
do určité oblasti (ať už to jsou hollywoodské filmové žánry 
nebo evropská filosofická tradice) je navíc obdařena vel-
kým nadhledem. V Antikristovi tak mohl spojit prvky psy-
chologického thrilleru a hororu, a přitom se mu podařilo 
natočit film, který nahlodá divákovu mysl i bez pokusů o 
složitou interpretaci. Charlotte Gainsbourgová získala za hlavní 
ženský part na festivalu v Cannes 2009 Cenu pro nejlepší herečku.   

Zoufalci     
 ČR 2009 / 110 min. / přístupný / 70 Kč 
Režie: JITKA RUDOLFOVÁ / Hrají: Simona Babčáková, Jakub Žáček, 
Zuzana Onufráková, Václav Neužil ml., Pavlína Štorková, Michal Kern, 
Jaroslav Plesl, Jiří Havelka, Lucie Žáčková, Helga Čočková ad.
Jak být spokojený a přitom nebýt sám? Pozoruhodné 
herecké výkony v čele se Simonou Babčákovou v realis-
tické komedii o šestici bilancujících třicátníků. Kdysi spolu 
studovali a postupně se všichni přestěhovali z Jablonce do 
Prahy. Po společném setkání na večírku ve svém rodném 
městě je jim jedno jasné - vědí, co v životě nechtějí, ale 
zároveň ještě nepřišli na to, co by chtěli. Zatímco první z 
nich se snaží urputně otěhotnět, druhá pije o něco víc, než 
je „společensky“ přijatelné, třetí zjišťuje, že žije v manželství 
s neškodným tyranem. O nic lépe na tom není ani trojice 
mladých mužů - jeden studuje devátým rokem vysokou 
školu a jeho přítelkyně ho podvádí se svým bývalým, další 
čeká na příležitost, jak sdělit matce, že je gay a třetí neváhá 
konzultovat své trable s psychiatrem. Na řadu tak přichází 
dávný nápad - společný život na statku, po kterém kdysi 
všichni tak toužili. Vyjde jim tenhle nový pokus o štěstí?

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 

16.–31. prosince 
prosinec 2

Od Mikuláša po Tři 
krále 

Po loňských veleúspěšných Dnech 
francouzské kultury připravujeme ve 

spolupráci s Europe Direct, Domem 
knihy Portal, Švédskou ambasádou, 

Skandinávským domem a dalšími 
partnery „Dny švédské kinematogra-

fie a kultury“. Program je pojat jako 
komponovaný, třídenní v termínu 
15.-17. prosince, věnovat se budeme 

kinematografii i kultuře jako takové 
(projekce Ingmara Bergmana, Roye 

Anderssona ad.), a po vzoru loňských 
dnů se můžete těšit i na ochutnávku 
švédského kulinářského umění. Dále 

však také na výstavu, interaktivní 
kvíz či povídání o Švédsku a sever-

ské krajině. Na závěr hlavního večera 
(ve středu 16. 12.) proběhne v pro-

storách Městských kin také švédská 
retro-tančírna.

Celý prosinec každou středu a neděli 
nabízíme animovaná pásma krátkých filmů 
nebo hrané filmy pro děti a rodiče s vánoční 

tematikou. Už potřetí máme připraven 
též speciální silvestrovský program: 
Od 15 hodin se těšte na Silvestrovský 
Malovásek (kino Hvězda) a vláček Stee-

linka, od 16 hodin pak na Silvestrovské 
zimní kino ve Smetanových sadech (za ki-

nem Hvězda). Program pro rodiny s 
dětmi i pro dospělé. Občerstvení na 
místě, ceny mírné, nálada slavnostní 

a přátelská! 

A těsně po Třech králích v neděli 10. 
ledna naše tradiční vernisáž Ohlédnutí 
a koncert Hradišťanu. Také vy můžete 
svými fotografie přispět do kolek-

tivní fotovýstavy a získat dárkovou 
vstupenku na koncert souboru, kte-

rý v následujícím roce oslaví 60 let 
trvání.

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

Vánoční koleda    
Christmas Carol, A / USA 2009 / 96 min. / dabing / přístupný / 75 Kč
Režie: ROBERT ZEMECKIS / Hrají: Jim Carrey, Gary Oldman, Robin 
Wright Penn, Colin Firth, Cary Elwes, Molly C. Quinn, Bob Hoskins, 
Daryl Sabara, Fionnula Flanagan, Sammi Hanratty ad.
Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) začíná vánoční prázd-
niny se svým obvyklým skrblickým opovržením, ště-
ká na svého věrného úředníka (Gary Oldman) a své-
ho veselého synovce (Colin Firth). Ale když ho ducho-
vé Vánoc minulých, přítomných a budoucích vezmou 
na cestu, která mu otevře oči, odkryjí mu pravdy, kte-
rým starý Scrooge nechtěl uvěřit, musí otevřít své srd-
ce a odčinit roky špatností, dříve než bude příliš pozdě..

Zemský ráj to napohled  
ČR 2009 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč
Režie: IRENA PAVLÁSKOVÁ / Hrají: Hrají: Vilma Cibulková, Tereza Voříš-
ková, Dana Marková, Miroslav Etzler, Ondřej Vetchý, Jiří Dvořák, Jan 
Zadražil, Barbora Seidlová, Jan Hartl ad.

Hlavní linkou filmu je příběh Marty (Vilma Cibulková), je-
jích dvou dospívajících dcer – Majdy a Gábiny (Dana Mar-
ková a Tereza Voříšková) – a jejich postupně přicházejících 
a odcházejících „tatínků“ (Jiří Dvořák, Miroslav Etzler, Jan 
Zadražil, Ondřej Vetchý). Zatímco někteří „tatínkové“ se 
postupně snaží zvrátit kolo alespoň českých dějin, Marta 
a její dcery vzdorují výsledkům a následkům, které tyto 
jejich pokusy u komunistického režimu zákonitě vyvo-
lávají. Svět „velké politiky“ a velkých cílů se tak střetává, 
doplňuje a prolíná s každodenní životní realitou. A že v 
průběhu toho vznikají i veselé situace? Vždyť schopnost 
ironie a smysl pro humor byly v té době nezbytnou sou-
částí každého balíčku pro přežití, který dával sílu, vůli a 
chuť žít a neselhat hlavně sám před sebou. Autenticky 
vyprávěný příběh z nedávné minulosti zaujme svou prav-
divostí a jemným vnitřním dramatem, zároveň rozveselí 
i dojme. 

2012    
USA, Kanada 2009 / 158 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč 
Režie: ROLAND EMMERICH / Hrají: John Cusack, Amanda Peet, Woody 
Harrelson, Thandie Newton, Chiwetel Ejiofor, Oliver Platt ad.

Mayský kalendář by měl dosáhnout konce svého třináctého 
cyklu 21. prosince 2012 a po tomto datu už podle nejmou-
dřejších mužů této dávné civilizace není nic. To samozřejmě 
vybízí k otázce: pokud kalendář nepokračuje, co se pak bude 
dít? Když před mnoha staletími po sobě Mayové zanecha-
li svůj kalendář s jasným koncovým datem, popsali také, co 
bude následovat. Do dnešních dní stejnou věc objevili ast-
rologové, numerologové odhalili vzory, které ji předpovídají, 
geologové míní, že už k ní dávno mělo dojít, a dokonce ani 
vládní vědci nejsou schopni zamlčet katastrofu biblických 
rozměrů, která na naši planetu čeká v roce 2012. Proroctví, na 
jehož počátku stáli právě Mayové, je nyní podrobně zazname-
nané, prodiskutované, rozebrané a prozkoumané. V roce 2012 
zjistíme pravdu o předpovídané povodni. A nemůžeme říci, že 
jsme nebyli varováni...  

Love and Dance      
Kochaj i tancz / Polsko 2009 / 123 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč 
Režie: BRUCE PARRAMORE / Hrají: Mateusz Damiecki, Izabella Miko, 
Violetta Arlak, Katarzyna Figura, Roma Gasiorowska ad.
Touha tančit… Touha milovat… „Love and Dance” je film, v 
němž se mezi rytmem a tancem rodí láska, ve kterém první 
krůčky hrdinů po parketu strhnou lavinu nečekaných událos-
tí. Hlavní hrdinka snímku, začínající novinářka Hania, nesmě-
le přešlapuje na prahu kariéry. Právě dostala úkol, jenž se má 
stát jejím vstupním testem. Jenže svět, do kterého vyzbrojená 
diktafonem právě vyrazila, obrátí její dosud poklidný a pečlivě 
naplánovaný život vzhůru nohama. Objeví v něm vášeň, ryt-
mus a hudbu a nechá se jimi zcela pohltit. Seznámí se s Woj-
tkem, milovníkem street dance, který sní o kariéře na Broad-
wayi, a začne pod jeho vlivem přemýšlet, zda je se svým sou-
časným, poněkud přízemním snoubencem skutečně šťastná. 
Na tanečním parketu také Hania zjistí totožnost muže, který 
se dobrovolně zřekl práva být jejím otcem. Charismatický 
tanečník Jan Kettler nepřijíždí do Polska jen proto, aby připra-
vil polské závodníky na European Dance Show. Má mnohem 
důležitější cíl: vyrovnat se s vlastní minulostí...  

Antikrist      
Antichrist / Francie, Dánsko, Německo, Švédsko 2009 / 104 min. / od 15 
let / titulky / 75 Kč 
Režie: LARS VON TRIER / Hrají: Charlotte Gainsbourg, Willem Dafoe ad.
Jeden z nejočekávanějších filmů letošního roku vzbudil už 
při svém uvedení na festivalu v Cannes velmi silné emoce. 
Nabízí totiž zcela nevšední zážitek, který hraničí s fyzickým 
prožitkem. Příběh manželského páru, jenž se odjíždí vyrov-
nat se ztrátou malého syna na opuštěnou chatu v hlubo-
kých lesích, je nejen plný nečekaných zvratů, dusné atmo-
sféry, explicitních záběrů, ale také fobií mistra postmoderní 
režie, dánského režiséra Larse von Triera. V Antikristovi se 
snoubí tajemnost Lynchova Twin Peaks, Tarkovského Stal-
kera s hororovou atmosférou Kubrickova Shining či série 
Saw. Antikrist je však především silně vizuálním zasvěce-
ním do lidského podvědomí, z něhož vystupují démoni, o 
jejichž síle jsme neměli potuchy. V hororově laděném pří-
běhu o manželském páru, který se pokouší vypořádat s 
bolestnou ztrátou dítěte, rozehrává režisér Lars von Trier 
prastarý konflikt protikladů: chaosu a řádu, přírody a kul-
tury, magie a moderní vědy, jež je tu zastoupena psycholo-
gií... Lars von Trier neustále dokazuje, že jeho zasvěcenost 

Naše tipy 
Dny švédského filmu a 
kultury 
úterý 15. 12. - čtvrtek 17. 12. 
Třídenní předvánoční nahlédnutí do světa švédské kine-
matografie a života v této zemi, ochutnávka skandináv-
ské kultury i gastronomie v Uherském Hradišti.

Vánoční koleda
čtvrtek 17. 12. - středa 23. 12.  
Ebenezer Scrooge vstupuje do vánočního období s 
obvyklým znechucením. Když ho ale duchové Vánoc 
otevřou oči, je  nucen napravit roky zlé vůle....

2012
čtvrtek 17. 12. - středa 23. 12.   
Mayský kalendář by měl dosáhnout konce svého třinác-
tého cyklu 21. prosince 2012 a po tomto datu už nemá 
být nic. Čeká lidstvo apokalypsa?

16. st 15.30 Vánoční pásmo 3: Veselé vánoce – Československo 1956 - 1983 / 65 min. / 25, 35 Kč / Hvězdička Bijásek

17.30 Zbyněk Černík: Ostrovy a ostrůvky – Dny Švédského filmu (15.- 17. 12.) / Hvězdička Beseda

19.00 Švédsko v duchu Sv. Lucie: Jídlo, pití, hudba, zvyky – Dny Švédského filmu (15.- 17. 12.) Poznání

20.00 Nová Země – Švédsko 2000 / 128 min. / 40, 60 Kč / Hvězdička ART

17. čt 16.00 Lesní jahody + úvod: Zbyněk Černík – Švédsko 1957 / 91 min. / tit. / na průkazku zdarma, 50 Kč  / Mír ZF

16.00 Vánoční koleda – USA 2009 / 96 min. / dabing / přístupný / 75 Kč

17.45 Zemský ráj to napohled – ČR 2009 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.00 2012 – USA, Kanada 2009 / 158 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč

18. pá 16.00 Vánoční koleda – USA 2009 / 96 min. / dabing / přístupný / 75 Kč  

17.45 Zemský ráj to napohled – ČR 2009 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.00 2012 – USA, Kanada 2009 / 158 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč

19. so 16.00 Vánoční koleda – USA 2009 / 96 min. / dabing / přístupný / 75 Kč

17.45 Zemský ráj to napohled – ČR 2009 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.00 2012 – USA, Kanada 2009 / 158 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč

20. ne 14.30 Výroba vánočních svícnů - výtvarná dílna pro děti Malovásek

15.30 Vánoční koleda – USA 2009 / 96 min. / dabing / přístupný / 65, 75 Kč  Bijásek

17.30 2012 – USA, Kanada 2009 / 158 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč

20.15 Zemský ráj to napohled – ČR 2009 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

21. po 16.00 Vánoční koleda – USA 2009 / 96 min. / dabing / přístupný / 75 Kč

17.45 Zemský ráj to napohled – ČR 2009 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

10 20.00 2012 – USA, Kanada 2009 / 158 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč

22. út 16.00 Vánoční koleda – USA 2009 / 96 min. / dabing / přístupný / 75 Kč

17.45 Zemský ráj to napohled – ČR 2009 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.00 2012 – USA, Kanada 2009 / 158 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč

20.00 Na sever – Norsko 2009 / 78 min. / přístupný / titulky / 50, 60 Kč / Hvězdička ART

23. st 15.30 Vánoční koleda – USA 2009 / 96 min. / dabing / přístupný / 65, 75 Kč  Bijásek

17.30 2012 – USA, Kanada 2009 / 158 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč 

20.15 Zemský ráj to napohled – ČR 2009 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

25. pá 17.30 Love and Dance – Polsko 2009 / 123 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 2Bobule – ČR 2009 / 96 min. / přístupný / 85 Kč

26. so 17.30 Love and Dance – Polsko 2009 / 123 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 2Bobule – ČR 2009 / 96 min. / přístupný / 85 Kč

27. ne 14.30 Výroba sněhuláků Malovásek

15.30 Vánoční pásmo 4: Hvězda betlémská – ČR 1970 – 1983 / 62 min. / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Love and Dance – Polsko 2009 / 123 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 2Bobule – ČR 2009 / 96 min. / přístupný / 85 Kč

28. po 16.00 Vzhůru do oblak – USA 2009 / 102 min. / přístupný / dabing / 70 Kč 
18.00 Antikrist – Francie, Dánsko, Německo, Švédsko 2009 / 104 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč 

20.00 Zoufalci – ČR 2009 / 110 min. / přístupný / 70 Kč

29. út 16.00 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů – USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing / 70 Kč

18.00 Zoufalci – ČR 2009 / 110 min. / přístupný / 70 Kč

20.00 Antikrist – Francie, Dánsko, Německo, Švédsko 2009 / 104 min. / od 15 let / titulky / 65, 75 Kč ART

30. st 15.30 Vánoční pásmo 5: Čarovné lyže – ČR 1959 / 60 min. / 25, 35 Kč Bijásek

17.30  Zoufalci – ČR 2009 / 110 min. / přístupný / 70 Kč

20.00 Antikrist – Francie, Dánsko, Německo, Švédsko 2009 / 104 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč

31. čt 15.00 Silvestrovský malovásek + vláček Steelinka – kino Hvězda (vestibul) / zdarma Malovásek

16.00 Silvestrovské zimní kino + občerstvení – Smetanovy sady (za kinem Hvězda) / zdarma Bijásek

DNY ŠVÉDSKÉHO FILMU A KULTURY  15. – 17. 12.  
 

Program je stejně jako loni (francouzské dny) komponovaný, třídenní. Věnovat se budeme kinematografii i kultuře 

jako takové (projekce Ingmara Bergmana, Roye Anderssona ad.), těšit se nůžete již teď také na ochutnávku tradiční 

švédské gastronomie, výstavu, soutěž, literární čtení, deskové hry, retro-hudbu, a možná přijde i Lucie :-)

Best Of 2009
2Bobule 
ČR 2009 / 96 min. / přístupný / 85 Kč 
Režie: VLAD LANNÉ / Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Lukáš 
Langmajer, Lubomír Lipský st., Jiří Krampol, Jana Švandová ad. 
2Bobule jsou volným pokračováním úspěšné filmové 
komedie Bobule, která se stala jedním z nejúspěšněj-
ších filmů roku 2008. Jirka se zaplete s mladou krásnou 
dívkou, jejíž otec má ovšem o nápadnících své dcery 
úplně jiné představy. Jirka raději prchá za kamarádem 
Honzou na jižní Moravu... Honza zatím žije s Klárou na 
dědečkově vinařství, a jakožto vinař začátečník se pouš-
tí do vrcholného umění slámového vína. Nejen, že čelí 
neúspěchům, ale po nečekaném příchodu kumpána 
Jirky se jeho život obrátí naruby...

Vzhůru do oblak    
Up / USA 2009 / 102 min. / přístupný / dabing / 70 Kč 
Režie: PETE DOCTER / Hrají: Christopher Plummer, Edward Asner ad. 
Carl Fredricksen tráví celý svůj život tím, že sní o 
prozkoumávání světa a o tom, že si život naplno užije. 
Carlovi  hrozí, že ho přesunou do domova důchod-
ců. Spřátelí se s osmiletým buclatým cestovatelem 
jménem Russell. Společně se vrhají do vzrušujícího 
dobrodružství, ve kterém se setkávají s divokým teré-
nem, neočekávanými lotry a ostatními děsivými tvory 
čekajícími v džungli. 

Doba Ledová 3: Úsvit 
dinosaurů 
Ice Age: Dawn of the Dinosaurs / USA 2009 / 96 min. / přístupný / 
dabing / 70 Kč 
Režie: CARLOS SALDANHA / Hrají: John Leguizamo, Queen Latifah, 
Ray Romano, Chris Wedge, Denis Leary, Joey King ad. 
Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací! Nová 

“doba ledová” zavede hlavní hrdiny i diváky do ohrom-
ného podzemního světa dinosaurů. Je to barevná 
krajina plná bujné vegetace, země plná nebezpečí, 
ohromných tvorů, rostlin pojídajících mamuty, země 
plná tajemných míst. Francie, Dánsko, Německo, Švédsko 2009 

Filmové premiéry a novinky



Ingmar Bergman
* 14. 7. 1918,  Uppsala
† 30. 7. 2007, Fårö 

Nejproslulejší švédský filmový 
a divadelní režisér a spisovatel 
se narodil 14. července 1918 v 
Uppsale jako syn luteránské-
ho pastora. Vyrůstal v přísném 
náboženském prostředí, které 
se stalo důležitým inspiračním 
zdrojem též jeho filmové tvorby 
(představu Boha jako univerzál-
ně smysluplné hodnoty Bergman nicméně opouští již na 
sklonku 50. let). Po studiích divadelní vědy a literární his-
torie nastoupil jako asistent režie ve stockholmské Opeře. 
V roce 1944 se stal divadelním režisérem z povolání, a prá-
vě v tomto roce se také začíná věnovat scenáristické i režij-
ní filmové práci. Postupně působil jako divadelní ředitel a 
režisér v Helsingborgu, Göteborgu a Malmö, posléze půso-
bil v Královském dramatickém divadle.

Režíroval více než 40 převážně psychologicko-filosoficky 
laděných filmů, v nichž se zabývá problematikou partner-
ských a mezilidských vztahů a otázkami smyslu života. Od 
roku 1949 natáčel s drobnými výjimkami jen podle vlast-
ních námětů a scénářů. Vytvořil si stálý okruh spolupra-
covníků, z nichž mnozí se díky spolupráci s ním proslavili 
(kameraman Sven Nykvist, herci Max von Sydow, Erland 
Josephson, Bibi Anderssonová, Liv Ullmannová či Ingrid 
Thulinová). Kromě mnoha jiných ocenění získal také Oska-
ra (za filmy Pramen panny, Jako v zrcadle, Šepoty a výkřiky, Fanny 
a Alexander).

V roce 1976 byl Bergman 
ve Švédsku obviněn z daňo-
vých úniků a na protest pro-
ti aféře, která se proti němu 
rozpoutala, začal žít a pra-
covat v Mnichově (do Švéd-
ska se vrátil teprve v osmde-
sátých letech). Velkou část 
svých filmových scénářů 
vydal knižně jako svébytný 

literární útvar a jeho filmové povídky existují nezávisle na 
svém kinematografickém ztvárnění. Česky vyšel mj. výbor 
Filmové povídky (1982, 1988) či Šepoty a výkřiky (2000). 
Pověst spisovatele si Bergman upevnil autobiografií Later-
na magica (1987, česky 1991) a cyklem volně propojených 

„filmových románů“ Dobrá vůle (1991, česky 1993), Neděl-
ňátka (1993, česky 1995) a Soukromé rozhovory (1996, čes-
ky 1997). Ingmar Bergman s některými herečkami svých 
filmů partnersky žil (např. s Liv Ullmannovou). Byl pětkrát 
ženatý a měl osm dětí.

Vladimír Hendrich - www.nfa.cz

V první polovině ledna připravujeme

Filmové premiéry
1. 1. – 5. 1.  Mikulášovy patálie  

Francie 2009 / Režie: Laurent Tirard
2. 1. – 6. 1.  Zombieland 
 USA 2009 / Režie: Ruben Fleicher  
2. 1. – 6. 1.  Avatar        

USA 2009 / Režie: James Cameron
7. 1. - 11. 1.  Můj život v ruinách    

USA, Španělsko 2009 / Režie: Donald Petrie  
7. 1. - 10. 1.  Samec 

USA 2009 / Režie: David Mackenzie  
8. 1. - 13. 1.  Hercules 3D    

USA 2009 / Režie: Mohamed Khashoggi   
11. 1. - 13. 1.  Twilight sága: Nový měsíc                                        

USA 2009 / Režie: Chris Weitz 
14. 1. – 20. 1.  Kawasakiho růže                   

ČR 2009 / Režie: Jan Hřebejk  
14. 1. – 20. 1.  Princezna a žabák                       
 USA 2009 / Režie: Ron Clements, John Musker  
14. 1. – 17. 1.  Zakletý v čase                        

USA 2009 / Režie: Robert Schwentke 
21. 1. – 24. 1.  Stínu neutečeš                       

ČR 2009 / Režie: Lenka Kny
21. 1. – 27. 1.  Planeta 51                  
 Velká Británie, Španělsko  2009 / Režie: Jorge Blanco, 

Marcos Martínez, Javier Abad 
28. 1. – 31. 1.  Alvin a Chipmunkové 2             
 USA 2009 / Režie: Betty Thomas
28. 1. – 31. 1.  Sherlock Holmes             
 Velká Británie, USA, Austrálie 2009 / Režie: Guy Ritchie

ARTkino                                                                          
 středa 6. 1. 19.30 hod.  Kmotr 2D
 USA 1972 / Režie: Francis Ford Coppola 
úterý 12. 1. 20.00 hod.  Život je krásný                     

Itálie 1997 / Režie: Roberto Benigni 

středa 13. 1. 20.00 hod.  Whisky s vodou                     
Německo 2000 / Režie: Andreas Dresen 

čtvrtek 21. 1. 17.30 hod., pátek 22. 1. 20.00 hod.  Harold a 
Maude  + premiéra s delegací               
USA 1971 / Režie: Hal Ashby

úterý 26. 1. 20.00 hod.  Annie Hall                     
USA 1977 / Režie:  Woody Allen

středa 27. 1. 20.00 hod.  Zahraj to znovu, Same                    
USA 1972 / Režie:  Herbert Ross

Zlatý fond
čtvrtek 7. 1. 16.00 hod.  Někdo to rád horké                         

USA 1959 / Režie: Billy Wilder
čtvrtek 14. 1. 16.00 hod.  Limonádový Joe aneb Koňská opera                      

Československovédsko 1957 / Režie: Ingman Bergman
čtvrtek 28. 1. 16.00 hod.  Zahraj to znovu, Same                    

USA 1972 / Režie:  Herbert Ross

Bijásek
neděle 3. 1. 15.30, středa 6.1. 15.30 hod.  Mikulášovy patálie 

Francie, 2009 / Režie: Laurent Tirard 
neděle 13. 1. 15.30 hod.  Hercules 3D
 USA 2009 / Režie: Mohamed Khashoggi      
neděle 17. 1. 15.30, středa 20. 1. 15.30 hod.  Princezna a 

žabák  
USA 2009 / Režie: Ron Clements, John Musker  

neděle 24. 1. 15.30, středa 27. 1. 15.30 hod.  Planeta 51                  
 Velká Británie, Španělsko  2009 / Režie: Jorge Blanco, 

Marcos Martínez, Javier Abad 
neděle 31. 1.  Alvin a Chipmunkové 2             
 USA 2009 / Režie: Betty Thomas

 Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Filmový klub ARTkino 
Uherské Hradiště 
 
nabízí krom slev a výhod od AČFK ještě řadu 
dalších bonusů:

- sleva 10 Kč na všechny projekce Filmového klubu a filmy 
Projektu 100 – 2009

- slevy na seminářích a filmových přehlídkách MKUH
- slevy na několika desítkách filmových akcí v ČR i zahraničí
- zdarma prémie Filmového klubu
- zdarma průkazka Zlatého fondu
- přístup do bohaté videotéky
- pravidelné informace mailem
- adresné pozvánky na premiéry nebo diskuse s tvůrci.
 
ARTkino v Uh. Hradišti, to jsou:

- kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Projek-
ce obvykle v úterý a ve středu od 20.00

- filmy jsou opatřeny úvody a doplněny různými bonusy
- bohatě komponovaná dramaturgie
- neformální atmosféra
- setkání s tvůrci
- možnost využít nově otevřené kinokavárny v kině Hvězda 
před i po filmu

Průkazka na rok 2010 v prodeji v pokladně kina Hvězda!
Těšíme se na Vás!

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Na sever    
úterý 22. 12. 
20.00 hod. (*) 
Nord /Norsko 2009 / 78 
min. / přístupný / titulky / 
50, 60 Kč 
Režie: RUNE DENSTAD 
LANGLO / Hrají: Anders 
Baasmo Christiansen, Mar-
te Aunemo, Celine Engeb-
rigtsen ad.
Tlouštík Jomar kdysi 
býval úspěšný atlet, pak 
se ale nervově zhroutil 
a uzavřel se před celým 
světem. Film, který sami 
tvůrci charakterizují 
jako „antidepresivní off-
road movie“, s jemným 
humorem popisuje Jomarovu cestu za synem, jehož nikdy 
nepoznal. Při dlouhém putování potkává podobně zmatené 
a osamělé jedince, jako je on sám: holčičku, která žije sama s 
babičkou uprostřed pustiny, mladého bagristu, jenž má hrů-
zu z gayů a také vlastní výborný recept na to, jak se zaručeně 
a lacino opít s pomocí menstruačního tamponu, či starého 
muže, pokorně čekajícího na důstojný odchod. Každé nové 
setkání dodává Jomarovi sílu jet dál a kromě cíle své cesty se 
také určitým způsobem přiblížit životní realitě, před níž dosud 
utíkal. Režisér Rune Denstad Langlo, vycházející hvězda skan-
dinávské kinematografie, sází na sérii originálních vtipů v 
kombinaci s určitou melancholií a krásou zasněžené arktic-
ké krajiny, ale také na skvělý herecký výkon Anderse Baasma 
Christiansena v roli smolaře Jomara.

Antikrist    
úterý 29. 12. 
20.00 hod.
Antichrist  / Francie, Dánsko, 
Německo, Švédsko 2009 / 
104 min. / od 15 let / titulky 
/ 65, 75 Kč
Režie: LARS VON TRIER / 
Hrají: Charlotte Gainsbourg, 
Willem Dafoe ad.
Jeden z nejočekáva-
nějších filmů letošní-
ho roku vzbudil už při 
svém uvedení na fes-
tivalu v Cannes velmi 
silné emoce. Nabízí 
totiž zcela nevšední 
zážitek, který hraničí 
s fyzickým prožitkem. 
Příběh manželského 
páru, jenž se odjíždí 
vyrovnat se ztrátou 
malého syna na opuš-
těnou chatu v hlubo-
kých lesích, je nejen 
plný nečekaných zvra-
tů, dusné atmosféry, 
explicitních záběrů, ale 
také fobií mistra post-
moderní režie, dánské-
ho režiséra Larse von 
Triera. V Antikristovi se 
snoubí tajemnost Lynchova Twin Peaks, Tarkovského Stal-
kera s hororovou atmosférou Kubrickova Shining či série 
Saw. Antikrist je však především silně vizuálním zasvěce-
ním do lidského podvědomí, z něhož vystupují démoni, o 
jejichž síle jsme neměli potuchy. V hororově laděném pří-
běhu o manželském páru, který se pokouší vypořádat s 
bolestnou ztrátou dítěte, rozehrává režisér Lars von Trier 
prastarý konflikt protikladů: chaosu a řádu, přírody a kul-
tury, magie a moderní vědy, jež je tu zastoupena psycholo-
gií... Lars von Trier neustále dokazuje, že jeho zasvěcenost 
do určité oblasti (ať už to jsou hollywoodské filmové žánry 
nebo evropská filosofická tradice) je navíc obdařena vel-
kým nadhledem. V Antikristovi tak mohl spojit prvky psy-
chologického thrilleru a hororu, a přitom se mu podařilo 
natočit film, který nahlodá divákovu mysl i bez pokusů o 
složitou interpretaci. Charlotte Gainsbourgová získala za hlavní 
ženský part na festivalu v Cannes 2009 Cenu pro nejlepší herečku. 

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

Koncert

Dny švédského filmu a kultury a k tomu Antikrist
Konec roku ve filmovém klubu se nám podařil tak nějak seversky. Po větší dávce švédských titulů dojde na film norský s pří-
značným názvem Na sever a také očekávaná novinka kultovního Larse Antikrist nese stopy severské kinematografie.  A pozor: 
Ke koupi už nové průkazky Filmového klubu na rok 2010! A opět se spoustou výhod a slev na celý rok včetně Projektu 100 i Letní 
filmové školy.

Tříkrálový koncert 
s Hradišťanem
neděle 10. 1. 2010 v 18 hodin
kino Hvězda / 180 (předprodej), 200 Kč
Tematický bilancující pořad, který spojí jak vystoupe-
ní známého hudebního tělesa, tak i obrazové zázna-
my z některých důležitých okamžiků roku 2009 v 
oblasti folklóru - a to jak na filmovém plátně, tak i na 
fotografiích. V roce, kdy Hradišťan oslaví 60 let.
http://www.hradistan.cz/

Vánoční pásmo 3: 
Veselé vánoce
středa 16. 12. 15.30 hod.
Československo 1956 - 1983 / 65 min. / 25, 35 Kč
Režie a výtvarník: J. NOVÁK, G. SEKO, J. UNGRÁD, H.TÝRLOVÁ
Jak šli nadělovat, Jak postavit sněhuláka, Betlém ,Krtek 
chemikem, Veselé vánoce, Karlíkovo zimní dobro-
družství, Kubula a Kuba Kubikula, Vlněná pohádka.

Vánoční koleda   
neděle 20. 12. 15,30, středa 23. 12. 
15.30 hod.
USA 2009 / 96 min. / dabing / přístupný / 65, 75 Kč
Režie: ROBERT ZEMECKIS / Hrají: Jim Carrey, Gary Oldman, Robin 
Wright Pennad.
Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) začíná vánoční prázdni-
ny se svým obvyklým skrblickým opovržením, štěká na 
svého věrného úředníka (Gary Oldman) a svého vese-
lého synovce (Colin Firth). Ale když ho duchové Vánoc 
minulých, přítomných a budoucích vezmou na cestu, 
která mu otevře oči, odkryjí mu pravdy, kterým starý 
Scrooge nechtěl uvěřit, musí otevřít své srdce a odčinit 
roky špatností, dříve než bude příliš pozdě.

Vánoční pásmo 4: 
Hvězda betlémská 
Do kina za Krtkem    
neděle 27. 12. 15.30 hod. 
ČR 1970 – 1983 / 62 min. / 25, 35 Kč
Režie: Z. MILER, H. TÝRLOVÁ, G. DEITCH / Výtvarník: M. Hluchani-
čová, L. Kadlček, A. Horák.   
Hvězda Betlémská, Vánoce u zvířátek, Veselé vánoce 
aneb Karlíkovo dobrodružství, Babička čarodějka, Král 
a skřítek, Mikeš se učí mluvit, Krtek hodinářem, Krtek a 
zápalky. 

Vánoční pásmo 5: 
Čarovné lyže    
středa 30. 12. 15.30
ČR 1959 / 60 min. / 25, 35 Kč
Režie: J. KUGE / Výtvarník: K. Pekárek
Čarovné lyže - pohádka o duchu z hor, který naučil děti 
a zvířátka lyžařskému umění. Vánoční pohádky: Jak šli 
nadělovat, V čertích službách, Dva mrazíci, Sněhulák, 
Andělský kabát, Strašidlo ve škole.

Silvestrovské  
zimní kino
čtvrtek 31. 12. 16.00 hod. Zimní kino 
Smetanovy sady (za kinem Hvězda) / 
zdarma
Třetí pokračování projektu svátečního rodinného pro-
storu před závěrem roku se známými postavičkami 
večerníčků, pohádek i krátkých filmů našeho dětství 
a dospívání. Program pro rodiny s dětmi i pro dospělé. 
Občerstvení na místě, ceny mírné, nálada slavnostní a 
přátelská! Vemte si s sebou (pro jistotu) vlastní hrnek na 
svařák (dospělácký aj dětský) a deku, pokud využijete 
laviček. Pro děti vláček Steelinka společnosti Kovosteel. 
Koná se ve spolupráci s Městem Uh.Hradiště.

Program nedělních 
Malovásků:
Výroba vánočních  
svícnů 
neděle 20. 12. 14.30 hod.
Vyrobíme si vánoční svícny, kterými pak ozdobíte Vaše 
vánoční stoly. Na výrobu použijeme nejrůznější přírod-
niny.

Výroba sněhuláků
neděle 27. 12. 14.30 hod.
Po Vánocích si vyrobíme sněhuláky z polystyrénových 
koulí různých velikostí. Výrobu sněhuláků zvládnou i 
menší děti, je to opravdu jednoduché.

Silvestrovský Malová-
sek + vláček Steelinka
neděle 31. 12. 15.00 hod.
Výroba papírových masek a pohádkových klobouků, již 
je možno kombinovat s výletem vláčkem po silvestrov-
ském Hradišti a následným programem promítání ve 
Smetanových sadech.

Lesní jahody + úvod: 
Zbyněk Černík
čtvrtek 17. 12. 
16.00 hod. Mír 
Smultronstället / Režie: 
INGMAR BERGMAN / Hra-
jí: Victor Sjöström, Bibi 
Andersson, Ingrid Thulin, 
Gunnar Björnstrand, Max 
von Sydow ad.
Co znamená ten zvlášt-
ní sen samotářského 
profesora Borga v úvo-
du filmu? Tato scéna, 
k níž Bergmana inspi-
roval jeho vlastní sen, 
zatížená temnou sym-
bolikou a surrealistic-
kými záhrobními rekvi-
zitami, jako by jedno-
značně znamenala 
předpověď brzké smrti. 
Vše tomu nasvědčuje: 
vylidněné město, zasta-
vený čas ve slepémci-
ferníku hodin bez rafijí 
i Borgova vlastní živá 
mrtvola, která se na 
něj sápe z rakve. Avšak 
zpráva vyslaná snem 
je něčím víc: naléha-
vým vzkazem o neod-
činěném dluhu, který 
musí Borg nejdřív splatit životu, než zemře. Sen tu fungu-
je jako spouštějící signál k zahájení namáhavého sestupu 
do nitra na cestě k pravdivému sebepoznání a přehodno-
cení dosavadní existence. Lesní jahody jsou velmi osobním 
autorským dílem, které muselo vzniknout, aby tvůrce - stej-
ně jako Borg v usmířeném finále filmu - dosáhl psychické 
úlevy. Bolestný předsmrtný zápas prožíval v roli profesora 
i jeho představitel - Victor Sjöström. Tento významný švéd-
ský režisér a herec, který přijal Bergmanem nabídnutou roli, 
v ní dožíval i svůj vlastní život. Nepochybně díky osobnímu 
Sjöströmovu nasazení dostal jeho Borg nezapomenutelný 
punc ryzí opravdovosti. Film byl v době svého vzniku nominován 
na Oscara a získal řadu cen na filmových festivalech.

Výstavy

Ladislav Sitenský: 
Hrdinové z Albionu 
(fotografie)  
3. 12. – 6. 1. 2010 / kino Hvězda (sál)

Tématem velkoformátových snímků jsou stateční čeští 
letci ve službách RAF (Britské královské letectvo). Jejich 
život, tváře i stíhačky zachytil v letech 1941 – 1945 pro-
slulý fotograf z Vinohrad a čestný občan Prahy 2 Ladi-
slav Sitenský... Kurátor výstavy Pavel Scheufler k tomu 
říká: „Hrdinové z Albionu představují nejpozoruhodněj-
ší práce Ladislava Sitenského, vzniklé především za jeho 
pobytu u 312. československé stíhací perutě.“ Nebe hrá-
lo na většině Sitenského fotografií klíčovou kompoziční 
roli. Ne náhodou on sám mnohokrát prohlásil, že miluje 
mraky a protisvětlo. „Jako fotograf je pro mne Ladislav 
Sitenský symbolem statečnosti, vitality a jakéhosi léči-
telského optimismu,“ říká Scheufler. „Patří k těm, které 
zařazuji do kategorie božský fotograf, u něhož zajímavě 
fotografovat je stejně přirozené, jako vidět.“ Klasik české 
fotografie Ladislav Sitenský zemřel v sobotu 14. listopadu ve 
věku 90 let.

 RAF a čs. letci v 
Anglii (dokumenty)
3. 12. 2009 –  6. 1. 2010 / kino Hvězda 
(vitríny, schody)
Výběr autentických dokumentů z činnosti letců 
pocházejích z jihovýchodní Moravy ze sbírek Slovácké-
ho muzea  Uh. Hradiště.

Milan Zámečník: 
Surf Up  (fotografie)
8. 12. 2009 – 6. 1. 2010 / kino Hvězda 
(vestibul) 

Fotografie zachycují jak obyvatelé země bez moře 
objevují na francouzských vlnách Atlantiku, v Hosse-
goru a okolí kouzlo surfingu. Snímky z kempů, které 
organizuje dvojnásobná mistrně ČR - SR v surfingu 
Tereza Olivová vznikly v letech 2008 a 2009 na fran-
couzském pobřeží Atlantiku v letovisku Hossegor a 
okolí. 

Pohled starce do zrcadla, skrze sny 
i epizody nevšední cesty do Lundu, 
za čestným doktorátem. Absolutně 
nepojmenovatelná síla jednotli-
vých snových výjevů, které utkvější 
fantastickou vizuální kompozicí i 
celkovou náladou, která se zadírá 
hluboko pod kůži. Lehké střídání 
poloh od humoru, idyly (zejména 
oblíbené nadýchané rodinné výjevy), 
až po drásavé existenciální výlevy, 
které evokují Kafku... Bergman je v 
Lesních jahodách strhujícím vypra-
věčem, který do každého záběru 
dokáže vetknout nenápadné, ale o 
to sugestivnější drama. Bez jakékoli 
intelektuálské nesrozumitelnosti 
vytváří road movie stárnoucího 
muže, který se tváří tvář smrti, vlast-
ní nedokonalosti a mrzutému osudu 
stane chápavým a štědrým otcem 
Isakem... 
Marigold - www.csfd.cz

Ty, který žiješ   
úterý 15. 12. 
17.30 hod.  (*) 
Du levande / Švédsko, Dánsko, 
Francie, Německo 2006 / 93 
min. / 40, 60 Kč
Režie: ROY ANDERSSON / 
Hrají: Patrik Anders Edgren, 
Håkan Angser ad.
Tragikomický antipří-
běh o lidských bytos-
tech, zařazený do sek-
ce Un Certain Regard 
v Cannes 2007, potěší 
všechny milovníky jedi-
nečného režisérského 
rukopisu Švéda Roye 
Anderssona a umožní 
zasmát se nad situacemi a pocity, které všichni tak dobře zná-
me z našeho každodenního života. Příznivci Písní z druhého 
poschodí by si rozhodně neměli nechat ujít čtvrtý snímek jed-
noho z nejosobitějších režisérů současnosti.

Společně    
úterý 15. 12. 20.00 
hod.  (*) 
Tillsammans / Švédsko, Dán-
sko, Itálie 2000 / 106 min. / 40, 
60 Kč
Režie: LUKAS MOODYSSON / 
Hrají: Lisa Lindgren, Michael 
Nyqvist, Henrik Lundström ad.
Je rok 1975. Elizabet odchá-
zí s dětmi od manžela. 
Přístřeší jí poskytne bratr 
Göran, žijící ve Stockholmu 
v komunitě nazvané Spo-
lečně. Její obyvatelé, bydlí-
cí ve společné domácnosti, 
šokují nejen lidi ze sousedních domů, ale také Elizabetiny děti. Po 
počátečním oťukávání a nedůvěře se však původní i noví obyva-
telé domu dokážou vzájemně pochopit a obohatit, což společ-
ně stvrdí fotbalovým zápasem v zasněžené zahradě. Druhý sní-
mek Lukase Moodyssona není tak komorní, jako byl jeho filmový 
debut Fucking Amal, má však stejnou poetiku. Moodysson opět s 
humorem otvírá témata lásky, přátelství, sexuální svobody a ten-
tokrát i politiky. Nechybí songy jako Love Hurts od Nazareth nebo 
S.O.S. od švédské skupiny ABBA. Snímek získal mnoho mezinárodních 
ocenění, např. Cenu za nejlepší režii na festivalu v Gentu, Cenu za nejlepší 
scénář, režii a mužský herecký výkon pro Michaela Nyqvista na festivalu v 
Gijónu nebo Zvláštní cenu poroty na festivalu v Paříži.

Nová země  
středa 16. 12. 
20.00 hod. (*)  
Det Nya landet  / Švédsko 
2000 / 128 min. / 40, 60 Kč 
Režie: GEIR HANSTEEN 
JORGENSEN / Hrají: Mike 
Almayehu, M. Koutsogi-
annakis, Lia Boysen ad.
Původně čtyřdílná 
televizní minisérie 
natočená podle scé-
náře Petere Birrose 
a Lukase Moodysso-
na „Nová země“ byla 
později sestříhána do 
dvouhodinového fil-
mu. Výsledkem je silný 
příběh o přátelství a 
lásce. Vyprávění o 15letém somálském chlapci Alim, který 
se setká se 40letým Íráncem Massoudem, začíná v uprch-
lickém táboře ve Skåne. Poté, co jsou svědky brutálního 
vyhoštění, rozhodnou se, že z uprchlického tábora odejdou. 
Z útěku se stane fantastické putování letním Švédskem. Na 
cestě se setkají s Louise, bývalou Miss Švédska, která také 
ztratila půdu pod nohama. Sledujeme pak dobrodružnou 
jízdu ve staré zrezivělé Mazdě, při které tito tři lidé poznáva-
jí Švédsko, Švédy, přistěhovalce, jeden druhého a nakonec i 
sebe sama v úplně nové perspektivě.

Lesk a bída života v komunitě. 
Tématicky tradiční levičáctví a 
feminismus obohatil Moodysson o 
aktivní dětský prvek a divák sklízí 
chutné plody...
DonPedro - www.csfd.cz

Film nemá vlastně žádnou linii, jde 
pouze o slet více či méně souvisejí-
cích vypointovaných scének. A to o 
zatraceně vtipné až absurdní scénky. 
První půlhodinu jsem se společně s 
celým kinem popadal za břicho, pak 
už to začalo být o něco vážnější...
Boogeyman - www.csfd.cz

Tenhle film je asi stejně hororem 
jako Bergmanův Čas vlků. Ohromu-
jící metafora rozkladu muže a ženy 
využívá satanských propriet jen k 
podtržení tradičního konceptu zla, 
jehož zdroj Lars von Trier provoka-
tivně umisťuje do duše ženy. V čase 
korektnosti je jeho téměř inkviziční 
rétorika zjevením z pekel, jenže, 
marná sláva, je podepřena napros-
to dokonalou filmovou formou. Po 
suše divadelních inscenacích je tu 
zase Trier-estét, který se vyžívá v 
syrových obrazech „Ráje“, v syrových 
studiích dokonale autentických 
herců. Nevím, co se odehrálo, že 
Trier zaměnil ženu obětavou za ženu 
satanskou, ale výsledné filmové dílo 
řadím jednoznačně mezi nejvíce str-
hující intimní dramata. Být pohoršen 
znamená jediné – nechápat...
Marigold - www.csfd.cz

Niečo ako Svěrákova Jízda, ale živo-
číšnejšie, hektickejšie, úprimnejšie, 
otvorenejšie a emocionálnejšie. S 
krásne precítenými a oddanými 
hereckými výkonmi. Už dávno som 
nevidel kameru a strih tak silne 
a tak presne napojenú na pocity 
postáv (množstvo detailov tvárí).
POMO - www.csfd.cz

Velmi příjemná „antidepresivní 
off-road movie“, jak je popisována 
(Takový Příběh Alvina Straighta, ale 
na sněhu a sněžném skútru místo 
traktůrku). Nádherné obrazy zimní 
krajiny a pěkná hudba. Tohle mi 
zkrátka sedlo, i přes některé slabší 
momenty.
okkac - www.csfd.cz


