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duben 1
1.–15. dubna
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

Dubnové filmové
lekce z dějin
Tak nějak se to prostě sešlo, že letopočty a události skorem v dubnu
neslezou z plátna. Hned na apríla
(a Apríl to není) uvedeme vynikající
maďarské drama z období nacismu
Člověk bez osudu. Druhé světové válce a
„fírerovi“ se budou věnovat také další
dva tituly – Valkýra s Tomem Cruisem
v roli atentátníka a snímek o posledních dnech Adolfa Hitlera Pád Třetí říše.
K českým dějinám se obrátíme jednak
v premiéře thrilleru podle skutečných
událostí Normal, kde se po letech objeví Dagmar, dnes už Havlová, ale také
Milan Kňažko. Ten hraje také ve snímku Jen o rodinných záležitostech, dramatu
z období 50. let minulého století, který se natáčel v roce 1989 ve hradišťské
věznici. Období procesů je věnován
celý program 7. dubna – jak setkání
s pány Navarou a Kasáčkem a knihou
Mlynáři od Babic, tak také pozoruhodným Dopisům z cely smrti.
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

1. st 15.30 Příběh o Zoufálkovi – USA 2008 / 94 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 65 Kč, 75 Kč
15. ne 17.30 Líbáš jako Bůh – ČR 2008 / 115 min. / přístupný / 80 Kč
20.00 Člověk bez osudu – Maďarsko, V.Británie, Německo 2005 / 140 min. / od 12 let / 55 Kč, 65 Kč
2. čt 16.00 Pád třetí říše + KF: Sonáta pro Hitlera – Něm., Rak., It. 2004 / 160 min. / od 12 let / tit. / ZF zdarma, 50 Kč
19.30 Valkýra – USA, Německo 2008 / 121 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
3. pá 16.00 Město Ember– USA 2008 / 96 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
17.45 Valkýra – USA, Německo 2008 / 121 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
20.00 Valkýra – USA, Německo 2008 / 121 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
20.30 Visací zámek – „2009: Rok punku tour“– předprodej 150 Kč, na místě 170 Kč / Klub Mír
4. so 16.00 Město Ember– USA 2008 / 96 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
17.45 Valkýra – USA, Německo 2008 / 121 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
20.00 Podivuhodný případ Benjamina Buttona – USA 2008 / 159 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 70 Kč
5. ne 14.30 Malovásek - Velikonoční přáníčka – zhotovení přání z textilu, papíru a přírodnin
15.30 Majda s Františkem na cestách – zábavné představení na téma cestování / 140 Kč
17.30 Město Ember– USA 2008 / 96 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Valkýra – USA, Německo 2008 / 121 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
6. po 17.00 Podivuhodný případ Benjamina Buttona – USA 2008 / 159 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Valkýra – USA, Německo 2008 / 121 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
7. út 16.30 L. Navara, M. Kasáček: Mlynáři od Babic – autogramiáda a čtení / knižní dům Café Portal
17.30 Valkýra – USA, Německo 2008 / 121 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
19.00 Dopisy z cely smrti – hosté: L. Navara, M. Petrov ad. – ČR 2008 / 60 min. / 30, 40 Kč / Hvězdička
20.00 Valkýra – USA, Německo 2008 / 121 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
8. st 15.30 Peklo s princeznou – ČR 2008 / 105 min. / přístupný / 70, 80 Kč
16.00 Jen o rodinných záležitostech – ČR 1990 / 114 min. / přístupný / na průkazku zdarma, 50 Kč
17.30 Valkýra – USA, Německo 2008 / 121 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
20.00 Valkýra – USA, Německo 2008 / 121 min. / od 12 let / titulky / 75, 85 Kč
9. čt 16.00 Peklo s princeznou – ČR 2008 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
18.00 Normal – ČR 2008 / 100 min. / od –18 let / ŠÚ /85 Kč
20.00 Kurýr 3 – Francie 2008 / 100 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
10. pá 16.00 Peklo s princeznou – ČR 2008 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
28. so 18.00 Kurýr 3 – Francie 2008 / 100 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
28. so 20.00 Normal – ČR 2008 / 100 min. / od 18 let / ŠÚ /85 Kč
11. so 16.00 Peklo s princeznou – ČR 2008 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
18.00 Kurýr 3 – Francie 2008 / 100 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Normal – ČR 2008 / 100 min. / od 18 let / ŠÚ /85 Kč
12. ne 14.30 Malovásek – Obrázky z tiskátek – zhotovení různých motivů pomocí dětských tiskátek na papíru
15.30 Peklo s princeznou – ČR 2008 / 105 min. / přístupný / 70, 80 Kč
17.30 Kurýr 3 – Francie 2008 / 100 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Normal – ČR 2008 / 100 min. / od 18 let / ŠÚ /85 Kč
13. po 18.00 Normal – ČR 2008 / 100 min. / od 18 let / ŠÚ /85 Kč
20.00 Normal – ČR 2008 / 100 min. / od 18 let / ŠÚ /85 Kč
14. út 17.30 Normal – ČR 2008 / 100 min. / od 18 let / ŠÚ /85 Kč
20.00 Normal – ČR 2008 / 100 min. / od 18 let / ŠÚ / 70, 80 Kč
15. st 15.00 Energie v nás a kolem nás – výstava soutěžních prací v rámci Týdne pro Zemi v Uherském Hradišti
15.30 Madagaskar 2: Útěk z Afriky – USA 2008 / 86 min. / přístupný / dabing / 30, 40 Kč
17.30 Normal – ČR 2008 / 100 min. / od 18 let / ŠÚ /85 Kč
20.00 Ostrov – Jižní Korea 2000 / 86 min. / titulky / 50, 60 Kč
16. čt 16.00 Sedmá pečeť – Švédsko 1957 / 96 min. / titulky / na průkazku zdarma, 50 Kč
18.00 Monstra vs. Vetřelci – USA 2009 / 94 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Strážci – Watchmen – Velká Británie, USA, Kanada 2009 / 161 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 90 Kč
17. pá 16.00 Monstra vs. Vetřelci – USA 2009 / 94 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
17.45 Duel Frost/Nixon – USA, Velká Británie, Francie 2008 / 122 min. /od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
15. ne 20.00 Strážci – Watchmen – Velká Británie, USA, Kanada 2009 / 161 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 90 Kč

Bijásek

ART
ZF

Koncert

Malovásek
Divadlo

Filmové premiéry a novinky
Beseda

ART

Bijásek
ZF

ART

Naše tipy
Dopisy z cely smrti

úterý 7.4.
Film za účasti tvůrců přiblíží poslední okamžiky obětí
justičních vražd za komunistické éry.

Valkýra

čtvrtek 2.4. - středa 8.4.
Tom Cruise v čele protinacistického spiknutí.

Konec monopolů:
Ostrov, Sedmá pečeť

středa 15.4. - čtvrtek 16. 4.
Jedna z posledních možností zhlédnout v kinech v ČR.

ven z města. Lina a Doon se podle nich vydávají na dobrodružnou výpravu, při které hraje podstatnou roli vyluštění
útržků tohoto dávného dokumentu. Ale to je teprve začátek. V cestě jim totiž stojí nejen skryté stopy, šifry a tajenky,
ale především mocný, zkorumpovaný a bezohledný starosta Cole (Bill Murray), který je ochoten zabránit změnám za
každou cenu. Linu a Doona čekají temné časy… Dobrodružný fantasy film Město Ember byl natočen podle stejnojmenné úspěšné knihy americké spisovatelky Jaenne DuPrau.
Producenty filmu jsou Tom Hanks a Gary Goetzman, kteří
spolu založili společnost Playtone. Pro spolupráci získali ještě koproducenta: společnost Walden Media, která stojí za
takovými hity jako jsou Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a
skříň, Letopisy Narnie: Princ Kaspian a Zlatý kompas. Režii
filmu svěřili Gilu Kenanovi (V tom domě straší!), scénář připravila Caroline Thompson (Střihoruký Edward, Addamsova
rodina, Mrtvá nevěsta).

Normal

ČR 2008 / 100 min. / od 18 let / ŠÚ /85 Kč
Režie: JULIUS ŠEVČÍK / Hrají: Milan Kňažko, Pavel Gajdoš, Dagmar Veškrnová - Havlová, Zuzana Kajnarová, Miroslav Táborský, Jan Vlasák ad.

Valkýra

Malovásek
Bijásek

ART
Vernisáž
Bijásek

ART
ZF

Valkyrie / USA, Německo 2008 / 121 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
Režie: BRYAN SINGER / Hrají: Tom Cruise, Bill Nighy, Kenneth Branagh,
Terence Stamp, Thomas Kretschmann, Carice van Houten ad.
Dlouho očekávaný, napínavý film Valkýra, vypráví skutečný příběh plukovníka Clause von Stauffenberga (T. Cruise), který stál v čele rozsáhlého protinacistického spiknutí, jehož hlavním cílem měla být likvidace Adolfa Hitlera a
odstavení jeho nejvěrnějších spolupracovníků od moci. Plukovník Claus von Stauffenberg je loajálním vojákem, oddaně sloužícím své zemi. Poté co je zraněn a odvelen z fronty dojde k vylodění spojeneckých jednotek v Normandii a
Stauffenberg se stává členem rozsáhlého spiknutí. Na straně
německého odboje, vyzbrojen rafinovanou strategií použít
Hitlerův vlastní nouzový plán pro stav ohrožení – známý
jako Operace Valkýra – se rozbíhá akce s cílem zavraždit vůdce a svrhnout jeho nacistickou vládu. S dokonalým plánem
a s několika odhodlanými důstojníky se z von Stauffenberga,
který dosud byl jeden z mnoha, stane ten, který musí Hitlera zlikvidovat sám. Do pokusu o převrat bylo zainteresovaných mnoho vysokých osobností jako např. Ludwig Beck,
Erich Höpner, Erwin Rommel, Hans Speidel a Hellmuth Stieff.
Stauffenber chtěl při atentátu spolu s Hitlerem také zlikvidovat Heinricha Himmlera a Hermanna Göringa. Tento důvod
donutil ve dvou případech (11. a 15. července) ustoupit
od plánu. Konečné datum nakonec padlo na 20. července
1944, i přesto, že nebyl přítomen ani Himmler ani Göring…
Atmosféru naléhavosti a paranoie uvnitř německého odporu pomohl režisérovi Bryanovi Singerovi (Obvyklí podezřelí,
X-Men, Superman se vrací) vytvořit tým jeho stálých spolupracovníků, zahrnující Oscarového scenáristu Christophera
McQuarrie (Obvyklí podezřelí), kameramana Newtona Thomase Sigela (Superman se vrací, X-Men 2, X-Men) a mnoho
dalších.

Město Ember

City of Ember / USA 2008 / 96 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: GIL KENAN / Hrají: Harry Treadaway, Bill Murray, Tim Robbins, Martin Landau, Saoirse Ronan, Toby Jones ad.
Posledních dvě stě let je útočištěm lidské rasy podzemní gigantické město Ember. Nyní však stojí na pokraji zániku. Generátor, poskytující jeho obyvatelům energii, která
zajišťuje světlo, teplo a vzduch, dosluhuje a začíná selhávat.
Obrovské sklady potravin jsou již téměř prázdné a komplikují se i dodávky vody. Klesá morálka přeživších. A nikdo
neví, co nastane, až se celé město ocitne v temnotě. Lina
(Saoirse Ronan) a její kamarád Doon (Harry Treadaway)
právě dokončili školu a dospěli ke Dni rozřazení: Lina byla
přidělena mezi poslíčky a Doon se stal opravářem potrubí.
Oba si začínají uvědomovat, že město Ember se blíží k svému zániku. Jediný způsob, jak přežít, je odtud utéct. Jenže
kudy a kam? Všude okolo panuje temnota a stavitelé města důmyslně zabezpečili všechny cesty na povrch. Shodou
náhod Lina nachází starodávnou schránku s tajemnými
dokumenty. Jde o zašifrované pokyny, které popisují cestu

Příběh legendárního sériového vraha. Thriller Normal je
natočený podle skutečného případu sériových vražd, které
ve 30. letech minulého století otřásly celou Evropou. Výpravný dobový film zachycuje vražedné řádění i dramatický střet
uvězněného vraha a jeho obhájce. Šílený a geniální vrah
totiž i po uvěznění rozehrává svůj další smrtící scénář a příběh spěje ke strhujícímu finále. V roli „českého Hannibala“
se na plátna kin vrací Milan Kňažko, protivníkem mu je mladý talent českého herectví Pavel Gajdoš v roli ambiciózního obhájce. Hlavní trojici postav doplňuje svým návratem
na stříbrné plátno Dagmar Havlová jako tajemná vrahova
manželka. Od února 1929 do října 1931 připravil Petr Kurten
(Milan Kňažko) o život 8 lidí a bezpočet dalších napadl. Zabíjel ženy, muže, zvířata. Vše, co mu přišlo do cesty. Způsobil
stejnou paniku jako kdysi v Londýně Jack Rozparovač. Nyní
se tento legendární vrah vzdal policii... Legendární sériový
vrah Petr Kurten působil na území Německa a České republiky mezi lety 1903 a 1931. Scénář filmu Normal vznikl na
základě jeho případu a poznámek Kurtenova osobního psychiatra. Normal je dobový film, který v sobě spojuje šokující
a napínavý příběh s elegancí 30. let minulého století. Normal patří mezi nejočekávanější filmy roku 2009.

Kurýr 3

Transporter 3 / Francie 2008 / 100 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 70 Kč
Režie: OLIVIER MEGATON / Hrají: Jason Statham, Natalya Rudakova,
Robert Knepper, François Berléand, Jeroen Krabbé ad.

Pravidla zůstávají stejná. Až na jedno... Frank Martin byl
přinucen přepravit Valentinu, unesenou dceru Leonida Vasileva, ředitele Environmental Protection Agency
pro Ukrajinu, z Marseille, před Stuttgart a Budapešť až
do Oděssy u Černého moře. Během cesty se za pomoci inspektora Tarconiho musí Frank poprat s lidmi, kteří
ho donutili vzít tuto práci, agenty vyslanými Vasilevem,
aby ho zadrželi, a všeobecnou ne-spoluprací Valentiny.
Navzdory její cynické povaze a jeho odhodlání se nezaplést, Frank a Valentina se během úniku z bláznivých a
život-ohrožujících situací do sebe zamilují.

Vracíme do kina
Líbáš jako Bůh

ČR 2008 / 115 min. / přístupný / 80 Kč
Režie: MARIE POLEDŇÁKOVÁ / Hrají: Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Oldřich Kaiser, Nela Boudová, Roman Vojtek, Jaroslava Adamová, Arnošt Lustig, Martha Issová ad.
Komedie Marie Poledňákové. Helena Altmanová je
sympatická profesorka francouzštiny a literatury na
gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky zdravému nadhledu si rozumí se studenty i kolegy ve sborovně. Daleko nepředvídatelnější okamžiky ji však
čekají v osobním životě. Rozvětvená rodina k tomu
poskytuje dostatek příležitostí. Soužití v jednom
bytě s bývalým manželem, úspěšným spisovatelem
Karlem, problémy ovdovělé sestry Kristýny, manželské karamboly syna Adama i pozdní lásky babičky
Alžběty - to všechno Helenu zaměstnává natolik, že jí
na vlastní život a vlastní city jaksi nezbývá čas. A přesto jednoho dne přijde to, co obvykle přichází, když
už jsme na sny rezignovali. Helena se za pohnutých
okolností seznámí s lékařem záchranné služby Františkem. A úplně normálně a naplno se zamiluje!

Podivuhodný případ
Benjamina Buttona

USA 2008 / 159 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: DAVID FINCHER / Hrají: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda
Swinton, Elle Fanning, Jason Flemyng, Julia Ormond, Josh Stewart ad.
Film vycházející z povídky F. Scotta Fitzgeralda vypráví o sympatickém padesátníkovi Benjaminu Buttonovi, který je se svým životem spokojený a navíc se
nedávno zamiloval do třicátnice Daisy. Hlavní hrdina
však místo stárnutí začíná mládnout, což se mu nejdřív líbí, ale postupem času obrátí. Protože prožívat
svůj život v opačném směru a mládnout vedle své
pozvolna stárnoucí lásky, to není úplně normální. Film
získal 3 Oscary, dále byl nominován na Zlatý globus v kategoriích nejlepší film, režie, scénář, mužský herecký výkon a původní
filmová hudba.

Peklo s princeznou

ČR 2008 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
Režie: MILOSLAV ŠMÍDMAJER / Hrají: Jiří Mádl, Tereza Voříšková,
Petr Nárožný, Václav Postránecký, Václav Vydra nejml., Zlata Adamovská, Martin Stránský ad.
Pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce
vdát za nešiku ze sousedství v dávno smluveném sňatku. Princezna Aneta se nechce vdávat - a už vůbec ne
za nešikovného prince Jeronýma ze sousední země,
kterému byla jako dítě zaslíbena výměnou za vojenskou ochranu království před výbojnými nájezdy. Král
Leopold by rád dceru uchránil před nechtěným sňatkem, ale nemůže porušit královský slib. Zrušení svatby by znamenalo válku s mocným vojevůdcem, králem Bedřichem. A tak Leopold vymyslí velkolepou
lest: pošle sousedovi zprávu, že se o princeznu uchází
sám Lucifer. Netuší ovšem, jakou lavinu nepředvídatelných okolností spustí, že vyvolá nejen hněv pekla,
ale hlavně Muribany, žárlivé nevěsty Lucifera...

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

Příběh
o Zoufálkovi
středa 1. 4. 15.30 hod.

USA 2008 / 94 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 65, 75 Kč
Režie: SAM FELL, ROBERT STEVENHAGEN / V českém znění: Marek
Holý, Lucie Vondráčková, Naďa Konvalinková, Jan Šťastný, Miroslav Táborský ad.

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

Člověk bez osudu

Valkýra

tajemná vrahova manželka. Petr Kurten, přezdívaný düsseldorfský netvor nebo satanův sluha, se narodil 26. května
1883 do rodiny se třinácti dětmi, žijící v krušných podmínkách. Jak se později ukázalo, vraždil Kurten už v chlapeckém věku jako devítiletý na třídním výletě. Byl několikrát
zatčen za loupeže a žhářství, poprvé seděl ve svých patnácti. Později se přestěhoval do Düsseldorfu, kde po nějaký čas
sekal latinu a oženil se, ale v únoru r. 1929 tu propuklo jeho
vražedné běsnění. „Už když člověk začte do prvních řádků
Kurtenova krutého příběhu, je beznadějně vtažený,“ říká
režisér Julius Ševčík. „Věděl jsem, že z tohoto osudu chci
udělat biják. A Kurtenův osud je důležitý i v historickém
kontextu. Nedlouho po Kurtenovi popravě se přece k moci
dostal Adolf Hitler! Normal je tak nejen o Petru Kurtenovi,
ale má také přesah - je nadčasovým přiběhem o moci společenských sil a hranici normálnosti a šílenství. Hranicí, která je bohužel tak snadno překročitelná.“ Düsseldorfský děs
odstartoval přepadením padesátileté ženy, které Kurten
zasadil 24 bodných ran malými nůžkami. Oběť zachránil
náhodný kolemjdoucí. Jen o pár dní později bylo nedaleko
od místa prvního útoku nalezeno zohavené (a podpálené)
tělo malého děvčátka. Další útok mířil vzápětí na pětačtyřicetiletého opilého muže... „Jak se mi hrálo monstrum tohoto druhu? No, chtělo to dávku odvahy,“ tvrdí představitel
maniaka Kurtena Milan Kňažko. Ale hned vzápětí s velkou
mírou nadsázky dodává: „Nejtežší na mé roli byly vraždy
samotné. Já jsem také pěkné monstrum, ale přece jenom
- na potkání nevraždím.“ Dobový tisk rozpoutal svými divokými spekulacemi hotové šílenství, které rozdmýchal další útoky, mezi nimi škrcení šestnáctileté dívky, útok nožem
na mladou vdanou ženu, pobodání mileneckého páru na
lavičce a další. Žádná z obětí (některé přežily) však nebyla
schopná policii útočníka popsat. Do 15. října 1929 policie
evidovala už 46 pokusů o vraždu. Na služebny chodily tisíce udání, pátralo se v Německu, Československu, Holandsku i Polsku. Policii přišlo celkem 2650 udání a na 130 000
dopisů. Scénář filmu Normal vznikl na základě jeho případu a poznámek Kurtenova osobního psychiatra. Normal je
dobový film, který v sobě spojuje šokující a napínavý příběh s elegancí 30. let minulého století.

středa 1. 4. 20.00
hod.

středa 8. 4. 20.00
hod.

Ostrov

vá, Petr Nárožný, Václav Postránecký, Václav Vydra nejml., Zlata
Adamovská, Martin Stránský ad.
Pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát za nešiku ze sousedství v dávno smluveném
sňatku. Princezna Aneta se nechce vdávat - a už
vůbec ne za nešikovného prince Jeronýma ze sousední země, kterému byla jako dítě zaslíbena výměnou za vojenskou ochranu království před výbojnými
nájezdy.

Malovásek –
Obrázky z tiskátek
neděle 12. 4. 14.30 hod.

Zhotovení různých motivů pomocí dětských tiskátek
na papíru.

Madagaskar 2:
Útěk z Afriky

Malý hrdina s velkým srdcem. „Filmová verze Příběhu
o Zoufálkovi je pastvou pro oči i pro duši.“ Když takhle
mluví o adaptaci jedné z nejoblíbenějších dětských
knížek současnosti sama autorka předlohy, hodně to
znamená. Kate DiCamillo, která svým dobrodružným
příběhem o malém myšákovi, toužícím konat velké USA 2008 / 86 min. / přístupný / dabing / 30, 40 Kč
skutky, způsobila celosvětový literární poprask, pevně Režie: ERIC DARNELL, TOM MCGRATH / V českém znění: Filip
věří, že stejný zájem vyvolá i filmové zpracování. Pří- Blažek, Filip Švarc, Miroslava Pleštilová, Zbyšek Pantůček ad.
běh o Zoufálkovi je tak trochu jiný animáč. Vizuálně se Stále spolu. Stále ztracení. K natočení animované
od svých lehce umělohmotně působících kolegů liší komedie Madagaskar 2 měli její tvůrci dva dobré
stylizací, která připomíná obrazy slavných vlámských důvody. Prvním bezpochyby byly tržby, které film
malířů. Jinudy se vydává k divákovi i příběh. Nespolé- vynesly na první místo žebříčku úspěšnosti rodinných
há na popkulturní odkazy a samoúčelné vtípky, ale vší snímků roku 2005. Druhým důvodem se stal fakt, že
hlavní hrdinové, hýčkané hvězdy newyorské zoo, trasilou se upíná k samotnému vyprávění a postavám.
gicky zakysli na titulním ostrově u afrických břehů
a takový osud jim žádný divák určitě nepřál. Jenže
pokračování jim připravilo taková dobrodružství, že
ve srovnání s nimi by byl doživotní pobyt na Madagaskaru tou příjemnější variantou....

středa 15. 4. 15.30 hod.

Malovásek – Velikonoční přáníčka
neděle 5. 4. 14.30 hod.

Zhotovení přání z textilu, papíru a přírodnin.

Peklo s princeznou
středa 8. 4. 15.30, neděle 12. 4. 15.30
hod.

ČR 2008 / 105 min. / přístupný / 70, 80 Kč
Režie: MILOSLAV ŠMÍDMAJER / Hrají: Jiří Mádl, Tereza Voříško-

Divadlo, koncert

Visací zámek
pátek 3. 4. 20.30 hod. | klub Mír
150 Kč (předprodej), 170 Kč (na místě)

Jaroslav Dušek
a Divadlo Vizita
čtvrtek 23. 4. 20.00 hod. | kino Hvězda
150 Kč (předprodej), 170 Kč (na místě)
Populární divadlelní soubor opět v Uh. Hradišti!

The Walls Brothers
(IRL) + L. Redlová
pátek 24. 4. 21.30 hod. | klub Mír
100 Kč (předprodej), 120 Kč (na místě)

Společné turné u příležitosti vydání desek „První,
poslední“ a „New Dawn Breaking“ v České republice.
www.thewalls.ie I www.redlova.cz

Vzhledem k ekonomické krizi a tibetskému horoskopu vyhlásila kapela rok 2009 rokem punku. Součástí
koncertu bude punkový pranýř, kde budou tupeni
a veřejně trestáni viníci krize. Skvělé koncerty v loňském roce a výborná deska Punk potvrdila neotřesitelnost této „punkové legendy“. www.visaci.cz

Živé kvety (SK)
sobota 25. 4. 21.30 hod. | klub Mír
100 Kč (předprodej), 120 Kč (na místě)

Sytý garážový rock s charizmatickou frontmankou.
Pokud někdy nějaká zpěvačka na propojené československé scéně připomínala vlajkonošku na revoluční barikádě, pak to je Lucia Piussi. www.zivekvety.sk

Výstavy

Svět kolem nás
26. 3. - 14. 4. | kino Hvězda

Výstava kreseb a fotografií žáků výtvarného oboru

Energie v nás
a kolem nás
15. - 22. 4. | kino Hvězda

Připravujeme

Seminář archivního filmu zaostří na deziluzi
konce šedesátých let
Tradiční Seminář archivního filmu, vstupující letošním ročníkem do druhého desetiletí své existence, se tentokrát zaměří na
éru konce let šedesátých. Od čtvrtka 23. 4. do neděle 26. 4. máte možnost zhlédnout více jak padesát filmů, navštívit tématem
semináře ovlivněné divadelní představení Jaroslava Duška s divadlem Vizita nebo třeba na vlastní oči zažít koncerty irských The
Walls Brothers a slovenských Živých kvetů. Při svých „internetových toulkách“ proto nezapomeňte ani na náš oficiální web
www.archivniseminar.cz, kde najdete podrobné informace.

Sorstalanság / Maďarsko,
Valkyrie / USA, Německo
Německo, Velká Británie
2008 / 121 min. / od 12 let
2005 / 134 min. / titulky /
/ titulky / 75, 85 Kč
55, 65 Kč
Režie: BRYAN SINGER / ScéRežie: LAJOS KOLTAI / Hranář: Christopher McQuarrie,
jí: András Salamon, GyörNathan Alexander / Kamegy Gazsó, Máté Haumann,
ra: Newton Thomas Sigel /
Orsolya Tóth, Daniel Craig,
Hudba: John Ottman / Hra- Chladná a precizní sázka na jistotu
Judit Schell, Gáspár Mesés, Jeden z vizuálně nejnádhernějších
jí: Tom Cruise, Bill Nighy, v podání skvělého režiséra a o nic
filmů. Co se týče příběhu, tak také ve
Lajos Kovács ad.
Kenneth Branagh, Terence horších herců. Dobová úprava nemá
Příběh z koncentrač- chvále nemůžu poklesnout, úžasné!
Stamp, Eddie Izzard, Tho- chybu, režie nemá chybu, děj nemá
ního tábora. Novelu AngelAngie - www.csfd.cz
mas Kretschmann, Carice chybu. Tady vlastně nejsou chyby.
Herecké obsazení je skvělé a domimaďarského spisovavan Houten ad.
tele Imreho Kertésze, odměněného Nobelovou cenou za Tom Cruise se před- nuje mu jednoznačně Tom Cruise,
literaturu, adaptoval pro film Lajos Koltai, známý doposud stavuje jako plukovník který si zase jednou zahrál hlavní
ne jako režisér, ale jako stálý kameraman Isztvána Szabóa. Claus von Stauffen- roli a prakticky nesleze z plátna
Hudbu složil Ennio Morricone. Citlivé a neobvykle pojaté berg v napínavém thril- (jedině dobře).
vyprávění židovského chlapce Gyuriho, který se postupně leru, natočeném podle Djkoma - www.csfd.cz
propadá soukolím nacistické vyhlazovací mašinérie, staví skutečné události. Valna kontrastu děsivosti života v táborech a nezúčastněné- kýra je kronikou odvážného a důmyslného plánu, jehož
ho, zdánlivě racionálně odtažitého vyprávění dospívajícího cílem bylo zlikvidovat jednoho z největších světových tyrateenagera, který se snaží vyrovnat s nenormálními pod- nů. Plukovník Stauffenberg byl hrdý a oddaný voják, ktemínkami tím, že se na ně snaží pohlížet očima normality. Po rý miloval svoji zemi, ale s hrůzou přihlížel, jaké hrůzy způnávratu zjišťuje, že jeho zkušenost je nesdělitelná a musí se sobila Hitlerova neomezená moc. Přesto i nadále zůstal ve
s ní vyrovnat sám - nepomůže mu ani jeho židovství, ke kte- vojenské službě, tajně však doufal, že se najde někdo, kdo
rému postupně ztratil pouta, ani jeho příslušnost k maďar- dokáže Hitlera zastavit dřív než zničí Německo i celou Evroskému národu, mezi jehož příslušníky se setkává spíše s pu. Čas běží příliš rychle, proto se Stauffenberg rozhodne,
lhostejností až nepřátelstvím než s pochopením a empatií. že vezme osud země do svých rukou. V roce 1942 přesvědGyula Pados, veterán maďarské kinematografie i komerč- čí armádní velitele, aby se postavili Hitlerovi a svrhli jeho
ního Hollywoodu, vytvořil tvrdé, vybledlé obrazy, z nichž vládu. V roce 1943 se během rekonvalescence válečných
ztlumené barvy postupně, téměř nepozorovatelně přechá- zranění spojí Stauffenberg s Německým odporem - dlouho
zejí do zářivého monochromu - když opustíme Budapešť existujícím, protihitlerovským spiknutím tvořeným muži v
a vstoupíme do bran Osvětimi. Hudba Ennia Morriconeho nejvyšších špičkách moci. Vyzbrojeni rafinovanou strategií
není ani příliš střízlivá, ani příliš bombastická. Film byl nomi- - použít Hitlerův nouzový plán pro stav ohrožení - známý
nován na Zlatého medvěda při MFF v Berlíně a na Evropské filmové ceny, jako Operace Valkýra - zosnují spiknutí s cílem zavraždit
dále získal ocenění Zlatá labuť na MFF v Copenhagenu.
diktátora a svrhnout nacistickou vládu. S dokonalým plánem, světlou budoucností pro celý svět, s důvěrou miliónů
lidí a své ženy a dětí, jež jsou v ohrožení se z von Stauffenberga, který dosud byl jeden z mnoha, stane ten, který
musí Hitlera zavraždit sám. Novinka Bryana Wintera „Valkýra“ je řemeslně velmi dobře odvedenou prácí s poměrně
zdatným hereckým obsazením, silným příběhem i atmosférou. Ano, základ filmu sice tvoří historie, osekaná o detaily
a s přidanými akčními vložkami tak, aby se líbila běžným
návštěvníkům kina – ale na druhou stranu proč ne, když to
funguje. Lekce dějepisu v kostce masám určitě neuškodí,
ČR 2008 / 60 min. / 30, 40 Kč
a pokud je podána atraktivní formou, má větší šanci vrýt
(senioři nad 60 let zdarma)
se divákovi do paměti. A to se režisérovi povedlo, zejména
Režie: MARCEL PETROV
díky pozornosti, s jakou přistupoval k historickým faktům.
Jaký osud měla posledJe jenom dobře, že tou nejdůležitější informací o „Valkýní slova obětí justičře“ tedy nezůstane, že „scientolog Cruise měl při natáčení
Přesně tenhle dokument by si měli
ních vražd z padesáproblémy v Německu“, ale že Winterův film zůstává sám o
pustit lidé, kteří stále podporují
tých let? Ti, kterým komunisty. Ukazuje zvěrstva, ktesobě dobře zvládnutým počinem, který bude diváka bavit,
byla určena, na ně rých se tento režim dopouštěl na
i když už dopředu ví, že Hitler atentát přežije (což některým
často čekali více než nevinných lidech, způsob, jakým se
napjatým situacím přeci jen trochu ubírá na síle).
půl století. Dokument komunisté zbavovali jim nepohodlpřiblíží poslední oka- ných občanů. Bolest, kterou způsobimžiky těch, kteří byli li rodinám odsouzeného. Jak nechali
(ač nevinní) odsouze- ty nebohé lidi těsně před smrtí
ni za komunistické éry psát dopisy na rozloučenou svým
k smrti a byla na nich nejbližším, kde se pisatelé snažili s
tedy spáchána justiční příbuznými rozloučit a dát jim aspon
ČR 2008 / 100 min. / od 18
vražda. Je ale také sna- špetku naděje. Ale i toto byla jen
let / ŠÚ / 75, 85 Kč
hou tvůrců reflektovat, hnusná hra tohoto lživého režimu...
Režie: JULIUS ŠEVČÍK / Scéjak se s jejich příbě- Nuala - www.csfd.cz
nář: Julius Ševčík / Kamera:
hy a křivdami na nich
Antonio Riestra / Hudba:
spáchanými vyrovnala česká společnost téměř dvacet let Jan P. Muchow, Goran Trajpo pádu komunistického režimu. V dokumentu přiblížíme koski / Hrají: Milan Kňažko, Po tom velkém haló jsem se trochu
osudy vybraných osob, které jsou reprezentativním vzor- Pavel Gajdoš, Dagmar bála, že film mé vysoké očekávání
kem tehdejší společnosti: ukazují, že totalitní moc zabíje- Veškrnová - Havlová, Zuza- nesplní. Splnil jej na 100%. Kdo chce
la bezohledně lidi všech profesí i různých společenských na Kajnarová ad.
thriller, má ho mít, kdo chce horor
vrstev. Osamocený statečný člověk neměl šanci říct niko- Příběh legendárního má ho mít, kdo chce psychodrama,
mu pravdu o svém příběhu. Svěřil vše do dopisů, které však sériového vraha. V roli má ho mít. Takhle dobře vystavěný
většinou k adresátům vůbec nedorazily. Zůstaly v archi- „českého
Hannibala“ český film jsem ještě neviděla.
vech. Film promítneme za osobní účasti tvůrců (L. Navara, se na plátna kin vrací Smartkid - www.csfd.cz
M. Petrov, J. Albrecht). Projekci bude předcházet autogramiáda a Milan Kňažko, protivčtení z nové knihy Luďka Navary a Miroslava Kasáčka s názvem Mlynáři níkem mu je mladý talent českého herectví Pavel Gajdoš
od Babic (v 16.30 v Café Portal).
v roli ambiciózního obhájce. Hlavní trojici postav doplňuje svým návratem na stříbrné plátno Dagmar Havlová jako

Dopisy z cely smrti
– hosté: L. Navara, M.
Petrov, J. Albrecht
úterý 7. 4. 19.00
hod. (*)

středa 15. 4.
20.00 hod.

Seon / Jižní Korea 2000 / 86
min. / titulky / 50, 60 Kč
Režie: KIM KI-DUK / Scénář: Kim Ki-duk / Kamera:
Hwang Seo-shik / Hudba:
Jeon Sang-yun / Hrají: Jung
Poetický, výpravou veľmi jednoduSuh, Jae-hyeon Jo, Hangchý snímok s minimom dialógov, v
seon Jang, Won Seo ad.
ktorom je všetko hovorené skrz
„Ostrov je místo, po konanie postáv. Nejde však o žiadne
němž všichni touží- náročné dielo so silnou symbolikou,
me, ale z něhož po ale o jednoduchý príbeh, nakrútený
čase znuděni prcháme. s minimalistickou koncepciou nezáOstrovem je pro muže vislého filmu. Vzhladom k pôvodu
žena a pro ženu zase neprekvapí, že dôležitými vyjadrovamuž.“ Stranou od civi- cími prostriedkami sú v ňom ľudská
lizace se ukrývá ostrov, sexualita a fyzická bolesť. Malé a
kam si muži jezdíva- nenápadné, ale veľmi pozoruhodné
jí zarybařit a někteří z dielko.
nich také ukojit sexu- POMO - www.csfd.cz
ální touhy. Mladá žena
Hee Jin je na loďce dopraví k jejich různobarevným dřevěným chatkám postaveným přímo na vodě. Jedni si přivezou
partnerky na víkend již z města, jiní využijí služeb prostitutek, které je možné nechat si „doručit“ motorovým člunem,
někteří se obrátí na Hee Jin. Jednoho dne přijede na ostrov
bývalý policista Hyun Shik, který má na svědomí vraždu své
milenky. Hee Jin se zdá, že nový návštěvník jejího ostrova
jako by zcela ztratil zájem o okolní svět. Hyun Shik se po
dlouhém trápení rozhodne vzít si život, ale Hee Jin mu v
tom zabrání. Tato příhoda je počátkem podivného pouta,
které mezi Hee Jin a Hyun Shikem vznikne... Kim Ki-dukovy
filmy útočí na imaginaci tím, co by se dalo nazvat poezií či
metaforikou bolesti (korejská informativní brožura o režisérovi nabízí paralelu s Antoninem Artaudem). Od diváka přitom chtějí, aby si k jejich obrazům a emocím našel co nejdůvěrnější a nejdůvěřivější vztah. Jádro Kimových příběhů
je vždy velmi prosté, ba až triviálně melodramatické, avšak
důležitá je v nich potlačená zuřivost, blízká citu, pro nějž má
korejská kultura pojem „han“ – „pocit hluboké křivdy, hněvu a současně bolesti z bezmoci tento hněv svobodně vyjádřit,“ jak tuto tradiční estetickou kategorii definovala překladatelka moderní korejské poezie Ivana Gruberová. Energie vzteku, smutku a touhy v Kimových filmech exploduje
výtrysky brutality, uvolňujícími rvačkami, masturbačními
aktivitami, masochistickými akty a sebevražednými pokusy.

Za ústřední motiv své tvorby považuje režisér „únos někoho jiného, než jsem já, do prostoru, který považuji za svůj“.
Svým interpretům vychází vstříc pojmem „semiabstraktní
film“, který definuje jako „touhu ukazovat hraniční linii, kde
se potkává bolestně skutečné s nadějně imaginativním“, a
jindy jako „připojení citů a myšlenek k viditelnému světu“.
Konec monopolu!

Ve druhé polovině
dubna nabídneme
Filmové premiéry

16. - 22. 4. Strážci – Watchmen
Velká Británie, USA, Kanada 2009 / Režie: ZACK SNYDER
17. - 19. 4. Duel Frost/Nixon
USA, Velká Británie, Francie 2008 / Režie: RON HOWARD
20. - 22. 4. El Paso
ČR 2009 / Režie: ZDENĚK TYC
20. - 22. 4. Růžový Panter 2
USA 2009 / Režie: HARALD ZWART
Nenarození
26. - 29. 4. Nenarození
USA 2009 / Režie: DAVID S. GOYER
26. - 29. 4. Pochyby
USA 2008 / Režie: JOHN PATRICK SHANLEY
30. 4. Až tak moc tě nežere
USA, Německo 2009 / Režie: KEN KWAPIS
30. 4. Milionář z chatrče
USA, Velká Británie 2008 / Režie: DANNY BOYLE

ARTkino

út. 21. 4. 20.00 hod. El Paso
ČR 2009 / Režie: ZDENĚK TYC
23.-26. 4. 2009 XI. Seminář archivního filmu:
Deziluze z utopie (Konec šedesátých a co bylo potom)
út. 28. 4. 20.00 hod. Pochyby
USA 2008 / Režie: JOHN PATRICK SHANLEY
st. 29. 4. 20.00 hod. Hodiny (Prémie ARTkina)
USA 2002 / Režie: STEPHEN DALDRY

Zlatý fond

čt. 16. 4. 16.00 hod. Sedmá pečeť (Konec monopolu)
Švédsko 1957 / Režie: INGMAR BERGMAN
čt. 23. 4. 16.00 hod. Tommy
Velká Británie 1975 / Režie: KEN RUSSELL
čt. 30.4. 16.00 hod. Pink Floyd – The Wall (Konec monopolu)
Velká Británie 1982 / Režie: ALAN PARKER

Bijásek

ne. 19. 4. 15.30 hod. Monstra vs. Vetřelci
USA 2009 / 94 min. / Režie: ROBE LETTERMAN
st. 22. 4. 15.30 hod. Zamilovaná zvířata
Francie 2007 / 85 min. / Režie: L. CHARBONNIER
st. 8. 4., ne. 12. 4. 15.30 Peklo s princeznou
ČR 2008 / Režie: MILOSLAV ŠMÍDMAJER
ne. 26. 4. 16.00, st. 29. 4. 15.30 hod. Cesta na Měsíc 3D
Belgie 2008 / Režie: BEN STASSEN

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Výstava soutěžních prací v rámci Týdne pro Zemi v
Uherském Hradišti. Vernisáž 15. 4. v 15.00 hod. Pořadatelé
Žabka - centrum ekologické výchovy při SVČ Klubko Staré Město,
Přírodovědné centrum Trnka při DDM Uherské Hradiště, Město
Uherské Hradiště a Městská kina Uherské Hradiště.

Pád Třetí říše + KF:
Sonáta pro Hitlera
čtvrtek 2. 4.
16.00 hod.

Untergang, Der / Německo, Rakousko, Itálie 2004 /
150 + 10 min. / od 12 let /
titulky / na průkazku zdarma, 50 Kč
Režie: OLIVER HIRSCHBIEGEL
/ Scénář: Bernd Eichinger / Vynikající film, který popisuje
Kamera: Rainer Klausmann posledních pár dní Adolfa Hitlera
/ Hudba: Steogab Zacharias a jeho nejbližších spolupracovníků.
/ Hrají: Bruno Ganz, Alexan- Bruno Ganz podal nadstandartní
dra Maria Lara, Corinna Har- výkon a i ostatní herci předvedli slušfouch, Ulrich Matthes, Julia- né výkony. Navíc trochu jiný pohled
na 2. sv. válku mě zaujal, protože
ne Köhler ad.
válečný
film nemusí být nutně natoDuben 1945 v Berlíčen jen z bitevních polí.
ně. 20. července 1944
byl spáchán ve Vůd- Boss321 - www.csfd.cz
cově hlavním stanu
„Vlčím doupěti“ (Wolfsschanze), atentát na Hitlera. Z bezprostřední blízkosti zažila tuto událost jeho osobní sekretářka Gertraud „Traudl“ Junge. Poprvé se tak otřásla půda
pod nohama kdysi všemocného „Vůdce“ a všichni z jeho
bezprostředního okolí poprvé pocítili šok. O devět měsíců později se Hitler přesunul do svého prostorného systému bunkrů na území Nového říšského kancléřství v Berlíně. Rudá armáda v téže době přistoupila k jeho totálnímu
obklíčení. 20 dubna slaví Hitler 65. narozeniny v kruhu
svých věrných spolupracovníků a svého štábu. Eva Braunová už s ním také několik dní žije v bunkru. Himmler, Goering a stranické špičky se odsunuly do bezpečnějších částí
Německa, zatímco HITLER nechce v žádném případě opustit své hlavní město. 29. dubna Rudá armáda obklíčila vládní čtvrť a odřízla ji od ostatního území Berlína, v jehož ulicích se bojuje o každý dům. Během této noci diktuje Hitler sekretářce Traudl Jungové svou poslední vůli a žení se s
Evou Braunovou. Svatebními svědky jsou Goebbels a Borman. 30. dubna zahájila ruská armáda boj o Říšský sněm
(Reichstag). Hitler se rozhodl spáchat sebevraždu. Společně s Evou Braunovou se otrávili a jejich mrtvoly byly spáleny na zahradě říšského kancléřství. O den později otrávila
Magda Goebbelsová ve spánku svých šest dětí. Pak odešli Magda a Joseph Goebbelsovi do zahrady a zastřelili se.
I jejich mrtvoly byly spáleny. Přestože generál Weindling
vydal rozkaz ke kapitulaci, v ulicích se bojuje dál. Film vznikl na základě knihy osobní sekretářky Adolfa Hitlera Traudl Jungové „Bis zur letzten Stunde“. Strhující herecký výkon
Bruno Ganze v roli Hitlera, jen v samotném Německu přilákal do kin 6 milionů návštěvníků. Film byl nominován na Oscara
za Nejlepší zahraniční film.

XI. Seminář archivního filmu
Deziluze z utopie (Konec
šedesátých a co bylo potom)
23. – 26. 4. 2009
Uherské Hradiště, kino Hvězda,
kino Mír, učebny UTB
Jedenáctý ročník už tradičního „jarního“ celostátního hradišťského semináře nabídne ucelený tematický filmový
program a zajímavé doprovodné akce. Akce se bude věnovat
situaci následující po vzedmutém roce 1968 (a v letech těsně předcházejících), tj. stavu, kdy Československo, Evropa i svět
vystřízlivěl z často humanistických a všelidských, ale v mnohém také utopisticky naivních vizí či nově utvářených mezilidských norem, a propadl se do deziluze.
Základ filmové části semináře tvoří deset určujících snímků
k hlavnímu tématu (mj. Teoréma, Zabriskie Point, Jeď, řekl,
Bohové moru, Alicina restaurace aj.) a dále snímky k doplňujícím filmovým cyklům On the road, Revolta, Vietnam, Antihrdinové, demýtizace, Sex, drogy a rokenrol, Itálie kontestátorská a
Dokumentární pohled. Hrané tituly doplní vedle analytického
dokumentárního pohledu na konec 60. let minulého století
také unikátní publicistické a zpravodajské záznamy událostí oné doby v tehdejším Československu.
V jednání je účast několika zahraničních hostů (francouzský
scenárista Jean-Claude Carriere, americký režisér Michael Sarne
ad.). Součástí budou také setkání a debaty s přítomnými
domácími hosty (Anna Šabatová, Petr Uhl, Miroslav Petrusek ad.)
V rámci doprovodného programu proběhnou živá hudební vystoupení (Lucie Redlová & The Walls Brothers /IRL/, Živé kvety
/SK/), tematicky zaměřený divadelní program Jaroslava Duška a divadla Vizita, tematické poslechové pořady hudebního
kritika Jiřího Černého: Hudba a události roku 1968 + Hippies a jejich
hudba a historii rockových a hippies festivalů + Drogy a konec ikon 60.
let; Proč odešly rockové hvězdy? (Janis Joplin, Jim Hendrix, Jim Morrison,
aj.), představení doplňkových premiér českých (Holka Ferrari
Dino) a slovenských filmů (dokument Momentky o Dežu Ursinym).
V jednání jsou fotografické výstavy (Bruno Barbey, Astrid Proll,
Jan Němec ad.). Příjemným zpestřením se opět po roce určitě
stane projekt Moravské dědictví - Chutě a vůně Slovácka.

Normal

úterý 14. 4. 20.00
hod.

ZUŠ Uh. Hradiště. Své studijní kresby a malby představí žáci Základní umělecké školy v Uherském Hradišti, kteří se v tomto školním roce 2008/2009 připravovali k talentovým zkouškám na střední školy a učiliště s uměleckým zaměřením. Práce žáků oddělení
fotografie výtvarného oboru ze třídy Marka Malůška.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Pořádající Městská kina spolupracují na programu i organizaci přehlídky s dalšími subjekty: AČFK a ASFK, NFA a SFÚ, Česká televize, Krátký film Praha a.s., Filmoteka Narodowa Varšava, Francouzský institut, Unifrance, Goethe institut, Italský kulturní institut,
televize Arte ad.

Předprodej zahájen. Vstupenky na místa.
Neváhejte. Nebudou...

Akce se koná za finanční podpory Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Europa Cinemas – Media Programme
of the European Union a Zlínského kraje.
Akreditovat se můžete na webové stránce semináře, kde získáte také informace o ubytování, slevách, hostech, dopro-

Jen o rodinných
záležitostech
+ host: Jan Gogola
středa (!) 8. 4.
16.00 hod.

ČR 1990 / 114 min. / přístupný / na průkazku zdarma,
50 Kč
Režie: JIŘÍ SVOBODA / Scénář: Jiří Svoboda / Kamera:
Vladimír Smutný / Hrají:
Jiří Bartoška, Marta Vančurová, Karel Roden nejml.,
Miroslav Macháček, Jaromír
Hanzlík, Miroslav Donutil,
Milan Kňažko ad.
Drama o vykonstru- Neprávem opomíjený Svobodův film,
ovaných politických který se obrací do 50. let. S výjimkou
procesech z 50. let tradičně toporného Bartošky vesměs
sleduje osudy dvou velmi dobré herecké výkony.
nevinně obviněných Zona - www.csfd.cz
komunistů. Prvním je
Steiner-Kamenický (Jiří
Bartoška), který kvůli svému židovskému původu za okupace emigroval do Anglie. Druhým je jeho přítel, funkcionář okresního výboru Mrázek (Jaromír Hanzlík). Drama líčí
mechanismy hrůzovlády, včetně zákeřných praktik estébáckého nátlaku. Jednoho ze sadistických vyšetřovatelů, který
si libuje v týrání vězňů, ztvárnil Karel Roden. Jeho navenek
uhlazeného šéfa hrál Milan Kňažko.Toto politické drama
mělo to smůlu, že do kin přišlo až po pádu komunistického
režimu, když už nemohlo sdělit nic převratně objevného u diváků zcela propadlo. Režisér Jiří Svoboda zde působivě
rozehrál bezmoc politických vězňů v 50. letech, předvedl, s
jakou brutalitou se vynucovala smyšlená přiznání. Všímá si
nejen osudů zatčených, ale i jejich blízkých, na něž se snášela šikana a doléhalo všudypřítomné podezírání. Avšak
nelze přehlédnout patrný alibismus - příběh, připomínající svou konstrukcí známější Londonovo Doznání, vyznívá,
jako kdyby oběťmi teroru byli jen čestní komunisté, které
nevýslovně trápili zlí komunisté. Film se natáčel ve věznici v Uh.
Hradišti. Jednáme o účasti Milana Kňažka.

vodných akcích apod. pro členy filmových klubů v ČR i SR
a Zlatého fondu v Uh.Hradišti jsou připraveny zajímavé slevy, a to nejen na hlavní filmový, ale i doprovodný program.
Doporučujeme také všimnout si tzv. slevy za včasnou úhradu
(do 17.4. 2009).
www.archivniseminar.cz, www.mkuh.cz

