo 2006 / 120 min. / přístupný / titulky / 55, 65 Kč ART

17.-18. 18.00 Bathory – ČR, SR, Maďarsko 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 90 Kč

20.30 Bathory – ČR, SR, Maďarsko 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 90 Kč

18. pá 21.00 Ratatouille – USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / vstupné zdarma Letní kino

19. so 18.00 Bathory – ČR, SR, Maďarsko 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 90 Kč

20.30 Bathory – ČR, SR, Maďarsko 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 90 Kč

21.00 Edith Piaf – Francie, Velká Británie, ČR 2007 / 140 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / vstupné zdarma Letní kino

20.-22. 18.00 Bathory – ČR, SR, Maďarsko 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 90 Kč

20.30 Bathory – ČR, SR, Maďarsko 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 90 Kč

23. st 18.00 Bathory – ČR, SR, Maďarsko 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 90 Kč

20.30 Bathory – ČR, SR, Maďarsko 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 90 Kč ART

25. pá 34. Letní filmová škola Uherské Hradiště 2008 – 25.7. - 3.8.              www.lfs.cz

filmové premiéry a novinky



Rok 1968 ve filmu
kino Hvězda a Letní kino Smetanovy sady 
19. - 24.8. 2008
Ať člověk chce či nechce, a někdy už má čtenář novin či 
divák televizí těch „osmičkových“ připomínek už trochu 
dost, roku 1968 se nelze nevěnovat. 

Městská kina svůj zájem a téma zúžila na území naší země 
před čtyřiceti léty a s podtitulem Zmařené naděje uvede v 
blízkosti data obsazení Československa před čtyřiceti lety 
pestrý výběr dokumentů, hraných filmů českých i zahra-
ničních, televizních a filmových dobových reportáží, uni-
kátních záběrů amatérských filmařů a dalších obrazových 
i zvukových připomínek oné doby. Naší snahou je také k 
většině projekcí pozvat zajímavé hosty - ať už filmaře, his-
toriky nebo publicisty. 

Přehlídka se pokusí aspoň ve zkratce zmapovat obrodný 
proces roku 1968 a vývoj následujících událostí a to přede-
vším médiem obrazu. Vedle kina Hvězda se dvě projekce 
uskuteční i v otevřeném prostoru Smetanových sadů. Pů-
jde současně i o rozloučení s letošní sezónou Letního kina.

Na tomto projektu spolupracujeme vedle Národního filmové-
ho archivu s dalšími distributory, ale také s Krátkým filmem Pra-
ha a.s., Ústavem pro studium totalitních režimů, Českým rozhlasem či 
Studiem amatérského filmu.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Skafandr a motýl 
úterý 1. 7. 
20.30 hod.
The Diving Bell and the But-
terfly / Francie, USA 2007 / 
112 min. / od 15 let / titulky 
/ 60, 70 Kč 
Režie: JULIAN SCHNABEL 
/ Hrají: Mathieu Amalric, 
Emmanuelle Seigner, Marie-
Josée Croze, Hiam Abbass, 
Niels Arestrup, Jean-Pierre 
Cassel ad.
Život objevený v 
nehybnosti. Film zná-
mého režiséra Julia-
na Schnabela (Než se 
setmí, Basquiat) se 
skvělým hereckým 
výkonem Mathieua Amalrica (Mnichov) a brilantní kame-
rou Janusze Kaminskeho, který je dvorním kameramanem 
Stevena Spielberga, byl natočen podle skutečného příbě-
hu na základě knižní předlohy Jean-Dominiqua Baubyho, 
který pracoval jako šéfeditor ve francouzském časopise Elle. 
Charismatický a úspěšný Jean-Dominique si užíval života 
až do tragického momentu, kdy po náhlé mozkové přího-
dě ochrne na celé tělo. „Znovuzrodí se jako oko“, je totiž 
schopen komunikovat pouze mrkáním jednoho oka. Jeho 
vůle dál žít a pracovat je obdivuhodná, ve filmu je vykres-
lena jemně a s nadsázkou své vlastní tragédie. Hrdinovi 
skutečného příběhu se totiž podařilo doslova „namrkat“ 
knihu. Bohužel v českém vydání zatím nevyšla. Mathieu 
Amalric, který ztvárnil Jean-Dominique Baubyho, převzal 
roli po původně obsazeném Johny Deppovi, který pro svoji 
vytíženost z filmu odstoupil, a vdechl do postavy silný ná-
boj, který navíc podtrhuje subjektivní kamera. Ocenění: cena 
za nejlepší režii na MFF v Cannes 2007, 4 nominace na Oscara, Zlatý glo-
bus za nejlepší adaptovaný scénář ad.

Control 
středa 2. 7.  
20.30 hod.
Velká Británie, USA 2007 / 
121 min. /od 12 let / titulky 
/ 50, 60 Kč
Režie: ANTON CORBIJN / Hra-
jí: Samantha Morton, Sam 
Riley, Alexandra Maria Lara, 
Joe Anderson, Toby Kebbell, 
Craig Parkinson ad.
Příběh posledních sed-
mi let života Iana Cur-
tise, zpěváka legen-
dárních britských Joy 
Division, kteří na konci 
sedmdesátých let spo-
lu s ostatními kapelami 
z Manchesteru defino-
vali nový směr popu-
lární hudby. Černobílá kamera sleduje Curtise od jeho prv-
ních experimentů s drogami, založení Joy Division a sezná-
mení se s manželkou Debbie, aby se posléze stala němým 
svědkem jeho nejniternějších vnitřních bojů, epileptických 
záchvatů, rozpadu manželství a v závěru i Curtisovy sebe-
vraždy v květnu 1980. Před očima diváků se Curtis postup-
ně proměňuje z energického básníka v unaveného zpěváka 
populární skupiny, který si čím dál víc uvědomuje, že v živo-
tě se dostal přesně tam, kam se dostat nikdy nechtěl. Film je 
natočen podle vzpomínkové knihy Curtisovy manželky a je 
celovečerním režijním debutem Antona Corbijna, známé-
ho fotografa a režiséra videoklipů např. pro U2 a Depeche 
Mode. Ocenění: Nejlepší britský nezávislý film roku 2007, tři ocenění z 
Cannes 2007, Cena londýnských kritiků ad. 

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

Výstavy

Léto, filmy, LFŠ... 
Vždy na přelomu července a srpna probíhá v Hradišti tradiční kulturní svátek v podobě Letní filmové školy a nejinak tomu 
bude i letos. Opět se můžete těšit na pořádnou porci kvalitních filmů, hudby, divadelních představení, výstav, workshopů 
atd. O zajímavé snímky však nebude nouze ani v týdnech předchozích. V rámci našeho ohlédnutí Best of leden-červen 2008  
si připomeneme nejen řadou cen oceněné zahraniční snímky Skafandr a motýl, Control, Sweeney Todd, ale i Zelenkovu ambici-
ózní adaptaci Karamazovi. Následovat bude česko-albánská letní romance Smutek paní Šnajderové, v němž si kromě populární 
Ani Geislerové zahrál i italský herec Michel Placido, známý u nás jako postava komisaře Cattaniho ze seriálu Chobotnice. V 
dalším snímku, Paříži, miluji Tě, se vydáme ve společnosti dvaadvaceti režisérů do nejrůznějších zákoutí evropské metropole, 
kde se odehrávají různé příběhy na téma „láska“. Posledním „předfilmovkovým“ filmem bude Jakubiskova dlouho očeká-
vaná Bathory (foto výše). Stejný snímek pak bude uveden i v rámci slavnostního zahájení letošní 34. Letní filmové školy.

Zlatý fond kinematografie
se vrátí s novým školním rokem.

Nová sezóna projekcí nejvýznamnějších filmů světové i domácí kinema-
tografie startuje ve čtvrtek 4. září od 16 hodin. 

Aktuálně ale sledujte program Letního kina Smetanovy sady, který  
v letních měsících dramaturgicky navazuje právě na Zlatý fond.  

Tvorba dětí:  
Malovásek 2008 
a Plavecká škola 
Uherské Hradiště, 
Prezentace  
dětských televizí
do 10.7. 2008  foyer a sál kina Hvězda

Společná výstava dětských prací  s názvem Tvorba 
dětí představuje práce Plavecké školy Uherské Hra-
diště a Malovásku z první poloviny letošního roku a 
dále prezentuje hradišťské dětské televize Očko (ZŠ 
Čtyřlístek) a Dětská televize (SŠPH). Mimo jiné je na 
pokladně kina Hvězda věnováno místo pro kasičku k dobrovol-
nému dárcovství sbírky Děti dětem. Přispějte i vy na celoroční 
charitativní projekt TV Zlínsko a TV Slovácko.

Juraj Jakubisko: 
Grafika
14.7. - 31.8. kino Hvězda (po dobu LFŠ 
na jiném místě)

Filmové premiéry
4.8. – 6.8. Kung Fu Panda 

USA 2008 / Režie: Mark Osborne, John Stevenson
4.8. – 6.8. Stalo se          

USA, Indie 2008 / Režie:  M. Night Shyamalan
7.8. – 13.8. Temný rytíř 

USA 2008 / Režie: Christopher Nolan 
7.8. – 13.8. Bathory                                        

SR, ČR, Maďarsko, VB 2008 / Režie: Juraj Jakubisko
14.8. –17.8. Hancock                         

USA 2008 / Režie: Peter Berg
14.8. –17.8. Jak ukrást nevěstu                                      

USA, VB 2008 / Režie: Paul Weiland
14.8. – 20.8. Sissi a Yetti                                

Německo 2007 / Režie: Michael Herbig
18.8. – 20.8. Kopačky                            

USA 2008 / Režie: Nicholas Stoller
21.8. – 24.8. Wanted                           

USA 2008 / Režie: Timur Bekmambetov
21.8. – 24.7. Akta X: Chci uvěřit                            

USA, Kanada 2008 / Režie: hris Carter
25.8. – 27.8. Dostaňte agenta Smarta                            

USA 2008 / Režie: Peter Segal
25.8. – 26.8. Indiana Jones a Království křišťálové    Best  of 1/2              

USA 2008 / Režie: Steven Spielberg
28.8. – 31.8. VALL-I                         

USA 2008 / Režie: Andrew Stanton
28.8. – 31.8. Neuvěřitelný Hulk                           

USA 2008 / Režie: Louis Leterrier
29.8. – 30.8. Až na krev                                                          Best of 1/2 2008                    

USA 2007 / Režie: Paul Thomas Anderson
31.8. – 2.9. Sex ve městě                                                       Best of 1/2 2008                    

USA 2008 / Režie: Michael Patrick King

ARTkino 
ne. 3.8. 18.00 Tvář                                                          Ozvěny LFŠ 

Švédsko 1958 / Režie: Ingmar Bergman                
ne. 3.8. 20.00 Tuvalu                                                      Ozvěny LFŠ                     

SRN 1999 / Režie: Veit Helmer         
ne. 3.8. 20.45 Sedím na konári a je mi dobre               Ozvěny LFŠ                     

ČSSR, NSR 1989 / Režie: Juraj Jakubisko         
út. 5.8. 20.30 Personál                                                       Ozvěny LFŠ                     

Polsko 1975 / Režie: Krzysztof Kieślowski   
st. 6.8. 20.30 The Bubble (Bublina)                               Ozvěny LFŠ                     

Izrael 2006 / Režie: Eitan Fox   
st. 13.8. 20.30  Bathory                                        

SR, ČR, Maďarsko, VB 2008 / Režie: Juraj Jakubisko
út. 19.8. 20.30 filmy k roku 1968 (viz níže)                       
st. 20.8. 20.30 filmy k roku 1968 (viz níže)                                
st. 27.8. 20.30 Občan Havel                                                Best of 1/2 2008                    

ČR 2007 / Režie: Pavel Koutecký, Miroslav Janek 

Bijásek a Zlatý fond
mají prázdniny

Letní kino (Smetanovy sady)
ne. 3.8. 20.45 Sedím na konári a je mi dobre                   Ozvěny LFŠ    

ČSSR, SRN 1989 / Režie: Juraj Jakubisko 
pá. 15.8. 20.45 Once 

Irsko 2006 / Režie: John Carney
so. 16.8. 20.45 Pane, vy jste vdova! 

ČSSR 1970 / Režie: Václav Vorlíček
so. 23.8. 20.45 Pelíšky    Ozvěny LFŠ    

ČR 1999 / Režie: Jan Hřebejk 
ne. 24.8. 20.45 Rebelové      Ozvěny LFŠ    

ČR 2001 / Režie: Filip Renč

Více informací o programu 
naleznete na www.mkuh.cz

V měsíci srpnu 
nabídneme 

Nádherný a hluboce lidský film 
amerického režiséra a známého 
postexpresionistického malíře Juli-
ana Schnabela, který pregnantně 
hledá a vymezuje hranice lidského 

- to, co nás dělá člověkem, není tělo, 
nýbrž naše vůle a mysl. 
Radek99 - www.csfd.cz

Ian Curtis. Zpěvák a textař. Člověk. 
Control je jeho biografií, mnohem 
víc je však poctou jeho osobnosti a 
talentu. Režisér Corbijn nabízí jedi-
nečnou možnost nahlédnout do Cur-
tisovy rozervané duše zmítané lás-
kou a nenávistí, bolestí, depresemi a 
strachem z vážné nemoci. Přijměte 
tu nabídku, nebudete litovat.
Molly - www.csfd.cz

pro něj. Zkouška se promění ve strhující představení, kdy 
herci vystupují pro jediného diváka. Náhle největší drama 
neprobíhá na jevišti, ale v hledišti... Karamazovi jsou dra-
matem o morálce, povaze člověka, lidském svědomí, vině, 
trestu a odpuštění. Snímek soutěží v hlavní kategorii na MFF Kar-
lovy Vary 2008.

Smutek paní Šnajderové 
středa 9. 7.  
20.30 hod. 
ČR 2006 / 110 min. / pří-
stupný / 65, 75 Kč 
Režie: PIRO MILKANI / Hrají: 
Kreshnik Ahelilaj, Aňa Geis-
lerová, Barbora Štěpánová, 
Tomáš Töpfer, Michele Pla-
cido ad.
Romance jednoho léta. 
Je horké léto na začát-
ku 60. let minulého sto-
letí a právě se začíná 
neuvěřitelné, ale prav-
divé dobrodružství 
tří mladých studentů 
pražské FAMU, kteří 
odjíždějí z velkoměsta do Českého Šternberku, aby natočili 
svůj absolventský film. Brzy se seznamují nejen s prostře-
dím továrny na výrobu motocyklů, o níž mají natáčet, ale i 
s rozvernými mladými „soudružkami“, bodrou hospodskou 
(Bára Štěpánová) nebo se stranicky zapáleným vedoucím 
továrny (Tomáš Tőpfer). Osudová setkání zažívá především 
jeden ze studentů - Albánec Leke Seriani (Nik Xhelilaj). Už 
od první chvíle jej upoutá krásná, záhadná a podivně smut-
ná paní Šnajderová (Anna Geislerová), manželka věčně opi-
lého šéfa místní policejní stanice, se kterou později prožívá 
hluboký milostný vztah. Nakonec se však Leke musí roz-
hodnout mezi láskou a svou rodinou v Albánii. V tomto 
důležitém okamžiku je pro něho stejně osudové setkání s 
hrabětem Šternberským (Michele Placido), který provždy 
ovlivní jeho život. 

Paříži, miluji Tě 
středa 16. 7. 
20.30 hod.
Paris, je t‘aime / Francie, 
Švýcarsko, Německo 2006 / 
120 min. / přístupný / titul-
ky / 55, 65 kč
Režie: OLIVIER ASSAYAS, 
FRÉDÉRIC AUBURTIN, SYL-
VAIN CHOMET, JOEL COEN, 
ISABEL COIXET, WES CRAVEN, 
ALFONSO CUARÓN, GÉRARD 
DEPARDIEU, ETHAN COEN / 
Hrají: Ben Gazzara, Steve 
Buscemi, Natalie Portman, 
Gaspard Ulliel, Marianne 
Faithfull, Javier Cámara, 
Bob Hoskins ad.
Osmnáct pařížských distriktů plus dvaadvacet režisérů se 
rovná osmnácti „pařížským“ pohledům na lásku v rozpu-
ku, v úpadku, za zenitem, neexistující, chtěnou, k rodině 
a v mnoha dalších jejích tvářích. V Paříži, miluji Tě se sešli 
světoznámí režiséři, mezi něž patří bratři Coenovi, Gus Van 
Sant, Gurinder Chadha, Wes Craven, Walter Salles, Alexan-
der Payne a Olivier Assayas, aby společně ukázali Paříž způ-
sobem, jaký tu ještě nebyl. Natočen lidmi stejně kosmopo-
litními jako město samo. Americký turista vidí rasové napě-
tí a paranoidní vize města. Mladá emigrantka pracuje v 
buržoazním prostředí. Americká hvězdička natáčí film. Muž 
neví, zda být s manželkou nebo milenkou. Mladík pracuje v 
tiskárně a touží po jiném muži. Otec se pere se vztahem ke 
své dceři. Pár se snaží okořenit svůj sexuální život. To je jen 
pár zážitků, které tvoří Paříži, miluji Tě... 

Bathory 
středa23. 7.  
20.30 hod.
ČR, SR, Maďarsko 2008 / 135 
min. / od 12 let / ŠÚ / 80, 90 
Kč
Režie: JURAJ JAKUBISKO / 
Hrají: Anna Friel, Karel Roden, 
Hans Matheson, Vincent 
Regan, Franco Nero, Deana 
Horváthová, Michaela Dro-
tárová, René Štúr, Jiří Mádl, 
Lucie Vondráčková, Andrej 
Hryc, Boleslav Polívka ad.
Historický velkofilm 
Juraje Jakubiska a sou-
časně nejdražší filmový 
projekt střední Evropy 
přivádí k životu krvavou legendu o Čachtické paní. Manžel 
Alžběty Báthoryové, František Nádasdy, bojuje ve válkách 
s Turky a ona sama dohlíží na správu rozsáhlých rodových 
majetků a na výchovu dětí. Manžel jí jednou pošle dárek v 
podobě italského malíře Merisiho Caravaggia, který zůsta-
ne na jejím dvoře několik let. Mezi ním a osamělou ženou 
vznikne zvláštní pouto. Tou dobou se už ale nad její hlavou 
začnou stahovat zlověstná mračna, které ještě víc potemní 
po smrti jejího manžela. Mocná a bohatá žena musí čelit 
nepřátelům, kteří jsou schopní čehokoliv, i vlastním vnitř-
ním běsům. Zvěsti o šílené vládkyni, která se ve snaze zasta-
vit stárnutí koupe v krvi nevinných panen, začínají sílit. V 
roli Alžběty uvidíme britskou herečku Annu Friel; jako její 
manžel František Nádašdy se představí Vincent Regan 
(Trója, 300: Bitva u Thermopyl); Caravaggia ztvárnil Hans 
Matheson (Mlhy Avalonu) a čtveřici hlavních rolí uzavírá 
Karel Roden jako Juraj Thurzo. V dalších úlohách uvidíme 
ze zahraničních herců i Franca Nera nebo Tima Preecea, z 
domácích, česko - slovenských se představí Deana Jaku-
bisková-Horváthová, Bolek Polívka, Marek Vašut, Jiří Mádl, 
Lucie Vondráčková, Andrej Hryc, Monika Hilmerová a další.

Albánský režisér Piro Milkani, jenž 
příští rok oslaví sedmdesátiny, vystu-
doval na pražské FAMU kameru (s 
jeho jménem jsme se pak mohli 
setkat u jedné z povídek okupačního 
triptychu Hlídač dynamitu), avšak 
návratu do své vlasti českému publi-
ku zmizel z dohledu.
Jan Jaroš - www.tiscali.cz

Osmnáctičlenná rodina pětiminu-
tových nedokonalých dětí. Kunde-
rovsky hravá filmová báseň složená 
bohy stříbrného plátna. Nejhutnější 
a nejprchavější esence lásky ...  
k životu.
Nathalie- www.csfd.cz

Sweeney Todd: 
Ďábelský holič  
z Fleet Street
pondělí 7. 7.  
20.30 hod.
Sweeney Todd: The Demon 
Barber of Fleet Street / USA, 
VB 2007 / 117 min. / od 15 
let / titulky / 65, 75 Kč
Režie: TIM BURTON / Hra-
jí: Johnny Depp, Helena 
Bonham Carter, Alan Ric-
kman, Timothy Spall, Sacha 
Baron Cohen ad.
Muzikál z Broadwa-
ye zfilmovaný Timem 
Burtonem s John-
nym Deppem v hlavní 
roli. O vraždícím holi-
či a jedné paní, která 
ho mrtvol zbavovala. 
Nespravedlivě odsou-
zenému Benjaminu 
Barkerovi, který musí ve vězení na druhé straně světa strá-
vit celých 15 let se podaří uniknout do Londýna a je plně 
rozhodnutý pomstít svou rodinu i zmařené roky. V Londý-
ně se setká se svou novou společnicí, paní Neville Lovetto-
vou, změní si identitu na Sweeneyho Todda a začne provo-
zovat svou starou živnost - holičství. Jeho salón je těsně nad 
pekařským krámkem, kde paní Lovettová peče své masové 
bochánky. Todd se zaměří především na svého úhlavního 
nepřítele, soudce Turpina a jeho poskoka Bamforda, kteří 
jej nespravedlivě odsoudili. Když se na scéně objeví konku-
renční holič, okázalý Ital Pirelli, Sweenyho identita je zásad-
ním způsobem ohrožena a proto se rozhodne zprovodit jej 
jedním řezem břitvy ze světa. Zpočátku sice netuší, jak se 
zbavit těla, ale tento problém záhy vyřeší paní Lovettová, 
která vzniklou situaci bere jako východisko ze své svízelné 
situace. Její obchod upadá a proto začne masové bochán-
ky plnit lidským masem. Masové bochánky paní Lovettové 
se záhy stanou londýnskou senzací... Ocenění: 3 nominace na 
Oscara, 2 nominace na cenu BAFTA, 2 Zlaté globy (ze čtyř nominací) ad.

Karamazovi 
středa 9. 7.  
18.30 hod., čtvr-
tek 10. 7. 20.30 
hod.
ČR, Polsko 2008 / 113 min. / 
přístupný / ŠÚ / 65, 75 Kč
Režie: PETR ZELENKA / Hra-
jí: Ivan Trojan, Radek Holub, 
Igor Chmela, Roman Luknár, 
David Novotný, Martin Myšič-
ka, Lenka Krobotová ad.
Originální adaptace 
Dostojevského, v níž 
nechybí typický Zelen-
kův humor, nadsázka a 
mystifikace. Příběh se 
odehrává v současném 
Polsku. Do Krakova přijíždí skupina pražských herců v čele s 
režisérem hry, aby na alternativním festivalu v netradičním 
prostoru oceláren uvedla jevištní adaptaci Dostojevského 
hry Bratři Karamazovi, jejímž základem je vyšetřování otco-
vraždy. V divadelním dramatu, nabitém emocemi - láskou, 
žárlivostí, nenávistí, se řeší otázky víry, nesmrtelnosti a spá-
sy lidské duše. Na pozadí divadelní zkoušky sledujeme osu-
dy hereckého souboru, komické příběhy herců a režiséra. 
Do děje zasahuje i osobní tragédie jednoho z diváků, kte-
rý projeví nezvyklé přání: poprosí herce, aby zahráli jenom 

Excelentní evropský film. Chytře 
pojatá adaptace, výtečné herecké 
výkony, famózní mončičák. Klasická 
látka, silná již ze své podstaty, dosta-
la maximálně působivou formu. Pro 
milovníky divadla, filmového experi-
mentu, Karamazovi.
Renton - www.csfd.cz

Břitvou přeříznout tepnu ať stříká 
krev. Ať hodně stříká! Toužil jsem 
vidět velmi úchylný film s hodně 
velkou porcí krve a Tim Burton mi to 
alespoň částečně splnil. Jeho odvaha 
a výjimečnost je udivující stejně jako 
chlad, který z filmu o pomstě pomocí 
holičské břitvy plyne.
Djkoma- www.csfd.cz

Připravujeme:

Michal je kvítko
neděle 7. 9. 11.00 hod.
ČR 2007 / 60 min. / 120 Kč (předprodej), 140 Kč (na místě), na 
novou průkazku Bijásku sleva 20 Kč 
Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, 
že během představení rozkvete celé jeviště. Mění 
nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých 
rytmech třeba letní plážové Samby, tančit tak budou 
nejen děti, ale i květiny! Pokropte ho vodou a nikdy 
nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem v 
Michalově zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do vše-
ho mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho má 
dokonce legraci!
Tak se přijďte bavit s námi! Už nyní se na vás moc těší-
me!

Bijásek a Malovásek na prázdninách!
Pravidelné projekce rodinných filmů pro nejmenší a klasických 
pohádek, divadelní představení a výtvarná odpoledne pro děti 
budou pokračovat opět od září 2008. 
 
Začínáme 3.9. filmem - překvapením a 7.9. prohlídkou kina a pořa-
dem Michala Nesvadby Michal je kvítko (předprodej od 30.6.).

Mou hlavní motivací, proč chci tento 
film natočit, nicméně není ani tak 
rozporuplnost legendy o Alžbětě 
Bathory, jako spíše snaha ozřejmit 
některé temné a nepopsané stránky 
historie vzniku několika dnešních 
evropských států. 
Juraj Jakubisko - www.tiscali.cz

Zlatý fond kinematografie: 
sezóna 2008/2009

Novou průkazku ZF si můžete vyřídit a 
vyzvednout v pokladně kina Hvězda od 
konce srpna. Nárok na vyřízení (po zadá-
ní údajů do databáze a zaplacení mani-
pulačního poplatku na pokladně kina) 
mají studenti, učitelé, důchodci a vlastní-
ci průkazky ARTkina/Filmového klubu v 
Uh.Hradišti.

34. Letní filmová škola 2008 Uherské Hradiště (25. 7. - 3. 8.)

Koncerty, párty, ...

Doprovodné akce v rámci LFŠ 2008  
v prostorách  klubu/kina Mír. www.lfs.cz

Režisér Juraj Jakubisko oslavil 30. dubna 70. nar-
ozeniny. Slovenský institut v Praze uspořádal při 
této příležitosti retrospektivu jeho filmů a výstavu 
režisérových grafik, která poputuje na MFF Karlovy 
Vary a pak se část výstavy přesune do kina Hvěz-
da u příležitosti uvedení snímku Bathory. Půjde o 
Jakubiskovy kresby a grafiky. Jsou tu portréty herců, 
jeho osobní zážitky a další výtvarné nápady. „Mnozí 
nevědí, že Jakubisko je skvělý grafik a kreslíř, i na jeho 
filmové tvorbě je to vidět,“ říká ředitel Slovenského 
institutu Igor Otčenáš.

Výstava  
československého 
filmového plakátu 
1960-1989
25.7. - 31.8. 2008  foyer a sál kina 
Hvězda

Výstava představí padesát plakátů předních čes-
koslovenských grafiků a výtvarníků, kteří se tvorbě 
autorských, výtvarných plakátů věnovali od počát-
ku šedesátých let dvacátého století. K vidění budou 
vysoce ceněné filmové plakáty stěžejních předsta-
vitelů československého filmového plakátu: Jiřího 
Balcara, Bedřicha Dlouhého, Milana Grygara, Zdeň-
ka Kaplana, Karla Machálka, Karla Teissiga, Karla 
Vacy, Josefa Vyleťala a Zdeňka Zieglera. Celá výstava 
je garantována filmovou galanterií Terryho ponožky.


