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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

Před čtyřiceti
lety
„V pozdním odpoledni a během
večera v úterý 20. srpna 1968 byly do
stavu bojové pohotovosti uvedeny
statisíce vojáků pěti států Varšavské
smlouvy. Podél hranic Československa se shromáždily tisíce vojenských
automobilů, obrněných vozidel a
tanků. Na letištích těchto států byla
připravena letadla ke vzletu směr
Praha, Bratislava, Košice, Brno a další města. Zhruba ve 23.00 překročily
hraniční čáru úderné a průzkumné
skupiny následované masou vojsk a
techniky. Začala operace Dunaj, největší vojenská akce v Evropě od druhé
světové války.
Vyvrcholila tak nespokojenost stranických vedení Sovětského svazu a
některých jeho východoevropských
satelitů s pokusem o reformy v Československu, které vešly do historie jako
Pražské jaro. Svaz sovětských socialistických republik (SSSR) cítil ohrožení
svého velmocenského postavení
ve střední Evropě, obával se potenciální demontáže komunistického
systému sovětského typu v Československu a jeho příklonu k Západu.
To nakonec dovedlo politické vedení
SSSR k rozhodnutí nahradit dosavadní politiku vměšování a nátlaku přímou vojenskou akcí…“
www.ustrcr.cz/cs/srpen-1968
Městská kina si připomínají tyto
úhelné okamžiky historie naší země
filmovou přehlídkou a výstavou
dobových dokumentů. Uvítáme i vaše
exponáty, fotografie, filmy, vzpomínky,
zájem a účast.
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

3. ne 18.00 Tvář – Švédsko 1958 / 100 min. / slovenské titulky / na průkazku LFŠ 2008 zdarma, 40 Kč (ART), 60 Kč
20.00 Tuvalu – Německo 1999 / 101 min. / beze slov / na průkazku LFŠ 2008 zdarma, 40 Kč (ART), 60 Kč
20.45 Sedím na konári a je mi dobre – Slovensko, Německo 1989 / 110 min. / vstup volný
4. po 17.00 Kung Fu Panda – USA 2008 / 92 min. / animovaný / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
18.45 Kung Fu Panda – USA 2008 / 92 min. / animovaný / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.30 Stalo se – USA, Indie 2008 / 90 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
5. út 17.00 Kung Fu Panda– USA 2008 / 92 min. / animovaný / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
18.45 Stalo se – USA, Indie 2008 / 90 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
20.30 Personál – Polsko 1975 / 72 min. / české podtitulky / na průkazku LFŠ 2008 zdarma, 40 Kč (ART), 60 Kč
6. st 17.00 Kung Fu Panda– USA 2008 / 92 min. / animovaný / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
18.45 Stalo se – USA, Indie 2008 / 90 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
20.30 Bublina – Izrael 2006 / 97 min. / anglické tit., české podtitulky / na průkazku LFŠ 2008 zdarma, 40 Kč (ART), 60 Kč
7.-10. 17.30 Bathory – ČR, SR, Maďarsko 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 90 Kč
20.00 Temný rytíř – USA 2008 / 152 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
11.-12. 17.30 Temný rytíř – USA 2008 / 152 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
20.30 Bathory – ČR, SR, Maďarsko / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 90 Kč
13. st 17.30 Temný rytíř – USA 2008 / 152 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
20.30 Bathory – ČR, SR, Maďarsko / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 80, 90 Kč
14.-15. 17.00 Sissi a Yetti – Německo 2008 / 85 min. / přístupný / ŠÚ / 70 Kč
18.45 Hancock – USA 2008 / 92 min. / dabing / přístupný / 80 Kč
20.30 Jak ukrást nevěstu – USA, Velká Británie 2008 / 101 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
15. pá 20.45 Once – Irsko 2006 / 86 min. / od 12 let / titulky / vstup volný
16. -17. 17.00 Sissi a Yetti – Německo 2008 / 85 min. / přístupný / ŠÚ / 70 Kč
18.45 Jak ukrást nevěstu – USA, Velká Británie 2008 / 101 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
20.30 Hancock – USA 2008 / 92 min. / dabing / přístupný / 80 Kč
16. so 20.45 Pane, vy jste vdova! – ČSSR 1970 / 97 min. / vstup volný
18. po 18.00 Sissi a Yetti – Německo 2008 / 85 min. / přístupný / ŠÚ / 70 Kč
20.30 Kopačky – USA 2008 / 110 min. / od 15 let / romantický / titulky / 75 Kč
19. út 16.30 Sissi a Yetti – Německo 2008 / 85 min. / přístupný / ŠÚ / 70 Kč
17.30 Rok 68 - Naděje a Zrada + KF: Jan 69, … – ČR 2008 / 134 min. / 40 Kč (ART), 60 Kč / Hvězdička
18.00 Kopačky – USA 2008 / 110 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
20.30 Den sedmý, osmá noc + KF: Nezvaný host – ČSSR 1969 / 125 min. / 40 Kč (ART), 60 Kč
20. st 16.30 Sissi a Yetti – Německo 2008 / 85 min. / přístupný / ŠÚ / 70 Kč
17.30 Spřízněni volbou, Strahovské události, … – ČSSR 1968 / 123 min. / 40 Kč (ART), 60 Kč / Hvězdička
18.00 Kopačky – USA 2008 / 110 min. /od 15 let / titulky / 75 Kč
20.30 Nesnesitelná lehkost bytí – USA 1988 / 171 min. / 40 Kč (ART), 60 Kč
21. -22. 18.00 Wanted – USA 2008 / 109 min / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
20.30 Akta X: Chci věřit – USA, Kanada 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
23.-24. 18.00 Akta X: Chci věřit – USA, Kanada 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
20.30 Wanted – USA 2008 / 109 min / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
23. so 20.45 Pelíšky + KF k tématu srpna 1968 v UH i ČSSR – ČR 1999 / 110 min. / vstup volný
24. ne 20.45 Rebelové + KF k tématu srpna 1968 v UH i ČSSR – ČR 2001 / 109 min. / vstup volný
25.-26. 18.00 Indiana Jones a Království křišťálové lebky– USA 2008 / 123 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 80 Kč
20.30 Dostaňte agenta Smarta – USA 2008 / 110 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
27. st 18.00 Dostaňte agenta Smarta – USA 2008 / 110 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.30 Občan Havel (režisérská verze!) – ČR 2007 / 145 min. / přístupný / 50, 60 Kč
28. čt 18.30 Vall – I – USA 2008 / 97 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
20.30 Neuvěřitelný Hulk – USA 2008 / 112 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
29.-30. 16.00 Vall – I – USA 2008 / 97 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
18.00 Neuvěřitelný Hulk – USA 2008 / 112 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Až na krev – USA 2007 / 158 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
31. ne 16.00 Vall – I – USA 2008 / 97 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
18.00 Neuvěřitelný Hulk – USA 2008 / 112 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Sex ve městě – USA 2008 / 140 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
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filmové premiéry a novinky
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Naše tipy
Rok 1968 ve filmu

Letní kino

19.8 - 24.8.
Přehlídka filmů k událostem roku 1968 v Československu.

VALL - I

čtvrtek 28. 8. - neděle 31.8.
Nová rodinná animovaná pohádka ze studia Pixar.

Letní kino

ART

ART

ART

ART

Letní kino
Letní kino
Best of

ART

Kung Fu Panda

USA 2008 / 92 min. / animovaný / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
Režie: MARK OSBORNE, JOHN STEVENSON / V českém znění: Saša Rašilov,
Otakar Brousek st., Miroslav Táborský, Tereza Bebarová ad.
Ve studiu DreamWorks se zrodil nový hrdina, který dokáže
skvěle konkurovat jeho dosavadnímu tahounovi Shrekovi.
Zatímco zelený zlobr se usadil, na scénu nastupuje mladý,
neklidný, roztomilý a totálně nešikovný pandí chlapík jménem Po. Ten musí v akcí a vtipem nabitém příběhu ujít neuvěřitelnou cestu, během níž se z uťápnutého prodavače
nudlových polévek stane legendární Dračí bojovník.

Stalo se

The Happening / USA, Indie 2008 / 90 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
Režie: M. NIGHT SHYAMALAN / Hrají: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel,
John Leguizamo, Ashlyn Sanchez, Spencer Breslin ad.
Další dynamický thriller s nečekaným začátkem, prostředkem i koncem. Mohli jsme to vycítit šestým smyslem, viděli
jsme znamení a teď se to stalo. Na světě se objevila úplně
nová epidemie - rychle se šíří a je smrtelná. Jejím nejhorším
symptomem je pak naprostá ztráta základního pudu jedince - pudu sebezáchovy.

Temný rytíř

The Dark Knight / USA 2008 / 152 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
Režie: CHRISTOPHER NOLAN / Hrají: Christian Bale, Heath Ledger, Michael Caine, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal ad.
Bruce Wayne v kostýmu netopýřího muže jde spolu s poručíkem Jamesem Gordonem z Gothamské policie po gaunerovi známého převážně podle symbolu; hrací karty s žolíkem, kterou zanechává na místech činu. Vtipálek s prořízlou tváří má v plánu Batmanovi dokázat, že slova Gotham a
mír nikdy nebudou stát v jedné větě vedle sebe.

Bathory

ČR 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 90 Kč
Režie: JURAJ JAKUBISKO / Hrají: Anna Friel, Karel Roden, Hans Matheson, Vincent Regan, Franco Nero, Deana Horváthová, Michaela Drotárová, René Štúr, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková, Andrej Hryc ad.
Historický velkofilm Juraje Jakubiska přivádí k životu krvavou legendu o Čachtické paní. 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 výpovědi o jejích krutostech jsou konfrontovány s
faktem, že ve svém čachtickém sídle byla uvězněna bez
procesu a soudu. Jakubiska zaujal právě „nový“ pohled.

Sissi a Yetti

Best of

Best of

Lissi und der wilde Kaiser / SRN 2008 / 85 min. / přístupný / ŠÚ / 70 Kč
Režie: MICHAEL HERBIG / V českém znění: Lumír Olšovský, Josef Carda,
Tomáš Racek, Hana Maciuchová, Pavel Zedníček, Václav Vydra ad.
Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nádherném světě. Světě
tak zdravém a harmonickém, že to nemůže být ani pravda. Vše je dokonalé. Dokud se ovšem nezačnou objevovat
temná mračna na jinak blankytně modré obloze… Císařovna Sissi je unesena. Ačkoli nemá žádnou stopu, kterou
by sledoval, vydává se neohrožený a nebojácný Franz do
horečnatého stíhání únosců.

Hancock

USA 2008 / 92 min. / dabing / přístupný / 80 Kč
Režie: PETER BERG / Hrají: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman,
Daeg Faerch, Valerie Azlynn, Darrell Foster, Alexandra Nowak ad.
Existují hrdinové … existují super hrdinové… a pak je tu
Hancock (Will Smith). Že velkými schopnostmi přichází
i velká zodpovědnost, to vědí všichni až na Hancocka. Je
popudlivý, konfliktní, sarkastický a nepochopený a jeho
dobře míněné skutky by měly zachránit nespočet životů,
místo toho ale za sebou zanechává spoušť.

Vall – I

WALL-E / USA 2008 / 97 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
Režie: ANDREW STANTON / Hrají: Sigourney Weaver, Kathy Najimy, Ben
Burtt, Fred Willard ad.
Film začíná v roce 2700. Poslední operační stroj VALL-I stále
plní úkol čištění Země se svým jediným mazlíčkem – švábem Halem, který mu dělá společnost. Malý robot, roztomilý a působivý, si za ta léta docela vyvinul svou osobnost.
Bydlí v maringotce plné zvláštností a artefaktů z lidského
života jako je Rubikova kostka, kuchyňský šlehač a jeho
největší poklad – stará video kazeta s filmem Hello Dolly. Během začátku filmu si přidá do své sbírky novou věc
– malou rostlinku, kterou zasadí do staré boty. Jednoho dne
Made of Honor / USA, VB 2008 / 101 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
jde VALL-I po své obvyklé práci, ale blízko přistane kosmicRežie: PAUL WEILAND / Hrají: Patrick Dempsey, Michelle Monaghan, ká loď. Kosmická loď vyšle malou, létající robotku Eye, která
Kevin McKidd, Kadeem Hardison, Sydney Pollack ad.
začíná na povrchu planety něco hledat. VALL-I se beznadějHrdina filmu společnosti Columbia Pictures Jak ukrást ně zamiluje.
nevěstu, Tom (Patrick Dempsey), si užívá života: je sexy, je
úspěšný a ví, že se může kdykoliv spolehnout na Hannah
(Michelle Monaghan), svou okouzlující nejlepší kamarádku,
která je jediným neměnným prvkem v jeho životě. Všechno The Incredible Hulk / USA 2008 / 112 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
dokonale funguje až do chvíle, kdy Hannah odjede pracov- Režie: LOUIS LETERRIER / Hrají: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, Wilně do Skotska... Americká romantická komedie o tom, jak je liam Hurt, Robert Downey Jr., Ty Burrell, Tim Blake Nelson ad.
pro muže těžké získat ženu, které si dlouhá léta nevšímá.
Nenechte ho vzteky zezelenat. Když se naštve, nebudete
ho mít rádi. V občanském životě je Bruce Banner sympatický vědec s křehkou duší, ve stavu zuřivosti šílené monstrum, které bezmyšlenkovitě ničí vše kolem sebe. KomikForgetting Sarah Marshall / USA 2008 / 110 min. /od 15 let / tit. / 75 Kč sový svět ho zná pod přezdívkou Hulk. Po pěti letech se
Režie: NICHOLAS STOLLER / Hrají: Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis, vrací na filmové plátno a fakt, že půjde o mimořádný zážiRussell Brand, Bill Hader, Jonah Hill, Paul Rudd, Jason Bateman ad.
tek, potvrzuje jeho přívlastek „neuvěřitelný“.
Neskutečně katastrofická romantická komedie. Zlaté hollywoodské dítě Judd Apatow se už dokázalo vtipně vypořádat s panictvím (40 let panic), nechtěným těhotenstvím
(Zbouchnutá) a teď se stejnou vervou (byť jen jako producent) pitvá další vztahovou noční můru - rozchod, respektive jeho obzvlášť krutou verzi, kdy jeden chce dál ve vztahu pokračovat a ten druhý už ne. Lidově se té situaci říká
kopačky. Přestože je to veskrze smutná záležitost, vznikla o
ní svěží a originální komedie nacpaná brilantními dialogy.
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull / USA 2008 / 123
min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: STEVEN SPIELBERG / Hrají: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia
USA 2008 / 109 min / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
LaBeouf, Karen Allen, Ray Winstone, John Hurt, Jim Broadbent ad.
Režie: TIMUR BEKMAMBETOV / Hrají: James McAvoy, Angelina Jolie, MorPříběh se odehrává přesně 19 let po Poslední křížové
gan Freeman, Common, David O‘Hara, Chris Pratt, Terence Stamp ad.
výpravě, v době rodící se Studené války. Indiana Jones
Bojuji, bojuješ, bojujeme, oni bojují... Život Wesleyho Gibje profesorem archeologie, jenž si navzdory bouřlivé
sona se od základu změní, když pochopí, že má schopnosminulosti ze všeho nejvíc užívá klid. Staré instinkty se
ti prvotřídního zabijáka. V hlavních rolích Angelina Jolie
v něm probudí ve chvíli, kdy se objeví stopy vedoucí k
a James McAvoy. Quentin Tarantino přirovnal Noční hlídlegendární Křišťálové lebce a hlavně informace, že po ní
ku ruského režiséra Timura Bekmambetova ke stejně přeprahnou sovětští agenti.
lomovému snímku, jakým byla trilogie Pán prstenů. I díky
tomuto „doporučení“ dostal jeden z nejtalentovanějších
režisérů současnosti příležitost natočit svůj první hollywoodský velkofilm. Film byl zčásti natáčen v ČR.
There Will Be Blood / USA 2007 / 158 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
Režie: PAUL THOMAS ANDERSON / Hrají: Daniel Day-Lewis, Paul
Dano, Kevin J. O‘Connor, Ciarán Hinds ad.
Příběh o vzestupu a pádu muže, který se z osamělého
The X-Files: I Want to Believe / USA, Kanada 2008 / 120 min. / od 12 let
otce a horníka ve stříbrném dole vypracuje v nelítost/ titulky / ŠÚ / 85 Kč
ného mocného magnáta. Film Až na krev se odehrává v
Režie: CHRIS CARTER / Hrají: David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda
Kalifornii na přelomu století, v období ropného boomu.
Peet, Billy Connolly, Callum Keith Rennie, Xzibit ad.
Příběh dokumentuje vzestup Daniela Plainviewa, osaPravda je tam uvnitř. Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí
mělého otce, který se z živořícího horníka ve stříbrném
za dalším případem, jehož vyšetřování nás zavede do světa
dole vypracuje na pozici ropného magnáta. Ocenění: 2
paranormálních jevů. Na příběh je zatím uvaleno informačOscary (z 8 nominací), 1 Zlatý globus (ze 2 nominací) ad.
ní embargo a ani z prvních zveřejněných záběrů není příliš
jasné, čemu budou agenti na stopě tentokrát. Autoři slibují
nečekané zvraty, ještě intenzivnější nesoulad mezi Muldrem a Scullyovou a hlavně víc napětí, než kdykoli předtím.
Sex and the City: The Movie / USA 2008 / 140 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
Režie: MICHAEL PATRICK KING / Hrají: Sarah Jessica Parker, Cynthia
Nixon, Chris Noth, Jennifer Hudson, Evan Handler ad.
Get Smart / USA 2008 / 110 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
Carrie, Samantha, Miranda a Charlotte jsou zpět a tentoRežie: PETER SEGAL / Hrají: Anne Hathaway, Steve Carell, Dwayne Johnkrát na velkém plátně. Čtyři roky po skončení šesté série
son, Terence Stamp, Alan Arkin, Bill Murray, Masi Oka ad.
seriálu přichází její celovečerní verzí. Poté, co Pan Božský
Když je jednoho dne napadeno velitelství americké zprazachránil Carrie z jejího problémového vztahu v Paříži,
vodajské tajné služby, jejímu šéfovi nezbývá nic jiného, než
se odhodlal jejich vztah zlegitimizovat a přípravy na
do akce poslat i Maxwella Smarta, který už dlouho sní o
svatební den můžou začít. Charlotte nepřestává toužit
tom, že s Agentem 23 vytvoří neporazitelnou dvojku. Místo
po dítěti, Miranda zažívá první trhliny v manželství a
toho je Smart přidělen k jedinému dalšímu agentovi: milé,
Samantha stále vyhledává milostná dobrodružství.
avšak poněkud nevyzpytatelné Agentce 99.

Jak ukrást nevěstu

Neuvěřitelný Hulk

Kopačky

Best of leden-červen 2008 II

Indiana Jones a Království křišťálové lebkyebky

Wanted

Až na krev

Akta X: Chci věřit

Sex ve městě

Dostaňte agenta Smarta

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

Bijásek a Malovásek na prázdninách!

Bathory

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 pořadem Michala Nesvadby Michal je kvítko (předprodej od 30.6.).

středa 13. 8.
20.30 hod.

Připravujeme:

Michal je kvítko
neděle 7. 9. 11.00 hod.

ČR 2007 / 60 min. / 120 Kč (předprodej), 140 Kč (na místě), na
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 všeho mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho má
dokonce legraci! Tak se přijďte bavit s námi! Už nyní
se na vás moc těšíme!

Srpen nabídne ozvěny LFŠ i filmové ohlédnutí
„Rok 1968 ve filmu“

Nové sezóny Bijásku, ARTkina, Zlatého fondu

Zahájení
pravidelných cyklů
Městských kin

Přehled zahajovacích projekcí:
BIJÁSEK a MALOVÁSEK

st. 3.9. 15.30
VALL–I (na průkaz sleva 35 Kč)
st. 3.9. 15.30
Začátek září je již tradičně termínem, kdy Městská Letopisy Narnie: Princ Kaspian (na průkaz zdarma)
kina zahajují filmové cykly Zlatý fond kinematogra- ne. 7.9. 10.00 + 14.30
fie a Bijásek. Představení Zlatého fondu (čtvrtky od Malovásek + prohlídka kina
16.00 hodin), původně určená pouze studentům, jsou ne. 7.9. 11.00
nyní ovšem přístupna mnohem širšímu spektru divá- Michal je kvítko (na průkazku sleva 20 Kč)
ků - průkazku si může vyřídit nejen každý student, ale ne. 7.9. 15.30
také učitel, důchodce a kterýkoliv další divák, pokud Letopisy Narnie: Princ Kaspian (na průkaz zdarma)
vlastní platnou průkazku Filmového klubu - ARTkina.
Ta nyní stojí pouhých 60 Kč, v září navíc přináší kromě
úvodního ARTrautu zdarma i slevu 20 Kč na všechna st. 3.9. 19.00
další ARTkinová představení tohoto měsíce. Zakoupit ARTraut + živá hudba
ji lze, stejně jako i nové průkazky Zlatého fondu a Bijás- st. 3.9. 20.00
ku 2008/2009 (obě od 20. srpna), na pokladně kina Prosíme přetočte + bonusy (na průkaz zdarma)
Hvězda. Podobně výhodná je také průkazka Bijásku pá. 5.9. 20.00
(cena 50 Kč na celé období 1.9. 2008 - 31.8. 2009), kte- I´m not there (na průkaz sleva 20 Kč)
rá nabízí výrazné slevy na filmy, včetně úvodních pro- so. 6.9. 20.00
jekcí filmů v prvním týdnu září i další slevu na předsta- Rolling Stones (na průkaz sleva 20 Kč)
vení Michala Nesvadby Michal je kvítko v neděli 7.9.. V
tento den máte navíc možnost nahlédnout i do jinak
veřejnosti nepřístupných prostor kina Hvězda.
čt. 4.9. 16.00
Pat Garrett a Billy Kid (na průkaz zdarma)

ležitosti 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.

dialog. Ke svému filmu režisér dodává: „Film Tuvalu je mé
dítě a mám pocit, že velmi choulostivé. Mám vážné obavy, že
bude spolužáky napadán, protože je jiný než ostatní“.

neděle 3. 8.
18.00 hod.

Personál

Ansiktet / Švédsko 1958 /
100 min. / slovenské titulky / na průkazku LFŠ 2008
zdarma, 40 Kč (ART), 60 Kč
Režie: INGMAR BERGMAN
/ Scénář: Ingmar Bergman
/ Kamera: Gunnar Fischer /
Hudba: Erik Nordgren / Hra- Bergman má mnoho slavnějších a
jí: Max von Sydow, Ingrid propíranějších filmů, ale tohle je pro
Thulin, Gunnar Björnstrand, mě neskutečně osobní Bergman, na
kterého jsem ještě nenarazila, a kteBengt Ekerot ad.
Tvář, obsažená už v rý překonává všechny filmy, co jsem
názvu filmu, je tu syno- od něj viděla.
nymem masky, feno- Mmartina - www.csfd.cz
ménu, jemuž Bergman přikládá ve svém filmovém inventáři mnohoznačný
význam: maska jako nezbytná pomůcka při proměně herce do role, jako ochranný kryt pro lidskou tvář v její zranitelnosti. Maska však může být nebezpečně zrádná svou
dokonalou přilnavostí, pokud si ji člověk osvojí tak, že mu
přiroste k tváři. S touto maskou (v jungovské terminologii „personou“), ukazovanou veřejnosti, vedou rozpolcení
bergmanovští intelektuálové těžký vnitřní souboj. Magnetizér Vogler (Max von Sydow) se v uhrančivé masce proměňuje v záhadného, aristokraticky vyhlížejícího cizince. Součástí jeho maskování je i předstíraná němota, kterou dává
najevo pohrdání a nechuť komunikovat. Tuto figuru ještě
lze odmaskovat a odhalit její pravou totožnost - obyčejného, nezajímavého kejklíře. Ale mnohým figurám v Bergmanových filmech odnímá maska jejich skutečnou podobu,
neboť ji už nelze sejmout, aniž by nebyla stržena z obličeje i živá kůže (v obrazné metafoře takový úkon provede s
naturalistickou doslovností stará dáma v Hodině vlků nebo
pacient ve filmu Tváří v tvář.

úterý 5. 8.
20.30 hod.

úterý 19. 8.
17.30 hod. (*)

ČR 2007 a 2008 / 52 a 52
min., 10 a 20 min. / 40 Kč
(ART), 60 Kč
Režie: VIKTOR POLESNÝ,
STANISLAV MILOTA
Rok 1968 – Naděje:
první díl střihového
dokumentárního cyklu se vrací k období pražského jara 1968 – k době „socialismu s lidskou tváří“, ve které konečně svitla naděje, že se
může uzdravit celá společnost. Film, který je bez komentáře sestaven výhradně z dobových materiálů, chronologicky
připomíná klíčové okamžiky doby, v níž obrodné a demokratizační procesy ve společnosti doprovázel i mimořádný
kulturní rozmach. Polednová politika i chystané hospodářské reformy však byly po několika měsících zadušeny srpnovou invazí armád pěti „spřátelených“ zemí Varšavské
smlouvy, které přijely „zachránit svobodu před připravovanou kontrarevolucí“.
Rok 1968 – Zrada: Druhá část sugestivního cyklu věnovaného pražskému jaru zaznamenává mezníky, jež se odehrály v letech 1968–1969. Poté, co se vedení KSČ vrátilo z
Moskvy, se znovu začaly ozývat názory, že budoucnost
tohoto národa je spjatá se Sovětským svazem. Po naději,
kterou převálcovaly sovětské tanky, začala zrazená země
opět žít v atmosféře strachu, lži a pokrytectví. Z prohlubující se letargie národ probrala jen smrt Jana Palacha, prvního
ze „živých pochodní“. Po jeho pohřbu a po demonstracích
proti okupaci ve dnech jejího prvního výročí, jejichž krvavé potlačení Alexander Dubček legalizoval „pendrekovým
zákonem“, začalo bezčasí normalizace.
Jan 69: Černobílé záběry jsou pozoruhodnou výpovědí o
době. Přibližují desetitisíce lidí, kteří tehdy do Prahy přijeli, stovky věnců, které zaplnily prostranství před Karolinem.
Spolu s tímto snímkem se objevilo dalších 1500 metrů
dosud nezpracovaného filmu. Unikátní materiály přežily
díky archiváři Myrtilu Frídovi, který je doslova „potopil“ do
často nepřehledných fondů filmotéky.

Tuvalu

25.7. - 31.8. 2008 foyer a sál kina
Hvězda

neděle 3. 8.
20.00 hod.

Bublina

Den sedmý, osmá
noc + KF: Nezvaný
host

středa 6. 8.
20.30 hod

úterý 19. 8.
20.30 hod.

Výstavy

Režisér Juraj Jakubisko oslavil 30. dubna 70. narozeniny. 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 Hvězda u pří-

Ozvěny 34. LFŠ
Tvář

Rok 68 - Naděje, Rok
68 - Zrada + Týdeník
autentických záběrů
21. - 28. 8. 1968 + KF:
Jan 69

Výstava
československého
filmového plakátu
1960 -1989

ZLATÝ FOND

17.7. - 31.8. kino Hvězda (po dobu LFŠ
na jiném místě)

Letošní Letní filmová škola sice oficiálně končí, v rámci ozvěn však můžete navštívit ještě ve dnech 3.–6. srpna několik zajímavých snímků. Tvorba ověřených autorů je zastoupena Bergmanovým dramatem Tvář a Kieslowského Personálem, mladou
tvorbu pak reprezentuje magický snímek beze slov německého režiséra Tuvalu spolu se svěží izraelskou Bublinou. Druhá
polovina srpna bude patřit ohlédnutí za 40 let starými událostmi v Československu. Pod názvem Rok 1968 ve filmu Vám
nabídneme celou řadu krátkých i celovečerních, hraných i dokumentárních snímků k tomuto tématu. K vidění bude jedinečný trezorový snímek Evalda Schorma Den sedmý, osmá noc, filmová adaptace Kunderovy Nesnesitelné lehkosti bytí nebo třeba Vachkův dokument Spřízněni volbou. Trochu nadlehčenější pohled na atmosféru let šedesátých nabídne zase Letní kino
Smetanovy sady, a to prostřednictvím snímků Pelíšky a Rebelové. Poslední srpnový ART nás pak zavede do doby nedávné;
na programu je nezkrácená verze (director´s cut) veleúspěšného dokumentárního filmu Občan Havel.

ČR, SR, Maďarsko 2008 /
135 min. / od 12 let / ŠÚ /
80, 90 Kč
Režie: JURAJ JAKUBISKO
/ Scénář: Juraj Jakubisko / Kamera: F. A. Brabec,
Ján Ďuriš / Hudba: Simon
Boswell, Jan Jirásek / Hra- Historická freska, která stihne za
jí: Anna Friel, Karel Roden, více jak dvouhodinovou metráž
Hans Matheson, Vincent vystřídat tři žánry, důsledně a
Regan, Franco Nero, Bole- přitom nekřečovitě očistit jméno
titulní hraběnky a zároveň na pozadí
slav Polívka, Jiří Korn ad.
Ústřední postavou fil- historických událostí vypovědět o
mu je Erzsébet Bátho- současném světě.
ry, u nás známá jako Bluntman - www.tiscali.cz
Alžběta Báthory. Kým
ve skutečnosti byla? „Krvavou hraběnkou“, sadistickou
vražedkyní, nebo obětí temných intrik, pomluv a bezpráví?
Krutou, nemilosrdnou vladařkou, či zranitelnou, osamělou
vdovou, jejíž krutost nepřesáhla zvyky doby? Nebo obojím? Pohledy historiků na životní příběh této kontroverzní
šlechtičny se rozcházejí. Mocná a bohatá žena musí čelit
nepřátelům, kteří jsou schopní čehokoliv, i vlastním vnitřním běsům.

Personnel / Polsko 1975 / 72
min. / české podtitulky / na
průkazku LFŠ 2008 zdarma,
40Kč (ART), 60 Kč
Režie:
KRZYSZTOF
KIEŚLOWSKI / Scénář: Krzysztof Kieślowski / KameKieślowski začal do fondu světového
ra: Witold Stok / Hrají:
filmu přispívat jako dokumentarista
Juliusz Machulski, Michal
s hlubokým zájmem o člověka jako
Tarkowski, Wlodzimierz sociální bytost, o jeho provázanost
Borunski, Tomasz Lengren, se společenskými mechanismy a
Andrzej Siedlecki, Tomasz institucemi. Tohoto tématu, filozofuZygadlo, Edward Ciosek, jící zkoumavosti a dokumentárních
Waldemar Karst, Wilhelm postupů se nevzdal ani při přechodu
Klonowski ad.
na hraný film.
V tomto televizním fil- www.lfs.cz
mu Kieslowski zúročil
vlastní zkušenost z období, kdy nebyl napoprvé přijat na
filmovou režii a pracoval v divadle jako kostýmní výtvarník.
Paradokumentárním způsobem vypráví příběh devatenáctiletého Romka, krejčího z divadelní dílny, který ztrácí ideály o světě umění. Poznává, jakou roli v něm hrají peníze a
politické zájmy, jimž neujde ani on, zvláště poté, co odvážně vystoupí na jedné ze schůzí divadla. Ředitele (v podání
skutečné první hlavy tehdejší wroclawské Opery Ludwika
Miky) zaujme natolik, že mu nabídne „spolupráci“ v podobě donášení důvěrných informací o svých kolezích. Romek
se hned od počátku vlastního profesního života dostává do
nelehké situace, kdy v sázce je celá jeho budoucnost. Snímek obsahem i formou předznamenává charakter a styl „filmu morálního neklidu“, v nichž se čestný jedinec se dostává do konfliktu s vyšší mocí. Hlavní roli si v něm zahrál Julek
Machulski, pozdější režisér úspěšných komedií Vabank I., II.
(1981, 1984) a Sexmise (1983).

ARTkino / Filmový klub

Juraj Jakubisko:
Grafika

Připravujeme

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

Německo 1999 / 101 min. /
beze slov / na průkazku LFŠ
2008 zdarma, 40Kč (ART),
60 Kč
Ha-Buah / Izrael 2006 / 97
Režie: VEIT HELMER / Scénář:
min. / anglické tit., české
Michaela Becková, Veit Helpodtitulky / na průkazku
mer / Kamera: Emil Christov / Šlape to jak hodinky, hluchá místa
LFŠ 2008 zdarma, 40Kč
Hrají: Denis Lavant, Chulpan nelze nalézt. Něco mezi Delikatesy
(ART), 60 Kč
Khamatova, Džoko Rosič, Ca- a Krvavý román. Tolik zajímavých
Režie: EITAN FOX / Scénář:
talina Murgea ad.
Eytan Fox, Gal Uchovsky /
postaviček pohromadě jsem už
Celovečerní
režijní doopravdy dlouho neviděl. Bláznivá
Kamera: Yaron Scharf / Huddebut Veita Helmera podívaná pro bohy.
ba: Ivri Lider / Hrají: Ohad
se naprosto odlišuje maxi6 - www.csfd.cz
Knoller, Yousef ‚Joe‘ Sweid,
od německé produkDaniela Virtzer, Alon Friedce posledních let. Obešel se nejenom bez zvučných herec- man, Zohar Liba ad.
Kdyby se ve filmu nevyskytovaly
kých jmen, ale až na pár mezinárodně srozumitelných výra- Tři mladí spolubydlící bombové útoky a hranice mezi Izraezů i bez dialogu. Příběh sám se odehrává kdesi daleko od z Tel Avivu, dva kluci a lem a Palestinou, dal by se přirovnat
našeho světa, v neurčeném čase. Titul je názvem tichomoř- jedna holka, se snaží k českým Samotářům.
ského souostroví, jež se ve filmu objeví pouze na mapě a nevnímat
politické
Sofia - www.csfd.cz
jež pro hrdiny představuje zaslíbenou zemi. Ocitneme se konflikty a raději se
ve zchátralých lázních na okraji liduprázdného města neda- soustředit na svoje životy a lásky, tedy žít v jakési únikové
leko mořského břehu. Ve sklepení pod bazénem se ukrývá „bublině“. Tvrdohlavá Lulu pracuje v butiku, nápadný Yali
prastarý stroj. Zde žije Anton se svým slepým otcem. Ještě vede trendy kavárnu a Noam, který prodává v obchodě s
nikdy toto místo neopustil a sní o tom, jak jednou vypluje hudbou, tráví víkendy vykonáváním služby na kontrolním
jako lodní kapitán na moře. Zatím ale vytváří iluze starých stanovišti Národní Gardy. Když se Noam zamiluje do Ashradobrých časů pro svého otce. Hluk zaplněného bazénu je fa, mladého Palestince, rozhodnou se pomoct Ashrafovi
nahrán na kazetu a donekonečna přehráván. Jednoho dne zůstat nelegálně v Tel Avivu. Obléknou ho do moderních
navštíví bazén dcera skutečného kapitána a Antonův život izraelských šatů, dají mu hebrejské jméno, nechají ho pradostává nový smysl... Zrod snímku Tuvalu začal již v roce covat v Yaliho kavárně a společně oslaví toto mírumilovné
1987, kdy Helmer navštívil starý Bismarckův bazén v Ham- soužití na plážové párty. Jejich utopie se však kvůli politické
burku. Posléze se k této myšlence vrátil se spoluscenárist- a sociální skutečnosti na Blízkém východě zhroutí.
kou Michaelou Beckovou. Příběh postavil pouze na lehce
kolorovaném černobílém obraze a zcela pominul běžný

ČSSR 1969 / 103 a 22 min. /
40 Kč (ART), 60 Kč
Režie: EVALD SCHORM, JAN
KAČER / Hrají: Jan Kačer,
Bohumil Šmída, Jan Libíček,
Květa Fialová, Josef Bek,
Bohumil Švarc, Luba Skořepová ad.
Den sedmý, osmá noc: všechno je z dálky sledováno
někým neviditelným a neznámým: do malé obce zavítá kočovná společnost předvádějící pašijové výjevy. Není
však doba na divadelní představení. Zdánlivě se nic neděje,
ale všichni podléhají panice a obavám z neznámého násilí.
Podobenství, které scela otevřeně reagovalo na živé zážitky srpna 1968, bylo okamžitě po skončení pečlivě uzavřeno do pověstného trezoru. Premiéra se konala až po 20.
Letech, Evald Schorm už svůj film nikdy neviděl. Nadčasová studie o povaze malých českých lidi je tragickou fraškou, nabitou symboly, opírající se o biblické podobenství,
absurdní drama a kafkovské vidění světa. Filmová metafora o tom, co dokáže panika strachu a úzkosti, jak se zmocní lidí ve vesnici, kde se všichni znají... Příběh se odehrává
v průběhu 24 hodin. Pod vlivem nevyjasněných příznaků
nebezpečí a ohrožení reagují obyvatelé na události nepřiměřeně, projevuje se malověrnost, egoismus a pud stádnosti. V pestré mozaice epizod, směřujících čím dál tím více
a krutěji od komičnosti k tragédii, se představuje množství
postav, zastupujících různorodé spektrum národa. Tvůrci
nikoho nešetří, obnažují malost a krutost až na dřeň. Právě
to, spolu s jasnými náznaky souvislostí se sovětskou okupa-

cí v roce 1968, oddálilo o 21 let premiéru filmu, který je de
facto završením Schormovy poetiky.
Nezvaný host: film vznikl v roce 1969 jako ročníkové cvičení Vlastimila Venclíka na katedře režie FAMU. Scénář napsal
autor o dva roky dříve. Film byl pochopen jako otevřený
útok proti tehdejšímu režimu a zabaven StB. Vlastimil Venclík byl vyloučen z FAMU. Absolvoval až v roce 1990.

Spřízněni volbou
+ KF: Dějiny na 8 +
Strahovské události
10/68

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Zlatý fond kinematografie se vrátí s novým školním rokem.

Nová sezóna projekcí nejvýznamnějších filmů světové i domácí kinematografie startuje ve čtvrtek 4.
září od 16 hodin filmem Pat Garrett a Billy Kid (v rámci připomenutí osobnosti Boba Dylana - viz I´m Not
There v ARTu 5.9.)

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

Zlatý fond kinematografie:
sezóna 2008/2009

středa 20. 8.
17.30 hod. (*)

ČSSR 1968 / 85, 10 a 28 min.
/ 40 Kč (ART), 60 Kč
Režie: KAREL VACHEK /
Hrají: Marta Kubišová, Iva
Janžurová, Ludvík Svoboda
Spřízněni
volbou:
celovečerní dokumentární film zachycuje zejména atmosféru politicky vzrušujícího období od 14. do 30. března 1968, kdy Antonín Novotný abdikoval z funkce presidenta republiky a kdy pak 30.
března 1968 byl zvolen presidentem Československé socialistické republiky armádní generál Ludvík Svoboda. Film
byl natočen kamerou na 16 mm a pak překopírován na
35 mm formát. Byl natáčen kontaktně obraz i zvuk. Film
je bez komentáře i bez hudby. Čelní političtí představitelé jako Ludvík Svoboda, Alexander Dubček, Josef Smrkovský, Oldřich Černík, Čestmír Císař, Ota Šik, František Kriegel,
Bohuslav Laštovička, Alois Poledňák, Gustáv Husák a další
jsou zde zachyceni v běžných hovorech mezi sebou, často v soukromých rozhovorech, aby tak z těchto pomíjivých
okamžiků byla vytvořena mozaika záběrů, která vystihuje
obraz doby a její vnitřní, vypjatou atmosféru.
Dějiny na 8: krátký film dokumentaristy Václava Táborského. Ten vytvořil v roce 1968 v Krátkém filmu vtipný střihový dokument, upozorňující veřejnost na pozoruhodný fakt,
že letopočty české historie končící osmičkou jsou zpravidla
zlomové a s odstupem doby to jsou dějinné milníky. Fejetonový snímek v období takzvané normalizace neunikl
pozornosti „prověrkové komise“, a tak nezávisle na tom, že
mezitím V. Táborský emigroval do Kanady, Dějiny na osm
„pozastavila v distribuci“.
Filmový týdeník režiséra Jana Němce: známý pod
názvem Strahovská demonstrace či Strahovské události.
Vrací se ke spontánní akci obyvatel pražských strahovských
kolejí z října 1967. Opakované výpadky elektrického proudu a neuspokojivé ubytovací podmínky přiměly studenty
k pouličnímu protestu, který byl mimořádně tvrdě potlačen komunistickou Veřejnou bezpečností. Snímek anketním způsobem rekonstruuje celou událost a zamýšlí se nad
jejími fyzickými i psychickými následky pro ty, kteří měli v
očích režimu představovat budoucnost socialismu.

Nesnesitelná
lehkost bytí
středa 20. 8.
20.30 hod.

USA 1988 / 171 min. / 40 Kč
(ART), 60 Kč
Režie: PHILIP KAUFMAN
/ Hrají: Daniel Day-Lewis,
Juliette Binoche, Lena Olin,
Erland Josephson, Pavel
Landovský, Jan Němec ad.
Filmová adaptace světoznámé knihy Milana Kundery. Nesnesitelná lehkost bytí je milostný příběh, začínající během Pražského jara - „omračující liberalizace komunismu“, která byla rozdrceno ruskou invazí v srpnu 1968.
Tomáš, slibný mladý neurochirurg, je svobodný mládenec
a chronický sukničkář, který v milostných záležitostech
vyznává takovou filozofii, že z jeho života musí být vyloučena veškerá láska. Se svými dlouhodobými milenkami se
setkává pouze občas a nikdy nestráví celou noc se ženou.
Proti všem svým milostným zásadám se Tomáš ožení s Terezou, ale pokračuje v předchozím milostném vztahu se Sabinou, neovlivněn závazkem lásky. Ocenění: BAFTA - adaptovaný
scénář, Independent Spirit Awards – kamera, National Society of Film
Critics Awards - režie, film.

Občan Havel
(režisérská verze)
středa 27. 8.
20.30 hod.

ČR 2007 / 145 min. / přístupný / 50, 60 Kč
Režie: PAVEL KOUTECKÝ,
MIROSLAV JANEK / Hrají:
Hrají: Václav Havel, Bill Clinton, Jan Tříska, Václav Klaus,
Dagmar Veškrnová - Havlová, George W. Bush, Miloš
Zeman, Ladislav Smoljak, Mick Jagger ad.
Žádný světový politik si zřejmě ještě nepustil filmaře tak
blízko k tělu jako Václav Havel. Film nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla. Diváci uvidí jeho nervozitu při první volbě českého prezidenta či trápení při nácviku prezidentské děkovací
řeči, poznají, že umí recitovat Šrámkův Stříbrný vítr nebo
nalít Miloši Zemanovi becherovku. Kamera jej ale sleduje
i v situacích, kdy se dokáže pěkně rozčílit. Ve filmu bude
také konečně rozluštěno několik dlouholetých záhad české politiky – jak se podařilo Václavu Klausovi proniknout do
jazzového klubu a kdo posadil Jacquese Chiraca vedle první dámy. Režisér Pavel Koutecký začal film natáčet v roce
1992, po jeho tragické smrti se dokončení filmu ujal režisér
Miroslav Janek spolu se svou ženou, Toničkou Jankovou.

Novou průkazku ZF si můžete vyřídit a
vyzvednout v pokladně kina Hvězda od 20.
srpna. Nárok na vyřízení (po zadání údajů do
databáze a zaplacení manipulačního poplatku na pokladně kina) mají studenti, učitelé,
důchodci a vlastníci průkazky ARTkina/Filmového klubu v Uh.Hradišti.

Rok 1968 ve filmu (19. - 24. 8.)

V první polovině září
nabídneme
Filmové premiéry

1.9. – 3.9. VALL - I
USA 2008 / Režie: Andrew Stanton
1.9. – 3.9. Neuvěřitelný Hulk
USA 2008 / Režie: Louis Leterrier
1.9. – 2.9. Sex ve městě
USA 2008 / Režie: Michael Patrick King
4.9. – 7.9. Rolling Stones
USA 2008 / Režie: Martin Scorsese
9.9. –10.9. Hank a Mike
USA 2008 / Režie: Matthiew Klinck
10.9. –14.9. Zapomenutý ostrov
USA 2008 / Režie: Mark Levin, Jannifer Flackett
11.9. –17.9. Mumie: Hrob dračího císaře
USA, Kanada, Německo 2008 / Režie: Rob Cohen

ARTkino

st. 3.9. od 19.00 Zahájení ARTkina: ARTraut, živá hudba
st 3.9. 20.00 Zahájení ARTkina: Prosíme, přetočte + bonusy
USA 2008 / Režie: Michel Gondry
pá. 5.9. 20.00 I´m Not There (ad Bob Dylan)
USA 2007 / Režie: Todd Haynes
so. 6.9. 18.00 Rolling Stones
USA 2008 / Režie: Martin Scorsese
ne. 7.9. 18.00 Bob Dylan - 1. část
USA 2005 / Režie: Martin Scorsese
ne. 7.9. 20.00 Bob Dylan - 2. část
USA 2005 / Režie: Martin Scorsese

Zlatý fond

čt 4.9. 16.00 Zahájení ZF: Pat Garrett a Billy Kid
USA 1973 / Režie: Sam Peckinpah
čt. 11.9. 16.00 Tři barvy: Červená
Francie, Polsko, Švýcarsko 1994 / Režie: Krzysztof
Kieslowski

Bijásek

st. 3.9. 15.30 (*) VALL - I
USA 2008 / Režie: Andrew Stanton
st. 3.9. 15.30 Letopisy narnie: Princ Kaspian
VB, USA 2008 / Režie: Andrew Adamson
ne. 7.9. 10.00-11.00, 14.30-15.30 Výtvarné dílničky
Malovásku a prohlídka
zákulisí kina
ne. 7.9. 11.00 Michal je kvítko		
ne. 7.9.15.30 Letopisy narnie: Princ Kaspian
st. 10.9., 14.9. 15.30 Zapomenutý ostrov
USA 2008 / Režie: Mark Levin, Jannifer Flackett

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 zahraničních, televizních a filmových dobových reportáží, unikátních záběrů amatérských filmařů
a dalších obrazových i zvukových připomínek oné doby.
Naší snahou je také k většině projekcí pozvat zajímavé
hosty - ať už filmaře, historiky nebo publicisty.
Přehlídka se pokusí aspoň ve zkratce zmapovat obrodný proces roku 1968 a vývoj následujících událostí a to
především médiem obrazu. Vedle kina Hvězda se dvě
projekce uskuteční i v otevřeném prostoru Smetanových sadů. Půjde současně i o rozloučení s letošní sezónou Letního kina.
Na tomto projektu spolupracujeme vedle Národního filmového archivu s dalšími distributory, ale také s Krátkým filmem Praha a.s., Ústavem pro studium totalitních režimů, Českým
rozhlasem či Studiem amatérského filmu.

19.8. I 17.30 (*)

Rok 68 - Naděje, Zrada + Filmový
týdeník 21.-28. 8.1968 + KF: Jan 69
ČR 2007 a 2008 / 134 min. / 40 Kč (ART), 60 Kč

19.8. I 20.30

Den sedmý, osmá noc
+ KF: Nezvaný host
ČSSR 1969 / 125 min. / 40 Kč (ART), 60 Kč

20.8. I 17.30 (*)

Spřízněni volbou + KF: Dějiny na 8
+ Strahovské události 10/68
ČSSR 1968 / 123 min. / 40 Kč (ART), 60 Kč

20.8. I 20.30

Nesnesitelná lehkost bytí
USA 1988 / 171 min. / 40 Kč (ART), 60 Kč

23.8. I 20.45

Pelíšky

ČR 1999 / Režie: JAN HŘEBEJK / 110 min.

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

24.8. I 20.45

Rebelové

ČR 2001 / Režie: FILIP RENČ / 109 min.

