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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

Oscarové trháky
Jaro jako by ani nebylo a z tíživě utahané zimy vskočili jsme přímo do
červnových teplot. Zaujmout diváka a udolat ho a odlákat ze zahrádek
(těch za domem i těch před kavárnami a hospodami) bude tedy stále těžší,
doufejme, že snímky, které ve druhé
polovině dubna uvádíme, to dokáží.
Čeká na vás totiž poslední porce letos
oceněných oscarových trháků a nejsou to
filmy ledajaké.
Herecký koncert Meryl Streep a Philip
Seymour Hoffman (sic! - když nepřechylovat, tož ani neskloňuju) nabíz
Pochyby, jako bonus (navíc zdarma pro
„ARŤáky“) opět s Meryl Streep uvádíme i vynikající Hodiny podle Virginie
Woolf. Největší slávu letos pobral Milionář z chatrče, příběh o cestě z chudoby,
lásce a vědomostní soutěži, navíc plný
povedených písniček. V současné tragikomické době domácí politiky možná přijde vhod také Duel Frost/Nixon.
Pohled na neslavné období jednoho
prezidenta. Tentokrát amerického.
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

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
18. so 15.30 Monstra vs. Vetřelci – USA 2009 / 94 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
17.30 Strážci – Watchmen – Velká Británie, USA, Kanada 2009 / 161 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 90 Kč
20.30 Duel Frost/Nixon – USA, Velká Británie, Francie 2008 / 122 min. /od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
19. ne 14.30 Malovásek – Malování prstovými barvami – Jarně laděné tvoření barevných obrázků
15.30 Monstra vs. Vetřelci – USA 2009 / 94 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 65, 75 Kč
17.00 Duel Frost/Nixon – USA, Velká Británie, Francie 2008 / 122 min. /od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
19.00 Strážci – Watchmen – Velká Británie, USA, Kanada 2009 / 161 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 90 Kč
20. po 17.00 Růžový Panter 2 – USA 2009 / 92 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
19.00 Strážci – Watchmen – Velká Británie, USA, Kanada 2009 / 161 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 90 Kč
20.00 El Paso – ČR 2009 / 98 min. / přístupný / 75 Kč / Hvězdička
21. út 17.00 Strážci – Watchmen – Velká Británie, USA, Kanada 2009 / 161 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 90 Kč
20.00 El Paso – ČR 2009 / 98 min. / přístupný / 65, 75 Kč
20.00 Růžový Panter 2 – USA 2009 / 92 min. / přístupný / titulky / 80 Kč / Hvězdička
22. st 15.30 Zamilovaná zvířata – Francie 2007 / 85 min. / přístupný / titulky / 60, 70 Kč
17.00 Strážci – Watchmen – Velká Británie, USA, Kanada 2009 / 161 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 90 Kč
20.00 Růžový Panter 2 – USA 2009 / 92 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
20.00 El Paso – ČR 2009 / 98 min. / přístupný / 75 Kč / Hvězdička
23. čt
Filmové plakáty (kolekce Terryho ponožky) 23.4. - 12.5. – Kino Hvězda
16.00 Tommy + úvod Jiří Černý – Velká Británie 1975 / 111 min. / titulky / na průkazku zdarma / Kino Mír

24. pá
25. so
28. so
26. ne

27. po
28. út
29. st

30. čt

1. 5. pá

Koncerty

vystoupení domácích
i zahraničních skupin

Smetanovy sady (park)

2.5. so

Letní kino

filmový doprovod i oživení
Hradišťského kulturního
léta

3.5. ne

23.–26. 4. Seminář archivního filmu 2009 – celodenní program
20.00 Jaroslav Dušek a divadlo Vizita – 150 Kč, na místě 170 Kč (průk. ART a ZF sl. 20 Kč; akreditace min. 3 dny - sleva 50 %)
–
23.–26. 4. Seminář archivního
filmu 2009 – celodenní program
21.30 The Walls Brothers (IRL)+ Lucie Redlová – 100 Kč, na místě 120 Kč (akreditace na min. 2 dny zdarma) / Klub Mír
23.–26. 4. Seminář archivního filmu 2009 – celodenní program
21.30 Živé kvety (SK) – 100 Kč, na místě 120 Kč (akreditace na min. 2 dny zdarma) / Klub Mír
23.–26. 4. Seminář archivního filmu 2009 – celodenní program
16.00 Cesta na Měsíc - 3D – Belgie 2008 / 85 min. / dabing / přístupný / 55, 65 Kč
17.30 Nenarození – USA 2009 / 87 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Pochyby – USA 2008 / 104 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
17.30 Pochyby – USA 2008 / 104 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
20.00 Nenarození – USA 2009 / 87 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
17.30 Nenarození – USA 2009 / 87 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Pochyby – USA 2008 / 104 min. / od 12 let / titulky / 75, 85 Kč
15.30 Cesta na Měsíc - 3D – Belgie 2008 / 85 min. / dabing / přístupný / 55, 65 Kč
17.30 Pochyby – USA 2008 / 104 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
20.00 Hodiny – USA 2002 / 114 min. / titulky / na průkazku zdarma (prémie FK), 50 Kč
20.00 Nenarození – USA 2009 / 87 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička
16.00 Pink Floyd – The Wall – V. Británie 1982 / 95 min. / titulky / od 15 let / na průkazku zdarma, 50 Kč / Kino Mír
16.30 Atentát – ČSSR 1964 / 104 min. / přístupný / zdarma k Oslavám osvobození
20.00 Milionář z chatrče – USA, Velká Británie 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 90 Kč
17.30 Až tak moc tě nežere – USA, Německo 2009 / 129 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Milionář z chatrče – USA, Velká Británie 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 90 Kč
17.30 Milionář z chatrče – USA, Velká Británie 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 90 Kč
20.00 Až tak moc tě nežere – USA, Německo 2009 / 129 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
15.30 Madagaskar 2: Útěk z Afriky – USA 2008 / 86 min. / přístupný / dabing / 20, 40 Kč
17.30 Až tak moc tě nežere – USA, Německo 2009 / 129 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Milionář z chatrče – USA, Velká Británie 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 90 Kč

ZF

Malovásek
Bijásek

Filmové premiéry a novinky

ART

Naše tipy
Strážci

čtvrtek 16. 4. - středa 22. 4.
Film podle komiksu Alana Moorea v režii Zacka Snydera.

Výstava
ZF
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Divadlo
AS
Koncert
AS
Koncert
AS
Bijásek

ART
Bijásek

ART

ZF

Oslavy osvobození:
Atentát

čtvrtek 30.4.
Drama z období okupace zdarma k vidění v rámci Oslav
osvobození..

Milionář z chatrče

čtvrtek 30.4. - neděle 3. 5.
Vítěz letošního oscarového klání konečně i u nás v kině.

Monstra vs. Vetřelci

Monsters vs. Aliens / USA 2009 / 94 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
Režie: ROBE LETTERMAN, CONRAD VERNON / V českém znění: Hana Ševčíková, Michal Holán, Filip Švarc, Jiří Knot, Ladislav Cigánek ad.
Jenom monstr akce zachrání svět hladce. Na naši modrou
kulatou planetu už zase zaútočili mimozemšťané. Ještě že
máme obrovskou zásobárnu hrdinů, kteří se jim mohou
postavit. I když ti, které si vybrali animátoři ze studia
DreamWorks, jsou opravdu výjimeční. Zcela mimořádná je
i celá jejich novinka Monstra vs. Vetřelci. Nejenže v ní opustili důvěrně známý a bezpečný svět zvířat a zeleně roztomilých pohádkových postav, ale navíc jako první při natáčení
použili revoluční technologii, kterou na vlastní kůži zažijí i
diváci. Zatímco doposavad vznikaly 3D-animované filmy
tak, že se počítačově animovanému celku dodal třetí rozměr, Monstra vs. Vetřelci se točili rovnou ve 3-D. „Není třetí
rozměr jako třetí rozměr,“ říká šéf DreamWorks Animation
Jeffrey Katzenberg. „Přestože ke sledování filmu stále potřebujete ty legrační brýle, digitalizovaný obraz je na plátně
naprosto perfektní. Neuvidíte zdvojený obraz, nebudete
mít unavené oči ani pociťovat nevolnost,“ dodává.

Strážci - Watchmen

Watchmen / Velká Británie, USA, Kanada 2009 / 161 min. / od 15 let /
titulky / ŠÚ / 90 Kč
Režie: ZACK SNYDER / Hrají: Billy Crudup, Malin Akerman, Carla Gugino,
Patrick Wilson, Jeffrey Dean Morgan, Jackie Earle Haley, Matt Frewer ad.
Kdo bude strážit strážce? Komiks Alana Moorea Watchmen
je považován za vůbec nejlepšího zástupce ve svém žánru.
Natočit podle něj film proto byla obrovská výzva. Hozenou
rukavici nakonec zvedl Zack Snyder, muž který si vydobyl
renomé režií adaptace komiksové verze řecké historie 300:
Bitva u Thermopyl. Vizuálně omračující styl, který zdobil i
jeho předchozí hit, naordinoval i snímku Strážci-Watchmen.
Přidejte k tomu temný mnohovrstevnatý příběh obývaný
velmi netradičními postavami superhrdinů a najednou je tu
jeden z nejzajímavějších filmů roku 2009.

Duel Frost/Nixon

Bijásek

Frost/Nixon / USA, Velká Británie, Francie 2008 / 122 min. /od 12 let /
titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: RON HOWARD / Hrají: Frank Langella, Michael Sheen, Kevin Bacon,
Sam Rockwell, Matthew MacFadyen, Oliver Platt, Toby Jones ad.
Nelítostná bitva o pravdu. Byla to největší válka, která se
odehrála před televizními kamerami. Na jedné straně stál
bývalý americký prezident Richard Nixon, který jako jediný obyvatel Bílého domu rezignoval na svůj úřad, aby se
vyhnul hrozícímu odvolání. Na straně druhé se ocitl populární televizní moderátor David Frost. Jejich rozhovor byl
napínavý jako ten nejprestižnější boxerský zápas a měl i
stejný cíl – udělit tomu druhému smrtící K. O. Režie se ujal
zkušený tvůrce životopisných snímků Ron Howard (Čistá
duše, Apollo 13, Těžká váha), který má spolu s oběma představiteli titulních rolí, Frankem Langellou a Michaelem Shee-

nem, největší zásluhu na tom, že se ze zdánlivě odtažitého
tématu, vyklubal jeden z nejlepších filmů roku 2008. Film byl
nominován na pět Oscarů a stejný počet Zlatých glóbů.

El Paso

ČR 2009 / 98 min. / přístupný / 75 Kč
Režie: ZDENĚK TYC / Hrají: Irena Horváthová, Linda Rybová, David Prachař, Denisa Demeterová, Igor Chmela, Vladimír Javorský ad.
Film „El paso“ diváka zavede do kotle vášní, emocí a živelnosti. Režisér Zdeněk Tyc se po úspěšných „Smradech“ už
podruhé vrací do světa Romů, který v nás zpravidla vzbuzuje strach a rozpaky, přestože o něm vlastně vůbec nic nevíme… „El paso“ je inspirováno skutečným osudem romské
vdovy, matky devíti dětí. Filmová rodina Horváthových má
dětí sedm. Příběh začíná okamžikem nečekané, tragické
smrti otce. Matka Věra najednou stojí sama proti úřadům,
odhodlaná udržet svou početnou rodinu pohromadě za každou cenu, jenže zoufale nepřipravená. Sociální odbor dává
k soudu žádost na odebrání jejích dětí a následné svěření
do ústavní péče. Ze dne na den jsou vystěhováni na periferii do sociálního bytu o jedné místnosti. Případ Věra versus město se dostane k mladé, ambiciózní advokátce. Svět
Romů nezná a ani ji příliš nezajímá, celou kauzu bere zpočátku jako odrazový můstek své začínající kariéry. Navzdory svým předsudkům, nepochopení a občas i samotné Věře,
která blonďatou advokátku zpočátku odmítá vpustit do svého světa, případ nevzdá.

Růžový Panter 2

Pink Panther 2 / USA 2009 / 98 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
Režie: HARALD ZWART / Hrají: Steve Martin, Jean Reno, Emily Mortimer,
Andy Garcia, Alfred Molina, John Cleese, Aishwarya Rai ad.
Steve Martin je zpět jako inspektor Clouseau. Další lapálie popleteného francouzského kriminalisty v americkém
podání. Zatímco ve světových galeriích znovu řádí nepolapitelný lupič Tornado, inspektor Clouseau (Steve Martin)
svědomitě plní úkol od šéfinspektora Dreyfuse (John Cleese) a pokutuje neukázněné řidiče. Veřejné mínění si ale žádá
návrat slavného detektiva. Má stanout v čele mezinárodní
skupiny tvořené nejlepšími policejními mozky světa a znalkyní Tornadových zločinů Soniu (Aishwarya Rai). Takový tým
musí věhlasného zločince brzy dopadnout. Kdyby neměl
ve vedení Clouseaua. Jeho metody jsou zprvu shledány
neortodoxními a posléze přitroublými. Netrvá dlouho a
francouzský nešika způsobí mezinárodní ostudu. Lze se ale
Clouseauovi divit, když má teď tolik starostí? Jeho milovanou asistentku Nicole (Emily Mortimerová) svádí okouzlující
detektiv Vicenzo (Andy Garcia), do bytu se mu nastěhoval
kolega Ponton (Jean Reno) i se syny-uličníky. Nebyl by to
ale Clouseau, kdyby nezapnul svůj mozek – a pak shodou
náhod nevyřešil další krádež Růžového pantera.

Nenarození

The Unborn / USA 2009 / 87 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: DAVID S. GOYER / Hrají: Odette Yustman, Gary Oldman, Jane Alexander, Meagan Good, Brian Boland, Idris Elba, Rhys Coiro ad.
Zlo potřebuje život. Mezi světem živých a mrtvých se potulují temné duše, které se snaží vrátit do života. Jejich vstupní bránou mohou být citliví jedinci, které postupně zlomí a
zcela ovládnou. Těmto démonům se říká dybukové. Jejich
oběti mají jen dvě možnosti – dobrovolnou smrt nebo
svěření se do péče profesionálního exorcisty. Toto mrazivé
téma si jako východisko svého hororového příběhu vybral
zkušený režisér (Blade: Trinity) a ještě zkušenější scenárista
(Batman začíná, Temný rytíř) David S. Goyer. Horor Nenarození patří ke vzácným reprezentantům svého žánru, které nenechají diváka ani na chvíli vydechnout. Mrazení v
zádech v něm vyvolá už první nevinný záběr běžící Casey
a do závěrečných titulků ho neopustí. Byť se Goyer brouzdá
v bezpečných vodách, které před ním projeli Vymítač ďábla
nebo Rosemary má děťátko, přesto dokáže překvapit.

Pochyby

Doubt / Režie: JOHN PATRICK SHANLEY / Hrají: Meryl Streep, Philip
Seymour Hoffman, Amy Adams, Viola Davis, Paulie Litt ad.
Psychologické drama z prostředí církevní školy. V hlav-

ních rolích Meryl Streepová a Phillip Seymour Hoffman.
Píše se rok 1964. Charismatický kněz, otec Flynn (Philip
Seymour Hoffman) se pokouší o jisté uvolnění přísných
pravidel církevní školy svatého Mikuláše v Bronxu, na
jejichž dodržování železnou rukou dohlíží sestra Aloysius
Beauvierová (Meryl Streep), tamní přísná a krutá ředitelka. Komunitou zmítají divoké politické změny a na školu
byl přijat první černošský student, Donald Miller. Když se
ale mladá a nevinná sestra James (Amy Adams) podělí se
sestrou Aloysius o své obavy z toho, že otec Flynn věnuje Donaldovi až příliš osobní péči, pustí se sestra Aloysius do odhodlaného boje, jehož výsledkem by mělo být
odhalení pravdy a vykázání Flynna ze školy. Aniž by měla
kromě své morální jistoty jediný důkaz, rozhodne se
poměřit s otcem Flynnem sílu svého odhodlání v osobním souboji, který může svými katastrofálními důsledky
ohrozit celou školu. Film byl nominován na pět Oscarů a stejný
počet Zlatých glóbů.

Atentát

ČSSR 1964 / 104 min. / přístupný / zdarma k Oslavám osvobození
Režie: JIŘÍ SEQUENS ST. / Hrají: Radoslav Brzobohatý, Rudolf Jelínek,
Ladislav Mrkvička, Luděk Munzar, Josef Vinklář, Siegfried Loyda,
Harry Studt, Wolf Goette, Gerhard Rachold, Jiří Kodet ad.
Film režiséra Jiřího Sequense Atentát nás vrací doprostřed jednoho z nejtěžších období českého národa, do
doby nacistické okupace. Napínavým způsobem vypráví o činu, který má významné místo v dějinách druhé
světové války: o atentátu na nejvyššího představitele
nacistické moci v českých zemích, zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Podává široký obraz této události a pokouší se o
postižení nejrůznějších souvislostí Heydrichova sporu
s admirálem Canarisem, výcviku českých parašutistů v
Anglii a zvlášť sugestivně zachycuje osud tří parašutistických skupin od jejich seskoku z letadel až po závěrečný hrdinský boj v kryptě kostela v Reslově ulici v Praze.

Až tak moc tě nežere

He‘s Just Not That Into You / Režie: KEN KWAPIS / Hrají: Scarlett
Johansson, Jennifer Connelly, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew
Barrymore, Justin Long, Bradley Cooper, Kevin Connolly ad.
Film od autorů populárního a úspěšného seriálu „Sex
ve městě“ vypráví příběhy o vztazích navzájem propojených dvacátníků a třicátníků z Baltimoru, a to počínaje mělkými vodami prvních schůzek, až po hluboké a
temné vody manželských životů. To vše ve snaze odhalit
tajemství opačného pohlaví a stát se výjimkou z pravidla, které výjimky ve skutečnosti nezná. Pokud jste taky
někdy seděli u telefonu a přemýšleli, proč vám říkal, že
zavolá, a pak nezavolal, nebo proč s vámi už nechce spát,
anebo proč se váš vztah neposunul do další fáze jak jste
čekali, pak Vás prostě až tak moc nežere.

Milionář z chatrče

Slumdog Millionaire / USA, Velká Británie 2008 / 120 min. / od 12 let
/ titulky / ŠÚ / 90 Kč
Režie: DANNY BOYLE / Hrají: Dev Patel, Freida Pinto, Ayush Mahesh
Khedekar, Anil Kapoor, Irfan Khan ad.
Osmioscarový film režiséra Dannyho Boylea. Hlavní hrdina, mladík Jamal Malik, sedí v televizním studiu naproti
moderátorovi indické verze soutěže Chcete být milionářem a čeká na poslední otázku, která jej dělí od pohádkové výhry 20 miliónů rupií. Ještě před nedávnou chvílí byl chlapcem z bombajského slumu, chlapcem, který se narodil do světa bez budoucnosti, do světa nám
nepředstavitelné bídy. Jak se kluk z ulice dokázal dostat
tam, kam se nedostali ani hoši z lepších rodin ani učenci
s několika tituly v kapse? Odpovědi na tyto otázky bude
z Jamala tahat někdo mnohem méně příjemný než televizní moderátor. Před poslední otázkou má Jamal pouze
jeden den na to, aby se připravil. Bohužel mu tuto přípravu ztrpčují policejní vyšetřovatelé, kteří se snaží zjistit, jakým podvodem se dostal krůček od pohádkového
bohatství. Skvělí indičtí herci, neuvěřitelný, přitom univerzální příběh a typické bollywoodské finále = film roku.
Film získal osm Oscarů, čtyři Zlaté glóby a řadu dalších cen.

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

Seminář archivního
filmu – filmové tipy:

Malovásek – Malo- Zamilovaná zvířata
vání prstovými
středa 22. 4. 15.30 hod.
barvami
neděle 19. 4. 15.30 hod.

Jarně naladěné tvoření barevných obrázků.

Monstra
vs. Vetřelci
neděle 19. 4. 15.30 hod.

USA 2009 / 94 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 65 75 Kč
Režie: ROBE LETTERMAN, CONRAD VERNON / V českém znění:
Hana Ševčíková, Michal Holán, Filip Švarc, Jiří Knot ad.

Francie 2007 / 85 min. / přístupný / titulky / 60, 70 Kč
Režie: LAURENT CHARBONNIER / Vypravěč: Cécile De France
Rok co rok celá naše země zní zpěvem, reptáním a
výkřiky – milostným voláním zvířat. Okázalé tance
a dary jsou často nejlepšími prostředky k přivábení
samičky/samečka a pro diváky se tak naskýtá mnohdy směšná či jímavá, ale vždy úžasná podívaná. Delfíni, lvi, ryby, ptáci, klokani, opice, krabi nebo hmyz,
všichni tito jedinci se snaží okouzlit toho druhého
za účelem páření a zplození života. Jejich obřady lásky jsou jako zrcadlo, ve kterém se člověk dost často
poznává… Skrz nádherné a dojemné obrazy nás snímek zve na cestu do různých koutů světa, abychom
zhlédli ty nejneobyčejnější milostné eposy.

Belgie 2008 / 85 min. / dabing / přístupný / 55, 65 Kč
Režie: BEN STASSEN / V českém znění: Martin Sucharda, Michal
Mařík, Adam Mišík, Zdeněk Hess, Apolena Veldová ad.
I první let na Měsíc měl své mouchy… Tři malí muší
uličníci jsou nerozluční kamarádi. Každý je jiný: Nat
je snílek a rozený vůdce, IQ má chytrý mozek a Scooter je neuvěřitelně žravý. Rok 1969: Kosmická raketa Apollo 11 startuje první misi na Měsíc. 3…2…1…
Jenom monstr akce zachrání svět hladce. Na naši start! Motory jsou zažehnuty a na palubě Apolla 11, v
modrou kulatou planetu už zase zaútočili mimozem- helmách astronautů, jsou schovaní naši tři muší dobšťané. Ještě že máme obrovskou zásobárnu hrdinů, rodruhové. Kouzelný animovaný příběh tří malých
kteří se jim mohou postavit. I když ti, které si vybra- much, které se stanou součástí prvního přistání na
li animátoři ze studia DreamWorks, jsou opravdu Měsíci. Napínavé, komediální i dojemné vesmírné
výjimeční. Zcela mimořádná je i celá jejich novinka dobrodružství pro všechny generace nabízí díky 3D
Monstra vs. Vetřelci. Nejenže v ní opustili důvěrně technologii jedinečný trojrozměrný zážitek.
známý a bezpečný svět zvířat a zeleně roztomilých
pohádkových postav, ale navíc jako první při natáčení použili revoluční technologii, kterou na vlastní
kůži zažijí i diváci. Zatímco doposavad vznikaly 3Danimované filmy tak, že se počítačově animovanému celku dodal třetí rozměr, Monstra vs. Vetřelci se
točili rovnou ve 3-D.

Divadlo, koncert

Jaroslav Dušek
a Divadlo Vizita

The Walls Brothers
(IRL) + L. Redlová

čtvrtek 23. 4. 20.00 hod. | kino Hvězda
pátek 24. 4. 21.30 hod. | klub Mír
150 Kč (předprodej), 170 Kč (na místě)
100 Kč (předprodej), 120 Kč (na místě)
(na průkazku ART a ZF sleva 20 Kč; akre- (akreditovaní na seminář na 2 a více dnů
ditovaní na Seminář archivního filmu na zdarma)
min. 3 dny - sleva 50 %).

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

Živé kvety (SK)
sobota 25. 4. 21.30 hod. | klub Mír
100 Kč (předprodej), 120 Kč (na místě)
(akreditovaní na seminář na 2 a více dnů
zdarma)
Populární divadelní soubor opět v Uh. Hradišti!

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

Energie v nás
a kolem nás

Filmové plakáty
23. 4. - 12. 5. / kino Hvězda

15. - 22. 4. | kino Hvězda

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.

Čtvrtek 23.4.

16:00 Mír Tommy
Režie: KEN RUSSELL / Velká Británie 1975 / 111 min.
Příběh chlapce, jenž v šoku ze smrti otce, kterého před
jeho dětskými zraky zabil matčin milenec, ztratil schopnost vidět, slyšet a mluvit, navzdory svému traumatu se
však stal šampiónem v pinballu
18:00 Mír Bohové moru
Režie: RAINER WERNER FASSBINDER / NSR 1970 / 91 min.
Melodramatický příběh o gangsterech je jedním z režisérových nejčernějších opusů.
22:00 Hvězda Dívka na motocyklu
Režie: JACK CARDIFF / VB, Francie 1968 / 91 min.
Heroinová princezna a múza Micka Jaggera Marianne
Faithfull se v roli vdané ženy Rebeccy, opouštějící svého
nudného manžela, vydává na silném motocyklu napříč
Evropou vstříc vysněnému milenci.

Cesta na Měsíc - 3D
neděle 26. 4. 16.00, středa 29. 4. 15.30
hod.

Doprovodná výstava k 11. ročníku Semináře archivního filmu představí unikátní kolekci filmových plakátů s motivem filmů přelomu 60. a 70. let minulého
století. Připraveno ve spolupráci s Pavlem Rajčanem
a prodejnou Terryho ponožky.
www.terryhoponozky.cz

Připravujeme

Čtyři dny ve víru nadějí i revolty šedesátých
let a následné deziluze
Z rozkvetlého jara, které nás právě obklopuje, se spolu s letošním Seminářem archivního filmu filmu přeneseme na čtyři dny do
„květinových“ let šedesátých a především pak na jejich sklonek, kdy ideály a nadšení předchozí dekády nahradila deziluze.
Od čtvrtka 23. 4. do neděle 26. 4. máte možnost zhlédnout více jak padesát filmů, přičemž tipy na ty nejzajímavější najdete na
této stránce vpravo. Dále se můžete setkat se zahraničními hosty (Mike Sarne, Jim Haynes), 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. Všechny potřebné informace najdete na našem oficiálním webu www.archivniseminar.cz.

El Paso

Hodiny

úterý 21. 4. 20.00
hod.

středa 29. 4.
20.00 hod.

ČR 2009 / 98 min. / přístupThe Hours / USA 2002 / 114
ný / 65, 75 Kč
min. / titulky / na průkazku
Režie: ZDENĚK TYC / ScéART zdarma, 50 Kč
nář: Zdeněk Tyc / Kamera:
Režie: STEPHEN DALDRY /
Patrik Hoznauer / Hudba:
Scénář: David Hare / KameVojtěch Lavička / Hrají: Irena
ra: Seamus McGarvey / HudEl paso čili přepadení (někteří RomoHorváthová, Linda Rybová,
ba: Philip Glass / Hrají: Meryl
vé ho používají i v jiných významech,
David Prachař, Denisa DemeStreep, Julianne Moore,
třeba vězení) je silným a potřebným
terová, Igor Chmela ad.
Nicole Kidman, John C. Reil- Nádherně vybroušený diamant.
projektem, zvláště v naší společnosti,
Film „El paso“ diváka která je s tolerancí k jiným etnikům
ly, Allison Janney, Ed Harris, Jak scénáristický a režisérský, tak i
zavede do kotle váš- trochu na štíru. Režisér Zdeněk Tyc
Claire Danes, Linda Bassett, herecký a hudební. To je přesně ten
film, který bude lákat k další a další
ní, emocí a živelnosti. jako by věřil v sociální rozměr filmoChristian Coulson ad.
projekci, a jako u diamantu, bude z
Režisér Zdeněk Tyc se vého média, jak si ho v sobě neslo
Nicole
Kidmanokaždé strany trošku jiný a znovu nádpo úspěšných „Smra- ještě v 60. a 70. letech minulého
vá, Meryl Streepová
herný. Také ale asi není pro všechny
dech“ už podruhé vra- století, a tak se snaží svým filmem
a Julianne Mooreová
- oni taky všichni nerozeznají diací do světa Romů, který pojmenovat jeden z nejzávažnějších
v oscarovém káno- mant od bižuterie a spoustě lidí se ty
v nás zpravidla vzbu- problémů naší současnosti - sociální
nu pro tři ženské hla- pestrobarevný sklíčka líbí víc ....
zuje strach a rozpaky, vyloučení romského etnika.
sy. Richmond, Anglie
Golfista - www.csfd.cz
přestože o něm vlast- Radek99 - www.csfd.cz
1923. Spisovatelka Virně vůbec nic nevíme…
ginie Woolfová píše v azylu svého venkovského domu jed„El paso“ je inspirováno skutečným osudem romské vdovy, no ze svých vrcholných, nejintimnějších a vnitřně nejkommatky devíti dětí. Filmová rodina Horváthových má dětí plikovanějších děl „Paní Dallowayovou“. V Los Angeles roku
sedm. Příběh začíná okamžikem nečekané, tragické smrti 1951 si touto knihou prosvětluje depresi všednodenního
otce. Matka Věra najednou stojí sama proti úřadům, odhod- stereotypu těhotná žena v domácnosti Laura Brownová,
laná udržet svou početnou rodinu pohromadě za každou připravující narozeninovou oslavu pro svého manžela. Také
cenu, jenže zoufale nepřipravená. Sociální odbor dává k moderní paní Dallowayová - Clarissa Vaughnová, emancisoudu žádost na odebrání jejích dětí a následné svěření povaná nakladatelka z New Yorku roku 2001 - chystá oslavu
do ústavní péče. Ze dne na den jsou vystěhováni na peri- pro muže, kterého miluje: pro básníka Richarda umírajícíferii do sociálního bytu o jedné místnosti. Případ Věra ver- ho na AIDS. Jeden den ze života tří různých žen obývajících
sus město se dostane k mladé, ambiciózní advokátce. Svět tři různé časoprostory nabízí meditaci nad nejistotami i
Romů nezná a ani ji příliš nezajímá, celou kauzu bere zpo- bolestnými vítězstvími moderní ženské feminity: nad jejíčátku jako odrazový můstek své začínající kariéry. Navzdo- mi pochybnostmi ohledně seberealizace v soukromí i práry svým předsudkům, nepochopení a občas i samotné Věře, ci, nad jejími milostnými pouty k mužům a ženám... a také
která blonďatou advokátku zpočátku odmítá vpustit do nad jejím děsem tváří v tvář uplývajícímu času pustošícímu
svého světa, případ nevzdá. Naštěstí není sama, kdo stojí květiny ve váze stejně jako všechny lidské jistoty. Nicole Kidna straně rodiny proti většině. Je tady ještě lehce neprak- manová získala za svůj herecký výkon Oscara, Zlatý glóbus a cenu BAFtický, ovšem o to pro svou práci zapálenější, kurátor Kochta. TA. Spolu s Juliane Mooreovou a Meryl Streepovou dostala Stříbrného
Jeho snaha pomoci Horváthovým je přiživována také ryze medvěda na MFF v Berlíně.
soukromým zájmem o atraktivní advokátku… „El paso“
nekončí happy endem, jen jeho příslibem. Bez lakování na
růžovo nabízí pozitivní příklad. A také čas na přemýšlení,
zda být Romem opravdu znamená být vinen.

Pochyby
úterý 28. 4. 20.00
hod.

XI. Seminář
archivního filmu:
Deziluze z utopie
(Konec šedesátých a
co bylo potom)

Doubt / USA 2008 / 104 min.
/ od 12 let / tit. / 75, 85 Kč
Režie: JOHN PATRICK SHANLEY / Scénář: John Patrick
Shanley / Kamera: Roger
11. ročník Semináře
Deakins / Hudba: Howard Zasazení děje do Spojených států
archivního filmu přináShore / Hrají: Meryl Streep, amerických počátku 60. let není
ší tentokrát ohlédnutí
Philip Seymour Hoffman, příliš podstatné, ač své opodstatnění
za kinematografií, kteAmy Adams, Viola Davis, má (rasová segregace). Důležitější
jsou dobou nepodmíněné pochyrá byla plná bláhových
Paulie Litt ad.
utopií, nadějí a revolty
Psychologické drama z by. Pochyby postav, posléze také
vrcholících 60. let, jež
prostředí církevní školy. naše, neboť precizně vybalancovastačily změnit svět k
Píše se rok 1964. Cha- né herectví Streepové a především
nepoznání, než jejich
rismatický kněz, otec Hoffmana neumožňuje nabýt jakésny vystřídala deziluFlynn (Philip Seymour koliv jistoty.
ze následujícího deseHoffman) se pokouší Matty - www.csfd.cz
tiletí.
o jisté uvolnění přísných pravidel církevní školy svatého Mikuláše v Bronxu, na Akreditovat se můžete
jejichž dodržování železnou rukou dohlíží sestra Aloysius na www.archivnisemar.
Beauvierová (Meryl Streep), tamní přísná a krutá ředitel- cz, kde získáte také
ka. Komunitou zmítají divoké politické změny a na školu informace o prograbyl přijat první černošský student, Donald Miller. Když se mu, ubytování, slevách,
doprovodale mladá a nevinná sestra James (Amy Adams) podělí se hostech,
sestrou Aloysius o své obavy z toho, že otec Flynn věnuje ných akcích apod. Pro
Donaldovi až příliš osobní péči, pustí se sestra Aloysius do členy filmových kluodhodlaného boje, jehož výsledkem by mělo být odhalení bů v ČR i SR a Zlatého
pravdy a vykázání Flynna ze školy. Aniž by měla kromě své fondu v Uh. Hradišti
morální jistoty jediný důkaz, rozhodne se poměřit s otcem jsou připraveny zajíFlynnem sílu svého odhodlání v osobním souboji, který mavé slevy, a to nejen
může svými katastrofálními důsledky ohrozit celou školu. na hlavní filmový, ale i
Film byl nominován na pět Oscarů a stejný počet Zlatých glóbů.
doprovodný program.

23.-26. 4. 2009 |
kino Hvězda, kino
Mír, UTB

Pátek 24.4.

11:00 Hvězda Teoréma
Režie: PIER PAOLO PASOLINI / Itálie 1968 / 105 min.
Náboženská alegorie představuje autorovu subjektivní a
intimní zpověď o současné italské společnosti.
14:00 Hvězda Zabriskie Point
Režie: MICHELANGELO ANTONIONI / USA 1969 / 110 min.
Zatímco ve svém britském filmu Zvětšenina vytvořil
režisér existenciální portrét i společenskou studii swingujícího Londýna, ve svém následujícím americkém
snímku Zabriskie Point reflektuje obraz studentského
hnutí a hippies.
17:00 Hvězda Oko za oko
Režie: MARIN KARMITZ / Francie, NSR 1972 / 90 min.
Příběh se točí kolem stávky zaměstnankyň textilky, které
se ocitají v konfliktu nejen s vedením, ale postupně také
s policií, úřady a s příliš umírněnými představiteli odborů.
Násilné události vyvrcholí v okamžiku, kdy se jim podaří
unést svého šéfa.
18:00 Mír Zachraň, kdo můžeš si (život)
Režie: JEAN-LUC GODARD / Francie, Rakousko, NSR, Švýcarsko 1980
/ 87 min.
Příběh televizního režiséra a jeho komplikovaných vztahů k ex-manželce, milence Denise a prostitutce.
19:00 Hvězda Joanna + slavnostní zahájení
Režie: MICHAEL SARNE / VB 1968 / 108 min.
Joanna přijíždí do swingujícího Londýna studovat umění
a poznávat městský život, v tašce má z domova přibalené nejenom zavařeniny, ale také nezbytné minisukně a
provinční sny.
24:00 Hvězda Alicina restaurace
Režie: ARTHUR PENN / USA 1969 / 110 min.
Na vlně anarchistického humoru nesené road movie je
tragikomickou baladou o osudu protestní hippie komuny, kterou založilo několik přátel v opuštěném kostele.

Sobota 25.4.

11:00 Mír Rudé slunce
Režie: RUDOLF THOME / NSR 1969 / 89 min.
Radikální verze emancipační pomsty proti světu touhou
posedlých mužů a jejich mačistické aroganci se pohybuje mezi černě groteskním happeningem, šarmantně
erotickým thrillerem a politickým manifestem.
17:30 Hvězda Vražda a zabití
Režie: VOLKER SCHLÖNDORFF / NSR 1967 / 87 min.
Netradiční černá komedie je vlastně amorálně půvabným road movie o dívce, která nechtěně zastřelila svého
milence a angažuje dva náhodné známé, aby jí pomohli
odstranit jeho mrtvolu.
20:00 Hvězda Miluji tě, ty mě taky ne
Režie: SERGE GAINSBOURG / Francie 1976 / 89 min.
Existenciální snímek, který lze chápat jako mytologickou
moralitu o lidské neschopnosti milovat, se odehrává v
symbolicky vyprázdn ěném, lidskosti zbaveném prostoru.
22:00 Hvězda Myra Breckinridge
Režie: MICHAEL SARNE / USA 1970 / 94 min.
Sarneho adaptace Vidalovy předlohy je dodnes jedním
z nejvíce proklínaných filmů v historii hollywoodského
průmyslu.
24:00 Hvězda Viva
Režie: ANNA BILLER / USA 2007 / 120 min.
Kdysi znuděná a podváděná Barbie poznává nudistické
komunity, hippiesové tábory návratu k přírodě, hledače
nových náboženství a vyzkouší si i prostituci. Během své
cesty postupně nachází sebe samu.

V první polovině
května nabídneme
Filmové premiéry

1. - 3. 5. Až tak moc tě nežere
USA, Německo 2009 / Režie: KEN KWAPIS
1. - 3. 5. Milionář z chatrče
USA, Velká Británie 2008 / Režie: DANNY BOYLE
4. - 6. 5. Sedm životů
USA 2008 / Režie: GABRIELE MUCCINO
7. - 10. 5. JCVD
Belgie, Francie 2008 / Režie: MABROUK EL MECHRI
7. - 10. 5. Marley a já
USA 2008 / Režie: DAVID FRANKEL
11. - 13. 5. Baader Meinhof Komplex
SRN 2008 / Režie: ULI EDEL
14. - 17. 5. Odpor
USA 2008 / Režie: EDWARD ZWICK
14. - 17. 5. Krvavý Valentýn
USA 2009 / Režie: PATRICK LUSSIER

ARTkino

4. - 6. 5. Ozvěny Dnů evropského filmu
po. 4. 5. 17.30 hod. Za sklem
Chorvatsko 2008 / Režie: ZRINKO OGRESTA
po. 4. 5. 20.00 hod. Odkaz Ester
Maďarsko 2008 / Režie: JÓZSEF SIPOS
út. 5. 5.17.30 hod. Poslední maringotka + Best of FreshFilmFest
SR, ČR 2008 / Režie: PETER BEŇOVSKÝ
út. 5. 5. 20.00 hod. Láska je všechno
Nizozemí 2007 / Režie: JORAM LÜRSEN
st. 6. 5. 17.30 hod. Jeden den v PLR
Polsko 2005 / Režie: MACIEJ JANUSZ DRYGAS
st. 6. 5. 20.00 hod. Když se muž vrací domů
Dánsko, Švédsko 2008 / Režie: THOMAS VINTERBERG
út. 12. 5. 20.00 hod. Best of Anifest + Krátké filmy J. Norštejna
ČR 2009 / Režie: různí tvůrci
st. 13 5. 20.00 hod. New stream:
Studentské zahraniční animované filmy
ČR, SR, Polsko, Turecko 2008 / Režie: různí tvůrci

Zlatý fond

(Změna programu vyhrazena. Aktuální informace najdete
na www.archivniseminar.cz a speciálních plakátech.)

Sedmá pečeť
čtvrtek 16. 4.
16.00 hod.

Sjunde inseglet, Det / Švédsko 1957 / 96 min. / titulky /
na průkazku zdarma, 50 Kč
Režie: INGMAR BERGMAN
/ Scénář: Ingmar Bergman
/ Kamera: Gunar Fischer Proč by klasika klasik měla být nud/ Hudba: Erik Nordgren / ná? Přes to, že se toho příliš neuděje,
Hrají: Gunnar Björnstrand, z každého záběru sálá mocná síla,
Bengt Ekerot, Nils Pop- síla touhy po odpovědích, o kterých
pe, Max von Sydow, Bibi si nejsme jisti zda nám jejich znalost
Andersson, Inga Gill, Maud poskytne blaženost nebo věčné trýzHansson, Gunnel Lindblom, nění. Jak se Bergmanovi podařilo
pomocí křesťanských rekvizit, straLars Lind ad.
chu
a chaosu vybudovat takový pocit
Sedmnáctá režijní práce Ingmara Bergmana, vnitřního smíření a „uzavření kruhu“,
vzniklá 11 let po debu- jaký jsem poznal jen u zenových koatu (Krize, 1945). Chro- nů, to mi zůstává záhadou.
nologický zasazená do Gemini - www.csfd.cz
početného tvůrcova
díla, znamená Sedmá pečeť prudký zlom od tzv. „růžové
série“ (Lekce v lásce, Sny žen, Úsměvy letní noci) k zásadní, hluboce vážné tématice (následující Lesní jahody). Po
dílech vybudovaných na vztahu dvojice a citových otázkách intimního rázu nastupuje do popředí úhelná otázka
postoje člověka k životu a jeho rubu, smrti. V Sedmé pečeti
těžil Bergman ze vzpomínek na dětství, kdy na něho jako
na pastorova syna silně zapůsobily lidové malby a skulptury v kostelích. Vzkřísil postavy z těchto děl a učinil z nich
aktéry příběhu, jenž se sice odehrává ve středověkém
Švédsku postiženém morovou ranou, ale přitom se vzpína k mnohem obecnějšímu znázornění člověka tváří v tvář
hrozbě smrti – třeba i atomové… (Bergman: „Ve středověku
žili lidé ve strachu před atomovou bombou. Sedmá pečeť
je alegorie, jejíž téma je prosté: člověk, jeho věčné hledání
Boha, přičemž jedinou jistotou je Smrt…Moje postavy se
smějí, pláčí, křičí, mají strach, mluví, odpovídají, hrají, trpí,
sužují se. Jejich strachem je Mor, Poslední soud, Hvězda
zvaná Pelyněk. Naše hrůza je jiného druhu, ale slova jsou
táž. Naše tázání pokračuje.“). V roce 1955 napsal Bergman
– „jako skicu k Sedmé pečeti“ – jednoaktovku Malba na dřevě. Ocenění: na MFF v Cannes 1957 získala Sedmá pečeť zvláštní cenu
poroty. Konec monopolu!

Tommy
+ úvod Jiří Černý
čtvrtek 23. 4.
16.00 hod.

Velká Británie 1975 / 111
min. / titulky / na průkazku
zdarma
Režie: KEN RUSSELL / Scénář: Ken Russell / Kamera:
Dick Bush, Robin Lehman,
Ronie Taylor / Hudba: John Perfektní hudba. To je na Tommym
Entwistle, Keith Moon, Pete to nejdůležitější. Stylizace už trochu
Townshend, Sonny Boy Wil- odpovídá spíš letům sedmdesátým
liamson / Hrají: Oliver Reed, než šedesátým, ve kterých vznikla
Ann-Margret, Roger Dalt- deska Tommy, podle které byl film
natočen. Vidět Who, Claptona, Eltorey ad.
Rocková opera Tommy na Johna a další ve vrcholné formě
vypráví o hluchém, sle- za to stojí.
pém a němém chlapci, Anais - www.csfd.cz
který se navzdory otřesným prožitkům i handicapu stane světovým šampiónem v
pinballu (kuličkovém hracím automatu). Tuto „duchovní
alegorii“ vydala v květnu 1969 skupina The Who, údajně
nejhlasitější rocková skupina všech dob, v podobě dvojalba. Autorem pod kůži se zadírajícího příběhu o chlapci, který v šoku ze smrti svého otce ztratil smysly a hvězdná popularita jej vynesla až na post celebrovaného mesiáše sekty
hráčů pinballu, je jeden z nejmagičtějších kytaristů rockové
historie Pete Townshend. Po řadě uchvacujících jevištních
provedení se Tommy stal kultovním bestsellerem a vůbec
nejúspěšnějším albem The Who. Pro filmovou adaptaci
Tommyho byl osloven nonkonformní režisér Ken Russell,
jenž tuto operu označoval za „největší uměleckou práci
vyprodukovanou ve 20. století“. Russellův snímek zůstává
celkem věrný původnímu námětu, přestože režisér s adaptovanou látkou pracoval poměrně volně a učinil v ní i podstatné změny. Pro film bylo navíc dokomponováno několik
skladeb a pořadí písniček bylo pozměněno s ohledem na
logickou návaznost vyprávění. Uhrančivá vizuální stylizace využívá estetiky rychlých střihů, triků, zkratky a tehdy
neobvyklých výrazových prostředků hudebního videoklipu. Ocenění: 2 nominace na Oscara, 1 Zlatý globus (ze 2 nominací) ad.

čt. 7. 5. 16.00 hod. Evropa
Dánsko, Švédsko 1991 / Režie: LARS VON TRIER
čt. 14. 5. 16.00 hod. Na stejnú nitečku ’09: Setkání s Jiřím Bartou,
jeho Krysařem a dalšími filmy
ČR 2009 / Režie: JIŘÍ BARTA

Bijásek

ne. 3. 5. 15.30 hod. Madagaskar 2
USA 2008 / Režie: ERIC DARNELL, TOM MCGRATH
st. 6. 5. a 10. 5. 15.30 hod. Slepičí úlet
VB 2000 / Režie: NICK PARK, PETER LORD
st. 13. 5. 15.30 Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny?
		
+ úvod: režisér Jiří Barta
ČR, SR, Japonsko 2009 / Režie: JIŘÍ BARTA

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Film a škola

Jiří Černý

Pracovní setkání k filmové
výchově - kulatý stůl

(* 25. 2. 1936)
Přední český hudební
publicista vystudoval
průmyslovou školu stavební v Praze, pokračoval však na katedře
žurnalistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1955–60).
Pracoval jako sportovní novinář v časopise
Československý sport, 1963–65 byl vedoucím redaktorem
kulturní rubriky časopisu Mladý svět. Poté působil jako
hudební publicista a kritik ve svobodném povolání (jen v
letech 1971–73 byl zaměstnán jako tiskárenský korektor a
1973–77 jako pedagog na Lidové škole umění v Praze). V
letech 1990–92 byl šéfredaktorem časopisu Rock & Pop, od
té doby je opět ve svobodném povolání. Zájem o hudbu,
který brzy převládl nad jeho aktivitami ve sportovní oblasti, projevil Černý už na počátku své novinářské kariéry.
Hlavním těžištěm Černého publicistické tvorby je moderní populární hudba. V letech 1964–69 připravoval a později i jako speaker sám uváděl (společně se svou tehdejší
manželkou Miroslavou Filipovou) každotýdenní rozhlasové
hitparádové soutěžní pořady Dvanáct resp. Čtrnáct na houpačce; pořady byly v době normalizace (březen 1969–89)
zakázány. V letech 1966–67 uváděl v rozhlasovém Mikrofóru vlastní pořady Desky načerno. Už po srpnu 1968 sestavil
a navrhl k vydání první album Karla Kryla Bratříčku, zavírej
vrátka; po listopadu 1989 dále sestavil Krylova alba Tekuté písky, Děkuji, Jedůfky a To nejlepší 2. V letech 1969–88
nesměl Černý v žádné formě spolupracovat s tehdejším Čs.
rozhlasem, avšak od roku 1971 působil na tzv. antidiskotékách po celé tehdejší republice jako svérázný dj, který v dramaturgii a v komentářích k hraným skladbám zcela pomíjel
kritéria komerční popularity. V listopadu a v prosinci 1989
byl aktivním účastníkem tzv. sametové revoluce (člen Koordinačního centra Občanského fóra a moderátor) společně s
disidenty, s nimiž spolupracoval od založení Charty 77. Od
roku 1990 zasahoval publicisticky i do sféry politické svými
komentáři v Českém rozhlase (Načerno), ve společenském
týdeníku Reflex (Osmý den), v Lidových novinách (pravidelná týdenní rubrika Pondělí Jiřího Černého) ad. Z Černého
rozsáhlé konferenciérské, resp. moderátorské činnosti jsou
nejvýznamnější American Folk Art (Washington 1995) a
festival Blues v lese (Řevnice u Prahy, od 2001). V roce 1990
obdržel Černý nejvyšší uznání za zásluhy o festival Porta,
Zlatou Portu a cenu Českého hudebního fondu za kritickou
činnost. K nejcennějším plodům Černého popularizátorské
práce patří knihy Zpěváci bez konzervatoře, Poplach kolem Beatles,
Hvězdy světových mikrofonů a Hvězdy tehdejších hitparád (poslední
tři společně s Miroslavou Filipovou) a sborník Zpěváci před
soudem. Kromě uvedených prací napsal Černý další četné
příspěvky do časopisů Gramorevue, Jazz, Populár, Portýr,
Reflex, do Českého rozhlasu a České televize ad., výkladové
texty na obaly LP gramofonových desek a CD, přispěl hesly
do Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (EJ 1986, 1987, tj.
Část jmenná – Světová scéna) atd.
zdroj: www.jiri-cerny.wbs.cz/ (kráceno)

Datum a místo konání: 23. - 24. 4. 2009, kino Hvězda, Uherské Hradiště
(společné setkání a prezence - čtvrtek 23. 4. 2009 v 15:00)
Asociace českých filmových klubů a Městská kina Uherské Hradiště
pořádají na mini-cyklus a setkání věnované zkušenostem a
možnostem rozvoje filmové (audiovizuální) výchovy a projektu Film a škola v České republice, který se uskuteční jako
součást Semináře archivního filmu v Uherském Hradišti.
Cílem a záměrem je nabídnout prostor kinařům a vedoucím
filmových klubů, aby formou kulatého stolu a krátkých prezentací došlo k výměně pořadatelských a programových
zkušeností či promo nástrojů a textových podkladů, které v
tom kterém městě vznikly. V neposlední řadě (možná naopak na prvním místě) je naše nabídka setkání určena pedagogům, zástupcům škol, školských institucí, odborů školství a kultury a
taktéž pracovníkům veřejnoprávního a neziskového sektoru.
Naším cílem je zejména prohloubit zkušenosti s jednotlivými aktivitami v oblasti filmové výchovy u nás, ale také
přihlédnout ke zkušenostem Vás, pořadatelů projektu Film
a škola a dalších aktivit a zejména – diskutovat. Program
setkání bude rozdělen na 3 okruhy, které se dotýkají možností inspirativní prezentace audiovizuální výchovy a jejích
podob u nás:
1) Prezentace konkrétních aktivit v oblasti filmové výchovy
2) Realizace lektorských odborných úvodů; pořadatelské zkušenosti
(kina, FK, školy)
3) Příprava odborných materiálů k filmové výchově na školách

Neděle 26.4.

9:00 Hvězda Bloudění
Režie: DAMIEN ODOUL / Francie 2003 / 95 min.
Příběh z nesmiřitelných let sedmdesátých, drsně účtujících s bláhovostí sexuální revoluce, se sny o svobodě i
ideály předešlé dekády.
11:00 Hvězda Hosté + zakončení semináře
Režie: ELIA KAZAN / USA 1972 / 88 min.
Věhlasný divadelní a filmový režisér se pokouší v příběhu
pěti lidí tlumočit, jak ozvěny vietnamské války silně doléhají do každodenního civilního života občanů USA.
11:00 Mír Vtáčkovia, siroty a blázni
Režie: JURAJ JAKUBISKO / ČSSR, Francie 1969 / 78 min.
Film Vtáčkovia, siroty a blázni je často označován za slovenskou variaci na slavný Truffautův snímek Jules a Jim
z roku 1962 – oba vyprávějí příběh trojice hrdinů, kteří
se snaží nalézt vlastní způsob existence v odcizeném a
necitelném světě.
13:00 Hvězda Divoký život Uschi Obermaier
Režie: ACHIM BORNHAK / SRN 2007 / 114 min.
Život ženské ikony generace “68“, která ve dvaceti letech
odchází z rodného bavorského městečka najít sexuální
svobodu a nezávislý život v legendární berlínské Kommuně 1, kde hippies, studentští vůdci i pozdější radikální
levicoví teroristé vedou život oproštěný od konvencí.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Program setkání:
Čtvrtek 23. 4.
15:00 – setkání zástupců filmových klubů, škol a odborných institucí
16:00 – projekce filmu Tommy (V.Británie 1975, režie: Ken Russel),
odborný úvod: Jiří Černý
18:00 – diskusní setkání o poslání, cílech a zkušenostech s realizací projektu Film a škola (prezentace: Pavel Bednařík, diskuse)
21:00 – společenské setkání zástupců filmových klubů, učitelů
Pátek 24. 4.
13:30 – prezentace konkrétních aktivit v oblasti filmové výchovy

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

Doufáme, že neformální setkání všechny účastníky přivede
k dohodě na společných krocích, které povedou k etablování filmové výchovy jako součásti středoškolského i základního vzdělání. Rovněž doufáme, že neformální výměna
zkušeností pomůže při společném a jasně formulovaném
postupu při jednání s městskými, krajskými i státními institucemi a umožní tak systematickou podporu těchto aktivit.
Všichni účastníci setkání obdrží volnou dvoudenní akreditaci na XI.
Seminář archivního filmu. Na semináři budou také další pořady
vhodné k „načtení“ zkušeností filmové východy a atraktivní
doprovodné akce.
Na setkání se těší Pavel Bednařík (umělecký ředitel AČFK) a
Josef Korvas (ředitel Městských kin Uh. Hradiště a předseda
filmového klubu tamtéž).

