
a nastupuje na brigádu do luxusního hotelu v Karlových 
Varech, kde pracuje jeho prastrýc Maxmilián. Aby mu Max-
milián trochu zpříjemnil život, rozhodne se Honzu alespoň 
na chvíli vrátit ke golfu, který jako malý s otcem hrával. 
Honza se projeví jako opravdový talent. Po týdnu nastou-
pí Honza ke svému prvnímu opravdovému turnaji, který k 
údivu všech vyhraje. Následují bujaré oslavy a ráno se Hon-
za probouzí s kocovinou v posteli krásné Alice. Den před 
juniorským mistrovstvím golfu přichází nečekaná událost. 
Honza se při tréninku zraní! A to je teprve začátek.

Život je boj 
Fighting / USA 2009 / 105 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: DITO MONTIEL / Hrají: Channing Tatum, Terrence Howard, Luis 
Guzmán, Brian J. White, Cung Le, Zulay  Henao ad.
O některé sny se vyplatí bojovat. Život na newyorských uli-
cích je tvrdý. Zvlášť když v kapse nemáte ani cent. Dostává-
te ránu za ranou a je jen na vás, jestli spršku direktů ustojíte, 
nebo ji dokonce začnete vracet. Talentovaný Channing Ta-
tum si v akčním dramatu Život je boj zahrál kluka, který se 
pokusil vlastní osud vyřídit K. O. systémem v hodně nerov-
ném souboji. Shawn MacArthur si vydělává na živobytí pou-
ličním prodejem padělaného zboží. Při jedné ruční výměně 
názorů uvidí Shawna podvodník s relativně dlouhými prsty 
Harvey Boarden a nabídne mu vstupenku do světa nele-
gálních pouličních zápasů ve volném stylu. Shawn se od 
prvních zápasů prezentuje jako obrovský talent, který má 
šanci to ze špinavých sklepů nočních klubů dotáhnout až 
do nejvyšších pater manhattanských mrakodrapů...

Veřejní nepřátelé
Public Enemies / USA 2009 / 143 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
Režie: MICHAEL MANN / Hrají: Johnny Depp, Christian Bale, Channing 
Tatum, Emilie de Ravin, Leelee Sobieski, Billy Crudup ad.
Přestože se tenhle příběh odehrál před bezmála osmde-
sáti lety, je až nebezpečně aktuální. Vypráví o muži, kte-
rý měl obrovské sympatie veřejnosti, navzdory tomu, že 
páchal ty největší zločiny. Podle státních institucí vykrádal 
banky. Podle lidí trestal ty, kdo zavinili hospodářskou krizi. 
John Dillinger má v Americe podobnou pověst jako Václav 
Babinský u nás. Životní příběh Johna Dillingera označil prestižní fil-
mový časopis Empire za nejočekávanější film roku 2009. V hlavní roli 
Johnny Depp.

Kletba měsíčního údolí 
Secret of Moonacre, The / Maďarsko, Velká Británie 2008 / 102 min. / 
přístupný / dabing /  75 Kč 
Režie: GABOR CSUPO / Hrají: Natascha McElhone, Ioan Gruffudd, Tim 
Curry, Dakota Blue Richards, Juliet Stevenson ad.
Okouzlující pohádková fantasy plná napětí, dobrodružství 
a odvahy, která si získala srdce miliónů lidí na celém svě-
tě. Napínavý osud odvážné třináctileté dívenky Marušky 
Marryweatherové, která po smrti rodičů odjíždí žít ke své-
mu strýci Siru Benjamínovi do Měsíčního zámku. Odhalu-
je temnou pravdu o prastaré kletbě, která již po staletí ničí 
Měsíční údolí. Zjistí, že je Měsíční princeznou a začíná pát-
rat po tom, co se před mnoha lety stalo s její předchůdkyní. 
Jen ona jediná může zlomit prokletí a navrátit klid a štěstí 
celému Měsíčnímu údolí i jejím obyvatelům. 

Dobře placená procházka 
ČR 2009 / 85 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč  
Režie: MILOŠ FORMAN / Hrají: Jiří Suchý, Dáša Zázvůková, Petr Stach, 
Petr Píša, Tereza Hálová ad.
Novinka legendárního režiséra. Mladý manželský pár Uli a 
Vanilka se právě rozvádí a toho času bydlí každý v jedné 
polovině bytu. Podivnou atmosféru naruší Advokát, který 
přichází manžele poučit o rozvodovém řízení a velkolepě 
rozvody opěvuje. Situace se ale začne komplikovat s pří-
chodem dalšího narušitele – Listonoše, který přináší záhad-
ný telegram z Liverpoolu. Ten oznamuje, že Vanilčina boha-
tá Teta zemřela, a dosud nenarozené dítě Vanilky a Uliho 
zdědí milion liber. Uli s Vanilkou se vzhledem k naději na 
velké bohatství začínají usmiřovat. O Vanilku se ale začí-
ná ucházet i Advokát. Vanilka hledá záchranu i rafinované 
vyřešení situace u nesmělého Listonoše... 

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 

2.–31. srpna 
srpen

20 let poté
Městská kina vyhlašují volnou foto-

grafickou a dokumentační archivní sbírku 
(včetně plakátů, „revolučních“ tis-

kovin, diapozitivů či amatérských 
filmů) směrem k občanům města 

a blízkého okolí s námětem událostí v 
listopadu a prosinci 1989 na území Uh. Hra-

diště a okolí.

Obsahem obrazových záznamů či 
dokumentů by měl být záznam his-
torických událostí oné doby (a to z 

pohledu společenského, ale také 
osobního), které mají pro dnešní 

dobu dokumentační hodnotu. Své 
fotografie (diapozitivy, filmy), prosím, 

doneste nebo zašlete na adresu kino Hvěz-
da, nám. Míru 951, 686 01 Uh. Hradiště, tel.: 
572 553 617, kontaktní osoba: Josef Korvas 

(josef.korvas@mkuh.cz; www.mkuh.cz). 

Uzávěrka sbírkové výstavní akce je 30. 9. 
2009 a jejím výstupem bude výsta-

va „20 let poté“ v prostorách kina Hvězda 
v období listopad – prosinec 2009. 

Nejzajímavější a nejhodnotnější 
exponáty budou oceněny věcnými 

cenami a bonusovými dárkovými 
balíčky Městských kin Uh. Hradiště.

 
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

Kámoš k pohledání 
I Love You, Man / USA 2009 / 105 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: JOHN HAMBURG / Hrají: Jason Segel, Paul Rudd, Jon Favreau, 
Andy Samberg, Jaime Pressly, Carla Gallo, Rashida Jones ad.
Na hledání nejlepšího kamaráda není nikdy pozdě. Peter 
Klaven (Paul Rudd) má krásnou snoubenku, skvělou práci 
a jeden zdánlivě nepatrný problém. Postrádá nejlepšího 
kámoše, který by mu šel na svatbu za svědka. Komedie Joh-
na Hamburga (Riskni to s Polly) potvrzuje, že zatímco malí 
kluci si doživotního kamaráda najdou celkem hravě, těm 
velkým to tak snadno nejde.

Případ nevěrné Kláry  
Il caso dell‘infedele Klara / ČR, Itálie 2009 / 92 min. / od 12 let / ŠÚ / 
85 Kč
Režie: ROBERTO FAENZA / Hrají: Laura Chiatti, Iain Glen, Claudio San-
tamaria, Anna Geislerová, Kierston Wareing, Zuzana Fialová ad.
Film podle jednoho z bestsellerů asi nejpopulárnějšího čes-
kého spisovatele současnosti, Michala Viewegha. Adaptace 
se dočkal tragikomický román Případ nevěrné Kláry z roku 
2003, který vznikl v česko-italské koprodukci. Mladý talen-
tovaný italský hudebník Luca žije v Praze se svou krásnou 
přítelkyní, studentkou Klárou. Asi by jim nic nescházelo, 
kdyby Luca na Kláru chorobně nežárlil. Románová předlo-
ha Michala Viewegha kromě statisíců čtenářů zaujala i Eldu 
Ferri, producentku oscarového filmu Roberta Benigniho 
Život je krásný. Hlavní role obsadily nejznámnější tváře sou-
časného italského filmu Claudio Santamaria a Laura Chiatti. 
Z českých herců mají ve filmu nejvýraznější role Aňa Geisle-
rová, Miroslav Šimůnek a modelka Pavlína Němcová. 

Harry Potter  
a Princ dvojí krve  
Harry Potter and the Half-Blood Prince /  V.Británie, USA 2009 / 140 min. 
/ od 12 let / dabing / ŠÚ / 90 Kč
Režie: DAVID YATES / Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, 
Alan Rickman, Tom Felton, Jim Broadbent, Helena Bonham Carter ad.
Šestý film o Harry Potterovi je na světě! Harryho (Daniel 
Radcliffe) šestý školní rok na Škole čar a kouzel v Bradavi-
cích je pokažen válkou mezi Voldemortovými přívrženci 
a stoupenci dobra, v níž náš hrdina s jizvou ve tvaru bles-
ku na čele buď vyhraje, nebo zemře. Profesor Brumbál ho 
zasvětí do temné minulosti Toma Riddlea a přitom pood-
halí příčinu Voldemortovy nesmrtelnosti. Když Harry objeví 
starou a počmáranou učebnici lektvarů patřící tajemnému 
Princi Dvojí Krve, spoléhá se na kouzla z ní i přes Hermioni-
no varování stále víc. Válka mezitím zasahuje i do domác-
nosti Harryho spolužáků v té nejnepředstavitelnější podo-
bě a začátek konce se blíží...

Doba ledová 3:  
Úsvit dinosaurů  
Ice Age: Dawn of the Dinosaurs / USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing 
/ 80 Kč
Režie: CARLOS SALDANHA / Hrají: John Leguizamo, Queen Latifah, Ray 
Romano, Chris Wedge, Denis Leary, Joey King, Simon Pegg, Seann Wil-
liam Scott, Josh Peck ad.
Nová „doba ledová“ zavede hlavní hrdiny i diváky do 

ohromného podzemního světa dinosaurů. Je to barevná 
krajina plná bujné vegetace, která je ostrým protipólem 
mrazivého prostředí z prvních dvou „dob ledových“. Je to 
země nebezpečí, ohromných tvorů, rostlin pojídajících 
mamuty, země plná tajemných míst. Věčný smolař, prehis-
torický krysoveverčák Scrat má před sebou osudové setká-
ní s krysoveverkou Scratte. Mamuti Manny a Ellie očekáva-
jí první přírůstek do rodiny. Lenochod Sid se zase dostane 
do problémů poté, co si založí vlastní rodinu s nalezenými 
dinosauřími vajíčky. Když se objeví dinosauři, Manny pře-
stává být „králem džungle“. A také se všichni seznámí s jed-
nookým lasičákem Buckem, který dinosaury neúnavně 
loví. 

Stáhni mě do pekla  
Drag Me to Hell / USA 2009 / 99 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: SAM RAIMI / Hrají: Justin Long, Alison Lohman, Jessica Lucas, Lor-
na Raver, David Paymer, Adriana Barraza, Dileep Rao ad.
Co zavinila zamítnutá hypotéka... Hororový příběh si pohrá-
vá s myšlenkou, že nakrknout starou cikánskou čarodějni-
ci se nevyplácí. Mladá bankovní úřednice Christine (Alison 
Lohman) se pokouší jedné takové pomoct s nesplácenou 
hypotékou. Nadřízený však její snahu stopne, aniž by věděl, 
jaké následky to pro Christine bude mít – smrtící kletbu! 
Od této chvíle začíná zběsilá snaha mladé dívky o záchranu 
své duše, po které se sápou pekelné spáry staré čaroděj-
nice. Christine má dobrou práci, skvělého přítele a zářnou 
budoucnost před sebou. Ale za tři dny se její život změní 
na peklo. 

Pokoj v duši
Slovensko 2009 / 97 min. / od 12 let  / 70 Kč
Režie: VLADIMÍR BALKO / Hrají: Attila Mokoš, Roman Luknár, Helena 
Krajčiová, Robert Wieckiewicz, Jan Vondráček, Viera Topinková ad.
Silný životní příběh se odehrává na pozadí drsné scenérie 
hor se vším, co je pro střední Slovensko typické – patriar-
chát, pytláctví, rasová nesnášenlivost, krádeže dřeva, ale 
hlavně ukazuje velkou soudržnost rodiny, víru, přátelství a 
lásku. Pokoj v duši je příběhem Tóna (Attila Mokos), který se 
po pěti letech vrací z vězení, kde si odseděl trest za krádeže. 
Přijíždí do rodné vsi a zjišťuje, že mnohé věci se změnily… 
Jeho přátelé z dětství – kněz Marek a podnikatel Peter se 
mu snaží pomoci v návratu do normálního života, ale mají 
své vlastní problémy a trápení. Šanci mu nakonec jako jedi-
ný dá strojvedoucí Smejkal, který jako jeden z mála netrpí 
předsudky... Titulní píseň filmu nazpívala Jana Kirschner.          

Coco Chanel 
Coco Chanel / Francie 2009 / 105 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: ANNE FONTAINE / Hrají: Audrey Tautou, Alessandro Nivola, Marie 
Gillain, Emmanuelle Devos, Benoît Poelvoorde ad.
Dobyla svět ženské módy v Paříži i za oceánem. Malá dív-
ka uprostřed Francie, umístěná v sirotčinci se svou sestrou, 
marně čeká každou neděli, že se pro ně jejich tatínek vrá-
tí. Kabaretní zpěvačka s příliš slabým hlasem stojící před 
publikem podnapilých vojáků. Mladá švadlena, jejíž prací 
je opravovat lemy v zadní místnosti obchodu venkovské-
ho krejčího. Příliš hubená začínající kurtizána, uprostřed 
prostitutek a zhýralců, nachází útočiště u svého ochránce 
Étienna Balsana. Zamilovaná žena, která ví, že nebude „ničí 
ženou“, ani ženou Boye Capela, muže, který ji přesto tolik 
miloval. Rebelka, které konvence tehdejší doby brání volně 
dýchat a která se obléká do košil svých milenců. To je pří-
běh Coco Chanel! Příběh moderní ženy, která navždy změ-
nila svět módy, svět žen.

Veni, Vidi, Vici
ČR 2009 / 95 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč
Režie: PAVEL GÖBL / Hrají: Filip Tomsa, Sandra Nováková, Jitka Kocuro-
vá, Václav Postránecký, Bohumil Klepl, Anna Šišková, Eva Ujfaluši ad.
Romantická komedie z golfu. Po tragické smrti svého otce, 
vášnivého golfisty, vyrůstá Honza pouze s maminkou a 
malým bráškou Lukášem. Rodina se se smrtí otce těžce 
vyrovnává a hrozí jí existenční problémy. Zrovna ve chvíli, 
kdy se Honza dozvídá o svém přijetí na vysokou školu, při-
chází majetková exekuce. Ten se k celé situaci staví čelem 

Naše tipy 
Ozvěny LFŠ 2009
V neděli 2. 8. promítneme ve Hvězdě od 18.00 film 
režiséra BENNYHO VIDEO. Ve  20:30 pak bude následo-
vat sci-fi fantasy BARBARELLA s Jane Fondovou. 

Letní kino  
Smetanovy sady
Nedělní večer Ozvěn LFŠ zakončí ve 21.30 projekce fil-
mu NEZVANÝ HOST, který chytře a bez paušalizování 
vypráví o ilegálních přistěhovalcích a USA po 11. září.

T

3. po 18.00 Kámoš k pohledání – USA 2009 / 105 min. / od 12 let / titulky  / 70 Kč

20.00 Případ nevěrné Kláry – ČR, Itálie 2009 / 92 min. / od 12 let / ŠÚ / 85 Kč                 

  4. út 18.00 Případ nevěrné Kláry – ČR, Itálie 2009 / 92 min. / od 12 let / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Kámoš k pohledání – USA 2009 / 105 min. / od 12 let / titulky  / 70 Kč

  5. st 18.00 Případ nevěrné Kláry – ČR, Itálie 2009 / 92 min. / od 12 let / ŠÚ / 85 Kč

20.30 Chlapec v pruhovaném pyžamu – V.Británie, USA, Ukrajina 2008 / 92 min. / od 12 let / titulky / 55, 65 Kč ART

6. -9. 8. 15.30 Harry Potter a Princ dvojí krve – V.Británie, USA 2009 / 140 min. / od 12 let / dabing / ŠÚ / 90 Kč

18.00 Harry Potter a Princ dvojí krve – V.Británie, USA 2009 / 140 min. / od 12 let / dabing / ŠÚ / 90 Kč

20.30 Případ nevěrné Kláry – ČR, Itálie 2009 / 92 min. / od 12 let / ŠÚ / 85 Kč

10. -11.  16.30 Harry Potter a Princ dvojí krve – V.Británie, USA 2009 / 140 min. / od 12 let / dabing / ŠÚ / 90 Kč

19.30 Harry Potter a Princ dvojí krve – V.Británie, USA 2009 / 140 min. / od 12 let / dabing / ŠÚ / 90 Kč

12. st 15.30 Harry Potter a Princ dvojí krve – V.Británie, USA 2009 / 140 min. / od 12 let / dabing / ŠÚ / 90 Kč

18.00 Harry Potter a Princ dvojí krve – V.Británie, USA 2009 / 140 min. / od 12 let / dabing / ŠÚ / 90 Kč

20.30 Muž a jeho pes –  Francie, Itálie 2009 / 94 min. / titulky / 50, 60 Kč  ART

13. čt 16.30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů – USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

17.45 Stáhni mě do pekla – USA 2009 / 99 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.30 Pokoj v duši – Slovensko 2009 / 97 min. / od 12 let  / 70 Kč

14. pá 16.30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů – USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

17.45 Pokoj v duši – Slovensko 2009 / 97 min. / od 12 let  / 70 Kč

20.30 Stáhni mě do pekla – USA 2009 / 99 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

15. so 16.30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů – USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

17.45 Stáhni mě do pekla – USA 2009 / 99 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.30 Pokoj v duši – Slovensko 2009 / 97 min. / od 12 let  / 70 Kč

16. ne 16.30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů  –  USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

17.45 Pokoj v duši – Slovensko 2009 / 97 min. / od 12 let  / 70 Kč

20.30 Stáhni mě do pekla – USA 2009 / 99 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

17. - 18. 17.30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů –  USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

19.30 Coco Chanel – Francie 2009 / 105 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč

19. st 16.00 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů –  USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

17.45 Coco Chanel – Francie 2009 / 105 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.30 Holka Ferrari Dino – ČR 2009 / 68 min. / 50, 60 Kč ART

20. čt 18.00 Veni, Vidi, Vici – ČR 2009 / 95 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Život je boj – USA 2009 / 105 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

21. pá 18.00 Život je boj – USA 2009 / 105 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

20.00 Veni, Vidi, Vici – ČR 2009 / 95 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

22. so 18.00 Veni, Vidi, Vici – ČR 2009 / 95 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.30 Život je boj – USA 2009 / 105 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

23. ne 16.30 Kletba Měsíčního údolí – Maďarsko, V.Británie 2008 / 102 min. / přístupný / dabing /  75 Kč 

18.30 Život je boj – USA 2009 / 105 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

20.30 Veni, Vidi, Vici – ČR 2009 / 95 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

24. po 16.30 Kletba Měsíčního údolí – Maďarsko, Velká Británie 2008 / 102 min. / přístupný / dabing /  75 Kč 

18.30 Veni, Vidi, Vici – ČR 2009 / 95 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč 

20.30 Paříž – Francie 2008 / 130 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč ART

25. út 16.30 Kletba Měsíčního údolí – Maďarsko, V.Británie 2008 / 102 min. / přístupný / dabing /  75 Kč

18.30 Veni, Vidi, Vici – ČR 2009 / 95 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.30 V Bruggách – V.Británie, Belgie 2008 / 107 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 55, 65 Kč ART

26. st 16.30 Kletba Měsíčního údolí – Maďarsko, V.Británie 2008 / 102 min. / přístupný / dabing /  75 Kč 

18.30 Veni, Vidi, Vici – ČR 2009 / 95 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.30 Vicky Cristina Barcelona – USA, Španělsko 2008 / 96 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč ART

27. - 30. 17.00 Harry Potter a Princ dvojí krve – V.Británie, USA 2009 / 140 min. / od 12 let / dabing / ŠÚ / 80 Kč

19.30 Veřejní nepřátelé – USA 2009 / 143 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

31. po 16.00 Harry Potter a Princ dvojí krve – V.Británie, USA 2009 / 140 min. / od 12 let / dabing / ŠÚ / 80 Kč

18.30 Dobře placená procházka – ČR 2009 / 85 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč 

20.15 Veřejní nepřátelé – USA 2009 / 143 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

filmové premiéry a novinky



V Bruggách 
úterý 25. 8. 20.30 
hod.
In Bruges / UK, Belgie 2008 / 
107 min. / od 12 let / titulky 
/ ŠÚ / 55, 65 Kč
Režie: MARTIN MCDONAGH / 
Scénář: Martin McDonagh / 
Kamera: Eigil Bryld / Hudba: 
Carter Burwell / Hrají: Ralph 
Fiennes, Colin Farrell, Bren-
dan Gleeson, Zeljko Ivanek, 
Clémence Poésy ad.
Držitel Oscara a zná-
mý scénárista Martin 
McDonagh nám přiná-
ší černou komedii o cti 
a podvodech, která se 
odehrává v nádherném 
prostředí belgického 
Bruggy. Po jedné fušce 
v Londýně jsou nájem-
ní zabijáčci Ray (Colin 
Farrell) a Ken (Brendan 
Gleeson-Harry Potter) 
pověřeni svým drsným 
šéfem Harrym (Ralph 
Fiennes), aby se scho-
vali v Bruggy. Zatímco 
Ken si užívá klidného 
prostředí a památek, 
upovídaný a akční Ray je malebným městem víc než zne-
chucen, a proto se rozhodne vymyslet dobrodružství. Netr-
vá dlouho a Ray se potuluje s turisty, začne si s místní krás-
kou (Cléménce Poésy – Harry Potter), mlátí jejího bývalého 
kluka skinheada (Jérémie Rénier) a paří s americkým trpas-
líkem, který zde natačí surrealistický film. Dovolená se však 
zkomplikuje, když Ray zjistí, že Harry ho chce mrtvého a 
Ken má tuto prácičku udělat. Samozřejmě, že Harry nepo-
čítal s tím, že se Ray s Kenem na výletě tak spřátelí. No, a tak 
se Harry naučí těžkou lekci – všechno si musíš udělat sám… 
Ocenění: cena BAFTA, nominace na Oscara ad.

Vicky Cristina  
Barcelona
středa 26. 8. 
20.30 hod.
USA, Španělsko 2008 / 96 
min. / od 15 let / titulky / ŠÚ 
/ 60, 70 Kč
Režie: WOODY ALLEN / Scé-
nář: Woody Allen / Kamera: 
Javier Aguirresarobe / Hra-
jí: Javier Bardem, Scarlett 
Johansson, Rebecca Hall, 
Penélope Cruz, Chris Messi-
na, Patricia Clarkson, Kevin 
Dunn, Pablo Schreiber ad.

„Milostné psaníčko z 
Barcelony“, nějak tak 
vystihuje Woody Allen 
svůj počin. Hvězd-
ně obsazená kome-
die Woody Allena. Do 

„španělského New Yor-
ku“ odjíždějí na léto 
dvě mladé Američan-
ky. Poněkud příkrá a 
zásadová Vicky (Rebec-
ca Hall), která má před 
svatbou, a její hédonic-
ká kamarádka Cristina 
(Scarlett Johansson). Potkávají spontánního malíře (Javier 
Bardem) - netřeba dodávat, že po obou fešandách začne 
házet očkem - a jeho krásnou, ovšem nepříčetně žárlivou 
ex-manželku (Penelope Cruz). Srážka tak temperament-
ních charakterů na malém prostoru nemůže skončit jinak 
než žhavým dobrodružstvím… a záleží pouze na optice 
diváka, zda spatří pod povrchem filmu romantickou Rum-
bu, ležérní Slowfox, nebo vášnivě-dramatické Paso doble. 
Film získal Zlatý globus, Oscara a dalších osmnáct cen.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Chlapec v pruhova-
ném pyžamu  
středa 5. 8. 20.30 
hod.
Boy in the Stryped Pyjamas  
/ V.Británie, USA, Ukrajina 
2008 / 92 min. / od 12 let / 
titulky / 55, 65 Kč
Režie: MARK HERMAN / Scé-
nář: Mark Herman / Kame-
ra: Benoît Delhomme / Hud-
ba: James Horner / Hrají: 
Asa Butterfield, David The-
wlis, Vera Farmiga, Rupert 
Friend, Richard Johnson, 
Sheila Hancock ad.
Není pyžamo jako 

„pyžamo“… Válečný 
příběh z koncentrač-
ního tábora z pohledu 
dítěte. Osmiletý Bru-
no je synem nacistic-
kého důstojníka, který 
je povýšení odvelen 
z pohodlí Berlína do 
opuštěné oblasti. Bru-
no je osamělý, nudí se 
tam a nemá si s kým 
hrát. Z nudy a zvě-
davosti neposlechne 
matčino varování, že 
nemá chodit daleko 
od domu a vydá se k 

„farmě“, kterou zahlédl v dálce. Tam se setká se Shmuelem, 
stejně starým chlapcem, který žije podobný a přesto zcela 
odlišný život na druhé straně plotu s ostnatým drátem. Bru-
no následkem setkání s chlapcem v pruhovaném pyžamu 
přichází o svou nevinnost a zvolna si začíná uvědomovat, 
jaký je doopravdy svět dospělých kolem něj. Jeho setkání 
se Shmuelem se mění v přátelství, které má ničivé důsled-
ky.

Muž a jeho pes  
středa 12. 8. 
20.30 hod.
Un homme et son chien /
Francie, Itálie 2009 / 94 min. 
/ titulky / 50, 60 Kč 
Režie: FRANCIS HUSTER / 
Scénař: Cesare Zavattini / 
Kamera: Vincent Jeannot 
/ Hudba: Philippe Rom-
bi / Hrají: Max von Sydow, 
Tchéky Karyo, Jean-Paul 
Belmondo, Jean Dujardin, 
Micheline Presle, Charles 
Aznavour ad.
J.-P. Belmondo v zatím 
poslední roli. Charles a 
jeho pes. Jeanne, atrak-
tivní vdova, se kterou 
Charles žije, mu ozná-
mí, že se znovu vdává, 
a vyhodí ho z domu. 
Byla jeho velkou lás-
kou, byla manželkou 
jeho přítele z dob služby u mariny. Leila, mladá uklízečka 
z domu, těhotná, ani neví s kým, je Charlesovi velkou opo-
rou, ale nemůže mu nabídnout víc než soucit a milý úsměv. 
Charles jí chce vracet mnohem víc, ale tak jako mnozí v 
jeho věku pro okolí nic neznamená. Charles se ocitá i se 
svým psem na ulici. Nikdo mu nepodá pomocnou ruku a 
jeho hrdost mu nedovolí, aby tu svou sám pro pomoc natá-
hl. Vždycky si myslel, že je mužem, který se svým psem po 
boku bude bojovat dál...   

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

Výstavy

I v létě kvalitní filmy
Půlka léta za námi, filmovka se už také loučí a nastupují alespoň její jednodenní ozvěny – v neděli 2. 8 . jsme pro vás připra-
vili tři filmy tří různých cyklů: rakouské Bennyho video, komiksovou Barbarellu a novinkového Nezvaného hosta. Srpen rozhodně 
ani jinak nepovažujte v Hradišti za okurkovou ARTsezónu. Přichystali jsme pro vás dále vynikající britské drama Chlapec v 
pruhovaném pyžamu, remake slavného Umberta D s názvem Muž a jeho pes a Belmondem v hlavní roli či filmovou vzpomínku 
Jana Němce na okupaci Prahy 21. Srpna 1968 Holka Ferrari Dino. Na závěr měsíce, po týdnech vašich cest a dovolenkování 
pak přijde vhod trojice filmů z různých míst Evropy. Kino Svět uvede Paříž, V Bruggách a Vicky Cristina Barcelona. A těšte se na 
novou sezónu!

Zlatý fond kinematografie: 
sezóna 2009/2010
 
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.
  
Zlatý fond kinematografie se vrátí s novým školním rokem. Nová sezóna projekcí nejvýznamnějších filmů světové i 
domácí kinematografie startuje ... Aktuálně ale sledujte program Letního kina Smetanovy sady, který v letních měsí-
cích dramaturgicky navazuje právě na Zlatý fond.

František Skála: 
Velké putování 
Vlase a Brady
27. 7.–31. 8. 
2009 / kino 
Hvězda (ves-
tibul)
Výstava uspořá-
daná v rámci Let-
ní filmové ško-
ly proběhne ve 
foyer kina Hvěz-
da. Dnes již kul-
tovní komiksový 
příběh známého výtvarníka Františka Skály jr. vznikl 
před více jak dvaceti lety. Prvního vydání se dočkal 
již v roce 1987 péčí nakladatelství Albatros, k dnešní-
mu dni se dostalo této knize několika nových vydání. 
Tento stále populární příběh dvou malých přátel Bra-
dy a Vlase se dočkal i divadelního zpracování. Franti-
šek Skála také připravil komiksové příběhy pro filmo-
vé plátno, po dvouletém úsilí se ale nakonec v roce 
1997 produkce rozhodla celovečerní animovaný 
snímek nepodpořit a zastavila jeho výrobu. Výstava 
participuje na tomto filmovém ztvárnění a obsahuje 
průřez velkého putování na 40 storyboardech nerea-
lizovaného snímku.

Polský filmový  
plakát
22. 7.–31. 8. 2009 / kino Hvězda (sál 
kina) 
Filmová galenterie Terryho ponožky tentokráte před-
staví ze své sbírky třicet polských filmových plakátů. 
Polská plakátová škola je celosvětovým, výtvarným 
fenoménem. V polovině 50. let to byli právě práce 
polských grafiků, jež svými návrhy inspirovaly české 

Filmové premiéry
1.-2. 9.  Harry Potter a Princ dvojí krve 

Velká Británie, USA 2009 / Režie: DAVID YATES 
2.-3. 9.  Veřejní nepřátelé 

USA 2009 / Režie: MICHAEL MANN  
3.-9. 9.  Vzhůru do oblak 

USA 2009 / Režie: PETE DOCTER 
3.-6. 9.   Klíček 

ČR 2009 / Režie: JÁN NOVÁK
8.-9.  9. Hranice ovládání 

USA 2009 / Režie: JIM JARMUSCH 
10.- 16. 9. Hodinu nevíš 

ČR, SR 2008 / Režie: DAN SVÁTEK 
10.- 16. 9. Piráti na vlnách 

V. Británie, Německo 2009 / Režie: RICHARD CURTIS 

ARTkino 
st 2. 9. 20.30 hod. Dobře placená procházka 

ČR 2009 / Režie: MILOŠ FORMAN 
út 8. 9. 20.00 hod. Operace Dunaj 

Francie, Itálie 2009 / Režie: FRANCIS HUSTER

Zlatý fond
čt 3. 9. 16.00 hod. Křižník Potěmkin 

Sovětský svaz 1925 /Režie: SERGEJ M. EJZENŠTEJN  

V první polovině září 
nabídneme 

Holka Ferrari Dino
středa 19. 8. 
20.30 hod.
ČR 2009 / 68 min. / 50, 60 Kč 
Režie: JAN NĚMEC/ Scénář: 
Jan Němec / Kamera: Jiří 
Maxa / Hrají: Karel Roden 
nejml., Jan Budař, Tammy 
Sundquist ad.
Nový film režiséra 
Jana Němce, třetí ve 
volné řadě jeho auto-
biografických příbě-
hů. Praha, noc na 21. 
srpna 1968: sovětské 
tanky obsazují město 

– boj o rozhlas, náhod-
ní chodci, střílející vojá-
ci, mrtví na chodníku. 
Režisér (ve filmu hraje 
Karel Roden) pořizuje 
s improvizovaným štá-
bem jedinečné svědec-
tví. Materiál je však v 
okupované Praze bez-
cenný, je třeba ukázat 
jej světu. A tak zatímco 
Sověti připravují umě-
lé propagandistické 
zprávy o vřelých přije-
tích i vojenském odpo-
ru, režisér se vydává 
na riskantní cestu přes 
uzavřené hranice do 
Vídně. Doprovázejí ho 
dva přátelé. Syn ital-
ského velvyslance Enri-
co a žena Jana, Enricova milenka. Nejkrásnější dívka Prahy. 
Holka Ferrari Dino.

Paříž  
pondělí 24. 8. 20.30 
hod.
Paris / Francie 2008 / 130 min. / 
od 12 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 
Kč
Režie: CÉDRIC KLAPISCH / Scé-
nář: Cédric Klapisch / Kamera: 
Christophe Beaucarne / Hudba: 
Robert Burke, Loïc Dury, Chris-
tophe Minck / Hrají: Juliette 
Binoche, Romain Duris, Albert 
Dupontel, Karin Viard ad.
Milovat Paříž znamená 
milovat život. Paříž je pří-
během jednoho nemoc-
ného Pařížana, který se 
sám sebe ptá, jestli umře. 
Jeho stav mu dává nový a 
odlišný pohled na všech-
ny lidi, které dennodenně 
potkává. Úvahy o smrti se 
náhle setkávají s hodno-
tou života, života druhých 
a života samotného města 
nad Seinou. Zelináři, peka-
ři, sociální pracovnice, 
tanečník, architekt, bez-
domovec, vysokoškolský profesor, modelka, ilegální přistě-
hovalec… Ti všichni jsou spjati s tímto místem. Ty všechny 
denně potkává. Můžete si myslet, že nejsou nijak výjimeční, 
ale pro každého z nich je jejich život jedinečný. Můžete si 
myslet, že jejich problémy jsou bezvýznamné, ale pro ně 
jsou těmi nejdůležitějšími na světě. Mág evropského filmu 
opět přichází s jedinečným příběhem plným hereckých 
hvězd.

Připravujeme:
Harry Potter  
a Princ dvojí krve
středa 2. 9. 15.30 hod.
Harry Potter and the Half-Blood Prince / Velká Británie, USA 
2009 / 140 min. / od 12 let / dabing / ŠÚ / 40, 80  Kč
Režie: DAVID YATES / Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma 
Watson, Alan Rickman, Tom Felton, Jim Broadbent ad.

Vzhůru do oblak
neděle 6. 9. 15.30 hod. 
Up  / USA 2009 / 96 min. / 65, 75 Kč  / Režie: PETE DOCTER / Hrají: 
Christopher Plummer, Edward Asner, Delroy Lindo ad.

Home
neděle 13. 9. 15.30 hod.
Francie 2009 / 114 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 65, 75  Kč / 
Režie: YANN ARTHUS-BERTRAND/ V českém znění: Zdeněk Svěrák  
  

Bijásek a Malovásek na prázdninách!
 
Pravidelné projekce rodinných filmů pro nejmenší a klasických pohádek, diva-
delní představení a výtvarná odpoledne pro děti budou pokračovat opět od 
září 2009.  Průkazky Bijásku k dispozici od 20.8. 2009 v pokladně kina Hvězda.  

Vyhlášení archivní sbírky Listopad 1989

Nové sezóny Bijásku, ARTkina, Zlatého fondu

výtvarníky natolik, že se začala rodit i moderní tvář 
českého filmového plakátu. Účastníci LFŠ a násled-
ně i všichni další návštěvníci kina Hvězda se budou 
moci seznámit s pracemi slavných polských grafiků 
(Jana Lenici, Romana Cieslewicze, Franciszka Sta-
rowieyského, Wiktora Górky ad.) k ceněným filmům 
světové kinematografie (Tajuplný vlak, Čínská čtvrť, 
Boccacio, Paříž neexistuje atd.). Výstava je dopro-
vodnou akcí k 35. Letní filmové škole.
avitelů československého filmového plakátu: Jiřího 
Balcara, Bedřicha Dlouhého, Milana Grygara, Zdeň-
ka Kaplana, Karla Machálka, Karla Teissiga, Karla 
Vacy, Josefa Vyleťala a Zdeňka Zieglera. Celá výstava 
je garantována filmovou galanterií Terryho ponožky.
www.terryhoponozky.cz

LETNÍ KINO  
SMETANOVY SADY:
 
Pravidelné projekce v prostoru Smetanových sadů za ki-
nem Hvězda. Vstup na filmy je zdarma. Projekce jsou sou-
částí Hradišťského kulturního léta 2009.

Nezvaný host
neděle 2. 8. 21.30 hod.
Visitor, The / USA 2007 / 104 min. / zdarma / Režie: THOMAS MCCARTHY

Milionář z chatrče 
pátek 14. 8. 21.00 
hod.
Slumdog Millionaire / Vel-
ká Británie, USA 2008 / 120 
min. / zdarma
Režie: DANNY BOYLE / Hra-
jí: Dev Patel, Freida Pinto, 
Ayush Mahesh Khedekar, 
Anil Kapoor, Irrfan Khan ad.
Mladík soutěží v televizní show o miliony a zatím se jeho 
životní příběh blíží k vyvrcholení i v soukromí. Hlavní hrdi-
na, mladík Jamal Malik (Dev Patel), sedí v televizním stu-
diu naproti moderátorovi indické verze soutěže Chcete 
být milionářem a čeká na poslední otázku, která jej dělí 
od pohádkové výhry 20 miliónů rupií. Ještě před nedáv-
nou chvílí byl chlapcem z bombajského slumu, chlapcem, 
který se narodil do světa bez budoucnosti, do světa nám 
nepředstavitelné bídy. Film režiséra Dannyho Boylea byl oceněn 
osmi Oscary.

Marečku,  
podejte mi pero!
pátek 21. 8. 21.00 
hod.
ČR 1976 / 93 min. / zdarma
Režie: OLDŘICH LIPSKÝ / Hrají: 
Jiří Sovák, Míla Myslíková, Jiří 
Schmitzer, Václav Lohniský, Iva 
Janžurová, Josef Kemr, Ladislav 
Smoljak ad.
Jiří Kroupa, mistr v továrně na zemědělské stroje, by mohl 
povýšit - musel by ovšem vystudovat večerní průmyslovku. 
Pan Kroupa se tomu vehementně brání, nakonec však pod-
lehne naléhání členů dílenského výboru a na školu se dá 
zapsat. Stejný vzdělávací ústav navštěvuje i jeho syn, přes 
den dokonce sedává v téže lavici. Náhle se ukazuje, že tatí-
nek má mnohem horší prospěch než jeho ratolest. Dokáže 
si rodič napravit reputaci a obstát před profesory i spolužá-
ky?

Nuda v Brně
pátek 28. 8. 21.00 
hod.
ČR 2003 / 103 min. / zdarma 
Režie: VLADIMÍR MORÁVEK / Hra-
jí: Kateřina Holánová, Jaroslava 
Pokorná, Petr Jeništa, Jan Budař,  
Miroslav Donutil ad.
Dva mladí - Standa a Olin-
ka se seznámí na sportovní olympiádě. Protože bydlí každý 
jinde (Olinka v Brně a Standa v Hlubúčkách), píší si každý 
den. Po roce této dopisové známosti napíše Olinka Stando-
vi : „Stando, přijeď v sobotu na večeři a pokud budeš chtít, 
můžeš tady i spát.“ Do tohoto okamžiku vkládají oba vel-
ké naděje. Jenomže ještě nikdy s nikým nespali. Nastupují 
rady „Jak na to“. Začínají se odvíjet i příběhy dalších postav: 
Jarda - Standův bratr ho učí jak nasadit ochranu a ukazují 
si spolu v lékařském atlasu. Ženy z domu kde Olinka bydlí 

- každá poznala ten okamžik trochu jinak. Konečně nasta-
ne kýžené setkání. Všichni rádcové a další postavy v pra-
xi sami ukazují, zda věta z Brněnské televizní inscenace z 
úvodu filmu „V Brně proběhne každý večer sto padesát tisíc 
souloží“ nadsazuje nebo ubírá. Každý z deseti hrdinů filmu 
dopadne jinak. Většinou hůře, než by chtěl. Ve filmu hrají 
vedle již známých a oblíbených tváří i vynikající divadelní 
herci, kteří se sice už zabydleli na scénách Národního diva-
dla, Hadivadla, Klicperova divadla a dalších, ale pro svůj věk 
budou široké veřejnosti teprve objeveni. Komedie je plná 
vkusného vtipu okolo sexu a erotiky. Mnoho sloganů filmu 
se jistě objeví a zůstane ve slovníku diváků. Životní výkon v 
roli Miroslava Norbachera podal Miroslav Donutil. Písně do 
filmu nazpívali Eva Urbanová a Richard Krajčo.   

Commitments
neděle 30. 8.  
21.00 hod.
Irsko, Velká Británie, USA 
1991 / 118 min. / zdarma
Režie: ALAN PARKER / Hra-
jí: Angeline Ball, Maria 
Doyle Kennedy, Bronagh 
Gallagher, Glen Hansard, 
Johnny Murphy, Colm Meaney, Andrea Corr ad  ad.
Mladý ambiciózní muzikant Jimmy Rabbitte (Robert Ar-
kins) se rozhodne založit hudební kapelu. Dokonce se mu 
podaří přesvědčit zakládající členy, že tím pravým ořecho-
vým žánrem pro jejich novou skupinu je soul. Jelikož oněch 
členů zatím moc není, podá Jimmy inzerát, ve kterém hledá 
hudebníky se skutečnou muzikantskou duší. Brzy tak svět-
lo dublinského světa spatří soulová formace The Commit-
ments. Začátky jejich koncertování jsou až nečekaně 
úspěšné… Soulovými melodiemi prodchnuté dílo Alana 
Parkera se v Irsku drží značné oblibě. V roce 2005 se v této 
zemi uskutečnila anketa o nejlepší irský film. Přes deset tisíc 
hlasujících diváků si jako vítěze vybralo právě tento snímek. 
Film byl také nominován na Oscara.

Film ze začátku působí celkem 
nenápadně, dalo by se říct, že na dílo 
s takovým tématem, až podezřele 
mírumilovně. Když se ale začne mlu-
vit o „farmě“, již přituhuje a začínáte 
tušit, že to celé nemůže dopadnout 
dobře. Snímek pomalu graduje, ale 
především závěrečná scéna, kdy 
se objeví německý voják v masce a 
obraz doprovází skvělá Hornerova 
hudba, je pak tím nejsilnějším zážit-
kem z celého filmu. The Boy in the 
Striped Pajamas není ani tak o válce 
samotné, je to spíše neobvykle zpra-
covaný příběh o holocaustu, pojed-
návající o lidech žijících ve lžích a 
jejich hodnotách. Dále o propagandě, 
přehlížení masových vražd a to vše 
nejen z pohledu osmiletého chlapce, 
ale i jeho rodičů. 
Blizzard - www.csfd.cz

Film ze začátku působí celkem 
nenápadně, dalo by se říct, že na dílo 
s takovým tématem, až podezřele 
mírumilovně. Když se ale začne mlu-
vit o „farmě“, již přituhuje a začínáte 
tušit, že to celé nemůže dopadnout 
dobře. Snímek pomalu graduje, ale 
především závěrečná scéna, kdy 
se objeví německý voják v masce a 
obraz doprovází skvělá Hornerova 
hudba, je pak tím nejsilnějším zážit-
kem z celého filmu. The Boy in the 
Striped Pajamas není ani tak o válce 
samotné, je to spíše neobvykle zpra-
covaný příběh o holocaustu, pojed-
návající o lidech žijících ve lžích a 
jejich hodnotách. Dále o propagandě, 
přehlížení masových vražd a to vše 
nejen z pohledu osmiletého chlapce, 
ale i jeho rodičů.
Blizzard - www.csfd.cz

... Co tento film v mých očích pový-
šilo nakonec nad průměr? Hudba? 
Možná. Pes? Určitě ne, nemám totiž 
rád když někdo umí vrtět ocasem 
dýl než já. Herci? To bude ono! Bebel 
je kapitola sama pro sebe. Už jsem 
ani nedoufal, že někdy Jeana Paula 
uvidím na plátně a stalo se.  Stalo 
se po tom všem, co v poslední době 
prodělal a přesto se dokázal vrátit a 
hlavně nic nezapomenout ze svého 
jedinečného hereckého talentu...
pshimi - www.csfd.cz 

Charismatický uchopený pseudo-
dokument z dění během 21 srpna 
1968. Za pomoci monologu Karla 
Rodena, který interpretuje dobo-
vou paměť tehdejšího protagonisty 
dění Jana Němce, se snoubí dobové 
zvuky s kamerovou jízdou po loka-
cích v jejich současném stavu, aby 
byla ulehčena následná identifi-
kace s prostředím slavných záběrů, 
tedy cesta po okupovaném městě 
a následný úprk za hranice. Cesta 
tří uprchlíků je korunována příjez-
dem do Vídeňské televize, kde jsou 
dobové záběry z ulic Prahy vyvolány 
a poprvé spatřeny (čímž je vypointo-
vána úvodní cesta). Musím dodat, že 
záběry stále notně působivé. Sám 
jsem se upřeně díval a sledoval tu 
opakovanou „mnichovskou“ potupu 
našeho národa a odvahu jednotlivců, 
jako byl třeba bezprostřední filmař 
Jan Němec, který se nebál, prošel 
ulice Prahy s kamerou a ještě doká-
zal tyto unikátní záběry následující 
dny dopravit do svobodného televiz-
ního éteru. 
Renton - www.csfd.cz 

Pokud si někdo nebude sám se 
sebou vědět rady (což může mít 
stovky příčin a potencionálních 
řešení), pak ať se podívá na Paříž. 
V mozaikovitě složeném příběhu 
jistě najde mnohé odpovědi na 
své otázky a současně nakoukne 
pod roušku jinde filmově roman-
tizované Paříže, která se v očích 
tvůrců odráží jako mix všech 
sociálních vrstev, směska snad 
všech druhů trápení i radostí 
člověka. Mezi jeho nezapome-
nutelné scény bezesporu patří 
rozhovor u psychiatra, nebo 
animovaná sekvence noční můry 
architekta „nové Paříže“, jinak 

„normálního“ člověka. 
Legas - www.csfd.cz 

Opojná prázdninová romantika, kte-
rá má ostrých hran na rozdávání. Wo-
odyho scenáristické pero je ostřejší 
než kdy jindy, a i když svíravou 
londýnskou atmosféru Match Pointu 
vyměnil za uvolněnou španělskou 
morálku a pestrobarevné záběry 
nádherných lokací i herců (platí více-
méně o všech, kdo se mihnou před 
kamerou), není sporu o tom, že do 
námětů čím dál tím výrazněji pašuje 
skepsi z toho, že pravá láska je jako 
ryba, co vám na poslední chvíli pro-
klouzne mezi rukama. Chybující a 
tápající hrdinové naštěstí nepřestá-
vají lovit a jejich emocionální horská 
jízda se alespoň na stovku minut 
stane tou vaší...
imf - www.csfd.cz

... Synopse režijního debutu Marti-
na McDonagha vybízí k představě 
třeskuté komedie, ke slovu „třeskuté“ 
mají ovšem nejblíže náboje dum-
dum, jež rozprsknou váš mozek po 
dlažbě rychleji, než stačíte říct „teď 
se nedívej“. McDounagh s obratností 
chodce po laně balancuje na pomezí 
filmu smrtelně vážného a zabijácky 
vtipného. Což nám nepřetržitě dává 
najevo. Jeho snaha zvrátit každou 
potenciálně „jenom vážnou“ scénu 
ve scénu ne tak docela vážnou je 
místy trochu násilná a vede k tomu, 
že jenom čekáte, čím bude shozena 
serióznost dalšího výlevu emocí. 
Bezesporu zábavně. Precizní vypoin-
tovanost každé vtipně nepravděpo-
dobné situace připomíná poslední 
film bratří Coenů...
pshimi - www.csfd.cz 

G-Force
neděle 20. 9. 15.30 hod.
USA 2009 / 92 min. / 65, 75 Kč / Režie: HOYT YEATMAN / Hrají: 
Nicolas Cage, Steve Buscemi, Penélope Cruz, Kelli Garner ad.

Noc v muzeu 2
středa 23. 9. 15.30 hod.
USA 2009 / 92 min. / 40, 60 Kč /Režie: HOYT YEATMAN / Hrají: 
Nicolas Cage, Steve Buscemi, Penélope Cruz, Kelli Garner ad.

Doba ledová 3
středa 30. 9. 15.30 hod.
Ice Age: Dawn of the Dinosaurs / USA 2009 / 96 min. / Režie: 
CARLOS SALDANHA, MIKE THURMEIER / Hrají: John Leguizamo, 
Queen Latifah, Ray Romano, Chris Wedge  ad.

Křižník Potěmkin  
+ doprovod  
Christoph Pajer
čtvrtek 3. 9. 16.00 
hod.
Bronenosec Poťomkin / Sovět-
ský svaz 1925 / 75 min. 
Režie: SERGEJ M. EJZENŠTEJN 
/ Hrají: Alexandr Antonov, 
Grigorij Alexandrov, Ivan 
Bobrov, Sergej M. Ejzen-
štejn, Vladimir Uralskij  ad. 
25. prosince 1925 měl 
premiéru film, který o rok později získal cenu Americké fil-
mové akademie, v dalším roce nejvyšší cenu Světové výsta-
vy v Paříži a v letech 1952 a 1958 jej hlasování Mezinárodní-
ho výboru pro dějiny filmu určilo za nejlepší film všech dob. 
Toto vrcholné Ejzenštejnovo dílo má pět kapitol: začátek 
vzpoury, povstání, pohřeb Vakulinčuka, masakr na schodiš-
ti Oděsy a vítězná plavba. Ejzenštejn ve svém filmu uplatnil 
avantgardní divadelní postupy masové pantomimy a nové 
prvky montáže. Křižník Potěmkin vděčí za svůj mimořád-
ný úspěch zjitřené emocionalitě, kdy jeden citový poryv je 
umocněn jiným, ještě intenzivnějším. 

Září je již tradičně měsícem, kdy Městská kina zahajují filmové cykly Zlatý fond kinematografie a Bijásek. (A 
vedle nich je první školní měsíc i jakýmsi poločasovým výkopem také našeho ARTkina). Těšte se proto na 
zahajovací představení a výhody členství držitelů průkazek – více na našich stránkách www.mkuh.cz/index.
php?id=registrace.  

Bijásek: 2. 9. Dobře placená procházka;   ARTkino: 2. 9. Harry Potter a Princ dvojí krve;  
 Zlatý fond:  3. 9. Křižník Potěmkin + doprovod Christoph Pajer (Metamorphosis, ground/lift, Boo).


