
Best of 1/2 2010
Avatar 3D         
Režie: JAMES CAMERON / USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / 
3D-Cinema / ŠÚ / 110 Kč
Cesta do fantastického světa planety Pandora! 

Doktor od Jezera hrochů   
Režie: ZDENĚK TROŠKA / ČR 2009 / 102 min. / přístupný / 75 Kč
Komedie na motivy knižní předlohy Miroslava Švandrlíka. 

Alenka v říši divů 3D
Režie: TIM BURTON / USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema 
/ dabing / 130 Kč
Legendární dvojice Tim Burton a Johnny Depp vás zvou 
do světa nekonečné fantazie...

Kick-Ass        
USA, V. Británie 2010 / 106 min. / od 15 let / D-Cinema / titulky / 85 Kč   
Režie: MATTHEW VAUGHN / Hrají: Aaron Johnson, Garrett M. Brown, 
Clark Duke, Evan Peters, Deborah Twiss, Lyndsy Fonseca ad.
Svět potřebuje nové hrdiny! A proto přichází Kick-Ass se 
svými komplici! Teenager Dave Lizewski nevyniká žádnými 
zvláštními schopnostmi. Jediné, co ho baví, jsou komiksy. 
Ty ho taky inspirují natolik, že se rozhodne stát se superhr-
dinou! Dave ale není jediným v tomto prostoru. Nebojác-
né a dobře secvičené duo otce s dcerou Big Daddy a Hit 
Girl také bojuje s kriminálními živly a postupně se jim i daří 
omezovat „království“ místního padoucha Franka D´Amica.  

Mamas & Papas        
ČR 2010 / 110 min. / přístupný / 80 Kč   
Režie: ALICE NELLIS / Hrají: Zuzana Bydžovská, Petr Franěk, Filip Čapka, 
Zuzana Čapková, Natalia Volkova, Ivan Shvedoff ad.  
Příběh filmu tvoří mozaika osudů několika manželských či 
partnerských dvojic, které v určitém zlomovém bodě živo-
ta řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo 
zmařeného rodičovství. Záměrem scenáristky a režisérky 
Alice Nellis je ukázat pomocí souběžného vyprávění něko-
lika příběhů, že problém moderního rodičovství je širší a 
hlubší než konkrétní situace kterékoliv jednotlivé postavy. 

„Spoje mezi příběhy, přechody tam a zpět mezi různými 
světy a různými podobami téhož principu vyjadřují relati-
vitu a absurditu daných situací,“ říká Alice Nellis.

Toy story 3: Příběh hraček 3D        
Toy Story 3 / USA 2010 / 86 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 165 Kč   
Režie: LEE UNKRICH / Hrají: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Michael 
Keaton, Ned Beatty, Wallace Shawn, Don Rickles ad.
Tvůrci milované série příběhů o hračkách „Toy Story“ se vra-
cí do kouzelného světa nám dobře známých hraček. Chla-
pec Andy už vyrostl a chystá se na vysokou školu. Buzze, 
Woodyho a zbytek hraček tak čeká nejistá budoucnost... 
Naši staří známí hrdinové se dostanou do školky plné roz-
jívených dětí a batolat. Obzvláště nezkrotná batolata se už 
nemohou dočkat až dostanou tyhle „nové“ hračky do svých 
malých, upatlaných ručiček. A k tomu všemu čeká panenku 
Barbie první osudové setkání s Kenem...

Sex ve městě 2       
Sex and the City 2 / USA 2010 / 146 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč   
Režie: MICHAEL PATRICK KING / Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, 
Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth, David Eigenberg ad.
Zábava, móda, přátelství – nejen toto všechno znovu přiná-
ší tento film, ve kterém se vrací Carrie, Samantha, Charlotte 
a Miranda. Poznejte jejich životy a lásky po dvou letech v 
pokračování, které opravdu září. Co se stane po tom, co řek-
nete své „Ano“? Život je takový, jaký si ho dámy vždycky přály, 
ale nebyl by to „Sex ve městě”, kdyby neměl v záloze pár pře-
kvapení... Tentokrát v podobě úžasného dobrodružství plné-
ho slunce, které čtveřici žen přímo smete z New Yorku do 
jednoho z nejluxusnějších exotických míst na zemi, kde par-
ty nikdy nekončí a něco tajemného je za každým rohem... 

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. června 
červen 1

Karel Zeman a  
Vojtěch Jasný u nás

Karel Zeman, bezpochyby jeden z nej-
výjimečnějších českých režisérů, by 

se letos v listopadu dožil sta let a tuto 
skutečnost vedle festivalů Anifest v 
Teplicích či MFF Zlín si připomene i 

kino Hvězda. V rámci satelitního pro-
gramu zlínského festivalu uvedeme  

2.6. jak pásmo krátkých zemanových filmů (a 
jeden i o něm), tak také 7.6. legendár-
ní Vynález zkázy v Letním kině. Snad si 

u krásných výtvarných a snových vizí 
věčně mladého a okouzleného tvůr-
ce uvědomíme potřebu stále v sobě 

obnovovat duši dítěte...

V listopadu si připomeneme také další 
životní výročí dalšího našeho hosta. 

Letos pětaosmdesátiletý režisér Vojtěch 
Jasný se po letech vrací do Uh.Hradiště, 

aby ve Zlatém fondu  3.6. společně s 
filmovým historikem Pavlem Taussigem 

uvedli nesmrtelný opus Všichni dobří 
rodáci. Opus magnum nejen české vlny 

60. let. Těšíme se na vás.

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

Souboj titánů 3D        
Clash of the Titans 3D / USA, Velká Británie 2010 / 106 min. / 3D-Cine-
ma / od 12 let / titulky / 140 Kč   
Režie:  LOUIS LETERRIER / Hrají: Sam Worthington, Gemma Arterton, 
Mads Mikkelsen, Alexa Davalos, Liam Neeson, Danny Huston ad.
Perseus – syn boha vychovávaný člověkem – neuspěje 
v záchraně své rodiny před Hadem, pomstychtivým bo-
hem podsvětí. Když už nemá co ztratit, rozhodne se pro 
nebezpečnou misi, jejímž cílem je zničit Hada dřív, než se 
jemu podaří zničit Dia a rozpoutat peklo na zemi. Perse-
us se spolu s dalšími neohroženými bojovníky vydává na 
nebezpečnou cestu hluboko do zakázaných světů. Zvítězí 
pouze, pokud přijme svou moc a sílu jako bůh a vzepře se 
svému osudu a půjde svou vlastní cestou. 

Cesta      
The Road / USA 2009 / 113 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč   
Režie: JOHN HILLCOAT / Hrají: Viggo Mortensen, Charlize Theron, Guy 
Pearce, Robert Duvall, Kodi Smit-McPhee, Garret Dillahunt ad.
Před přibližně deseti lety byl svět zničen. Nikdo neví, co se 
vlastně stalo... Miliony lidí zemřely, ať už přímo v důsledku 
katastrofy, nebo vyhladověním či zoufalstvím z pomalé 
smrti lidí poté, co se zastavily dodávky energií. Muž a Chla-
pec jsou na cestě za nadějí, kterou očekávají na jihu, na 
pobřeží. Veškerý svůj skromný, leč nesmírně vzácný maje-
tek si vezou v nákupním košíku... Na své pouti se setkávají s 
množstvím zoufalých přeživších - loupeživými gangy, kani-
baly a zloději... Je to road movie, stejně jako příběh o lásce 
mezi otcem a synem. 

Kuky se vrací      
ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / 110 Kč  
Režie: JAN SVĚRÁK / Hrají: Ondřej Svěrák, Zdeněk Svěrák, Oldřich Kaiser, 
Kristýna Nováková - Fuitová, Filip Čapka, Jiří Macháček, Jiří Lábus ad.
Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze “zdravotních důvodů“ 
musí pryč i jeho oblíbená hračka - růžový medvídek Kuky. Když 
maminka vyhodí Kukyho do popelnice, začne pracovat Ondro-
va fantazie, v níž prožívá medvídkovy příběhy v neznámém pří-
rodním světě. Je to ale opravdu jen sen malého kluka a nebo se 
Kuky skutečně vydal za největším dobrodružstvím svého ply-
šového života? Film představuje v kontextu současné domácí 
kinematografie skutečně jedinečný snímek a to nejen pro své 
zaměření na rodinné publikum spojující dětského i dospělého 
diváka, ale i pro netradiční a moderní kombinaci hraného a ani-
movaného příběhu, plného akční scén a vtipných dialogů.

Škola života
Education  / Velká Británie 2009 / 101 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 
Režie: LONE SCHERFIG / Hrají: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard, Dominic Coo-
per, Rosamund Pike, Alfred Molina, Olivia Williams, Sally Hawkins ad.
Píše se rok 1961 a atraktivní, chytrá, šestnáctiletá studentka 
Jenny poslouchá desky Juliette Greco, ochutnává počátky 
ženství, sní o výjimečných zážitcích a životě zahaleném do 
cigaretového dýmu „gauloisek”... Její maloměšťácký život 
se zásadně změní jednoho deštivého dne, kdy potká cha-
rismatického, světáckého třicátníka Davida... Právě ve chvíli, 
kdy je celoživotní sen rodičů dostat jejich nadanou dceru na 
Oxford na dosah, se Jenny rozhoduje, že svůj život po boku 
Davida od základu změní... Film byl nominán ve třech kategoriích 
Oscara 2010, získal cenu BAFTA 2010 a cenu Britských filmových kritiků 
2009 za nejlepší hlavní ženský herecký výkon (Carey Mulligan) ad.

Užívej si, co to jde  
Whatever Works / USA, Francie 2009 / 92 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: WOODY ALLEN / Hrají: Larry David, Evan Rachel Wood, Patricia 
Clarkson, Ed Begley Jr., Henry Cavill, Olek Krupa, Jessica Hecht ad.
Výstřední Newyorčan Boris Yellnikoff odkládá život vyšší spole-
čenské třídy k ledu, aby se mohl oddávat svobodnějšímu životu. 
Nejraději však svou nekompromisní kritikou čehokoli a kohoko-
li krmí své kavárenské přátele, studenty šachu, obyčejné kolem-
jdoucí i samotné diváky. Odmítá se řídit jakýmikoli konvencemi 
a jeho životním krédem je: užívej si, co to jde. A tak, když se sho-
dou náhod potká s mladou dívkou Melody, obrátí znovu celý 
svůj život naruby. A nejen sobě… Stárnoucí Boris, naivní Melo-
dy, její sexy matka a upjatý otec procházejí postupně očistnou 
katarzí, v nichž se zbavují všech předsudků o „šťastném životě“. 

Všichni jsou v pohodě       
Everybody’s Fine / USA, Itálie 2009 / 99 min. / přístupný / titulky / 80 Kč  
Režie:  KIRK JONES / Hrají: Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate 
Beckinsale, Sam Rockwell, Katherine Moennig, Lucian Maisel ad.
Frank Goode (Robert De Niro) strávil celý svůj život prací v 
místní továrně na výrobu drátů a snažil se ze všech sil, aby 
svou rodinu dokázal co nejlépe uživit. Jako čerstvý důchodce 
si začíná uvědomovat, že se svými čtyřmi dětmi nestrávil do 
této chvíle tolik času, kolik by býval chtěl. Rozhodne se proto 
celou rozvětvenou rodinu pozvat na víkendové barbeque, ta 
však odmítá z důvodu nedostatku času. Navzdory varování 
svého lékaře vezme Frank věci do vlastních rukou, sbalí si taš-
ky a vydá se na pouť po Spojených státech za svými dětmi... 

StreetDance 3D         
Velká Británie 2010 / 98 min. / 3D-Cinema / od 12 let / 130 Kč 
Režie: MAX GIWA, DANIA PASQUINI / Hrají: Rachel McDowall, Charlotte 
Rampling, Nichola Burley, Patrick Baladi, Eleanor Bron ad. 
První taneční film ve 3D! Carla chodí s charismatickým Jayem a je-
jich taneční skupina se právě probojovala do finále tanečního 
mistrovství UK Street Dance Championship. Pohádka ale 
končí ve chvíli, kdy Jay Carly skupinu opustí a všechny sny 
o taneční slávě se tak rychle začínají hroutit... Spása přichází 
v podobě učitelky baletu Heleny, která její skupině nabídne, 
že mohou trénovat v luxusním studiu baletní akademie. Pod-
mínkou ale je, že budou spolupracovat s jejími baletními 
tanečníky. Najdou tyto dvě skupiny tanečníků způsob, jak 
před finále tanečního mistrovství a před konkurzem do brit-
ského Královského baletu začít spolupracovat?

Princ z Persie: Písky času        
Prince of Persia: The Sands of Time / USA 2010 / 116 min. / od 12 let / 
D-Cinema / titulky / 100 Kč   
Režie:   MIKE NEWELL / Hrají: Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben 
Kingsley, Alfred Molina, Toby Kebbell, Richard Coyle, Reece Ritchie ad.
Akční dobrodružný velkofilm, který se odehrává v tajuplné 
Persii. Rozpustilý princ Dastan je v něm nucen spojit své 
síly s tajemnou princeznou Taminou... Dastan, který touží 
dokázat ostatním, že je více než schopný bojovník, vede 
útok na Alamút, mírumilovné a posvátné město, v němž 
se podle zpráv špehů hromadí zbraně, dodávané nepřáteli 
Persie. Ve skutečnosti se ale v Alamútu ukrývá mnohem 
tajemnější a vzácnější poklad – legendární Písky času, které 
smrtelníkům umožňují obracet tok času...

Garfield 3D: Zvířecí  
jednotka zasahuje        
Garfield´s Pet Force 3D / USA, Jižní Korea 2009 / 72 min. / přístupný / 
3D-Cinema / dabing / 130 Kč   
Režie: MARK A.Z. DIPPÉ / Hrají: Vladimír Čech (Garfiled, Garzooka), 
René Slováčková (Arlene, Starlena), Barbora Munzarová (Vetvix) ad.
Ve světě kreslených postaviček se objevuje svalnatý super-
kocour Garzooka s hrůzostrašnou zprávou o tom, že ve svě-
tě comicsů napadla zákeřná superpadouška Vetvix mírumi-
lovnou planetu Dorkon a ukradla vynález, který jí pomůže 
oba světy dobýt - molekulární směšovač, který dokáže spo-
jit do jedné dva libovolné předměty...nebo i lidi! Líný Gar-
field musí najít vůli připojit se ke svému superhrdinskému 
dvojníkovi Garzookovi a společně zachránit oba světy.

Hurvínek na scéně 3D        
ČR 2010 / 60 min. / přístupný / 3D-Cinema / 110 Kč   
Režie: MARTIN KLÁSEK, DAVID HAVEL / Hrají: H. Štáchová, M. Klásek ad.  
Slavné loutky Spejbl a Hurvínek slaví letos kulaté výročí (90 
let). U příležitosti těchto narozenin se divákům naskýtá pří-
ležitost vidět legendárního Hurvínka a jeho přátele popr-
vé na velkých plátnech kin, a to hned ve 3D! Hurvínek s 
Máničkou čekají netrpělivě na příchod Mikuláše. Roztržitý 
pan Spejbl však na nadílku zapomněl, a tak se Hurvínek s 
Máničkou rozhodnou tuto „nehoráznost“ napravit tím, že 
se sami hodlají převléci za čerta a Mikuláše a překvapit 
taťuldu s bábinkou. Bábinka však Spejblovi pozapomenu-
tou událost připomene, a tak si i pan Spejbl musí zajistit 
převlek čerta… A jak to dopadne, když se čertů sejde více 
než by mělo? A už jste viděli Máničku bruslit? 

1. út 17.30 Souboj titánů 3D – USA, Velká Británie 2010 / 106 min. / 3D-Cinema / od 12 let / titulky / 140 Kč 

20.00 Vejdi do prázdna – Francie, Itálie, Německo, Japonsko 2009 / 161 min. / od 15 let / titulky / 65, 75 Kč ART

2. st 15.30 Pásmo Karel Zeman (100 let K. Zemana) – Československo 1950 -81 / 84 min. / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Souboj titánů 3D – USA, Velká Británie 2010 / 106 min. / 3D-Cinema / od 12 let / titulky / 140 Kč

20.00 Serge Gainsbourg: Je t´aime – Francie, USA 2010 / 130 min./ od 12 let / 60, 70 Kč ART

3. čt 16.00 Všichni dobří rodáci + hosté: V. Jasný, P. Taussig – ČSSR 1968 / 115 min. / na průk. ZF zdarma, 50 Kč ZF

18.30 Kuky se vrací – ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / 110 Kč (100 Kč)

20.00 Cesta – USA 2009 / 113 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

4. pá 16.30 Kuky se vrací – ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / 110 Kč (100 Kč)

18.15 Škola života – Velká Británie 2009 / 101 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.15 Cesta – USA 2009 / 113 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč 

20.45 Piráti na vlnách – Velká Británie, Německo 2009 / 134 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / zdarma / Smetanovy sady Letní kino

5. so 16.30 Kuky se vrací – ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / 110 Kč (100 Kč)

18.15 Cesta – USA 2009 / 113 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

20.30 Škola života – Velká Británie 2009 / 101 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.45 Vynález zkázy (100 let K. Zemana) – Československo 1958 / 81 min. / zdarma / Smetanovy sady Letní kino

6. ne 15.30 Kuky se vrací – ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / 90, 110 Kč Bijásek

17.30 Cesta – USA 2009 / 113 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

20.00 Škola života – Velká Británie 2009 / 101 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

7. po 16.00 Kuky se vrací – ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / 110 Kč (100 Kč) 

18.00 Kuky se vrací – ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / 110 Kč (100 Kč)

20.00 Užívej si, co to jde – USA, Francie 2009 / 92 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč 

8. út 16.00 Kuky se vrací – ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / 110 Kč (100 Kč)

18.00 Kuky se vrací – ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / 110 Kč (100 Kč)

20.00 Užívej si, co to jde – USA, Francie 2009 / 92 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč ART

9. st 15.30 Kuky se vrací – ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / 90, 110 Kč Bijásek

17.30 Užívej si, co to jde – USA, Francie 2009 / 92 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

20.00 Koncert – Francie, Itálie, Belgie, Rumunsko 2009 / 119 min. / přístupný / titulky / 65, 75 Kč ART

10. čt 16.00 Prémie ZF: Brazil – Velká Británie 1985 / 131 min. / od 12 let / na průkazku ZF zdarma ZF

18.15 Okolóóó Hradišťááá V.: Chřiby neznámé – (10.6.-20.7.) Výstava

18.30 Princ z Persie: Písky času – USA 2010 / 116 min. / od 12 let / D-Cinema / titulky / 100 Kč

20.30 Všichni jsou v pohodě – USA, Itálie 2009 / 99 min. / přístupný / titulky / 80 Kč

11. pá 16.00 Garfield 3D: Zvířecí jednotka zasahuje – USA 2009 / 72 min. / 3D-Cinema / dabing / 130 Kč

17.30 Princ z Persie: Písky času – USA 2010 / 116 min. / od 12 let / D-Cinema / titulky / 100 Kč

20.00 Všichni jsou v pohodě – USA, Itálie 2009 / 99 min. / přístupný / titulky / 80 Kč

12. so 16.00 Garfield 3D: Zvířecí jednotka zasahuje – USA 2009 / 72 min. / 3D-Cinema / dabing / 130 Kč

17.30 Princ z Persie: Písky času – USA 2010 / 116 min. / od 12 let / D-Cinema / titulky / 100 Kč

20.00 Všichni jsou v pohodě – USA, Itálie 2009 / 99 min. / přístupný / titulky / 80 Kč

13. ne 16.00 Garfield 3D: Zvířecí jednotka zasahuje – USA 2009 / 72 min. / 3D-Cinema / dabing / 110, 130 Kč Bijásek

17.30 Princ z Persie: Písky času – USA 2010 / 116 min. / od 12 let / D-Cinema / titulky / 100 Kč

20.00 Všichni jsou v pohodě – USA, Itálie 2009 / 99 min. / přístupný / titulky / 80 Kč

14. po 16.00 Kuky se vrací – ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / 110 Kč (100 Kč) 

18.00 StreetDance 3D – Velká Británie 2010 / 98 min. / 3D-Cinema / od 12 let / 130 Kč

20.00 Souboj titánů 3D – USA, Velká Británie 2010 / 106 min. / 3D-Cinema / od 12 let / titulky / 140 Kč 

15. út 16.00 Kuky se vrací – ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / 110 Kč (100 Kč) 

18.00 StreetDance 3D – Velká Británie 2010 / 98 min. / 3D-Cinema / od 12 let / 130 Kč

20.00 Souboj titánů 3D – USA, Velká Británie 2010 / 106 min. / 3D-Cinema / od 12 let / titulky / 140 Kč 

16. st 15.30 Hurvínek na scéně 3D – ČR 2010 / 60 min. / 3D-Cinema / 90, 110 Kč Bijásek

17.00 StreetDance 3D – Velká Británie 2010 / 98 min. / 3D-Cinema / od 12 let / 130 Kč

19.30 Baaria – Itálie, Francie 2009 / 150 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč ART

17. čt 16.00 Toyen – ČR 2005 / 63 min. / od 12 let / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč ZF

17.30 Hurvínek na scéně 3D – ČR 2010 / 60 min. / 3D-Cinema / 110 Kč

19.00 Kick-Ass – USA, Velká Británie 2010 / 106 min. / od 15 let / D-Cinema / titulky / 85 Kč

Hradišťské  
kulturní léto  
a Městská kina 

4., 5., 18., 19.6. Letní kino 
Smetanovy sady (projekce)

10.6. Okolóóó Hradišťááá V.  
(vernisáž výstavy)

27.6. Renée Fleming a 
Berlínští filharmonikové 

(živý koncert v digitální HD kvalitě 
přenášený satelitem do ČR)

více na: www.mkuh.cz

Filmové premiéry a novinky



.

Vojtěch Jasný
* 30. 11. 1925, Kelč 
(Československo)

Vojtěch jasný se narodil 
30. 11. 1925 v Kelči v uči-
telské rodině. S filmem se 
seznámil už jako čtyřle-
tý, když jeho otec, činov-
ník Sokola, zakoupil pro 
místní sokolskou jednotu 
za vlastní peníze promí-
tací přístroj a začal promí-
tat filmy. Film Vojtěchovi 
doslova učaroval a o jeho 
životní dráze bylo v podstatě rozhodnuto. V roce 1945 sice 
začal studovat ruštinu a filozofii, brzy se ale díky přímluvě 
profesora Mathesia dostal na FAMU na obor kamera. Tady 
potkal člověka, který ho ovlivnil nejvíce - profesora Karla 
Plicku. Tento pedagog dokázal nejen rychle poznat, jak vel-
ký talent v mladém filmovém nadšenci dřímá, ale dokázal 
ho i naprosto přesně pojmenovat - Jasný je lyrik. V dalších 
letech pak Vojtěch Jasný působil jako Plickův asistent a měl 
tak jedinečnou možnost se mnohému přiučit. Během stu-
dií začal Vojtěch Jasný spolupracovat s Karlem Kachyňou. 
Vytvořili spolu tandem, který je podepsán pod řadou doku-
mentárních filmů, a v této činnnosti pokračovali i po studi-
ích (například celovečerní dokumenty Za život radostný (1950), 
Neobyčejná léta (1952), Lidé jednoho srdce (1953). A společně 
vykročili i k hrané tvorbě (Dnes večer všechno skončí (1954).

První samostatným Jasného filmem byly Zářijové noci (1956) 
podle divadelní hry Pavla Kohouta. Následovalo šest filmů, z 
nichž tři, spojené do volné trilogie, tvoří jeho největší vklad 
do historie české kinematografie. Všechny tři jsou charak-
teristické poeticko lyrickým způsobem vyprávění. Úspěšná 
byla první Touha (1958), mezinárodně velmi úspěšný byl Až 
přijde kocour (1963) a vrcholem Jasného domácí tvorby se 
stali Všichni dobří rodáci (1968), film, na který se autor připra-
voval více než dvacet let. Po násilné změně poměrů se Jas-
ný stal filmařem na odpis. Když už bylo naprosto zřejmé, že 
doma jeho kariéra skončila, nemá-li se stát přisluhovačem 
režimu, rozhodl se pro odchod do exilu. Sedmdesátá léta 
jsou pak v jeho tvorbě vyplněna především prací pro zápa-
doněmeckou televizi. Podařilo se mu ale realizovat i několik 
celovečerních filmů, z nichž nejdůležitější je přepis romá-
nu Heinricha Bölla Klaunovy názory (1975). Posledním celove-
černím hraným filmem, který realizoval v zahraničí, se sta-
la Velká země malých (1987). Doma se v nových svobodných 
poměrech pokusil vrátit ke svému životnímu tématu. Film 
Návrat ztraceného ráje (1999), volně navazující na slavné Rodá-
ky, však kritika přijala vlažně a nevzbudil ani zájem diváků. 
Vojtěch Jasný je činný rovněž jako vysokoškolský pedagog, 
působil na vysokých školách ve Vídni, Salzburgu, Mnichově 
a New Yorku. Své vzpomínky a několik lekcí o filmu shrnul 
na konci devadesátých let do knihy Život a film.
 
Tomáš „Historik“ Adamec - www.csfd.cz
     

 

Ve druhé polovině 
června připravujeme

Filmové premiéry
středa 16. 6. – středa 23. 6. Hurvínek na scéně 3D                
 ČR 2010 / Režie: MARTIN KLÁSEK, DAVID HAVEL  
čtvrtek 17. 6. – středa 23. 6.  Kick-Ass 

USA, Velká Británie 2010 / Režie:  MATTHEW VAUGHN
pátek 18. 6. – neděle 29. 6.  Mamas & Papas 

ČR 2010 / Režie: ALICE NELLIS
pátek 25. 6. – středa 30. 6.  Toy story 3: Příběh hraček 3D                       

USA 2010 / Režie: LEE UNKRICH 
čtvrtek 24. 6. – středa 30. 6.  Sex ve městě 2                  
 USA 2010 / Režie: MICHAEL PATRICK KING
pátek 25. 6. 20.00 hod.  Avatar 3D                          Best of   1/2 2010             
 USA 2009 / Režie: JAMES CAMERON
sobota 26. 6. 20.00 hod.  Doktor od Jezera hrochů            Best of              
 ČR 2009 / Režie: ZDENĚK TROŠKA
úterý 29. 6. 18.30 hod.  Alenka v říši divů 3D    Best of   1/2 2010             
 USA 2010 / Režie: TIM BURTON

ARTkino
středa 16. 6. 19.30 hod.  Baaria 
 Itálie, Francie 2009 / Režie: GIUSEPPE TORNATORE
 středa 23. 6. 19.30 hod.  Řek Zorba        

USA, VB, Řecko 1964 / Režie: MICHAEL CACOYANNIS
neděle 27. 6. 20.00 hod.  Open Air Berliner Philhamoniker: 

Renée Fleming 
Německo 2010 / Režie: BERLINER PHILHAMONIKER, 
ION MARIN       

středa 30. 6. 20.00 hod.  Nauka o snech       
Francie 2006 / Režie: MICHEL GONDRY 

Zlatý fond
čtvrtek 17. 6. 16.00 hod.  Toyen                              Konec monopolu! 

ČR 2005  / Režie: JAN NĚMEC
čtvrtek 24. 6. 16.00 hod.  Řek Zorba
     USA, VB, Řecko 1964 / Režie: MICHAEL CACOYANNIS
čtvrtek 24. 6. 18.30 hod.  Zlaté kopulování: V řecko-balkán-

ském duchu s hudebním překvapením (zakončení sezóny Zlatého 
fondu pro všechny příznivce...)

Bijásek
st. 16. 6., ne. 20. 6., st. 23. 6. 15.30 Hurvínek na scéně 3D                
 ČR 2010 / Režie: MARTIN KLÁSEK, DAVID HAVEL 
ne. 27. 6., st. 30. 6. 15.30 hod. Toy story 3: Příběh hraček 3D                       

USA 2010 / Režie: LEE UNKRICH 

Letní kino
pátek 18. 6. 20.45 hod. Mamma Mia! 

USA, Velká Británie 2008 / Režie: PHYLLIDA LLOYD 
sobota 19. 6. 20.45 hod. Účastníci zájezdu   

ČR 2006 / Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK
  

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz 

 

A. Dvořáka, B. Smetany, A. Chatschaturjana, R. Strausse, 
R. Wagnera, G. Pucciniho a dalších klasiků.

Zlaté kopulování: V 
řecko-balkánském duchu 
s hudebním překvapením  
čtvrtek 24. 6. / kino Hvězda - kopule
 na průkazku ZF zdarma, 50 Kč (nebo 1 kg balkánského sýra 
nebo šopského salátu)
Zakončení sezóny Zlatého fondu pro všechny příznivce, 
členy, zájemce, profesory, studenty i seniory - tentokrát 
v řecko-balkánském duchu a na tradičním kultovním 
místě, kopuli kina Hvězda. Vzhledem k velké rekon-
strukci kina (srpen 2010 – červen 2011) očekáváme 
důstojné gurmánské i taneční rozloučení v duchu a 
tématu Řecka. Když už je ta krize… Živá hudba v jed-
nání, vše co souvisí s Řeckem nebo Balkánem s sebou 
(metaxa, tzaziky, balkánský sýr, šopský salát, …)

LETNÍ KINO  
SMETANOVY SADY:
Piráti na vlnách
pátek 4. 6. 20.45 hod.
Boat That Rocked  / Velká Británie, Německo 2009 / 134 min. / od 12 let 
/ titulky / ŠÚ / zdarma
Režie:  RICHARD CURTIS / Hrají: Bill Nighy, Kenneth Branagh, Nick Frost, 
Philip Seymour Hoffman, Rhys Ifans, January Jones ad.
Po Lásce nebeské přichází Plavba nebeská. Jeden z nej-
úspěšnějších a nejzábavnějších scenáristů současnosti 
Richard Curtis umístil svou režijní druhotinu na moře a obsa-
dil do ní ty nejlepší britské komiky současnosti a ty nejlepší 
hudební kousky z 60. let minulého století. Vznikla rebelant-
sky drzá komedie o skupince excentrických dýdžejů, s nimiž 
by každý rád prožil aspoň kousek života. Pokud jde o rocko-
vou muziku, byla šedesátá léta zlatou érou. Regulemi sešně-
rovaný rozhlasový trh v Británii to ale okázale ignoroval, a tak 
mohli tamní posluchači svou oblíbenou muziku poslouchat 
jen dvě hodiny týdně na vlnách veřejnoprávní BBC. Pak se 
však objevilo Radio Rock, které tuhle nebezpečnou hudbu 
šířilo 24 hodin denně a přísná nařízení obcházelo jednodu-
chým trikem – vysíláním z lodi plující Severním moře těsně 
za hranicemi britských teritoriálních vod, což byla výjimka, 
na kterou byli i vynalézaví zákonodárci krátcí. „Příslušníci 
naší generace mají stejnou zkušenost. Po nocích jsme pod 
polštářem poslouchali úžasnou muziku, která se jinde slyšet 
nedala, a z obýváku na nás řvali rodiče, ať ten kravál vypne-
me,“ vzpomíná Curtis, který se na tenhle pubescentní proži-
tek rozhodl navléct příběh, který stojí a padá s otázkou: „Co 
všechno se může přihodit na lodi plné bláznů, kteří jsou na 
ní dobrovolně uvěznění 24 hodin denně?“ 

Vynález zkázy 
(100 let K. Zemana)
sobota 5. 6. 20.45 hod.
Československo 1958 / 81 min. / zdarma
Režie: KAREL ZEMAN / Hrají: Arnošt Navrátil, Lubor Tokoš, František Šlé-
gr, Miloslav Holub, Václav Kyzlink, Jana Zatloukalová ad.
Zlotřilý dobrodruh Artigas, který zbohatl na krádežích pod-
mořských pokladů, unesl profesora Rocha, objevitele účin-
né výbušniny, a hodlá jeho vynález zneužít k ovládnutí svě-
ta. Mladý profesorův asistent ing. Hart hodlá zlosynovi v 
jeho plánech zabránit za každou cenu. Pro lidstvo zachra-
ňuje svobodu a pro sebe lásku půvabné profesorovy dcery 
Jany. Slavný film Karla Zemana vznikl v roce 1958 na moti-
vy románů Julese Vernea a s použitím výtvarných předloh 
původních verneovských ilustrátorů Riona a Benneta. Kom-
binace kresleného a hraného filmu dosáhla zde neobyčejné-
ho sjednocení díky detailně propracovanému výtvarnému 
pojetí, které začínalo u kreslených kulis a končilo u kostýmů 
a masek hereckých představitelů. Záměrně naivizující triky 
se inspirovaly stařičkými postupy francouzského průkopní-
ka trikového filmu Georgese Méliese. Půvab tohoto snímku, 
který se řadí mezi světovou klasiku, podtrhl i poetický scé-
nář Františka Hrubína s vtipem odlehčenými dialogy Milana 
Váchy a Jiřího Brdečky. 

Terry Gilliam
 

* 22. 11. 1940, Minneapo-
lis, Minnesota, USA

Terry Gilliam byl od dětství 
všestranně nadaný, ale nej-
víc ho přece jen přitahoval 
výtvarný žánr - mimo jiné 
vytvořil známou znělku k 
Létajícímu cirkusu a byl též 
autorem všech groteskních 
kreslených vložek, které se 
v seriálu objevily. Vystřídal 
několik zaměstnání a něko-
lik velkoměst (New York, Los 
Angeles, Paříž), aby se nakonec dostal do Londýna, kde se 
přes Johna Cleese seznámil se zbylou čtveřicí. Ačkoli vystu-
doval politické vědy, tomuto oboru se – pomineme-li fakt, že 
všechny jeho snímky jsou svým způsobem „politicky angažo-
vané“ – nikdy nevěnoval. Živil se jako karikaturista a ilustrátor, 
pracoval v novinách, časopisech i reklamních agenturách. V 
60. letech, v době, kdy působil v časopise Help!, se seznámil 
s Johnem Cleesem. Než se v roce 1967 přidal jako posled-
ní člen k později legendárnímu seskupení Monty Python’s 
Flying Circus, zabýval se hlavně komiksem. Tato zkušenost je 
znát nejen z jeho působení v rámci Monty Pythonů, ale také 
z jeho pozdější samostatné tvorby. Skupina Gilliamovi nabíd-
la možnost takřka absolutní tvůrčí svobody co se výtvarné i 
animační složky týkalo: kultovní cyklus televizních skečů pro 
BBC si bez jeho šílenou fantazií sršících animovaných pře-
dělů již nelze představit. Stejně je tomu i u celovečerních 
montypythonských projektů, jejichž režie se střídavě ujímali 
Gilliam a Jones – v klubové distribuci se objevila artušovská 
parodie Monty Python a svatý grál (1974), biblická fraška Život Bri-
ana (1979) i cynická povídková satira Monty Python: Smysl života 
(1983). Přestože příznivci „Létajícího cirkusu“ jistě znají Gillia-
movu i Jonesovu verzi o tom, jak se skupina rozhodla, že bude 
režírovat ten, kdo se jmenuje Terry, byly to právě jejich rozpo-
ry, které vedly oba tvůrce k osamostatnění. Zatímco v Jone-
sově filmografii zůstanou montypythonské snímky nejvýraz-
nějšími a nejznámějšími tituly, u Gilliama tomu tak není. Ač 
se montypythonské poetiky nikdy nezřekl, v každém jeho fil-
mu – svéráznou „středověkou“ interpretací Carrollovy básně 
nazvané Žvahlav (1977) počínaje a rafinovaně zacykleným sci-
fi thrillerem 12 opic (1995) konče – objevíme ve světové kine-
matografii jen zřídka vídanou tvůrčí hravost. Gilliamova boha-
tě kypící, chvílemi snad až přebujelá obrazotvornost není pří-
značná jen pro surreálně imaginativní fantasy filmy Lupiči času 
(1981) a Dobrodružství barona Prášila (1988), ale i pro bezútěšný 
orwellovský snímek Brazil (1985) a „grálovské“ podobenství 
Král rybář (1991). Navzdory nevelkému komerčnímu úspěchu 
svých děl se Gilliam stal režisérem až nečekaně žádaným. Gil-
liam je přitom velmi umíněný a kompromisy odmítající tvůr-
ce, který neváhal pro roli Jill v Brazilu odmítnout Madonnu, 
Kathleen Turnerovou nebo Rosanne Arquetteovou. Získal si 
pověst extravagantního perfekcionalisty, který si často prosa-
zuje svou i za cenu uměleckého i finančního krachu projektu. 
Gilliam je však sám Donem Quijotem svádějícím věčný boj s 
hollywoodskými větrnými mlýny: letos uspěl se snímkem Ima-
ginárium Dr. Parnasse, úděl nově chystaného titulu Man Who Killed 
Don Quixote (Muž, který zabij Dona Quijota) je zatím ve hvězdách.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

tak především jeho soukromý život, na jehož pozadí se ve 
snímku postupně setkáváme se všemi Gainsbourgovými 
písněmi. 

Užívej si, co to jde              
úterý 8. 6.  
20.00 hod. 
Whatever Works  / USA, 
Francie 2009 / 92 min. / od 
12 let / titulky / 65, 75 Kč
Režie: WOODY ALLEN / Hrají: 
Larry David, Evan Rachel 
Wood, Patricia Clarkson, 
Ed Begley Jr., Henry Cavill, 
Olek Krupa, Jessica Hecht, 
Michael McKean, Yolonda 
Ross ad.
Výstřední Newyorčan 
Boris Yellnikoff (Larry 
David) odkládá život 
vyšší společenské třídy 
k ledu, aby se mohl odd-
ávat svobodnějšímu 
životu. Nejraději však 
svou nekompromisní 
kritikou čehokoli a ko-
hokoli krmí své kavá-
renské přátele, stu-
denty šachu, obyčejné 
kolemjdoucí i samotné 
diváky. Odmítá se řídit 
jakýmikoli konvencemi 
a jeho životním krédem 
je: užívej si, co to jde. A 
tak, když se shodou 
náhod potká s mladou 
dívkou Melody (Evan 
Rachel Wood), obrátí 
znovu celý svůj život 
naruby. A nejen sobě… Stárnoucí Boris, naivní Melody, její 
sexy matka a upjatý otec procházejí postupně očistnou ka-
tarzí, v nichž se zbavují všech předsudků o „šťastném životě“. 
Woody Allen opět přichází s komedií plnou svérázných 
názorů na mezilidské vztahy a znovu potvrzuje, že ve vz-
tazích nefunguje nic a zároveň cokoli. Užívej si, co to jde 
je film o lidech, kteří nejsou šťastní, protože žijí tak, jak od 
nich očekává společnost. Jakmile si ale tento řetězec někdo 
dovolí narušit, spustí se dominový efekt plný překvapivých 
zvratů, na jehož konci je poznání, že na jakoukoli změnu 
není nikdy pozdě.

Koncert             
středa 9. 6.  
20.00 hod
Le Concert  / Francie, Itálie, 
Belgie, Rumunsko 2009 / 
119 min. / přístupný / tit-
ulky / 65, 75  Kč
Režie: RADU MIHAILEANU 
/ Hrají: Aleksei Guskov, 
Mélanie Laurent, Dmitri 
Nazarov, Valeriy Barinov, 
François Berléand, Miou - 
Miou, Lionel Abelanski, Lau-
rent Bateau, Ramzy Bedia, 
Jacqueline Bisset ad.
Andrej Filipov býval 
největším sovětským 
dirigentem a šéfoval 
slavnému orchestru 
Bolchoi v období, kdy 
byl u moci L. Brežněv. 
Po dobách největší 
slávy nastal strmý 
pád poté, co odmítl 
vyhodit z orchestru 
židovské muzikanty, 
mezi něž patřil i jeho 
nejlepší přítel Saša. Byl 
propuštěn a upadl v 
zapomnění. O třicet let 
později stále pracuje pro Bolchoi, ale jako řadový uklízeč. 
Jednoho večera se zdrží déle a náhodou narazí v jedné 
kanceláři na pozvánku pro orchestr Bolchoi do Paříže, aby 
koncertoval v Théâtre du Châtelet. Andrej dostane šílený 
nápad - kontaktovat bývalé členy orchestru, poskládat jej 
znovu dohromady a vydat se do Paříže, což by přineslo 
satisfakci pro všechny. Film získal Césara 2010 za nejlepší hudbu a 
nejlepší zvuk a další čtyři nominace.

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

Pásmo Karel Zeman 
(100 let K. Zemana)          
středa 2. 6. 15.30 hod.
Československo 1950-81 / 84 min. / 25, 35 Kč
Pásmo sestavené k výročí narození Karla Zemana.  
Král Lávra (loutkový film, 30 min., 1950 – přepis sati-
rické básně K. H. Borovského). Pan Prokouk detektivem 
(loutkový film, 11 min., 1958 – satira na detektivní 
romány). Inspirace (kombinovaný film, 11 min., 1949 

– milostný příběh skleněných figurek). Kouzelný svět 
Karla Zemana (dokumentární film režiséra Rozkopa-
la, 15 min., 1962 – s ukázkami z celovečení tvorby). 
Karel Zeman dětem (dokumentární film, 17 min., režie K. 
Zeman, 1981 – o tvorbě pro děti).

Kuky se vrací           
neděle 6. 6. 15.30, středa 9. 6. 15.30 hod.
ČR 2010 / D-Cinema / 95 min. / 90, 110  Kč
Režie: JAN SVĚRÁK / Hrají: Ondřej Svěrák, Zdeněk Svěrák, Oldřich 
Kaiser, Kristýna Nováková - Fuitová, Filip Čapka, Jiří Macháček ad.

Kuky se vrací scenáristy a režiséra Jana Svěráka je dob-
rodružný i poetický, rodinný příběh, v němž ovšem 
hlavní role přebírají hrdinové ze světa dětské předsta-
vivosti. Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze “zdravot-
ních důvodů“ musí pryč i jeho oblíbená hračka - růžo-
vý medvídek Kuky. Když maminka vyhodí Kukyho do 
popelnice, začne pracovat Ondrova fantazie, v níž pro-
žívá medvídkovy příběhy v neznámém přírodním světě. 
Je to ale opravdu jen sen malého kluka a nebo se Kuky 
skutečně vydal za největším dobrodružstvím svého 
plyšového života? Kuky se vrací představuje v kontextu 
současné domácí kinematografie skutečně jedinečný 
snímek a to nejen pro své zaměření na rodinné publi-
kum spojující dětského i dospělého diváka, ale i pro 
netradiční a moderní kombinaci hraného a animova-
ného příběhu, plného akční scén a vtipných dialogů.

Garfield 3D: Zvířecí 
jednotka zasahuje           
neděle 13. 6. 16.00 hod.
USA, Jižní Korea 2009 / 72 min. / přístupný / dabing / 110, 130  Kč
Režie: MARK A.Z. DIPPÉ / Hrají: Vladimír Čech (Garfiled, Garzooka), 
René Slováčková (Arlene, Starlena), Barbora Munzarová (Vetvix) ad.
Ve světě kreslených postaviček se objevuje svalnatý 
superkocour Garzooka s hrůzostrašnou zprávou o 
tom, že ve světě comicsů napadla zákeřná superpa-
douška Vetvix mírumilovnou planetu Dorkon a ukrad-
la vynález, který jí pomůže oba světy dobýt - moleku-
lární směšovač, který dokáže spojit do jedné dva libo-
volné předměty...nebo i lidi! Líný Garfield musí najít 
vůli připojit se ke svému superhrdinskému dvojníko-
vi Garzookovi a společně zachránit oba světy.

Hurvínek na  
scéně 3D           
středa 16. 6. 15.30, neděle 20. 6. 15.30, 
středa 23. 6. 15.30 hod.
ČR 2010 / 60 min. / 90, 110  Kč
Režie:  MARTIN KLÁSEK, DAVID HAVEL / Hrají: H. Štáchová, M.  Klásek.
Slavné loutky Spejbl a Hurvínek slaví letos kulaté 
výročí (90 let). U příležitosti těchto narozenin se divá-
kům naskýtá příležitost vidět legendárního Hurvínka 
a jeho přátele poprvé na velkých plátnech kin, a to 
hned ve 3D! Hurvínek s Máničkou čekají netrpělivě na 
příchod Mikuláše. Roztržitý pan Spejbl však na nadíl-
ku zapomněl, a tak se Hurvínek s Máničkou rozhod-
nou tuto „nehoráznost“ napravit tím, že se sami hod-
lají převléci za čerta a Mikuláše a překvapit taťuldu s 
bábinkou. Bábinka však Spejblovi pozapomenutou 
událost připomene, a tak si i pan Spejbl musí zajistit 
převlek čerta… A jak to dopadne, když se čertů sejde 
více než by mělo? A už jste viděli Máničku bruslit? 

Všichni dobří rodáci  
+ Česká rapsodie  
+ hosté: Vojtěch Jasný 
a Pavel Taussig   
čtvrtek 3. 6. 
16.00 hod.  
Československo 1968 / 115 
+ 20 min. / přístupný / na 
průkazku ZF zdarma, 50 Kč
Režie: VOJTĚCH JASNÝ / 
Hrají: Radoslav Brzobohatý, 
Věra Galatíková, Vlastimil 
Brodský, Eva Blažková, Wal-
demar Matuška, Marie Mál-
ková, Vladimír Menšík ad.
Téměř už legendární 
film režiséra Vojtěcha 
Jasného začíná v jed-
né malebné moravské 
vesnici v květnu 1945. 
Lidé tady prožívají nejkrásnější dny svého života, večer se 
všichni scházejí v hospodě U Vola při vínku a muzice, kde 
hlavní prim vede bezstarostný piják Zášínek. Přichází však 
únor 1948. Vesnice se rozděluje na dva nesmiřitelné tábo-
ry. Poklidné časy rodáků končí... Režisér Vojtěch Jasný sbí-
ral materiál pro Rodáky od roku 1946. Spolu s Kachyňovou 
a Procházkovou Nocí nevěsty přinesl pravdivé svědectví o 
poválečných osudech vesnice, především o dramatickém 
přelomu padesátých let Je to jeden z nejkrásnějších a myš-
lenkově nejhlubších filmů v celé historii naší kinematogra-
fie. Mnoho let byl pečlivě ukryt v trezoru, ale přesto mezi 
lidmi koloval na stovkách videokazet. Není to pouhé popis-
né vyprávění, ale básnické převyprávění dramatických lid-
ských osudů, které se dostaly do konfliktu s mocí, násilím a 
krutostí. Vojtěch Jasný ve filmu, který mu mimo jiné přine-
sl cenu za režii z MFF v Cannes 1968, poskytl mimořádnou 
příležitost plejádě našich hereckých osobností a životní roli 
nabídl především Radoslavu Brzobohatému. Snímek získal v 
roce 1968 na MFF v Cannes cenu za režii a technické provedení, ve stej-
ném roce zvítězil i na filmovém festivalu v Plzni. Jako bonus pro-
mítneme krátký dokument Vojtěcha Jasného Česká rapso-
die, pocházející z roku 1969.

Výstavy

Malovásek 2010  
30. 5. - 20.7. / kino Hvězda (sál+schodiště) 
Výtvarné práce malých „nedělních“ autorů 
Malovásku z  kina Hvězda za období únor - květen 
2010.

Výstava výtvar-
ných prací žáků 
SOŠ a Gymnázia 
Staré Město  
31. 5. - 8.6. / kino Hvězda (vestibul)
Vystavované práce vznikly v hodinách výtvarné 
výchovy pod vedením Mgr. Simony Kozumplíkové 
a jsou průřezem tvorby prvních a druhých ročníků. 
Široký záběr témat a technik umožňuje žákům uplat-
nit své tvůrčí schopnosti, dovednosti a talent. Inspira-
ci nacházejí v přírodě, v každodenním životě a hlavně 
v dílech významných umělců, jejichž tvorbu ve svých 
pracích často interpretují.

Okolóóó  
Hradišťááá V.:  
Chřiby neznámé...  
10. 6. - 20.7. / kino Hvězda (vestibul) 
Od roku 2002 se pravidelně vydává do Chřibů pod náz-
vem Expedice Chřiby skupina nadšenců, která oživuje 
staré a zapomenuté příběhy tohoto pohoří. Výsled-
kem byl v letech 2002-2005 publikovaný seriál a na něj 
navazující pentalogie Chřiby záhadné a mytické, v roce 
2008 a 2009 seriál a publikace Z Bunče na Komínky za 
příběhy Chřibů a nedávno ukončený seriál Na hradské. 
Během cest vznikl bohatý fotografický archiv, z něhož 
Bořek Žižlavský a jeho přátelé pro výstavu vybrali sou-
bor snímků přibližující Chřiby neznámé – lokality, které 
jsou zajímavé svou přírodní krásou anebo zapomen-
utým příběhem, ale protože leží mimo značené turis-
tické cesty jsou známy jen malému okruhu návštěvníků 
Chřibů. K vidění budou fotografie členů Expedice 
Chřiby: Bořek Žižlavský, Jiří Blaha, Ivo Hubík, Karel 
Grabovský. V průběhu vernisáže, která proběhne ve čtvrtek 10. 
6. v 18.15 hod., bude promítnut snímek Ivana Stříteského Chřiby 

– hory lidí a mýtů a zahraje živá hudba.

Nemilosrdná obžaloba kolektivizač-
ních procesů 50.let, kdy komunistic-
ký režim šel i přes mrtvoly. Mrazivý, 
zvolna gradující děj. Kameraman 
čaruje, herci hrají jako o život...  
Lima - www.csfd.cz

Vejdi do prázdna
úterý 1. 6.  
20.00 hod.
Enter the Void  / Francie, 
Itálie, Německo, Japonsko 
2009 / 161 min. / od 15 let / 
titulky / 65, 75 Kč
Režie: GASPAR NOÉ / Hrají: 
Nathaniel Brown, Paz de la 
Huerta, Marina Stone ad.
Po tragické smrti 
rodičů při autonehodě 
jsou sourozenci Oskar a 
Linda rozděleni. Znovu 
se setkávají až v Tokiu 

– v rušném, tajemném 
a pro dva mladé lidi 
nebezpečném městě. 
Oskar pracuje jako 
drogový dealer, Linda 
ve striptýzovém baru. 
Oba si slíbí, že už se 
za žádných okolností 
nikdy neopustí. Jedné 
noci je Oskar při po-
licejní šťáře zastřelen. 
Ale slib, který si dali, 
mu nedovolí opustit 
tento svět. Jeho duch 
bloudí nočním Tokiem 
a realita ztrácí pevné obrysy. Přítomnost se začíná míchat 
s minulostí i budoucností ve vizuálně úchvatný a přitom 
děsivý koktejl. Podmanivý film z prostředí tokijských 
nočních klubů, který vypráví o životě, o smrti a o lásce. 
Režisér Gaspar Noé v tomto snímku posouvá hranice fil-
mu a nabízí divákům nevšedně silný zážitek. Gaspar Noé 
(Sám proti všem, Zvrácený) patří mezi nejprovokativnější 
francouzské režiséry současnosti. Dějová linie filmu Ve-
jdi do prázdna vychází z příběhu sourozeneckého pouta, 
které zesílilo dlouhým odloučením. Ve skutečnosti však 
tento námět dovolil Gasparu Noému vytvořit film, který 
na pozadí klasického námětu, mluví o smrti a životu po 
životě. Noé ale nesklouzává k intelektuální exhibici. Ten-
to filmový trip, inspirovaný mimo jiné tibetskou knihou 
mrtvých, doprovází hudba jednoho z členů Daft Punk 
Thomase Bangaltera. Herecké obsazení hledal Noé mezi 
novou hereckou generací. Lindu ztvárnila mladá newyor-
ská herečka Paz de la Huerta, která nedávno zaujala ve 
filmu Jima Jarmusche Hranice ovládání (2009). Vejdi do 
prázdna je především silně senzuálním snímkem, který 
se pohybuje na pomezí halucinace a reality. Snímek byl na 
loňském MFF v Cannes nominován na Zlatou palmu a na katalánském 
MFF v Sitges získal cenu za nejlepší kameru a speciální cenu poroty.  

Serge Gainsbourg  
středa 2. 6.  
20.00 hod. 
Gainsbourg (Vie héroique) 
Francie, USA 2010 / 130min. 
/ od 12 let / 60, 70 Kč
Režie: JOANN SFAR / Hra-
jí: Eric Elmosnino, Mylene 
Jampanoi, Laetitia Casta, 
Lucy Gordon, Anna Moug-
lalis, Yolande Moreau, Sara 
Forestier ad. 
Pyšné Francii zazpíval 
parodii Marseillaisy v 
rytmu reggae, v pří-
mém přenosu si zapa-
loval cigarety bankov-
kami, svedl sex-sym-
bol Brigitte Bardot v 
dobách její největší 
slávy, jeho duet s Jane 
Birkin “Je t’aime... moi 
non plus“ odmítli hrát 
v několika zemích kvů-
li obscénnímu textu. 
Serge Gainsbourg byl 
provokatér a skanda-
lista stejně jako skvě-
lý hudebník a umělec. 
V porovnání s jeho životem jsou všichni pověstní rebelo-
vé 20. století jen vzteklé děti. Koho urazil a svedl, jaké hity 
nesou jeho rukopis a kam až sahalo jeho charizma ukáže 
film Gainsbourg, který je stejně zábavný a bouřlivý jako 
celý Gainsbourgův život.  Fragmentárně zachycený příběh 
odhaluje jeho dětství v průběhu druhé světové války, ale 
hlavně Gainsbourgovu fascinaci ženami. Těžištěm filmu je 

Nezastavitelný tvůrce Woody Allen 
jede na svém filozofujícím kolovrát-
ku dál a v jádru nám představuje 
příběh, postavy a obsah obdobný, 
jako už mnohokrát. I nyní to cel-
kem vychází, jeho úhel pohledu na 
vztahy, život a nejrůznější společen-
ské glosy je zase trochu posunutý a 
aktualizovaný. Děj sice neobsahuje 
takřka nic, čím by mne vyloženě 
nadchnul, ovšem nenarazil jsem 
tam také na nic, co by mne urazilo 
a nudilo. Škoda, že Allen už nějaký 
čas nemá na to odehrát hlavní roli, 
pořád jsem čekal, kdy po těch scho-
dech z patra bytu sejde sám pokulhá-
vající maestro. Boris, hlavní to posta-
va, je prostě on. Jeho herecká náhra-
da je ovšem ideální, huba mu taky 
jede jako kulomet. Taktéž náhrada 
jeho nedávné „evropské“ múzy Scar-
lett Johansson za (ještě mladší) Evan 
Rachel Wood nebyla špatnou volbou, 
svoji roli naivní maloměstské miss 
zvládla výborně...
Renton - www.csfd.cz

Chtělo by to víc používat při střihu 
nůžky, ale jinak mi ten film zlepšil 
náladu. Chvilku mi trvalo, než jsem si 
zvykla na nosaté Sergeovo alter ego, 
ale pak jsem si řekla, vlastně proč 
ne? Není to nijak objevný snímek 
a francouzský písničkář nepatří k 
umělcům, o kterých bych přemýšlela, 
nebo bez nich nemohla žít, ale jako 
každý životopisný film čerpá i tenhle 
příběh sílu z toho, že se skutečně stal. 
A je vcelku jedno jestli přesně takhle 
(což asi určitě ne), nebo to byl jen 
dojem, který Gainsbourg udělal na 
scénáristu, režiséra a herce. Film jako 
celek na mě zapůsobil otevřeností 
a svobodomyslností, která byla sice 
zničující, ale zároveň i tvořivá.
rikitiki - www.csfd.cz

Prémie ZF: Brazil 
čtvrtek 10. 6. 
16.00 hod.
Velká Británie 1985 / 
131 min. / od 12 let / na 
průkazku ZF zdarma 
Režie: TERRY GILLIAM / 
Hrají: Jonathan Pryce, Rob-
ert De Niro, Katherine 
Helmond, Ian Holm, Bob 
Hoskins, Michael Palin, Ian 
Richardson ad.
Brazil je pozoruhod-
ný film i díky své scé-
nografii založené 
na obludně po-
jaté architektuře 
mrakodrapů. Tato kon-
cepce velmi zdařile 
vytváří dojem hloubek 
i dálek, širokého a 
hromadně zaby-
dleného prostoru, v 
němž spektakulárně 
vybuchují neustále 
se množící exploze. 
Neméně sugestivně 
jsou vylíčeny také „ret-
ro-futuristické“ tech-
nické vynálezy a infra-
struktura – monitory 
počítačů jsou insta-
lovány na starožitných 
psacích strojích, na 
úřadech funguje potrubní pošta, divoká změť rour a had-
ic uschovaných ve stěnách připomíná vyhřezlé vnitřnosti 
celého mocenského systému. Přitom absurdní vzhled i 
fungování těchto rekvizit a kulis je pro Gilliama neutucha-
jícím zdrojem pro vytváření neočekávaných komických 
efektů (kupříkladu policejní zásah začíná vždy proražením 
kruhového otvoru ve stropě, jímž se vzápětí spustí speciál-
ní komando; prověřovací přístroje napodobující kolébavé 
lidské oko, jsou až trapně směšné svojí nemotorností; v 
televizi se uvádějí komedie s bratry Marxovými atd.). Cho-
vání lidí z „lepší“ společnosti se vyznačuje satirickou kari-
katurou hraničící až s nechutností (postarší dáma, která 
si kvůli mladistvému vzhledu nechává extrémně vyta-
hovat lícní partie). Absurdní přemrštěností se vyznačují 
také propagační hesla sloužící totalitarismu („Vzájemným 
podezíráním k lepší důvěře“) – Terry Gilliam se ostatně 
nechal inspirovat autentickými plakátovými texty ze druhé 
světové války. Snímek v roce 1986 získal cenu BAFTA za nejlepší 
produkcí a speciální vizuální efekty a byl také nominován na Oscara za 
nejlepší scénář a nejlepší výtvarný počin.

... Terry Gilliam natočilt satiru a 
alegorii totalitní společnosti po 
svém, přidal prvky komedie a sci-fi 
a tím podle mě rozzlobil velkou část 
skalních fanoužků Orwellovy knihy, 
kteří nepřekousli velké překopání 
děje, vynechání spousty pasáží a 
zasazení do jiného kontextu. Já to 
všechno beru jako záměr, fantasma-
gorické zobrazení života jednoho 
bezvýznamného úředníčka ve světě 
ovládaném Velkým Bratrem, kde 
ani on ani divák vlastně netuší, co se 
děje a co si může dovolit, kde končí 
svoboda a začíná fantazie. Absurdní 
navrstvení jednotlivých linií a tro-
chu přehnané některé pasáže mi 
zabraňují dát nejvyšší hodnocení, 
ale ráda se na do detailu promyšlené 
Brazil podívám znova a znova a budu 
objevovat další drobnosti a souvis-
losti, až ho třeba nakonec i 100% 
pochopím....
Galadriel - www.csfd.cz

 Gaspard Noé mi udělal velkou radost 
tím, jak důsledně se přidržel svých 
jedinečných metod. Vejdi do prázdna 
je stylově srovnatelný se Zvráceným 
i s krátkým filmem We Fuck Alone. Je 
to ovšem (bohužel) především kame-
ramanská exhibice, byť beze špetky 
nadsázky bezkonkurenční, zatímco 
režijní koncepce je ve srovnání se 
Zvráceným daleko méně koherentní. 
z metody se tudíž stává atrakce spíše 
než prostředek k něčemu většímu, 
než čím je navýšení vizuální slasti. 
do značné míry by se dal snímek 
považovat i za poněkud nedotažený, 
ale smělý a pozornostihodný experi-
ment, jak divákům filmovou cestou 
zprostředkovat zážitek z hodně 
silného tripu.. 
Eodeon - www.csfd.cz

Nedělní Malovásky 
opět po prázdninách!

Příběh starého orchestru Bolšoj 
Těatru, který byl v dobách tuhého 
Brežněvova režimu zlikvidován, aby 
se po třiceti letech vrátil z ilegality 
(samozřejmě podvodně a pokoutně, 
z pozice naprostých outsiderů), strhl 
Paříž a ohromil svět... tomu říkám 
námět na sentimentální exhibici. 
Rumunský režisér Radu Mihail-
eanu však v počátečních pasážích 
snímku „Koncert“ mile překvapuje 
koňskou dávkou parodie, sarkasmu 
i zvládnutých komediálních gagů, 
které jinak city prošpikovaný příběh 
elegantně odlehčují. Vynikající 
herecký ansámbl ruských herců 
působí sehraně a diváka si získá 
na svou stranu zaujetím a břitkým 
ironizováním...
Marigold - www.csfd.cz

Koncerty / Akce

Berlínští filharmo-
nikové, Renée Fle-
ming (soprán)  
- živý koncert v digitální 
HD kvalitě přenášený 
satelitem do ČR
neděle 27. 6. 20.00 hod.
Německo 2010 / 100 min. / 200 Kč (předprodej) 250Kč (na 
místě); na průkazku ART sleva 20%
Režie: BERLINER PHILHAMONIKER, ION MARIN / Soprán: Renée 
Fleming (zvláštní host) / Dirigent: Ion Marin / Hrají: Berlínští 
filharmonikové
Berlínský Waldbühne je jedním z nejkrásnějších venko-
vních amfiteátrů na evropském kontinentu. Každoročně 
hostí letní koncerty Berlínských filharmoniků, které se s 
více než 20 tisíci návštěvníky řadí mezi nejoblíbenější 
koncerty klasické hudby na světě. Letos vystupují 
Berlínští filharmonikové pod taktovkou Iona Marina, 
jednoho z nejlepších dirigentů současnosti. Na svém 
posledním koncertu letošní sezóny přivítají „krásný hlas 
z Ameriky“, držitelku ceny Grammy Award, výjimečnou 
sopranistku Renée Fleming, která si získala nadšené 
posluchače po celém světě. Fleming slaví úspěchy 
v širokém spektru hudebních stylů, ale nejvýrazněji 
se její umění projevuje v operní tvorbě a recitálech. 
Během „noci lásky“ zazní ukázky z děl M. Mussorgského, 


