duben 2
16.–30. dubna
Kancelář

kino Hvězda
Náměstí Míru 951
686 01 Uherské Hradiště
telefon: +420 572 553 617
fax: +420 572 553 790
e-mail: info@mkuh.cz

Pokladna

Otevřena denně 30 minut
před začátkem
prvního představení.
Informace
a rezervace vstupenek:
tel. i fax: +420 572 553 765
e-mail: pokladna@mkuh.cz

Unese Země naše
kroky?
A uneseme vůbec my všichni naše
kroky? Tak se budeme ptát (nejen) v
týdnu od 19. dubna, kdy začíná další pokračování Týdne Země, který se
připomene jak výstavou dětských
prací v kině Hvězda, tak také několika snímky pro menší i větší diváky,
ale též tematickým Malováskem už v
neděli 18.4.
S hosty našeho kina jako by se v
druhé polovině měsíce roztrhl jarní pytel… Kromě známých osob
hudebního či jiného „šoubyznysu“ v
pořadech Lenky Filipové (21.4.) a Jana
Krause (26.4.) přivítáme ve Zlatém
fondu 22.4. publicistku Kamilu Dolotina,
která uvede první americký snímek
ruského režiséra Andreje Končalovského. V dalším pokračování Hovorů
G (27.4.) si Jan Gogola na Malou scénu pozval česko-amerického literáta,
scenáristu, dramatika a režiséra Jana
Nováka a my zas k premiéře filmu o
blobu Jana Kaplického režisérku Olgu
Špátovou a paní Elišku Kaplicky (28.4.).
Oko nad Prahou je také součástí letošních ozvěn Dnů evropského filmu. A
pozor, vlastníci naší průkazky ART a
ZF mají vyjma Oka nad Prahou na
všechny filmy ozvěn vstup zdarma!
Bez peněz se můžete 29. dubna
vydat také na slavný Vyšší princip Jiřího Krejčíka, jenž uvádíme v rámci
letošních oslav konce druhé světové války
a osvobození města. Současně tím chceme připomenout též 50 let od vzniku tohoto filmu, ale také skutečnost,
že herečka Jana Brejchová nedávno
získala cenu Český lev za celoživotní
přínos českému filmu
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

16. pá 16.30 Nine – USA, Itálie 2009 / 118 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
18.45 Doktor od Jezera hrochů – ČR 2009 / 102 min. / přístupný / 80 Kč
20.30 Babylon A.D. – USA, Francie, Velká Británie 2008 / 90 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
17. so 17.00 Babylon A.D. – USA, Francie, Velká Británie 2008 / 90 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
18.45 Doktor od Jezera hrochů – ČR 2009 / 102 min. / přístupný / 80 Kč
20.30 Nine – USA, Itálie 2009 / 118 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
18. ne 14.30 Den země: Obrázky z víček od PET lahví – výtvarné dílny pro děti / vestibul kina / zdarma
15.30 Velké podmořské dobrodružství 3D – Velká Británie 2009 / 81 min. / 3D-Cinema / dabing / 80, 90 Kč
17.30 Nine – USA, Itálie 2009 / 118 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
20.00 Babylon A.D. – USA, Francie, Velká Británie 2008 / 90 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
19. po 15.00 Den Země (Unese Země naše kroky?) / 19. - 26.4. – vernisáž výstavy dětských prací
17.30 I Love You Phillip Morris – USA, Francie 2009 / 102 min. / přístupný / titulky / 85 Kč
20.00 Nine – USA, Itálie 2009 / 118 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
20. út 16.30 Nine – USA, Itálie 2009 / 118 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
18.30 I Love You Phillip Morris – USA, Francie 2009 / 102 min. / přístupný / titulky / 85 Kč
20.30 Mamut – Švédsko, Dánsko, Německo 2009 / 125 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč
21. st 15.30 Velké podmořské dobrodružství 3D – Velká Británie 2009 / 81 min. / 3D-Cinema / dabing / 80, 90 Kč
19.30 Lenka Filipová – 250 Kč
22. čt 16.00 Mariini milenci + úvod: Kamila Dolotina (NFA) – USA 1984 / 103 min. / titulky / na průkazku zdarma, 60 Kč
18.00 Přestupný rok – USA, Irsko 2010 / 99 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Milý Johne – USA 2010 / 105 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
23. pá 16.00 Alenka v říši divů 3D – USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 130 Kč
18.00 Milý Johne – USA 2010 / 105 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Přestupný rok – USA, Irsko 2010 / 99 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
24. so 16.00 Alenka v říši divů 3D – USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 130 Kč
18.00 Přestupný rok – USA, Irsko 2010 / 99 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Milý Johne – USA 2010 / 105 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
25. ne 14.30 Muchláž (nenáročná výtvarná technika pro děti) – výtvarné dílny pro děti / vestibul kina / zdarma
15.30 Dešťová víla – ČR 2009 / 96 min. / přístupný / D – Cinema / 40, 50 Kč
17.30 Milý Johne – USA 2010 / 105 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Přestupný rok – USA, Irsko 2010 / 99 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
26. po 19.30 Jan Kraus aneb Hvězdy, jak je neznáte (T.Černochová, V.Kasík) – 350 Kč
27. út 17.30 Hranice – Slovensko 2009 / 72 min. / titulky / na průkazku ART a ZF zdarma, 50 Kč
19.00 Hovory G: Jan Novák – Malá scéna Slováckého divadla / 90 (předprodej), 120 Kč
20.00 Ničí syn – Chorvatsko, Slovinsko 2008 / 100 min. / titulky / na průkazku ART a ZF zdarma, 50 Kč
28. st 15.30 Dešťová víla – ČR 2009 / 96 min. / přístupný / D – Cinema / 40, 50 Kč
17.00 Oko nad Prahou + Olga Špátová, Eliška Kaplicky – ČR 2010 / 78 min. / přístupný / 60, 70 Kč
17.30 Zima za války – Nizozemí 2008 / 103 min. / titulky / na průkazku ART a ZF zdarma, 50 Kč / Hvězdička
20.00 Domov – Švýcarsko, Francie, Belgie 2008 / 98 min. / titulky / na průkazku ART a ZF zdarma, 50 Kč
29. čt 16.00 Vyšší princip – Československo 1960 / 102 min. / zdarma (v rámci oslav osvobození města a výročí 50 let od vzniku filmu)
18.00 Iron Man 2 – USA 2010 / 126 min. / od 12 let / D-Cinema / titulky / 80 Kč
20.15 Pevné pouto – USA, Velká Británie, Nový Zéland 2009 / 135 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
30. pá 17.30 Iron Man 2 – USA 2010 / 126 min. / od 12 let / D-Cinema / titulky / 80 Kč
20.00 Pevné pouto – USA, Velká Británie, Nový Zéland 2009 / 135 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
1. so 14.00 Toy Story: Příběh hraček 3D (sváteční zákusek) – USA 1995 / 78 min. / přístupný / dabing / 165 Kč
15.30 Toy Story: Příběh hraček 3D (sváteční zákusek) – USA 1999 / 92 min. / přístupný / dabing / 165 Kč
17.30 Iron Man 2 – USA 2010 / 126 min. / od 12 let / D-Cinema / titulky / 80 Kč
20.00 Pevné pouto – USA, Velká Británie, Nový Zéland 2009 / 135 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
2. ne 14.30 Dokreslované fotografie – výtvarné dílny pro děti / vestibul kina / zdarma
15.30 Alvin a Chipmunkové 2 – USA 2009 / 88 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč
17.30 Pevné pouto – USA, Velká Británie, Nový Zéland 2009 / 135 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
20.00 Iron Man 2 – USA 2010 / 126 min. / od 12 let / D-Cinema / titulky / 80 Kč

Malovásek
Bijásek

Výstava

ART
Bijásek

Filmové premiéry a novinky

Koncert
ZF

Naše tipy

3D projekce: Velké podmoř-

ské dobrodružství, Alenka v říši divů, Toy story,
příběh hraček

Malovásek
Bijásek

Talkshow

duben - květen
3D projekce pokračují! Ve filmu Velké podmořské dobrodružství
vás želví průvodkyně provede mořskou cestou na druhý
konec světa. / Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou (Mia
Wasikowska) čeká zážitek, na který hned tak nezapomene.
Když ji na viktoriánské zahradní slavnosti požádá o ruku
Hamish, bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových,
sebere se a uteče pryč. / Tvůrci populárních filmů Toy Story:
Příběh hraček a Toy Story 2 znovu otvírají skříňku s hračkami
a představují nám své filmy tak, jak jsme je dosud neměli
šanci vidět: v působivém Disney Digital 3D.

Oko nad Prahou a DEF

středa 28. 4. 17.00 hod.
Svůj nový film Oko nad Prahou zachycující kauzu stavby
Národní knihovny podle návrhu Jana Kaplického představí osobně režisérka Olga Špátová a Eliška Kaplicky. Kromě Oka nad
Prahou zanesou letošní Ozvěny Dnů evropského filmu do
Uh. Hradiště čtveřici dalších, neméně zajímavých snímků
(více viz. ARTkino).

DEF / ART
Beseda
DEF / ART
Bijásek
DEF / ART
DEF / ART
DEF / ART
ZF

Nine

USA, Itálie 2009 / 118 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
Režie: ROB MARSHALL / Hrají: Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard, Nicole
Kidman, Penélope Cruz, Judi Dench, Sophia Loren, Stacy Ferguson ad.
Po úspěšném oscarovém muzikálu Chicago, se režisér Rob
Marshall pouští do další velkolepé podívané. Excelentní
taneční čísla a superhvězdná herecká sestava dominují
této filmové verzi proslulého brodwayského muzikálu Nine.
Film nás zavede do italských Benátek, kde se režisér Guido
Contini (Daniel Day Lewis) snaží dokončit svůj film. Čerstvému čtyřicátníkovi ale kazí radost nastupující krize středního věku a hlavně nedostatek inspirace. Navíc podléhá vlivu mnoha žen, které ho obklopují. Matky (Sophie Loren),
manželky (Marion Cotillard), milenky (Penélope Cruz), celoživotní múzy (Nicole Kidman), kostýmní výtvarnice (Judy
Dench) nebo módní redaktorky (Kate Hudson).

Babylon A.D.

Malovásek
Bijásek

USA, Francie, Velká Británie 2008 / 90 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
Režie: MATHIEU KASSOVITZ / Hrají: Vin Diesel, Michelle Yeoh, Gérard
Depardieu, Charlotte Rampling, Mark Strong, Mélanie Thierry ad.
Šéf ruské mafie Gorsky (Gérard Depardieu), který má pod
kontrolou celou východní Evropu, vydává velmi riskantní
rozkaz: eskortovat nebezpeč-nou ženu Auroru (Mélanie
Thierry) z Ruska do New Yorku. Zkušený žoldák Toorop (Vin
Diesel) vybojoval už mnoho soubojů a přežil války, které devastovaly svět od počátku 21. století. Právě on musí
mladou dívku a její sestru Rebeku (Michelle Yeoh) dopravit do cíle, v tichosti a hlavně bezpečně. Aurora se během
transportu chová podezřele. Jak je možné, že dívka dokáže
řídit starou ruskou ponorku, umí plynně 19 jazyků a zná
věci, které se nikdy neučila? Je infikována geneticky vytvořeným virem, který by možná mohl v budoucnu způsobit
vyhynutí lidské rasy…

Doktor od Jezera hrochů

ČR 2009 / 102 min. / přístupný / 80 Kč
Režie: ZDENĚK TROŠKA / Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří Langmajer,
Tereza Bebarová, Jitka Smutná, Alžběta Stanková, Adéla Gondíková, Bohumil Klepl, Oldřich Navrátil, Zuzana Slavíková, Sandra Bogodová ad.
Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje v pražské nemocnici
na interně a žije v bytě se svou manželkou a její matkou.
Již na samém začátku příběhu jsme zasvěceni do složitého
propletence jejich vztahů, kterým bezkonkurenčně domi-

nuje rázná tchyně Marie Košvancová, která si pro svou
atraktivní, ziskuchtivou a vypočítavou dceru vždycky přála
prvotřídní partii, nejlépe lékaře, zámožného, úspěšného a
váženého. Čeněk Dobešek snad ještě před pár lety, když si
její dceru Zuzanu bral, mohl její představu naplnit. Dnes je
ovšem panovačná matrona zcela pohoršena Dobeškovou
nedostatečnou ctižádostivostí, přílišnou dobrotou a hlavně neschopností vydělat dostatek peněz na drahé auto a
vilu na pražské Ořechovce… Zdánlivě s dobrým úmyslem
chránit jeho upadající čest a podporovat jeho sebevědomí
ho napomíná a usměrňuje, či spíše kritizuje a diriguje, ve
skutečnosti ale nemyslí na nic jiného, než jak ho nějakým
způsobem přimět k vysokému výdělku. „Jsme tu poslední mezi posledníma,“ stěžuje si matrona své dceři na noční chování sousedů a potenciálních doktorových pacientů
v jejich domě. „Každej si na nás houkne, vzbudí nás uprostřed noci a my kvůli přísaze máme držet zobák! Copak to
můžeme takhle nechat? Podívej se na jiný doktorský paničky a nezbyde ti, než puknout závistí! Každej se vzmáhá a
vy trčíte pořád na fleku…Každej muž se dá převychovat,
jenom když je ženská důsledná a nepovolí…“

na jiném člověku dokázali vypěstovat takovou závislost. Jenže
dovolenka, respektive prázdniny musí jednou skončit. Vídají se jen sporadicky, po 11. září se Johnova vojenská mise na
Blízkém Východě neustále prodlužuje. Dobu odloučení musí
milenci zmírňovat korespondencí, něžné dotyky nahrazují
jen slova z dopisního papíru. Zatímco Savannah má obrovský
strach a zoufale čeká na každý další dopis, jenž potvrdí, že je
stále naživu, John se trápí, protože neví, zda má upřednostnit
touhu po Savannah nebo profesionální odpovědnost vůči své
zemi. Vše navíc ještě ztíží nečekaná tragédie, která vztah páru
vystaví té největší zkoušce.

Alenka v říši divů 3D

Alice in Wonderland / USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing
/ 130 Kč
Režie: TIM BURTON / Hrají: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Geraldine
James, Michael Sheen, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Crispin
Glover, Christopher Lee, Frances de la Tour, Alan Rickman ad.

I Love You Phillip Morris

USA, Francie 2009 / 102 min. / přístupný / titulky / 85 Kč
Režie: GLENN FICARRA, JOHN REQUA / Hrají: Jim Carrey, Ewan McGregor,
Leslie Mann, Rodrigo Santoro, Antoni Corone, Griff Furst ad.
Steven Russel (Jim Carrey), šťastně ženatý muž, se dostane
do problémů a odpykává si trest ve vězení. Zde se setká s
Phillipem Morrisem (Ewan McGregor) do kterého se bezhlavě zamiluje... Inspirováno skutečnou událostí. Skutečný Steven Jay Russel se proslavil mnoha bizarními útěky
z vězení, které realizoval vždy v pátek 13. Vydával se za
soudce, lékaře, údržbáře... Při jednom útěku přepadl banku,
když ho zatkli předstíral infarkt a v nemocnici tvrdil, že má
AIDS... Další útěk se mu zdařil, když si přebarvil vězeňský
mundůr na zeleno a vydával se za bachaře... Poslední útěk
se mu povedl v roce 1998 a po něm následoval trest 144 let
za mřížemi. Bylo mu naměřeno IQ 169.

Přestupný rok

Leap Year / USA, Velká Británie 2010 / 108 min. / od 15 let / titulky /
75 Kč
USA, Irsko 2010 / 99 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: ANAND TUCKER / Hrají: Amy Adams, Bill Nighy, Matthew Goode,
Adam Scott, Kaitlin Olson, Peter O‘Meara ad.
V Irsku mají pěknou tradici. Na přestupný rok může právě
29. února požádat holka kluka o ruku (Normálně to jde jen
naopak). V romantické komedii Ananda Tuckera zjistíte, co
všechno je moderní mladá žena ochotná podstoupit, aby
si tenhle obyčej mohla vyzkoušet na vlastní kůži. Anna Brady (Amy Adam) je pohledná a úspěšná bytová návrhářka
z Bostonu. Má všechno, na co si vzpomene, tedy kromě
zásadního vyjádření svého přítele, nadějného kardiologa
Jeremyho (Adam Scott).
h
Ten se totiž k tomu, aby před ní
poklekl a nabídnul jí prsten, stále nějak nemá. A tak když
Jeremy odletí do Dublinu na lékařský kongres a navíc se
blíží magický 29. únor, rozhodne se Anna chytit šanci za
pačesy. Plán je jednoduchý. Odletí za Jeremym a požádá o
ruku ona jeho, přesně v souladu s tradicí. Letadlo však musí
nouzově přistát ve Walesu a Anně začíná zoufalý závod s
časem a nejen s ním...

Milý Johne

Dear John / USA 2010 / 105 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: LASSE HALLSTRÖM / Hrají: Channing Tatum, Amanda Seyfried,
Richard Jenkins, Henry Thomas, Scott Porter ad.
Jak už to tak bývá, na začátku jejich vztahu sehrála obrovskou
roli náhoda. Bez ní by se pravděpodobně nepotkali, natolik odlišné bylo jejich zázemí. John Tyree (Channing Tatum)
slouží u Zelených baretů, speciální jednotky americké armády,
a do rodné Jižní Karolíny ho přivedl opušťák, během něhož si
chce odpočinout od stresu z neustálé bojové pohotovosti a
také strávit nějaký čas s otcem. Idealistická studentka Savannah Curtis (Amanda Seyfried) si tu pro změnu užívá prázdniny v honosném rodinném sídle. Z nesmělého oťukávání se
po dvou společně strávených týdnech vyvinula láska jako
trám. Ani jednoho z nich by do té doby nenapadlo, že by si

Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou (Mia Wasikowska)
čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji na viktoriánské zahradní slavnosti požádá o ruku Hamish, bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a
uteče pryč. Vydá se za Bílým králíkem ve vestě a s kapesními hodinkami, kterého uvidí pospíchat po louce. Bílý králík záhy zmizí do králičí nory. Alenka pocítí zvláštní nutkání následovat ho, do nory spadne a po pádu, který působí skoro jako podivný sen, se ocitne v kruhové místnosti s
celou řadou dveří. Poté, co okusí z lahvičky s nápisem „Vypij
mě“, jejíž obsah způsobí, že se zmenší, a zakousne koláč, na
kterém je zdobeně napsáno „Sněz mě“ a po kterém se zase
zvětší, se jí nakonec podaří jedněmi z dveří projít a ocitá se v
ohromující a fantastické Říši divů, které jeho obyvatelé říkají
Podzemní říše. Tam se setkává s celou škálou pozoruhodných postav, od vychloubačné Plšice až po potrhlého Kloboučníka (Johnny Depp), od ušklebeného kocoura Šklíby
(namluvil Stephen Fry) až po houseňáka Absaloma, kouřícího vodní dýmku (a promlouvajícího hlasem Alana Rickmana), od podivné Bílé královny (Anne Hathaway) až po její
záštiplnou starší sestru Srdcovou královnu (Helena Bonham
Carter), krutou vládkyni Podzemní říše.

Pevné pouto

Lovely Bones, The / USA, Velká Británie, Nový Zéland 2009 / 135 min. / od
12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
Režie: PETER JACKSON / Hrají: Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Saoirse
Ronan, Stanley Tucci, Susan Sarandon, Rose McIver, Carolyn Dando ad.
Znepokojivé následky zločinu a nelehké znovuhledání
smyslu života, oboje odkryté z netradičního pohledu. To
vše je v Pevném poutu – příběhu o životě a všem, co přišlo
po něm. Námětem byl velmi úspěšný, stejnojmenný román
Alise Sebold, režie se ujal oscarový Peter Jackson. Film
vypráví o Susie Salmonové, které bylo pouhých 14 let, když
byla v prosinci 1973 na cestě domů ze školy zavražděna.
Po své smrti pokračuje ve sledování své pozemské rodiny,
zatímco její vrah zůstává na svobodě. Uvězněna v kouzelném a tajemném posmrtném životě, Susie si musí vybrat
mezi touhou po pomstě a přáním, aby se její blízcí uzdravili
z tragické ztráty a mohli jít životem dál. Co začíná jako šokující vražda, pokračuje napínavým, vizuálně lákavým dobrodružstvím skrz spojení vzpomínek, lásky a naděje směrem
k překvapivému a emočně náročnému zúčtování. Ve filmu
září držitel oscarové nominace Mark Wahlberg a držitelky
zlaté sošky Rachel Weisz a Susan Sarandon, spolu se Stanley Tuccim, Michaelem Imperiolim ad.

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

Připravujeme

Velké podmořské
dobrodružství 3D

Mariini milenci +
Vyšší princip
úvod: Kamila Dolotina 16.00
čtvrtek 29. 4.
hod.

Živly, které ovládají zemi - Vzduch, Oheň, Země a Voda
- provádějí „pravidelnou inspekci“ u lidí. Za všechny živly
sledujeme Vodu, které lidé říkají Dešťová víla. Jde krajem převlečena za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na peníze, že se vytrácí láska a dobro.
Mezi takové lidi patří i sedlák Lakota (Miroslav DonuOceanWorld 3D / Velká Británie 2009 / 81 min. / 3D-Cinema / til), jehož syn Ondra (Jakub Gottwald) miluje chudou
dabing / 80, 90 Kč
Květušku (Viva Kerekes). Jejich lásku ale sedlák nerad
Režie: JEAN-JACQUES MANTELLO / Hrají: Marion Cotillard
vidí. Když se živly vrátí ke Slunci, žádají tvrdé potrestání.
Slunce váhá, ví, že lidi jsou lidi, a i přes chyby je má rádo,
ovšem je přehlasováno. V poslední chvíli mu pomůže
Dešťová víla (Lenka Vlasáková). Požádá Slunce, jestli by
nemohla lidi potrestat sama a vezme lidem déšť. Kraj
sužuje sucho. Lidé nemají co sklízet, obilí neroste, sena
jsou skoro spálena. Lakota využije situace a slíbí Ondrovi, že si může vzít Květušku za ženu pod podmínkou, že
Květuška zařídí déšť. Ta se pak vydá za Dešťovou vílou
a musí splnit tři úkoly. Úkoly to budou těžké, přetěžké
a ani po jejich splnění nebude mít Květuška s Ondrou
vyhráno. Lakota je nenapravitelný... Ale nebojte, nakonec dobro a láska zvítězí, jak už to v pohádkách bývá.

neděle 18. 4. 15.30, středa 21. 4. 15.30
hod.

Fascinující výlet do světa pod hladinou z dílny legendy Jeana-Michela Cousteau přináší životní zážitek ve
formátu 3D. Napínavá a dlouhá cesta mořské želvy
napříč světovými oceány nabízí vedle dobrodružství
i úchvatný a unikátní pohled na barevný mořský život.
Díky technologii 3D se návštěva kina stane doslova
potápěčským zážitkem. Cestou na druhý konec světa provede želví průvodkyně diváky kalifornským
chaluhovým lesem, australským Velkým bariérovým
útesem a mexickou Roca Partida – domovem tisíce
žraloků. Budeme svědky jedněch z nejúžasnějších
podívaných pod vodní hladinou: pokocháme se
baletem mant, doprovodíme vznešené procesí kladivounů, z úkrytu budeme sledovat nelítostný lov
perutýnů, zafandíme delfínům při fotbalovém zápase a pozdravíme největšího kytovce na planetě Zemi.
To a mnoho dalšího zažijeme při našem velkém podmořském dobrodružství. Jedná se o 3D projekci!

Dešťová víla
neděle 25. 4. 15.30, středa 28. 4. 15.30
hod.

ČR 2009 / 96 min. / přístupný / D – Cinema / 40, 50 Kč
Režie: MILAN CIESLAR / Hrají: Jakub Gottwald, Éva Kerekes, Miroslav
Donutil, Simona Stašová, Jaromír Dulava, Jitka Sedláčková, Aneta
Krejčíková, Aleš Háma, Lenka Vlasáková, Marián Labuda st. ad.

Program nedělních
Malovásků:
Den země: Obrázky z
víček od PET lahví
neděle 18. 4. 14.30 hod.

Víčka od PET lahví se dají různě využít. My si z nich
vytvoříme nejrůznější obrázky. Můžeme vytvářet
konkrétní jednoduché obrázky nebo abstraktní
barevné kreace, detaily dokreslíme na závěr fixaci.
Využít můžete i tenké „objímky“, které se při otevření láhve odlupují od spodku víčka. Vše záleží na vaší
fantazii a šikovnosti.

Muchláž
neděle 25. 4. 14.30 hod.

Muchláž je velmi snadná výtvarná technika založena
na zmuchlání papíru do kuličky a nalepování vedle
sebe. Kuličky lze zmuchlávat velmi důkladně nebo jen
tak lehce zmačkat. Vyzkoušíme si obě možnosti. Z této
metody vznikají krásné barevné a neobyčejné obrázky.

čtvrtek 22. 4.
16.00 hod.

Mamut

Petr Salinger – Ptáci Den Země (Unese
(fotografie)
Země naše kroky?)
26. 3. – 18. 4. / kino Hvězda (vestibul)

„Narodil jsem se v Kostelanech nad Moravou v září
roku 1986. Svoje dětství jsem strávil kolem řeky
Moravy, kde vznikla láska, ale i úcta ke všemu živému. Po absolvování základní školy jsem svoje
zkušenosti prohloubil na střední veterinární škole v
Kroměříži. K focení jsem se dostal v roce 2004. Fotografování zvířat se stalo mým koníčkem a vyplňuje
většinu mého volného času. Snažím se zachytit přírodu co nejdokonaleji a co nejpřirozeněji. Mým hlavním cílem je, aby se fotky líbily a dostávaly k lidem
se zájmem o přírodu...“ Petr Salinger

19. - 26. 4 / kino Hvězda (vestibul)

Na výstavě budou prezentovány práce účastníků
výtvarné a fotografické soutěže „Unese Země naše
kroky?“. Tyto práce měly za cíl upozornit na nešetrné zacházení s naší planetou. V rámci vernisáže
výstavy budou vyhlášeny výsledky jednotlivých
kategorií soutěže a předány ceny výhercům. Soutěží
se v kategoriích MŠ, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, SŠ,
dospělí, skupinová práce. Vernisáž výstavy proběhne v
pondělí 19. 4. v 15 hodin.

Koncerty / Akce

Hovory G: Jan
Novák
úterý 27. 4. 19.00 hod. Malá scéna Slováckého divadla / 90 (předprodej), 120 Kč

Jan Novák je česko-americký spisovatel, scenárista a dramatik. Narodil se v Kolíně, ale v šestnácti letech s rodiči
a sestrami emigroval v roce 1969 přes Rakousko do
Spojených států. Otce přiměla k emigraci zpronevěra, kterou spáchal v kolínské záložně. Jan Novák
vystudoval na Univesity of Chicago humanitní vědy
a v tomto městě také se svou rodinou stále žije. Dnes
píše především anglicky, svoje díla do češtiny nepřekládá. Tvrdí, že je docela přínosné, když to překládá
někdo jiný, protože často objeví věci, které by přeložil
jinak a hůř. Co mu nesedí, to si opraví podle svého.
Jan Novák patří k mladší vrstvě emigrace, která vyrůstá v osobnosti teprve v zahraničí a je ve způsobu psaní podstatně méně zatížena českou literární tradicí.
Jana Nováka stále přitahují české osudy, i když už více než třicet let žije v Americe. Traumata národního osudu a češství tvoří velmi podstatný tematický okruh jeho próz i dramat. Novák
debutoval povídkovou sbírkou Striptease Chicago
(1983) z prostředí československých emigrantů v
Americe. Všechna svá další díla psal anglicky. Román
Miliónový džíp čerpá z rodinné zkušenosti a zachycuje jeho životní příběh od mládí za nacistické okupace až po smrt v USA. Byl velmi příznivě přijat a získal
Carl Sandburg Award pro chicagské autory Friends of
Literature Award, k českému vydání napsal předmlu-

vu Václav Havel. Jako scenárista spolupracoval s Milošem Formanem na filmu Valmont, v 90. letech napsal
scénář českého snímku Báječná léta pod psa a podílel
se na scénářích Šeptej a Nejasná zpráva o konci světa.
Jeho divadelní hra Aljaška byla uvedena brněnským
Divadlem na provázku v roce 1994 a v roce 2000
hrálo bratislavské divadlo Astorka jeho hru Vražda
sekerou v St. Petěrburgu. Novák rovněž přeložil do
angličtiny Havlovy hry Audience, Vernisáž, Protest a
Zahradní slavnost. Jeho kniha Komouši, grázlové, cikáni, fízlové & básníci (1995) o ročním českém pobytu s rodinou získala
Carl Sandburg Award za literaturu faktu. Jeho rozsáhlé beletristické zpracování příběhu bratří Mašínů pod názvem Zatím dobrý (2004) získalo cenu Magnesia Litera pro knihu roku. V roce
2007 obdržel Jan Novák Cenu Josefa Škvoreckého za knihu Děda.
V roce 2005 Novák natočil dokumentární film Občan
Havel jede na dovolenou o policejním pronásledování V.
Havla v roce 1985, v loňském roce pak dokumentární
film Občan Havel přikuluje z doby o deset let dříve.

Mammoth / Švédsko, Dánsko,
Německo 2009 / 125 min. / od
12 let / titulky / 65, 75 Kč
Režie: LUKAS MOODYSSON
/ Hrají: Gael García Bernal,
Thomas McCarthy, Michelle
Williams, Natthamonkarn Tento film mne velmi příjemně
Srinikornchot ad.
překvapil - celkovým zpracováním,
Příběh nového filmu hereckými výkony, ale i hudbou.
Lukase Moodyssona Pozitivní dojem kazí jen délka...
(Láska je láska, Lilja4e- markuc - www.csfd.cz
ver) se točí kolem
úspěšného newyorského páru – Leo (Gael García Bernal)
a Ellen (Michelle Williams). Leo je tvůrcem vzkvétajících
webových stránek a vkročil do světa peněz a velkých rozhodnutí. Ellen je oddanou lékařkou na pohotovostní chirurgii a obětovala své dlouhé pracovní směny zachraňování životů. Jejich osmiletá dcera Jackie tráví většinu času se
svou filipínskou chůvou, což je situace, která nutí Ellen se
zamyslet nad svými prioritami. Během pracovní cesty do
Thajska Leo bezděčně spustí řetězec událostí, které budou
mít dramatický dopad na všechny. Režisér Lukas Moodysson o svém filmu říká: “Tento film je o rodinách, o rodičích
a dětech a o tom, jak se chováme k dětem, našim vlastním i
cizím. Je o tom, jak jsme všichni na této planetě propojeni, ať
se nám to líbí nebo ne. A o tom, jak jeden druhého potřebujeme.”

DEF 2010

úterý 27. 4. 17.30
hod.

Hranica /Slovensko 2009 /
72 min. / titulky / na průkazku ART a ZF zdarma, 50 Kč
Režie: JAROSLAV VOJTEK /
Hrají: občané Velkých Slemenců a Malých Slemenců.
Dokument o nesmysl- Do popredia sa dostáva konflikt
né hranici, která rozdě- jednotlivca so štátnym aparátom.
lila vesnici Slemence a Na príbehoch obyčajných ľudí Vojtek
s ní spjaté lidské osudy demonštruje necitlivosť zákonov
na dlouhá desetiletí. voči obyčajnému človeku...
V noci 30. srpna 1946 rudeboy - www.csfd.cz
byla vesnice Slemence na východní hranici Evropy rozdělena Rudou armádou
na dvě části. První část, Velké Slemence, zůstala v tehdelším Československu, a druhá, která dostala název Malé Slemence, připadla Ukrajině v Sovětském svazu. Nesmyslně
vztyčená hranice podobná pověstné Berlínské zdi, rozdělila majetky, hřbitov, lidské osudy a ovlivňuje i současnost.
Dokument sledoval občany rozdělené vesnice celých 7 let
a zobrazuje trpkou zkušenost lidí, kteří na nejhlídanější hranici Evropské unie sní svůj sen o jejím otevření. Ocenění: MFDF
Jihlava 2009 - Cena Mezi moři za nejlepší východoevropský dokument.

Ničí syn
úterý 27. 4. 20.00
hod.

Maria‘s Lovers / USA 1984 /
103 min. / titulky / na průkazku zdarma, 60 Kč
Režie: ANDREJ KONČALOVSKIJ / Hrají: Nastassja Kinski,
John Savage, Robert Mitchum, Keith Carradine ad.
V úvodní černobílé scé- Emocionálně vypjatý, hořký příběh
ně se rozhovory s vojá- o psychických traumatech z války
ky léčenými z psychic- ve Vietnamu, o těžce zkoušeném
kého traumatu (úryvky vztahu Ivana a Marie - ale především
z poválečného doku- příběh o hluboké a absolutní lásce,
mentu Johna Husto- která dokáže překonat vše. Z režie
na) prolnou s výpově- je sice snad až příliš cítit „Amerika“,
avšak přesto se tu a tam objeví, byť
dí Ivana, který touží
opravdu jen nepatrný záblesk onoho
dostat se domů. Trýznenapodobitelného „ruského cítění“.
nění v japonském zajateckém táboře přežil hirnlego - www.csfd.cz
díky vzpomínkám na
Marii, půvabnou dívku ze sousedství, z níž si vytvořil idol.
Po návratu mezi jugoslávskou menšinu v americkém maloměstě je obdivován jako hrdina, ale s obtížemi se začleňuje do nového života. Zejména jeho vztah k Marii, kterou si
vzal za ženu, je poznamenán trýzní nenaplněné tělesné
lásky. (Příliš dlouho jsi o ní snil. Ona žije v tvých snech, ale
ne v tvém těle.) První americký film Andreje Končalovského vyrůstá z jeho ruských kořenů - projevuje se to v mentalitě hrdinů i kresbě prostředí. Dílo plné rozjitřených citů
i nostalgických reflexí přerůstá erotický rozměr a stává se
existenciálním dramatem také díky mimořádným hereckým výkonům Johna Savage a Nastassji Kinské.

Oko nad Prahou + dele-

úterý 20. 4. 20.30
hod.

Hranice
Výstavy

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

DEF 2010

Ničiji sin / Chorvatsko, Slovinsko 2008 / 100 min. / titulky /
na průkazku ART a ZF zdarma,
50 Kč
Režie: ARSEN ANTON OSTOJIĆ
/ Hrají: Alen Liverić, Mustafa Nadarević, Biserka Ipša, Pro mě velmi příjemné překvapení
Goran Grgič, Zdenko Jelčić ad. letošních Varů. Neotřelý a strhující
Ivan byl před válkou rock- příběh, který v závěru skvěle graový zpěvák. Dnes mu je duje a směřuje k pochopitelnému a
přesto nečekanému finále, je okošestatřicet, ve válce přišel
řeněný velmi dobrým hereckým
o obě nohy, rozpadlo se
výkonem hlavního hrdiny. Jeho
mu manželství a navíc se
pohled při zpěvu srbské národní
nemůže vídat se synem.
písně si budete pamatovat ještě
Nemá budoucnost prá- dlouho po závěrečných titulkách..
vě tak jako spousta jeho
capák - www.csfd.cz
kamarádů, z nichž mnozí
živoří v ústavech anebo
raději skoncovali se životem. Jeho otec Izidor, za jugoslávských časů známý politický vězeň, kandiduje do chorvatského parlamentu. Uprostřed volební kampaně se však objeví
srbský uprchlík Simo, který začne Izidora vydírat a na světlo se
dostávají nečekaná fakta... Film zpracovává nadčasové téma
veteránů, které postihla nejen válka, ale i to, že jim nikdo nedokáže pomoci v jejich osamění, a jejich rodin, které odsoudila k
zániku zločinná absurdita války... Ocenění: 6 x MFF Pula 2008: nejlepší film, režie, herec, hudba, zvuk a zvláštní efekty.

gace: Olga Špátová, Eliška
Kaplicky
DEF 2010

středa 28. 4.
10.00, 17.00 hod.

ČR 2010 / 78 min. / přístupný /
60, 70 Kč (v 10.00 50 Kč)
Režie: OLGA ŠPÁTOVÁ / Hrají: Jan Kaplický, Václav Havel,
David Vávra, Dagmar Veškrnová - Havlová, Pavel Bém ad.
Film Oko nad Prahou
Jestliže doposud byl král mezi domáje osobním i politic- cími dokumenty Občan Havel, tak
kým životopisem Cho- teď tu máme přínejmenším korunbotnice neboli pro- ního prince! Vynikajícím způsobem
jektu pražské Národ- sestříhané, výborně nazvučené,
ní knihovny, ale také mladé, moderní...
životopisem zejména benedikt28 - www.csfd.cz
posledních let života
autora tohoto návrhu Jana Kaplického, který si ve svém
deníku v roce 1998 mimo jiné poznamenal: vyhrát soutěž a
mít jednu lásku. Tímto zápisem, přečteným v úvodu snímku Eliškou Kaplicky, jakoby český architekt světového formátu napsal nejen „scénář“ svojí závěrečné životní dekády,
ale také filmu, který sleduje dramatický společenský příběh
tvůrčí imaginace a také intimního vztahu muže a ženy. Svůj
nový film zachycující kauzu stavby Národní knihovny podle návrhu
Jana Kaplického představí osobně režisérka Olga Špátová a Eliška Kaplicky (vdova po architektu Kaplickém).

Zima za války

Snímek uvede filmová historička a publicistka Kamila Dolotina, pracovnice Národního filmového archivu v Praze, absolventka oboru rusistika – filmová věda FF UK. Kromě článků na téma ruské kultury a
filmu dále psala žurnalistická práce na MFF v Moskvě (červen 2007), v Kyjevě (říjen 2007), v Berlíně (únor 2009, 2010),
MFDF v Jihlavě (2009) či spolupracovala na katalogu Febiofest 2009 a 2010.
Zahraniční stáže:
X/2003 - II/2004 stáž na Petrohradské státní universitě,
badatelské centrum V.J.Proppa
III/2007 - II/2008 stáž AIA MŠMT na Ruské státní humanitní
universitě (RGGU) v Moskvě, RF
III - VI/2008 diplomní studium u Doc. I.M. Šílové a Doc. J.J.
Margolita - Institut kinematografe (NIIK) v Moskvě, RF

Marco Ferreri
* 11. 5. 1928, Miláno
† 9. 5. 1997, Paříž

středa 28. 4.
17.30 hod. (*)

Domov
středa 28. 4.
20.00 hod.

DEF 2010

Home / Švýcarsko, Francie,
Belgie 2008 / 98 min. / titulky
/ na průkazku ART a ZF zdarma, 50 Kč
Režie: URSULA MEIER / Hrají: Isabelle Huppert, Olivier
Gourmet, Madeleine Budd ad. Film pokrývající hned několik temaPoklidnou existenci jed- tických rovin, od ústředního proné rodiny naruší otevře- blému stavby vysokofrekvenčních
ní frekventované dál- silnic, přes syrový rodinný život až po
nice jen několik metrů nejobecnější alegorii vyrovnávání se
od jejich izolovaného s velkými životními změnami s minidomu daleko od lidí. mem východisek...
Marthe, Michel a jejich kostej_ - www.csfd.cz
tři děti se odmítnou
vystěhovat a snaží se s novou enviromentální situací vyrovnat
po svém. Dcera Marion začne být posedlá emisemi a vyrábí
si vlastní ochranné obleky. Nejstarší Judith uteče z domova a
Michel nakoupí beton a cihly a rodinu doma v létě uvězní spolu s vedrem, nudou a tichem. Není snadné pokračovat v lehkovážné každodennosti, když vám za zády sviští stovky aut a
nad vámi visí nejasná hrozba dlouhodobých negativních vlivů
dálnice. Je nabíledni, že si musí všichni znovu uvědomit, co to
pro ně znamená, mít domov. Ocenění: MFF Bratislava 2008 - Grand
Prix; 3x César 2009: nejlepší první film, kamera, kostýmy ad.

12. Seminář archivního
filmu: MARCO FERRERI

(Objevování osobnosti režiséra)

Svou tvůrčí dráhu začínal v
Itálii v době největšího rozmachu neorealismu jako herec, spoluscenárista a spoluDvanáctý ročník „jarního“ celostátního Semináře archivního
zakladatel filmové kroniky, v
filmu se uskuteční ve dnech 7. – 9. května opět v Uh. Hradišníž publikovali mimo jiné i
ti. Tradiční víkendové setkání tentokrát přiblíží u nás až
Luchino Visconti, Vitorio de
na výjimky vesměs neznámou tvorbu slavného italského
Sica, Federico Fellini, Alberto
režiséra, který v mnoha ohledech bořil společenské i kineMoravia a další. Stihl ale stumatografické mýty a iluze. Seminář pokračuje v intenci
dovat i veterinářství a nepříliš
objevovat nová, často dosud neprobádaná filmová úzeúspěšně se pokoušel uživit též jako obchodník s likéry. V mí či souvislosti, a to jak pro české (ale i slovenské) cinefiroce 1956 odjel do Španělska, aby tam prodával optické ly, členy filmových klubů, studenty filmových škol, kinapřístroje. Neprodal nic, ale zato se naučil španělsky a navá- ře a publicisty, tak rovněž pro širší diváckou veřejnost.
zal přátelský kontakt se skupinou nonkonformních španělských filmařů. Po pár letech se již s Luisem Buňuelem spolu- Režisér Marco Ferreri je u nás dodnes známý především dvěúčastnil na natáčení jeho „Viridiany“. (…) Již na počátku své ma filmy: generace diváků šedesátých let měla za minulého
tvůrčí dráhy kladl Ferreri až extrémní důraz na hyperreálně režimu možnost zhlédnout ve své době kontroverzní studii
cynické a absurdní aspekty společensky negativně deter- dominantního postavení ženy v manželství s titulem Včelí kráminovaných mezilidských vztahů. Připomeňme v této sou- lovna, a po převratu v roce 1989 se do naši filmové distribuce
vislosti několik nejpodnětnějších myšlenek z interview, dostal v zahraničí jeden z autorových nejproslulejších snímkteré pro revui Cahiers du Cinema s Ferrerim v roce 1992 ků Velká žranice. Pořadatelé již také zaslali pozvání vynikajícípořídil Frederic Strauss. Strauss Ferrerimu říká, že zůstal mu a věhlasnému italskému kritikovi a filmaři Adrianu Aprovi,
paradoxně jediným filmařem, který se ve své tvorbě stále který s Marcem Ferrerim opakovaně spolupracoval.
věnuje tomu, jak se proměňují sexuální a sociální role ve
vztazích moderní partnerské dvojice. Skoro všichni ostatní Novinky ročníku 2010:
se k tomuto problému neumí postavit čelem.
- Téměř monotematicky se zaměřujeme na svébytný tvůrčí
naturel italského filmařského i společenského revoltéra MarPodle Ferreriho se lidé v roce 1968 sice domnívali, že tuto ca Ferreriho
otázku vyřešili, ale ve skutečnosti je to spíše naopak: vztahy - Kromě toho uvedeme také snímky několika režisérů, které s
mezi mužem a ženou jsou komplikovanější a obtížnější, než Ferrerim spojuje v lecčems velmi podobný étos i tematika a
byly tenkrát. Ferreri v interview připouští, že je v kontextu jejichž tvorby si samotný Ferreri vysoce cenil
kinematografie devadesátých let izolovaný a bez dědiců. - Kromě hraných filmů promítneme také zajímavé dokumenty,
Příčinu vidí v tom, že většina moderních filmařů tíhne ke reflektující Ferreriho specifický tvůrčí přínos
klasičtějšímu pojetí filmového vyprávění, zatímco on točí - Dobu trvání semináře zkracujeme na tradičnější víkendové 3
snímky mimo tradiční normy. Z toho také plyne, že lidé sice májové dny (pátek - neděle)
na jeho filmy chodí, ani publiku ani kritice se však nedaří vní- - Vzhledem k menšímu rozpočtu (změny na straně Státního
mat je jinak než velmi povrchním způsobem. Podle Ferreri- fondu kinematografie i Ministerstva kultury ČR) se pořadateho slov jdou lidé do kina radši na Pretty Woman, neboť si lé snaží o uměřenější přístup k rozsahu akce, nicméně s o to
přejí, aby děvka nalezla prince a byla šťastná. Americké fil- intenzivnějším obsahem.
maře devadesátých let považuje ostatně Ferreri za stupidní
- s výjimkou Davida Cronenberga, s nímž cítí určitou spří- Akreditovat se můžete na webové stránce semináře, kde získáte také
zněnost. Ti další působí prý jako školáčci, kteří jsou první podrobné informace. Pro členy filmových klubů v ČR i SR a
ve třídě a hned neústupně tvrdí, že mají v hlavě spoustu Zlatého fondu v Uh. Hradišti jsou připraveny zajímavé slevy, a to
nápadů. (…) Averze k sofistikovanosti, k vyumělkovanos- nejen na hlavní filmový, ale i doprovodný program. Doporučuti, je charakteristická rovněž pro životní orientaci a tvůrčí jeme také všimnout si tzv. slevy za včasnou úhradu (do 30. 4. 2010). Část
naturel Piera Paola Pasoliniho. Podobně jako Pasolini, také programu bude otevřena i veřejnosti na jednotlivé vstupné
Ferreri přisuzoval velký význam analýze násilí a sexuality v – sledujte speciální plakáty a webové stránky kina Hvězda.
novodobých mezilidských vztazích. Pasolini byl Ferrerimu
blízký rovněž tím, s jakou chutí zkoumal odvrácenou tvář www.archivniseminar.cz | www.mkuh.cz
života - jak Ferreri uvádí, také Pasolini rád bloumal nočními
uličkami, kam oficiálně uznávané filmaře nikdy ani nenapadne zajít. Ferreri se o Pasolinim, jehož označil za přítele,
vyjádřil, že byl příliš rozervaným, týraným a pomlouvaným
tvůrcem na to, aby mohl být tradičním intelektuálem. Také
ve sžíravě satiricko-kritickém přístupu k jalově zintelektualizovanému novodobému světu byli tedy Ferreri a Pasolini
v zásadě zajedno.

7. – 9. 5., kino Hvězda a Mír

DEF 2010

Oorlogswinter / Nizozemí 2008
/ 103 min. / titulky / na průkazku ART a ZF zdarma, 50 Kč
Režie: MARTIN KOOLHOVEN /
Hrají: Martijn Lakemeier, Yorick van Wageningen, Jamie
Campbell Bower ad.
... Jeden z mála válečných filmů,
Příběh se odehrává který nerozděluje postavy na zlé
za druhé světové vál- Němce a hodné „domorodce“, skvělá
ky, kdy se čtrnáctile- kamera, dobrý příběh a především
tý Michiel rozhodne skvělý film.
pomoct havarované- nemome - www.csfd.cz
mu britskému pilotovi.
Chlapec a jeho starší sestra jsou poprvé konfrontováni s válkou a zároveň vrženi do situace, v níž by si leckterý dospělý
nevěděl rady. Vynikající atmosféra a herecké výkony. V okupovaném Nizozemsku v zimě na přelomu let 1944 a 1945 zahlédne Michiel, jak se do lesa zřítí spojenecké letadlo. Chlapec zjistí,
kde se britský pilot skrývá a rozhodne se mu pomoct. Válka
byla pro čtrnáctiletého kluka až doposud spíše napínavé dobrodružství, mimo jiné z toho důvodu, že je synem starosty
města. Teď už ale nejde o dětskou hru a Michiel se musí naučit
rozpoznat, komu lze věřit a komu ne. Ocenění: Nizozemský filmový
festival 2009 - nejlepší herec, produkce a herec ve vedlejší roli.

Československo 1960 / 102
min. / zdarma
Režie: KREJČÍK JIŘÍ / Hrají:
František Smolík, Jana Brejchová, Ivan Mistrík, Jan Šmíd,
Alexandr Postler ad.
Vyšší princip Jiřího Krejčíka stál spolu s Weis- Vynikající drama s excelentním Františkem Smolíkem a slavnou větou „Z
sovým filmem Romeo,
hlediska vyššího principu mravního,
Julie a tma v naší kinevražda na tyranu není zločinem.“
matografii u zrodu toho,
Opravdu působivé vyobrazení nacisco se v literatuře cha- tického „dusna“.
rakterizuje jako druhá
Radyo - www.csfd.cz
vlna válečné prózy. Po
letech schematizmu a
zplošťujícího heroického patosu se na konci 50. let dostala
pozvolna ke slovu díla, jež téma války zkomornila a v nichž
hrdinství těch, kteří se postavili na odpor zlu a nacistické
krutosti, už nebylo na první pohled tolik zjevné. Krejčík přitom sáhl po jedné z těsně poválečných povídek Jana Drdy,
jejíž kratičký text spolu s autorem výrazně dotvořil. Ve filmové verzi stejnojmenné povídky tak není veškerá pozornost
upřena pouze na neokázale statečné gesto staromládeneckého latináře, ale významnými se stávají i postoje studentů,
pedagogů gymnázia a také celého maloměsta, všech těch,
kteří jsou v čase heydrichiády vystaveni nemilosrdnému
teroru. Vedle tlumeného holdu lidské odvaze zde Krejčík
poprvé od konce války ukázal, co zmůže všudypřítomný
strach, a také zrušil falešnou iluzi o jednotě národa semknutého v boji s nepřítelem. Svůj film přitom postavil nejen na
emotivně působivých hereckých výkonech, ale rovněž na
výsostném režijním umění. V roce 1960 na MFF v Benátkách získal František Smolík zvláštní medaili prezidenta soutěže a v Locarnu,
snímek získal stříbrnou plachtu za nejlepší ženský herecký výkon (Jana
Brejchová). Herečka Jana Brejchová nedávno získala cenu Český lev za
celoživotní přínos českému filmu. Uvádíme k oslavám osvobození a současně u příležitosti 50-ti let od vzniku filmu.

V první polovině května připravujeme
Filmové premiéry

sobota 1. 5. – středa 19. 5. Toy Story: Příběh hraček 3D
USA 1995 / Režie: JOHN LASSETER
sobota 1. 5. – úterý 4.5. Toy Story 2: Příběh hraček 3D
USA 1999 / Režie: ASH BRANNON, JOHN LASSETER, LEE
UNKRICH
sobota 1. 5. – neděle 2.5. Iron Man 2
USA 2010 / Režie: JON FAVREAU
sobota 1. 5. – úterý 4.5. Pevné pouto
USA, Velká Británie, Nový Zéland 2009 / Režie: PETER
JACKSON
pondělí 3. 5. – sobota 15. 5. Ženy v pokušení
ČR 2009 / Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK
čtvrtek 6. 5. – středa 12. 5. I Love You Phillip Morris
USA, Francie 2009 / Režie: GLENN FICARRA, JOHN
REQUA
čtvrtek 6. 5. – neděle 9. 5. Legie
USA 2010 / Režie: SCOTT STEWART
pondělí 10. 5. – středa 12. 5. Muži, co zírají na kozy
USA, Velká Británie 2009 / Režie: GRANT HESLOV
čtvrtek 13. 5. – neděle 16. 5. Moon
Velká Británie 2009 / Režie: DUNCAN JONES
čtvrtek 13. 5. – středa 19. 5. Robin Hood
USA, Velká Británie 2010 / Režie: RIDLEY SCOTT

ARTkino

středa 5. 5. 20.00 hod. Pevné pouto
USA, Velká Británie, Nový Zéland 2009 / Režie: PETER
JACKSON
úterý 11. 5. 20.30 hod. Český mír
ČR 2010 / Režie: VÍT KLUSÁK, FILIP REMUNDA
středa 12. 5. 20.00 hod. Proměna
Francie, Itálie, Belgie, Lucembursko 2009 / Režie: MARINA DE VAN

Zlatý fond

čtvrtek 6.5. 16.00 hod. Nahý oběd + úvod: Vladimír Hendrich
Kanada, V.Británie, Japonsko 1991 / Režie: David
CRONENBERGR
čtvrtek 13.5. 16.00 hod. / Mír Válka světů - příští století
Polsko 1981 / Režie: PIOTR SZULKIN

Bijásek

neděle 2. 5. 15.30, středa 5. 5. 15.30 hod. Alvin a Chipmunkové 2
USA 2009 / Režie: BETTY THOMAS
neděle 9. 5. 15.30, středa 12. 5. 15.30 hod. Krtek, Mikeš a další
ČR 1973 – 1989 / Režie: H. WIEMER, V. BEDŘICH, B .POJAR

placená inzerce

Jan Kraus aneb
Hvězdy, jak je neznáte
26. 4. kino Hvězda od 19.30 hod., 350 Kč

Jan Kraus je český herec, publicista, dramatik, režisér a
především známý moderátor populárního pořadu „ UVOLNĚTE SE, PROSÍM „ který uvádí Česká televize. Tato současná moderátorská špička v talkshow míří do Uherského
Hradiště se svým pořadem – Jan Kraus aneb Hvězdy, jak je
neznáte.. Tento skvělý glosátor každodenního života si do
své jedinečné talkshow pozve známé tváře a tentokráte
diváci uvidí zpěvačku Terezu Černochovou a discjockeye Václava Kosíka. Kostru zábavného večera budou tvořit
historky hostů, písničky a odpovědi na otázky posluchačů
v sále. Zábavná talk show se koná 26. dubna v 19:30 v kině Hvězda
Uherské Hradiště.

(Vladimír Hendrich - redakčně kráceno)
pokračování v programu Květen 1/2010

