
Do kina se vrací
Ženy v pokušení         
ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 85 Kč 
Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, 
Veronika Kubařová, Jiří Macháček, Roman Zach, Vojtěch Dyk ad. 
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské 
problémy jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situa-
ce, jaké řeší se svými pacienty. Její manžel je přistižen 
in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí 
na prahu nového života. Dvacetiletá dcera Laura chce 
být matce oporou, zároveň se však potýká s nástraha-
mi vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí 
k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka. Má 
zaručený recept: nahradit nepořádného chlapa, chla-
pem pořádným. Zdá se to neřešitelné, ale k překvapení 
Heleny i Laury muži, s nimiž stojí za to se vrhnout po hla-
vě do milostného dobrodružství tu stále ještě jsou...

Nezapomeň na mě    
Remember Me / USA 2010 / 128 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč 
Režie: ALLEN COULTER / Hrají: Robert Pattinson, Emilie de Ravin, 
Pierce Brosnan, Chris Cooper, Martha Plimpton, Lena Olin ad.
Romantický film se současným idolem všech dívek 
Robertem Pattinsonem, který je podle časopisu Peop-
le jedním z nejvíce sexy mužů planety. Do dívčích srd-
cí se nesmazatelně zapsal svými rolemi v sáze Stmívání 
a v Harry Potterovi. Ve filmu „Nezapomeň na mě“ hraje 
rebelujícího mladíka, jenž se zamiluje do dívky v podání 
Emilie de Ravin (např. seriál Ztraceni). Jejich nečekaná 
láska musí projít silnou zkouškou způsobenou tragédií 
v obou rodinách. Role otců ztvárnili James Bond Pierce 
Brosnan a oscarový Chris Cooper.

Moon         
Velká Británie 2009 / 97 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 
Režie: DUNCAN JONES / Hrají: Sam Rockwell, Matt Berry, Kaya Scodela-
rio, Dominique McElligott, Kevin Spacey ad. 
Astronaut Sam Bell je jediným zaměstnancem pobýva-
jícím na měsíční základně firmy Lunar Industries, se kter-
ou uzavřel tříletou smlouvu. Jeho úkolem je kontrolovat 
těžbu vzácného plynu Helium-3. Spojení mezi základnou a 
Zemí není kvůli pravidelným poruchám téměř možné a tak 
je Samovým jediným společníkem a pomocníkem inteli-
gentní počítač Gerty. Po letech v izolaci si Sam nepřeje nic 
jiného, než být zpátky na Zemi se svou ženou a malou dcer-
ou, která se narodila těsně před jeho odjezdem. Do návratu 
na Zemi mu naštěstí zbývají už pouhé dva týdny, Samův 
zdravotní stav se ale začíná zhoršovat. Bolesti hlavy a halu-
cinace, kterými trpí, způsobí téměř fatální nehodu, při které 
je Sam zraněn. Následně překvapivě zjišťuje, že na Měsíci 
není sám a co víc, že jeho svět možná zdaleka není tako-
vým, jakým se zdál být… Film získal mnohá ocenění, včetně ceny 
za nejlepší britský nezávislý snímek (British Independent Film Awards). 

Robin Hood      
USA, Velká Británie 2010 / 148 min. / D-Cinema / od 12 let / 90 Kč 
Režie: RIDLEY SCOTT / Hrají: Russell Crowe, Mark Strong, Cate Blan-
chett, Scott Grimes, Kevin Durand, Bronson Webb ad.
Britské ostrovy nebyly ve 13. století optimálním místem 
k životu. Už tak chudá země ještě financovala ambiciózní 
křížové výpravy svého krále Richarda. V řadách jeho vo-
jsk hájil problematickou čest Anglické koruny i bezejmen-
ný lučištník Robin (Russell Crowe). Ten se stane očitým 
svědkem smrti krále při obléhání francouzského hradu a 
spolu s několika kumpány se rozhodne na vlastní pěst do-
stat se po letech trmácení světem co nejrychleji domů, do 
Anglie. Ocitá se v hrabství Nottingham, které ovládá bez-
skrupulózní šerif. Málokdo se mu dokáže vzepřít, jednou 
z výjimek je Lady Marion (Cate Blanchett). Situace se ještě 
zhorší po Richardově smrti, když na trůn nastoupí slabý král 
Jan s dvorním našeptávačem Gisbornem, který tajně osnu-
je francouzskou invazi do země. Ve chvíli nejvyšší nouze 
přichází doba hrdinů. Hrdinů jako je Robin... 

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 

1.–15. května 
květen 1

Marco Ferreri a 
jeho filmy

… na vás čekají druhý květnový víkend 
v kinech Hvězda a Mír. Filmy alegoric-

ké, kritické, ne úplně běžné, v nichž se 
ale objevuje spousta hereckých hvězd 

(Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Philip-
pe Noiret, Ugo Tognazzi, Catherine Deneuve, 

Gérard Depardieu, Ornella Muti, Roberto 
Benigni ad.), které i po letech nedají na 

Marca Ferreriho dopustit. 

Filmy, z nichž mnohé budou uvede-
ny v České republice na filmovém 

plátně vůbec poprvé a jedná se tedy 
o exkluzivní mimořádnou zápůjčku 

ze zahraničí. Pozvali jsme si i hosty. Z 
Itálie přijíždí Adriano Aprà, význačný 

filmový kritik, historik, herec i tvůrce. 
K doprovodnému programu na téma 

beatnických a undergroundových 
myšlenek a postojů pak například Ivan 

Martin Jirous, Jiří H. Krchovský, Pavel Zajíček 
ad. Máme se na co těšit.

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

Toy Story: Příběh hraček 3D      
USA 1995 / 78 min. / přístupný / dabing / 3D- Cinema / 165 Kč 
Režie: JOHN LASSETER / Hrají: Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Jim 
Varney, Wallace Shawn, Annie Potts, Erik von Detten ad.
Tvůrci populárních filmů Toy Story: Příběh hraček a Toy Sto-
ry 2 znovu otvírají skříňku s hračkami a představují nám své 
filmy tak, jak jsme je dosud neměli šanci vidět: v působivém Disney 
Digital 3D. Kdo si myslí, že hračky nemají vlastní život, se mýlí. 
Sotva dítko vyjde ze dveří, začnou se v jeho pokoji dít podiv-
né věci. Všechny hračky si vydechnou, protože mohou být 
konečně samy sebou, místo aby předstíraly, že jsou pouhý-
mi neživými předměty. Nejoblíbenější hračka - kovboj Wo-
ody – má pochopitelně hlavní slovo a všichni ostatní dnes 
pod jeho vedením připravují speciální průzkumnou akci. 
Chlapec má narozeniny a Woodyho přátelé se obávají, jaké 
nové (a lepší) hračky budou muset přivítat ve svém středu. 
Jejich nejhorší tušení se tentokrát vyplňují a Woodyho kon-
kurentem se stává narozeninový dárek - mluvící superkos-
monaut Buzz Rakeťák. Už na první pohled si Woody s Buz-
zem nepadli do oka, ale když rakeťák nešťastnou náhodou 
vypadne z okna na dvorek sousedního domu, ve kterém 
bydlí chlapec, jehož nejoblíbenější zábavou je mučení hra-
ček, musí se Woody vydat na záchrannou výpravu...

Toy Story 2: Příběh hraček 3D      
USA 1999 / 92 min. / přístupný / dabing / 3D- Cinema / 165 Kč  
Režie: ASH BRANNON, JOHN LASSETER, LEE UNKRICH / Hrají: Tom Hanks, 
Tim Allen, Joan Cusack, Kelsey Grammer, Don Rickles, Jim Varney ad.
Andy odjíždí do kovbojského kampu a zanechává své hračky 
jejich osudu. Věci se dostanou do obrátek, když posedlý sbě-
ratel hraček Al McWhiggin, vlastník Alovy továrny na hračky, 
unese Woodyho. V Alově bytě Woody zjistí, že je velmi cen-
ným sběratelským kouskem z televizní show z 50. let 20. stole-
tí a setkává se s dalšími cennými hračkami z této show - Jessie 
kovbojkou, Bullseye - koněm a Stinky Petem - prospektorem. 
Gang z Andyho místnosti rozjede akci, aby zachránili svého 
přítele, který by skončil jako muzejní kousek. Hračky se dostá-
vají do jedné nesnáze za druhou v jejich odvážném závodu, 
aby dostaly Woodyho zpátky domů, než se Andy vrátí.

Iron Man 2
USA 2010 / 126 min. / od 12 let / D-Cinema / titulky / 80 Kč 
Režie: JON FAVREAU / Hrají: Robert Downey Jr., Mickey Rourke, Samuel L. 
Jackson, Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle ad.
V pokračování marvelovského komixu se dozvíme, co se 
stane, když multimilionář, génius, ale také alkoholik Tony 
Stark, který v prvním díle sestrojil bojový oblek, v němž 
zachraňuje svět jako Iron Man, rozhodne zveřejnit celou 
pravdu o svém alter-egu. Režií byl opět pověřen osvědčený 
Jon Favreau a Tonyho Starka ztvárnil Robert Downey Jr.

Pevné pouto    
The Lovely Bones / 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 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 kouzel-
ném 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. Ve filmu září držitel 
oscarové nominace Mark Wahlberg a držitelky zlaté sošky 
Rachel Weisz a Susan Sarandon, spolu se Stanley Tuccim, 
Michaelem Imperiolim a na Oscara také nominovanou 
Saoirse Ronan v roli malé Susie Salmonové.

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 Phil-
lipem 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, údrž-
báře... Při jednom útěku přepadl banku, když ho zatkli předstí-
ral 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.

Legie       
Legion / USA 2010 / 100 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč  
Režie: SCOTT STEWART / Hrají: Dennis Quaid, Paul Bettany, Kate Walsh, 
Kevin Durand, Doug Jones, Lucas Black, Tyrese Gibson ad.
Zaprášená restaurace v poušti Mojave se stává dějištěm 
poslední pozemské bitvy. Zatímco se lidstvo samo ničí v 
záchvatech divoké zuřivosti, Bob Hanson, majitel odlehlé-
ho motorestu se svým partnerem Percym nemají o pani-
ce, která se po světě šíří, nejmenší tušení a poklidně se dál 
věnují své práci. Krásná servírka v pokročilém stupni těho-
tenství, Charlie, obsluhuje u snídaně hosty... Když vypadne 
televize a posléze i telefony, uvědomují si všichni přítom-
ní, že ztratili veškerý kontakt s okolním světem. Zatímco se 
snaží přijít na to, co se vlastně stalo – zemětřesení? Teroris-
tický útok? - vstoupí do motorestu příjemná stará žena a 
objedná si od Charlie steak. Když ho dostane, začne ale po 
všech přítomných pokřikovat velice šokující hrozby. V něko-
lika málo vteřinách odhalí, že disponuje nadlidskou sílou a 
zaútočí na Howarda, kterého velice vážně zraní. Zatímco si 
lidé v něm začínají zvolna uvědomovat vážnost své situa-
ce, objevuje se cizinec s celým arzenálem kradených zbraní. 
Oznámí Charlie, že její nenarozené dítě je poslední nadějí 
lidstva a že je ochoten udělat cokoliv, jen aby ho ochránil.

Muži, co zírají na kozy         
The  Men Who Stare at Goats / USA, Velká Británie 2009 / 94 min. / od 
15 let / titulky / 90 Kč   
Režie: GRANT HESLOV / Hrají: George Clooney, Ewan McGregor, Jeff 
Bridges, Kevin Spacey, Stephen Lang, Robert Patrick ad.
Reportér Bob Wilton se snaží zapomenout na rozpadlé 
manželství a hledá velký námět pro svůj příští článek. 
Potkává agenta speciální jednotky Lyna Cassadyho, který 
mu odhalí existenci tajné vojenské jednotky, jejímž cílem 
je změnit válku tak, jak ji známe.  Zakladatel této jednotky 
zmizel a Bob se přidává k pátrací misi, kterou vede Cassady.  
Aby přežil tuto dobrodružnou výpravu, musí Bob čelit 
nepřátelům, o kterých se mu ani nezdálo. Scénář vychází z 
novely spisovatele Jona Ronsona.

Naše tipy 
Toy story, Toy story 2 - 3D
květen 
3D projekce pokračují! Nenechte si ujít Toy story a Toy story 2 
v působivém Disney Digital 3D! V červnu nabídneme nové pokra-
čování příběhů hraček Toy story 3.

12. Seminář archivního  
filmu: veřejné projekce!
pátek 7. 5. - neděle 9. 5.
Filmové projekce semináře budou dostupné také široké 
veřejnosti. Využijte jedinečné možnosti vidět u nás dosud 
nikdy neuvedené snímky, jejichž filmové kopie exkluzivně 
zapůjčili zahraniční distributoři často vůbec poprvé! Jednot-
né vstupné: 60 (průkaz ART), 80 Kč. 

Zítra se bude... + hosté
neděle 16.5.
Záznam divadelně působivého zpracování procesu s Mi-
ladou Horákovou, který ji dovedl až na popraviště. Film uve-
dou zajímaví hosté a samotní tvůrci formou videochatu.

1. so 14.00 Toy Story: Příběh hraček 3D – USA 1995 / 78 min. / přístupný / dabing / 3D- Cinema / 165 Kč 

15.30 Toy Story 2: Příběh hraček 3D – USA 1999 / 92 min. / přístupný / dabing / 3D- Cinema / 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  Malovásek

15.30 Alvin a Chipmunkové 2 – USA 2009 / 88 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč Bijásek

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

3. po 16.00 Toy Story: Příběh hraček 3D – USA 1995 / 78 min. / přístupný / dabing / 3D- Cinema / 165 Kč 

17.45 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 85 Kč

20.00 Pevné pouto – USA, Velká Británie, Nový Zéland 2009 / 135 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

4. út 16.00 Toy Story 2: Příběh hraček 3D – USA 1999 / 92 min. / přístupný / dabing / 3D- Cinema / 165 Kč 

17.45 Pevné pouto – USA, Velká Británie, Nový Zéland 2009 / 135 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.15 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 85 Kč

5. st 15.30 Alvin a Chipmunkové 2 – USA 2009 / 88 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč Bijásek

17.30 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 85 Kč

20.00 Pevné pouto – USA, Velká Británie, Nový Zéland 2009 / 135 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75, 85 Kč ART

6. čt 16.00 Nahý oběd + úvod: Vladimír Hendrich – Kanada, Velká Británie, Japonsko 1991 / 115 min. / na průkazku zdarma ZF

18.00 Výstava figurálních kreseb studentů FMK UTB Výstava

18.30 I Love You Phillip Morris – USA, Francie 2009 / 102 min. / přístupný / titulky / 85 Kč

20.15 Legie – USA 2010 / 100 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

7. - 9. 12. SEMINÁŘ ARCHIVNÍHO FILMU: Marco Ferreri + (viz i www.archivnisemar.cz)

9. ne 14.30 Výroba přání ke Dni matek – výtvarné dílny pro děti / vestibul kina / zdarma  Malovásek

15.30 Krtek, Mikeš a další – ČR  1973 –1989 / 64 min. / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Legie – USA 2010 / 100 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

20.00 I Love You Phillip Morris – USA, Francie 2009 / 102 min. / přístupný / titulky / 85 Kč

10. po 18.00 I Love You Phillip Morris – USA, Francie 2009 / 102 min. / přístupný / titulky / 85 Kč

20.00 Muži, co zírají na kozy – USA, Velká Británie 2009 / 94 min. / od 15 let / titulky / 90 Kč

11. út 17.00 Muži, co zírají na kozy – USA, Velká Británie 2009 / 94 min. / od 15 let / titulky / 90 Kč

18.45 I Love You Phillip Morris – USA, Francie 2009 / 102 min. / přístupný / titulky / 85 Kč

20.30 Český mír – ČR 2010 / 103 min. / D-Cinema / od 12 let / 65, 75 Kč ART

12. st 15.30 Krtek, Mikeš a další – ČR  1973 –1989 / 64 min. / 25, 35 Kč Bijásek

17.00 I Love You Phillip Morris – USA, Francie 2009 / 102 min. / přístupný / titulky / 85 Kč

18.45 Muži, co zírají na kozy –USA, Velká Británie 2009 / 94 min. / od 15 let / titulky / 90 Kč

20.30 Proměna – Francie, Itálie, Belgie, Lucembursko 2009 / 111 min. / od 15 let / titulky / 60, 70 Kč ART

13. čt 16.00 Válka světů – příští století – Polsko 1981 / 96 min. / na průkazku zdarma, 50 Kč / Mír ZF

16.00 Toy Story: Příběh hraček 3D – USA 1995 / 78 min. / přístupný / dabing / 3D- Cinema / 165 Kč

17.30 Robin Hood – USA, Velká Británie 2010 / 148 min. / D-Cinema / od 12 let / 90 Kč 

20.15 Moon – Velká Británie 2009 / 97 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

14. pá 15.00 Toy Story: Příběh hraček 3D – USA 1995 / 78 min. / přístupný / dabing / 3D- Cinema / 165 Kč 

16.30 Moon – Velká Británie 2009 / 97 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

18.15 Nezapomeň na mě – USA 2010 / 128 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč 

20.30 Robin Hood – USA, Velká Británie 2010 / 148 min. / D-Cinema / od 12 let / 90 Kč

15. so 15.00 Toy Story: Příběh hraček 3D – USA 1995 / 78 min. / přístupný / dabing / 3D- Cinema / 165 Kč

16.30 Moon – Velká Británie 2009 / 97 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

18.15 Nezapomeň na mě – USA 2010 / 128 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

20.30 Robin Hood – USA, Velká Británie 2010 / 148 min. / D-Cinema / od 12 let / 90 Kč

16. ne 14.30 Kreslení tuší do mokrého – výtvarné dílny pro děti / vestibul kina / zdarma  Malovásek

15.00 Alenka v říši divů 3D – USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 120, 130 Kč Bijásek

16.00 Věznice v Uh.Hradišti: Práce studentů architektury Liberec, fotografie žáků ZUŠ UH Výstava

16.00 Věznice v Uh.Hradišti: Fotografie z natáčení filmu Klíček Výstava

17.00 Zítra se bude… + hosté: O.Oliva, A. Bajaja, J. Holcman – ČR 2010 / 62 min. / D-Cinema / 90, 120 Kč ART

18.00 Věznice v Uh.Hradišti: Kulatý stůl  na téma důstojného využití areálu věznice Beseda

Marco Ferreri
12. Seminář  

archivního filmu 
7. - 9. května 2010 

kino Hvězda, kino Mír
www.archivniseminar.cz

Filmové premiéry a novinky



Adriano Aprà
 * 1940

Přední italský fil-
mový historik, teo-
retik, kritik, pub-
licista, pedagog, 
překladatel, doku-
mentarista, scená-
rista, herec, střihač 
a režisér.
Působí jako profe-
sor na filmových 
studiích v Římě 
na Università di Roma Tor Vergata, kde se věnuje estetice 
a historii kinematografie, zejména italské a americké. Je 
rovněž spoluzakladatelem periodika Cinema e Film. Mimo 
jiné přispíval do časopisu Filmcritica. Stál v čele filmových 
festivalů Salso Film & Tv Festival /1977 – 1989/ a Mostra 
internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro (Mezinárodní 
přehlídka nového filmu v Pesaru) /1990 – 1998/. V letech 
1998 – 2002 řídil Cineteca Nazionale (Národní filmotéku) 
v Římě. Angažoval se ve filmovém klubu Filmstudio‘ 70 a 
spoluorganizoval také několik filmových retrospektiv na 
italských filmových festivalech v Pesaru, Salsomaggiore, 
Benátkách, Turínu a Římě. Je autorem řady odborných pub-
likací, věnovaných zejména mapování historie italské a svě-
tové kinematografie. Napsal několik monografií o význam-
ných osobnostech italského filmu (Roberto Rossellini, Lugi 
Comencini, Alberto Lattuada, Pietro Germi, Ermanno Olmi, 
Marco Bellocchio, Mario Schifano nebo Gian Vittorio Baldi), 
ale také o americkém avantgardním všeumělovi Andym 
Warholovi.
Z jeho dalších prací jmenujme: „Cinema muto americano e 
la critica moderna (Němý americký film a moderní kritika 

– 1975)“, „Materiali sul cinema italiano 1929/1943 (Materiály
o italském filmu 1929/1943 – 1975)“, „Neorealismo 
d‘appendice: per un dibattito sul cinema popolare, il caso 
Matarazzo (Neorealismus na pokračování: k diskusi nad 
populárním italským filmem, případ Matarazzo – 1976)“,

„New American Cinema: il cinema indipendente americano 
degli anni sessanta (Nový americký film: americký nezávislý 
film 60. let – 1986)“, „Poetiche delle nouvelles vagues (Poeti-
ka nových vln – 1989)“ nebo „Viaggio in Italia: gli anni 60 al 
cinema (Cesta po Itálii: 60. léta ve filmu – 1991)“.
Režíroval celovečerní hraný film Olimpia agli amici (Olympia přá-
telům, 1970), televizní dokument pro RAI Girato a Roma (Nato-
čeno v Římě, 1978) a dokumentární snímek o neorealistickém 
filmaři Robertu Rossellinim Rossellini visto da Rossellini (Rosselli-
ni viděný Rossellinim, 1992).
Hrál v avantgardních filmech Maria Schifana Satellite (Sate-
lit, 1968) a Trapianto, consunzione e morte di Franco Brocani (Trans-
plantace, tuberkulóza a smrt Franca Brocaniho, 1969) a v epizodě 
Agonia (Agónie) Bernarda Bertolucciho z povídkového fil-
mu Amore e rabbia (Láska a zuřivost, 1969). Ztělesnil také titul-
ní úlohu ve filmu Othon (NSR-Itálie 1971, režie Danièle Huillet a 
Jean-Marie Straub) a výrazné vedlejší role ve dvou filmech 
Marca Ferreriho Il seme dell‘uomo (Sémě člověka, 1968) a Dillin-
ger je mrtvý (Dillinger è morto, 1969). V Čechách je známý díky 
časopisu Film a doba, pro který v roce 1967 přeložila Eva 
Hepnerová-Zaoralová jeho esej o filmech Marca Ferreriho 
(viz katalog).

Jan Švábenický
     

Ve druhé polovině 
května připravujeme

Filmové premiéry
čtvrtek 13. 5. – středa 19. 5. Robin Hood                
 USA, Velká Británie 2010 / Režie: RIDLEY SCOTT 
čtvrtek 20. 5. – středa 26.5. Mamas & Papas 

ČR 2010 / Režie: ALICE NELLIS
pátek 21. 5. – neděle 23.5. Kuky se vrací 

ČR 2010 / Režie: JAN SVĚRÁK
pátek 21. 5. – sobota 22.5. Podivní                         

USA, Spojené arab. emiráty 2010 / Režie: BRECK EISNER 
čtvrtek 27. 5. – neděle 30. 5. Souboj titánů 3D                    
 USA, Velká Británie 2010 / Režie:  LOUIS LETERRIER
čtvrtek 27. 5. – neděle 30. 5. Kouzelná chůva a Velký třesk              
 V. Británie, USA, Francie 2010 / Režie: SUSANNA WHITE
pátek 28. 5. – neděle 30. 5. Špatnej polda                
 USA 2009 / Režie: WERNER HERZOG  

ARTkino
středa 16. 5. 17.00 hod.  Zítra se bude… + hosté: Otmar Oliva, 

Antonín Bajaja, Josef Holcman + úvod tvůrci 
 ČR 2010 / Režie: JIŘÍ NEKVASIL, JAN HŘEBEJK
 úterý 18. 5. 20.00 hod.  Videokracie        

Švédsko, Dánsko, V. Británie 2009 / Režie: ERIK GANDINI 
středa 19. 5. 20.00 hod.  Alenka v říši divů 3D        

USA 2010/ Režie: TIM BURTON  
úterý 25. 5. 20.00 hod.  Bezva chlap       

Norsko 2010/ Režie: HANS PETTER MOLAND    
středa 26. 5. 20.00 hod.  Mamas & Papas      

ČR 2010/ Režie: ALICE NELLIS      

Zlatý fond
čtvrtek 20.5. 16.00 hod.  Farma zvířat
 V. Británie 1954 / Režie: JOY BATCHELOR, JOHN HALAS
 čtvrtek 27.5. 16.00 hod. Extase       

Československo, Rak. 1932 / Režie: GUSTAV MACHATÝ 

Bijásek
neděle 16. 5. 15.00 hod.  Alenka v říši divů 3D        

USA 2010/ Režie: TIM BURTON
středa 19. 5. 15.30 hod.  Toy Story: Příběh hraček 3D        

USA 1995/ Režie: JOHN LASSETER
neděle 23. 5. 15.30, středa 26. 5. 15.30 hod.  Toy Story 2: 

Příběh hraček 3D        
USA 1999/ Režie: ASH BRANNON, JOHN LASSETER ad.

neděle 30. 5. 16.00 hod.  Z pohádky do pohádky       
ČR 1971-1990/ Režie a výtvarník: B.POJAR, Z.MILER

 neděle 30. 5. 16.00 hod.  Kouzelná chůva a Velký třesk    
V. Británie, USA, Francie 2010 / Režie: SUSANNA WHITE 

Letní kino
pátek 21. 5. 20.30 hod. Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů        

USA 2009/ Režie: CARLOS SALDANHA
sobota 22. 5. 20.30 hod.  Panika v městečku
    Francie, Belgie 2009/ Režie: STÉPHANE AUBIER ad.
  
Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz 

 
12. Seminář archivního 
filmu: MARCO FERRERI 
(Objevování osobnosti režiséra) 
7. – 9. 5., kino Hvězda a Mír
Dvanáctý ročník „jarního“ celostátního Semináře archivního 
filmu se uskuteční ve dnech 7. – 9. května opět v Uh. Hradiš-
ti. Tradiční víkendové setkání tentokrát přiblíží u nás až 
na výjimky vesměs neznámou tvorbu slavného italského 
režiséra, který v mnoha ohledech bořil společenské i kine-
matografické mýty a iluze. Seminář pokračuje v intenci 
objevovat nová, často dosud neprobádaná filmová úze-
mí či souvislosti, a to jak pro české (ale i slovenské) cinefi-
ly, členy filmových klubů, studenty filmových škol, kina-
ře a publicisty, tak rovněž pro širší diváckou veřejnost. 

Režisér Marco Ferreri je u nás dodnes známý především dvě-
ma filmy: generace diváků šedesátých let měla za minulého 
režimu možnost zhlédnout ve své době kontroverzní studii 
dominantního postavení ženy v manželství s titulem Včelí krá-
lovna, a po převratu v roce 1989 se do naši filmové distribuce 
dostal v zahraničí jeden z autorových nejproslulejších sním-
ků Velká žranice. Pořadatelé již také zaslali pozvání vynikající-
mu a věhlasnému italskému kritikovi a filmaři Adrianu Aprovi, 
který s Marcem Ferrerim opakovaně spolupracoval.

Novinky ročníku 2010:
- Téměř monotematicky se zaměřujeme na svébytný tvůrčí 
naturel italského filmařského i společenského revoltéra Mar-
ca Ferreriho

- Kromě toho uvedeme také snímky několika režisérů, které s 
Ferrerim spojuje v lecčems velmi podobný étos i tematika a 
jejichž tvorby si samotný Ferreri vysoce cenil 

- Kromě hraných filmů promítneme také zajímavé dokumenty, 
reflektující Ferreriho specifický tvůrčí přínos

- Dobu trvání semináře zkracujeme na tradičnější víkendové 3 
májové dny (pátek - neděle)

- Vzhledem k menšímu rozpočtu (změny na straně Státního 
fondu kinematografie i Ministerstva kultury ČR) se pořadate-
lé snaží o uměřenější přístup k rozsahu akce, nicméně s o to 
intenzivnějším obsahem.

Akreditovat se můžete na webové stránce semináře, kde získáte také 
podrobné informace. Pro členy filmových klubů v ČR i SR a 
Zlatého fondu v Uh. Hradišti jsou připraveny zajímavé slevy, a to 
nejen na hlavní filmový, ale i doprovodný program. Doporuču-
jeme také všimnout si tzv. slevy za včasnou úhradu (do 30. 4. 2010). Část 
programu bude otevřena i veřejnosti na jednotlivé vstupné 

– sledujte speciální plakáty a webové stránky kina Hvězda.

www.archivniseminar.cz | www.mkuh.cz
 

Archivní seminář 2010 
Veřejné projekce / 60, 80 Kč

Saló aneb 120 dnů 
Sodomy
pátek 7. 5.  
14.30 hod. 
La Grande bouffe / Francie, 
Itálie 1973 / 130 min. / od  
18 let / titulky  
Režie: PIER PAOLO PASOLINI 
Kontroverzní a skandál-
ní adaptace de Sado-
vých románů, zasazená do Itálie v době 2. světové války.

Sousto pro satana
pátek 7. 5.  
17.00 hod. 
Satansbraten / NSR 1976 / 
112 min. / 15 let / el. titulky 
Režie: RAINER WERNER FASS-
BINDER
Walter Kranz byl 
v pozdních 60. letech 
znám jako básník revoluce. Nyní trpí silnou tvůrčí krizí...

Včelí královna 
pátek 7. 5. 19.30 
hod., neděle 9. 5. 
13.00 hod. 
L‘ape regina: Una storia 
moderna / Itálie 1962 / 90 
min. / od 15 let / titulky 
Režie: MARCO FERRERI
Podobenství ženy jako 
včelí královny, která využívá muže jen k dosažení mateřství.

Velká žranice
pátek 7. 5.  
22.30 hod. 
La Grande bouffe / Francie, 
Itálie 1973 / 130 min. / od 
18 let / titulky 
Režie: MARCO FERRERI
Jak se užrat a usouložit 
k smrti...  

Sémě člověka
sobota 8. 5.  
9.00 hod. 
Il seme dell‘uomo / Itálie 
1968 / 113 min. / od 15 / el. 
titulky 
Režie: MARCO FERRERI
Snímek situovaný do 
světa po morové apo-
kalypse vypráví především o lidském sklonu k destrukci. 

Východní přísliby
sobota 8. 5.  
14.30 hod. Mír
Eastern Promises / Velká 
Británie 2007 / 101 min. / 
od 12 let / titulky  
Režie: DAVID CRONENBERG
Cronenbergův krimi-
nální psychothriller nás 
zavede do prostředí ruské mafie v současném Londýně. 

Příběhy obyčejného 
šílenství
sobota 8. 5.  
11.00 hod. Mír 
Storie di ordinaria follia / 
Itálie 1981 / 101 min. / od 
15 let / titulky
Režie: MARCO FERRERI
Spisovatel Serkin jako 
alter ego Bukovského...

Žádám o asyl
sobota 8. 5.  
14.00 hod. 
Chiedo asilo / Itálie 1979 / 
135 min. / od 15 / el. titulky 
Režie: MARCO FERRERI
Příběh mladého uči-
tele z mateřské školy 
(Roberto Benigni), kte-
rý naváže silný citový vztah s duševně nemocným dítětem.

Dům úsměvu
sobota 8. 5.  
16.30 hod. 
La casa del sorriso / Itálie 
1990 / 110 min. / od  15 / el. 
titulky 
Režie: MARCO FERRERI
Anti-melodrama z pro-
středí starobince. 

Vozíček
sobota 8. 5.  
20.00 hod. 
El cochecito / Španělsko 1960 
/ 85 min. / od 12 let / el. titul-
ky / Režie: MARCO FERRERI
Groteska o starci, který 
si opatří proti vůli své 
rodiny motorový vozík 
pro mrzáky, aniž by ho potřeboval...

Nemorální příběhy 
sobota 8. 5.  
24.00 hod. 
Contes immoraux / Francie 
1974 / 103 min. / od 18 let / 
el. titulky 
Režie: WALERIAN BOROWCZYK
Čtyři erotické epizody 
z různých století. Podle 
jedněch skvělý surrealistický snímek, pro jiné pornografie...

Miluji tě 
neděle 9. 5.  
9.00 hod. 
I Love You / Itálie 1986 / 101 
min. / od 15 let / el. tit.
Režie: MARCO FERRERI
Mladík se stane psychicky 
i fyzicky závislý na naleze-
né elektronické klíčence.

Max, moje láska 
neděle 9. 5.  
11.00 hod. 
Max mon amour / Francie 
1986 / 97 min. / od 15 let / 
el. titulky /  
Režie: ÔŠIMA NAGISA 
Úsměvná satira na 
střední třídu a zároveň 
parodie romantických komedií. Ôšima dohání jednání 
postav – a s ním i schémata žánru – ad absurdum.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Proměna
středa 12. 5. 
20.30 hod. 
Ne te retourne pas / Francie, 
Itálie, Belgie, Lucembursko 
2009 / 111 min. / od 15 let / 
titulky / 60, 70 Kč
Režie: MARINA DE VAN / Hra-
jí: Monica Bellucci, Sophie 
Marceau, Andrea Di Stefano, 
Thierry Neuvic, Didier Fla-
mand ad.
Mladá Jeanne (Sophie 
Marceau), pohlcená do 
psaní svého prvního 
románu, začíná pozo-
rovat kolem sebe zne-
pokojivé změny. Její 
tělo se začíná měnit, 
ale nikdo v jejím okolí 
to nepozoruje. Její rodi-
na pokládá tyto obavy 
za výsledek stresu při 
dokončování románu, 
ale Jeanne si uvědo-
muje, že se děje něco 
mnohem hlubšího a 
mnohem více znepo-
kojujícího. V domě své matky objeví fotografii, která ji při-
vede na stopu jedné ženy v Itálii. Tady, přeměněná v jinou 
ženu (Monica Belluci), odhalí zvláštní tajemství své identity. 
Snímek byl na Katalánském filmovém festivalu v Sitges nominován na 
nejlepší film. 

Zítra se bude...  
+ hosté: Otmar Oliva, 
Antonín Bajaja, Josef 
Holcman + úvod tvůrci 
(videochat)
neděle 16. 5. 
17.00 hod.
ČR 2010 / 62 min. / D-Cine-
ma / 90, 120 Kč
Režie: JIŘÍ NEKVASIL, Režie 
záznamu: JAN HŘEBEJK 
Divadelně působivé 
zpracování nechval-
ně známého soudní-
ho procesu s Miladou 
Horákovou, který ji 
dovedl až na popra-
viště. Opera Zítra se 
bude… tvůrců Aleše 
Březiny a Jiřího Nekva-
sila měla premiéru v 
divadle Kolowrat 9. 
dubna 2008. Obratem 
se stala jednou z nej-
úspěšnějších inscena-
cí roku nejen u diváků, 
ale i kritiky. Autoři zís-
kali za toto dílo Cenu 
Sazky a Divadelních 
novin a v anketě Diva-
delních novin byla 
opera vyhlášena jako 
druhá nejlepší inscenace roku 2008. Hudební příběh je 
sestaven z dobových dokumentů a citací ze soudních spisů. 
Inscenaci vévodí především sugestivní výkony legendární 
Soni Červené a Jana Mikuška. Skladatel Aleš Březina, který 
stojí za hudební složkou k českým nejúspěšnějším filmům 
posledních let (Obsluhoval jsem anglického krále, Musíme 
si pomáhat, Knoflíkáři, Horem pádem, Kráska v nesnázích 
ad.) napsal operu-proces Zítra se bude… pro Soňu Červe-
nou tzv. „na tělo“. Zpracování filmového záznamu předsta-
vení se ujal režisér Jan Hřebejk. Na počátku byl úmysl nato-
čit pouze několik záběrů pro film Kawasakiho růže, brzy 
ale bylo jasné, že se podařilo zaznamenat jednu z nejzají-
mavějších hudebních inscenací posledních let. Film uvedou 
zajímaví hosté a samotní tvůrci formou videochatu. Benefiční podve-
čer zasvěcený diskuzi a setkání k paměti národa, aktivitám petice za 
důstojné využití věznice v Uh. Hradišti a premiérovému uvedení digi-
tální verze záznamu opery doplňují příležitostné výstavy. 20 Kč z kaž-
dé vstupenky bude předáno občanskému sdružení Memoria (petice za 
důstojné využití věznice v Uh. Hradišti).

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

Koncerty / Akce

”Všechno je jinak, 
jen já jsem sviňák” I.
8.5. od 19.00 hod. / klub  a kino Mír
Solitérské vize soudobých osobních a společenských 
vztahů v poesii a próze. Recitační pásmo z veršů, ese-
jů a aforismů našich i zahraničních beatnických a 
undergroundových básníků (Bukowski, Ferreri, Bon-
dy, Stankovič, Zajíček, Krchovský etc.) s hudebním 
doprovodem. Účinkují: Radomil Uhlíř, Ivan Martin Jirous, 
Pavel Zajíček, Jiří H. Krchovský, Josef „Bobeš” Rössler, Vráťa „Roh-
lík“ Kydlíček a j.h. Tomáš Ježek. Moderuje Radomil Uhlíř. 

Alvin a Chipmunko-
vé 2          
neděle 2. 5. 15.30, středa 5. 5. 15.30 hod.
Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel  / USA 2009 / 88 min. 
/ přístupný / dabing / 65, 75 Kč
Režie: BETTY THOMAS / Hrají: Anna Faris, Justin Long, Zachary 
Levi, Jesse McCartney, Matthew Gray Gubler ad.

V roce 2007 vstoupil do kin formou celovečerního 
filmu komiksový fenomén mnoha generací Alvin a 
Chipmunkové. V okurkové sezóně se hudebnímu 
skladateli Daveovi Sevillemu podařilo ze zpívajících 
Chipmunků Alvina, Simona a Teodora udělat filmo-
vou senzaci, a to i přesto, že toto nekontrolovatelné 
trio zdevastovalo svému kamarádovi Daveovi dům, 
ohrozilo kariéru a převrátilo život vzhůru nohama. 
Než jste stihli říct “Alvinnnnneee!!!”, začalo se mluvit 
o dalším pokračování filmu.  Tentokrát Alvin, Simon 
a Teodor potkají nové kamarády, vlastně kamarádky, 
ze kterých se možná stane i něco víc – můžete se těšit 
na dívčí trio Chipettky. Alvin a Chipmunkové fungu-
jí jako „demoliční četa“ Davea Sevilleho – a jako roz-
tomilá zábava diváků po celém světě – už více než 
padesát let. Od doby, kdy se uvedli svým vánočním 
hitem The Chipmunk Song, se jejich chytlavé písnič-
ky, vycházející z pera zpěváka a skladatele Rossa Bag-
dasariana staršího, staly stálou součástí popové kul-
tury mladých i starších. Vzhledem k tomu, že s prv-
ním dílem se Chipmunkům a jejich tvůrcům podařilo 
vzít Hollywood i zbytek světa útokem, byli poté plni 
elánu natočit ještě větší a zábavnější pokračování. 
Všichni zpívají! Všichni tančí! Všichni křičí Alvin!

Krtek, Mikeš a další              
neděle 9. 5. 15.30, středa 12. 5. 15.30 hod.
 ČR  1973 – 1989 / 64 min. / 25, 35 Kč
Režie a výtvarník: H.WIEMER, V.BEDŘICH, B.POJAR.
Pásmo animovaných pohádek a příběhů. Velryba Abyrlev, 
Rézi a Brok, Požár v Kocourkově, Štaflík a Špagetka, Mikeš na pouti, 
Potkali se u Kolína, Krtek hodinářem.

Program nedělních 
Malovásků:
Dokreslované fotografie  
neděle 2. 5. 14.30 hod. 
Od začátku roku vám na zdi visí kalendář s krásnými 
fotkami přírody? Obrovské fotografie v něm jsou sice 
nádherné, ale připadají vám nějak prázdné? Nevadí, 
V prvním květnovém malovásku budeme tyto foto-
grafie dokreslovat. Kalendář bude oživený vašimi 
kresbami a fotografie už nebudou tak prázdné.

Výroba přání ke Dni 
matek 
neděle 9. 5. 14.30 hod.
Ke Dni matek si vyrobíme pro maminky přáníčka, které 
je určitě potěší ze všeho nejvíc, jelikož budou vyrobe-
né od Vás.

Kreslení tuší do mokrého 
neděle 16. 5. 14.30 hod.
Jedná se o rychlou techniku s překvapením. Na mokrý 
papír zapíjíme barvy. 

Nahý oběd + úvod 
Vladimír Hendrich  
čtvrtek 6. 5. 
16.00 hod.  
Kanada, Velká Británie, 
Japonsko 1991 / 115 min. / 
na průkazku zdarma
Režie: DAVID CRONEN-
BERG / Hrají: Peter Weller, 
Judy Davis, Ian Holm, Juli-
an Sands, Roy Scheider, 
Nicholas Campbell, Julian 
Richings, Justin Louis ad.
Bill Lee se živí likvi-
dací škodlivého hmy-
zu. Naneštěstí zjistí, 
že se tento prášek dá 
použivat i k jiným úče-
lům, a to k vnitrožilní-
mu užití. Jeho závislot 
nárůsta a on začíná 
proplouvat mezi reali-
tou a fikcí, ve které se 
mu zjevují různá stvo-
ření, která se jej snaží 
naverbovat do jaké-
si tajné organice. Na 
jejich popud zabije 
svou ženu, díky čemuž 
musí uprchnout do 
města Interzone, kde 
dál pátrá po zrodu oné 
tajné společnosti... Cronenberg spojuje skutečnost s fik-
cí, kde nevíte, zda-li jsou hrdinovy halucinace skutečností 
příběhu, nebo je-li naopak realita fikcí! Snímek získal celkem 
sedm kanadských výročních cen Genie (obdoba amerického Oscara), mj. 
za nejlepší film, režii, kameru a výpravu. Z řady dalších prestižních oce-
nění jmenujme alespoň Cenu newyorských filmových kritiků za nejlepší 
scénář a Cenu Národního sdružení filmových kritiků za nejlepší scénář 
a režii.

Výstavy

Nošení pravých 
kožešin je kruté a 
zbytečné
3. - 15. 5. / kino Hvězda a Hvězdička  
(vestibul)
Svoboda zvířat a koalice Fur Fee Alliace – FFA každo-
ročně vypisují celosvětovou studentskou soutěž 
s etickým tématem. Letos sdělení, které měl pla-
kát vyjadřovat znělo následovně: “Nošení pravých 
kožešin je kruté a zbytečné“. Studenti, kterým není 
lhostejný osud tzv. kožešinových zvířat, využili 
svých uměleckých dovednosti a ve svých dílech vel-
mi působivě vyjádřili zprávu, že kožešinová móda 
je krutá a upozornili tak na fakt, že na světě je ročně 
nehumánním způsobem zabito více než 75 milionů 
těchto zvířat. Připravili jsme pro Vás výběr sugestiv-
ních studentských prací českého kola soutěže. Jed-
ná se o putovní výstavu, která po Praze, Plzni a Žilině 
navštíví také Uherské Hradiště.

Výstava figurálních 
kreseb studentů 
FMK UTB
6. - 29. 5. / kino Hvězda (vestibul+sál)
Své figurální kresby představí studenti university 
Tomáše Bati, fakulty multimediálních komunikací. 
Úkolem studentů bylo poznávání člověka pomocí 
kresby. Jak ukazuje projekt Figurama (jehož je výsta-
va jistou součástí), toto hledání má svou platnost i 
dnes ve věku počítačů. 

”Všechno je jinak, 
jen já jsem sviňák” II.
8.5. od 22.00 hod. / klub a kino Mír
Solitérské vize soudobých osobních a společenských 
vztahů v hudbě. Koncertní vystoupení tří legend 
českého undergroundu - Pepíčka Čečila, Josefa „Bobše“ 
Rösslera a Vráti „Rohlíka“ Kydlíčka. Večer doprovodí i ak-
tuální fotovýstava Milana Svatušky s názvem Under-
ground žije, jejíž komentovaná vernisáž se uskuteční 
v přestávce mezi oběma programy, tj. od 21.30 ho-
din.

Milan Svatuška: 
Underground žije  
8. 5. / klub Mír (bar + sál) 
Fotografie dokumentující undergroundové aktiv-
ity, festivaly i osobnosti této kultury v posledních 
desetiletích doplní program Všechno je jinak, jen já 
jsem sviňák. Komentovaná vernisáž s průvodním slovem au-
tora v přestávce mezi programy 8.5. od 21.30 hodin.

Vše způsobila nejslavnější Burrough-
sova kniha, která se na regálech 
knihkupectví dlouho neohřála 
a hned putovala na deset let do 
trezorů. Ve filmovém ztvárnění se 
zmítají vidiny, fantazie, přízraky a 
sexuální touhy se skutečnou realitou 
v ponurých zamlžených barvách. Vše 
jsou vlastně ve skutečnosti částeč-
né epizody ze spisovatelova života, 
popravdě řečeno i režisérova. Velice 
skrytě oba v ději zakomponovali věci 
mnohem důležitější, než by se na 
první pohled zdálo. A to především 
zneužívání moci a celé lidské společ-
nosti. Jak kdysi řekl I. Welsh: „Mnoho 
lidí si myslí, že Nahý oběd je obscén-
ní. Není to pravda. Je třeba se dívat 
mnohem více pod povrch, kde jsou 
ukryty věci zcela zásadní.“ ...
maxi6 - www.csfd.cz 

Pevné pouto  
středa 5. 5.  
20.00 hod. 
The Lovely Bones  / USA, Vel-
ká Británie, Nový Zéland 
2009 / 135 min. / od 12 let / 
titulky / ŠÚ / 75, 85 Kč 
Režie: LUKAS MOODYSSON 
/ Hrají: Gael García Bernal, 
Thomas McCarthy, Michelle 
Williams, Natthamonkarn 
Srinikornchot ad.
Znepokojivé násled-
ky zločinu a nelehké 
znovuhledání smyslu 
života, oboje odkryté 
z netradičního pohle-
du. To vše je v Pev-
ném poutu – příběhu 
o životě a všem, co 
přišlo po něm. Námě-
tem byl velmi úspěšný, 
stejnojmenný román Alise Sebold, režie se ujal oscarový 
Peter Jackson (trilogie Pán prstenů). Film vypráví o Susie 
Salmonové, které bylo pouhých 14 let, když byla v prosin-
ci 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 tajem-
ném 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 překvapi-
vému 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 a na Oscara také nominovanou 
Saoirse Ronan v hlavní roli malé Susie Salmonové.

Český mír              
úterý 11. 5.  
20.30 hod. 
ČR 2010 / 103 min. / D-Cine-
ma / od 12 let / 65, 75 Kč
Režie: VÍT KLUSÁK, FILIP 
REMUNDA.
Před šesti let nalákali 
stovky lidí na neexistu-
jící hypermarket a nato-
čili provokativní doku-
ment Český sen, který 
vzbudil velké ohlasy 
a získal řadu ocenění 
po celém světě. Nyní 
přicházejí s výbušnou 
dokumentární kome-
dií o americkém radaru 
v Čechách. Režiséři Vít 
Klusák a Filip Remun-
da a jejich Český mír! 
Český mír s Českým 
snem nespojuje pou-
ze slovo v názvu. „Jsou 
si až komicky podobné 
pointou: tolik humbu-
ku, potištěného novi-
nového papíru, křiku 
a vášní kvůli chiméře. 
V Českém snu se dav hnal k plachtě v domnění, že se za 
ní skrývá nákupní ráj. A v Českém míru se oba dva tábory 
vášnivě hádaly o něco, co Obama v kratičkém půlnočním 
telefonátu jako mávnutím prezidentského proutku zru-
šil. Kafka i Hašek by se podle nás náramně bavili, kdyby to 
mohli zažít,“ míní tvůrci. „Všichni o radaru četli nebo slyšeli, 
my jsme ale u toho byli a s kamerou zaznamenali nevída-
né!“ Ve filmu uvidíte Baracka Obamu, George Bushe, Mirka 
Topolánka i Tomáše Klvaňu, Jana Neorala, Ivana M. Jirouse, 
mírové aktivisty, obyvatele Brd a také ochočeného divočá-
ka Jonáše. Navštívíte Oválnou pracovnu Bílého domu, Pen-
tagon i paseky v okolí brdské kóty 718. Jaký tajný červený 
vzkaz určený budoucím generacím ukryli tvůrci ve filmu? 
Jaký dar vezl Mirek Topolánek Georgi Bushovi do Washing-
tonu? Ovlivní Český mír české volby? Jak reagovala americ-
ká vláda na píseň Vlasty Parkanové? Dá se natáčet, pokud se 
dostanete do chvatu vojenské policie? „Je úlevné se zasmát 
sebezahleděným politikům i sám sobě,“ podotýkají ještě Vít 
Klusák a Filip Remunda. Český mír vznikl v koprodukci spo-
lečnosti Hypermarket Film, České televize a Taskovski Films. 
Hudbu složila a nahrála kapela MIDI LIDI, která je čerstvým držitelem 
Českého lva za hudbu k filmu Protektor. 

Silný zážitek. Přestože jsem to 
nečekal, Peter Jackson ve mě vyvolal 
hodně emocí, především kladných a 
po celou dobu si se mnou pohrával 
přesně, jak by režisér s divákem měl. 
K ruce měl skvěle vybrané a kvalit-
ní herecké obsazení (Tucci to tedy 
rozjel, ale všichni se mu snaží stačit), 
opravdu hodně peněz, dobrou před-
lohu, ale k úplnému uspokojení mi 
chybí ještě kousek...
Djkoma - www.csfd.cz

Víc než dobré evropské psychodrama 
s nejlepším castingem posledních 
let s brilantní Monicou Bellucci a 
zvláště Sophií Marceau. Film si mne 
skutečně získal, tedy překvapil nar-
ozdíl od jiných zde komentujících mi 
byla pointa dávkována tak akorát, 
abych se do konce nenudil (ačko-
liv poslední dvě minuty jsou teda 
zbytečně nataženy a pointa neudeří 
na diváka tolik jakoby mu rovnou 
pustili titulky). Díky charismatu 
obou hereček hlavních rolí/role 
mne vzrůstající bizardnost přeměn 
a celého závěru skutečně bavila a 
nepříjemný pocit jsem měl prakticky 
po celou dobu filmu... 
Ichabod - www.csfd.cz

... Přes všechnu směšnost či absurd-
nost momentů a střetávání se prota-
gonistů v protinázorech, navzájem 
se podporujících postav či exhibice 
egoistických evokátorů, provoláva-
jící svá životní dogmata, i přes vší 
úsměvnost absurdních mikropříběhů 
filmem prolíná otisk lidské opravdo-
vosti. Opravdovosti, kterou bylo mož-
no vidět především u obyčejných lidí. 
Jak činných aktivistů, tak podporova-
telů i odpůrců. Všichni tito lidé mají 
něco společného – svou vlastní zku-
šenost, kterou poměřují činy státníků 
i generálů, snahy politiků a lobbis-
tů... Zcela jistě film stojí za shlédnutí. 
Troufám si tvrdit, že se jedná o český 
dokument, který nemá obdoby...
Jan Brukner - www.blisty.cz

Válka světů – příští 
století  
čtvrtek 13. 5. 
16.00 hod. / Mír
Polsko 1981 / 96 min. / na 
průkazku zdarma, 50 Kč 
Režie: PIOTR SZULKIN / Hra-
jí: Roman Wilhelmi, Joanna 
Zólkowska, Jerzy Stuhr, Ja-
nusz Gajos ad.
Název je odvozený z 
titulu knihy slavného H. 
G. Wellse a její suges-
tivní rozhlasové dram-
atizace, jíž se proslavil 
Orson Welles (oběma 
je film věnovaný). Spe-
cifická varianta sci-fi 
příběhu s výrazným 
morálním a politickým 
podtextem je prvním 
dílem Szulkinovy vol-
né trilogie. Děj filmu o 
neblahých atributech 
anonymní moci a neg-
ativní úloze televize 
jako všemocné ma-
nipulátorky veřejného 
mínění se odehrává v 
posledních dnech roku 
1999 v blíže neurčené 
zemi. Televizní ko-
mentátor Iron Idem 
nejdřív kolaboračně 
reprodukuje text o 
přátelství k Marťanům 
při jejich krátkodobé 
invazi na Zem, aby 
ho po jejich odletu 
za to exemplárně od-
soudili, i když se mez-
itím veřejně vzbouřil, když zjistil, že nově zavedený systém 
likviduje základní možnosti lidských vztahů. Film v Polsku 
uvedli po určitém otálení až v roku 1983 (poté, co získal řadu 
zahraničních ocenění). Přináší zážitek z řemeslně dokonalé 
výtvarné vize fyzicky i duchovně zdevastovaného světa, 
natočené převážně v reálech a s minimem ateliérových 
triků. Snímek získal v roce 1982 na mezinárodním fantasy filmovém 
festivalu Fantasporto v portugalském Portu cenu za nejlepší režii a byl 
nominován na nejlepší film. 

Tato adaptace románu H. G. Wellse 
má s knižní předlouhou společné 
jen málo. Na pozadí obyčejným 
lidem skryté invaze mimozemšťanů 
zde pan Szulkin rozpoutává úžasné 
emotivní představení. Film se ve 
skutečnosti ani tak moc nezabývá 
vlastní invazí, ale soustředí se na 
chování lidí (a hlavně ozbrojené 
moci) během ní. Děj se odehrává v 
nejmenovaném totalitním státě a v 
podstatě reflektuje tehdejší poli-
tickou situaci. Ukazuje také televizi 
jako naprosto nevěrohodný zdroj 
informací, který slouží mocným 
k manipulaci slabších. Co se týče 
hereckých výkonů, je to především 
herecký koncert Romana Wilhelmiho, 
který dokonale ztvárnil hlavní roli 
Irona Idema rozpolceného smyslem 
pro spravedlnost a strachem z total-
itní moci. Výborná práce s kamerou 
v kombinaci s ponurým prostředím 
vyvolává stísněnou atmosféru, která 
se k filmu skvěle hodí. Tohle je 
prostě jeden z těch filmů, po kterých 
zůstanete tiše sedět, i když už dávno 
běží titulky. Jediná škoda je, že tento 
film se moc často nepromítá...
art - www.csfd.cz

 Opera v kině. Ještě před asi pěti 
lety docela bláznivá představa. Díky 
Metropolitní opeře v New Yorku a 
jejímu projektu přímých satelitních 
přenosů METinHD, který s využitím 
moderních technologií fenomenálně 
proniknul do kin prakticky na celém 
světě, se dnes již nad spojením oper-
ního představení a filmového plátna 
nikdo nepozastavuje. Proto jsme 
velmi zbystřili, když jsme se dozvě-
děli, že tolik oceňované divadelní 
představení Zítra se bude... bylo v 
režii Jana Hřebejka zaznamenáno 
kamerami a jsme rádi, že tento pro-
jekt můžeme nyní zprostředkovat 
divákům v kinech... 
Ivo Andrle - www.aerofilms.cz

Animásek 
neděle 23. 5. + 30. 5. 13.30 - 
15.30 hod.
Připraveny jsou pro vás dvě akčně tvořivé animační dílny. 
Pro mladší a méně zkušené: práce s plastelínou. Pro 
starší, náročnější a zručnější: práce s papírem bar-
vou a fixami. Výsledkem bude tvůj vlastní krátký animova-
ný film, který si odneseš domů na CD! Animační dílny se 
uskutečňují pod odborným dohledem pedagogů 
Základní a mateřské školy Čtyřlístek a Střední školy 
průmyslové a hotelové v Uh. Hradišti. K filmům jde 
dodat hudbu, komentář, titulky a přechodové efekty. 
Cena? Zdarma! Pokud máš zájem, nahlas svoji účast nej-
později do 19. 5. na tel. číslo: 724 530 455 nebo na e-mail: 
monika.karaskova@mkuh.cz. Pozor: je nutné zúčastnit 
se obou částí dílen – jen tak lze tvorbu krátkého ani-
movaného filmu stihnout.


