červen 2
16.–30. června
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

Prázdniny aj stěhování kina Hvězda
za krkem
A že je pořád tá kriza. Ekonomická, aj
řecká. A tá politika a volby jedny za
nama a další před nama a politika na
každém kroku a skorem vždycky na
otravu. Krve aj nálady. A ešče aj tá ropa
v zálivu, Mexickém. A napřed prší tolik
dní v kuse a pak povodně a teď zasej
horko ke zdechnutí.
A tož to nee! Tak to my se se školním
rokem a sezónou rozloučíme schválně „po řecku“ a nesmrtelný Řek Zorba
i následné tradiční Zlaté kopulování ve
čtvrtek 24.6. ukáže, jak se radovat ze života. (Více o akci na zadní straně nebo na
našem webu.)
A v červenci se potkáme také, ale po
filmovce už se budem stěhovat, takže v
srpnu vám nabídneme jenom letní kino
v parku. Kino Hvězda se bude několik
dlouhých měsíců až do léta 2011 generálně opravovat a my... No a o tom příště.
Josef Korvas

Hradišťské
kulturní léto
a Městská kina

18.-19.6., 2.-3.7. Letní kino
Smetanovy sady (projekce)
do 20.7. Chřiby neznámé

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

(výstava z cyklu Okolóóó Hradišťááá V.)

Smetanovy sady (park)

27.6. Renée Fleming a
Berlínští filharmonikové

filmový doprovod i oživení
Hradišťského kulturního
léta

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

více na: www.mkuh.cz

Letní kino

16. st 15.30 Hurvínek na scéně 3D – ČR 2010 / 60 min. / 3D-Cinema / 90, 110 Kč
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
17. čt 16.00 Toyen – ČR 2005 / 63 min. / od 12 let / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
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
18. pá 16.00 Hurvínek na scéně 3D – ČR 2010 / 60 min. / 3D-Cinema / 110 Kč
17.30 Kick-Ass – USA, Velká Británie 2010 / 106 min. / od 15 let / D-Cinema / titulky / 85 Kč
20.00 Mamas & Papas – ČR 2010 / 110 min. / 80 Kč
20.45 Mamma Mia! – USA, Velká Británie 2008 / 108 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / zdarma / Smetanovy sady
19. so 16.00 Hurvínek na scéně 3D– ČR 2010 / 60 min. / 3D-Cinema / 110 Kč
17.30 Kick-Ass – USA, Velká Británie 2010 / 106 min. / od 15 let / D-Cinema / titulky / 85 Kč
20.00 Mamas & Papas – ČR 2010 / 110 min. / 80 Kč
20.45 Účastníci zájezdu – ČR 2006 / 113 min. / přístupný / zdarma / Smetanovy sady
20. ne 15.30 Hurvínek na scéně 3D – ČR 2010 / 60 min. / 3D-Cinema / 90, 110 Kč
17.00 Kick-Ass – USA, Velká Británie 2010 / 106 min. / od 15 let / D-Cinema / titulky / 85 Kč
19.30 Mamas & Papas – ČR 2010 / 110 min. / 80 Kč
21. po 16.00 Hurvínek na scéně 3D – ČR 2010 / 60 min. / 3D-Cinema / 110 Kč
17.30 Kick-Ass – USA, Velká Británie 2010 / 106 min. / od 15 let / D-Cinema / titulky / 85 Kč
22. út 16.00 Hurvínek na scéně 3D – ČR 2010 / 60 min. / 3D-Cinema / 110 Kč
17.30 Kick-Ass – USA, Velká Británie 2010 / 106 min. / od 15 let / D-Cinema / titulky / 85 Kč
23. st 15.30 Hurvínek na scéně 3D – ČR 2010 / 60 min. / 3D-Cinema / 90, 110 Kč
17.00 Kick-Ass – USA, Velká Británie 2010 / 106 min. / od 15 let / D-Cinema / titulky / 85 Kč
19.30 Řek Zorba – USA, Velká Británie, Řecko 1964 / 142 min. / 60, 80 Kč
24. čt 16.00 Řek Zorba – USA, Velká Británie, Řecko 1964 / 142 min. / na průkaz ZF zdarma, 80 Kč
18.30 Zlaté kopulování: V řecko-balkánském duchu s hudebním překvapením - kopule kina
20.00 Sex ve městě 2 – USA 2010 / 142 min. / do 12 let / titulky / 85 Kč
25. pá 16.00 Toy story 3: Příběh hraček 3D – USA 2010 / 86 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 165 Kč
17.45 Sex ve městě 2 – USA 2010 / 142 min. / do 12 let / titulky / 85 Kč
20.30 Avatar 3D – USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / ŠÚ / 110 Kč
26. so 16.00 Toy story 3: Příběh hraček 3D – USA 2010 / 86 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 165 Kč
17.45 Sex ve městě 2 – USA 2010 / 142 min. / do 12 let / titulky / 85 Kč
20.15 Doktor od Jezera hrochů – ČR 2009 / 102 min. / přístupný / 75 Kč
27. ne 15.30 Toy story 3: Příběh hraček 3D – USA 2010 / 86 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 155, 165 Kč
17.15 Sex ve městě 2 – USA 2010 / 142 min. / do 12 let / titulky / 85 Kč
20.15 Berlínští filharmonikové, Renée Fleming - soprán – 100 min. / 200, 250Kč; na průk. ART sleva 20%
28. po 16.30 Toy story 3: Příběh hraček 3D – USA 2010 / 86 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 165 Kč
18.30 Sex ve městě 2 – USA 2010 / 142 min. / do 12 let / titulky / 85 Kč
29. út 16.30 Toy story 3: Příběh hraček 3D – USA 2010 / 86 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 165 Kč
18.30 Alenka v říši divů 3D – USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 130 Kč
20.00 Sex ve městě 2 – USA 2010 / 142 min. / do 12 let / titulky / 85 Kč
30. st 15.30 Toy story 3: Příběh hraček 3D – USA 2010 / 86 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 155, 165 Kč
17.30 Sex ve městě 2 – USA 2010 / 142 min. / do 12 let / titulky / 85 Kč
20.00 Nauka o snech – Francie 2006 / 105 min. / na průkazku ART zdarma, 50 Kč
1. čt 16.30 Kuky se vrací – ČR 2010 / D-Cinema / 95 min. / 100 Kč
18.15 Twilight sága: Zatmění – USA 2010 / 124 min. / od 12 let / 90 Kč
20.30 Sherlock Holmes – USA, Velká Británie 2010 / 106 min. / od 15 let / D-Cinema / titulky / 85 Kč
2. pá 16.30 Kuky se vrací – ČR 2010 / D-Cinema / 95 min. / 100 Kč
18.15 Twilight sága: Zatmění – USA 2010 / 124 min. / od 12 let / 90 Kč
20.30 Avatar 3D – USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / ŠÚ / 110 Kč
21.00 Once – Irsko 2006 / 83 min. / zdarma / Smetanovy sady
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Filmové premiéry a novinky
Hurvínek na scéně 3D

Bijásek

ART
ZF
ZF

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 v roce 2010 kulaté výročí
(90 let). U příležitosti těchto narozenin přichází do kin speciální
představení ve 3D. Poprvé se tak divákům naskýtá příležitost
vidět legendárního Hurvínka a jeho přátele na velkých plátnech v celé České republice. Když se řekne Mikuláš, tak si každý představí tajemného muže s bílým plnovousem, vysokou
čepicí a berlou v ruce, kterého doprovází anděl s čertem. Hodné děti jsou obdarovávány dobrotami, zatímco ty neposlušné čeká punčocha plná uhlí. Také Hurvínek s Máničkou čekali
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 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? Pohádka plná napětí, ale i písniček a zimních radovánek. A už jste viděli Máničku bruslit?

StreetDance 3D
Best of
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Letní kino

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 jejich 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.
Podmínkou ale je, že budou spolupracovat s jejími baletními tanečníky. Najdou tyto dvě skupiny tanečníků způsob, jak
před finále tanečního mistrovství a před konkurzem do britského Královského baletu začít spolupracovat?

životě a smrti, a našim přirozeným vrozeným povinnostem a
zákonům, které nejsme schopni obejít, bez ohledu na to, jak
moc se snažíme. Ale stejně se o to stále pokoušíme.“ Téma
vztahů mezi rodiči a dětmi se prolíná vlastně všemi filmy Alice Nellis – od debutu Ene Bene až Tajnostem. Čím ji právě
rodičovství tolik přitahuje, že se na něj stále snaží dívat z rozličných úhlů?

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, Whoopi Goldberg ad.
Ve filmu Toy Story 3: Příběh hraček 3D se tvůrci milované série
příběhů o hračkách „Toy Story“ vrací do kouzelného světa nám
dobře známých hraček. Chlapec Andy už vyrostl a chystá se
na vysokou školu. Buzze, Woodyho a zbytek hraček tak čeká
nejistá budoucnost. TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK 3D je zbrusu nová dobrodružná komedie, ve které se naši staří známí
hrdinové dostanou do školky plné rozjívených dětí a batolat.
Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou dočkat až dostanou tyhle „nové“ hračky do svých malých, upatlaných ručiček.
Přestože naše hrdiny čeká nejedna horká chvilka, dobře ví, že
nesmí jeden druhého zradit a že se musí pohromadě. A k tomu
všemu čeká panenku Barbie první osudové setkání s Kenem.

Sex ve městě 2

Sex and the City 2 / USA 2010 / 142 min. / do 12 let / titulky / 85 Kč
Režie: MICHAEL PATRICK KING / Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth, David Eigenberg, Evan Handler ad.

Kick-Ass

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 (Aaron Johnson) nevyniká žádnými zvláštními schopnostmi. Jediné, co ho baví,
jsou komiksy. Ty ho taky inspirují natolik, že se rozhodne
stát se superhrdinou! Bohužel mu k tomu ale chybí to nejdůležitější - nadpřirozené schopnosti… To ho ale nemůže
odradit a jako každý správný superhrdina si vybírá přezdívku, Kick-Ass. Dave ale není jediným superhrdinou v tomto
prostoru. Nebojácné a dobře secvičené duo otce s dcerou
Big Daddy (Nicolas Cage) a Hit Girl (Chloe Grace Moretz) 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 života
řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství. Záměrem scenáristky a režisérky Alice
Nellis je ukázat pomocí souběžného vyprávění několika 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 relativitu a absurditu
daných situací,“ říká Alice Nellis a dodává: „Zatímco vidíme,
že žena zvažující možnost dát dítě k adopci věří, že její problém by jednoduše vyřešil dostatek peněz, příběh lékařky,
která ztratila své dítě, nám sděluje, že peníze neznamenají
nic. Zatímco mladý pár směřující k interrupci si myslí, že svůj
život zachrání tím, když nebude mít dítě, manželé, kteří se
rozhodnou pro adopci, jsou přesvědčeni, že jejich vztah dítě
zachrání. Všechna řešení jsou relativní. V jádru se vždycky
dostaneme k jednoduchým přírodním zákonitostem, těm o

Zábava, móda, přátelství – nejen toto všechno znovu přináší
film Sex ve městě 2, ve kterém se vrací Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis)
a Miranda (Cynthia Nixon). Poznejte jejich životy a lásky po
dvou letech v pokračování, které opravdu září. Co se stane po
tom, co řeknete své „Ano“? Život je takový, jaký si ho dámy
vždycky přály, ale nebyl by to „Sex ve městě”, kdyby život
neměl v záloze pár překvapení... Tentokrát v podobě úžásného dobrodružství plného slunce, které čtveřici žen přímo
smete z New Yorku do jednoho z nejluxusnějších exotických
míst na zemi, kde party nikdy nekončí a něco tajemného je
za každým rohem. Je to únik, který přichází v ten pravý okamžik pro všechny čtyři kamarádky, které bojují proti tradiční
roli manželství, mateřství a věcí s nimi spojených. Koneckonců, někdy si prostě musíte vyrazit ven na dámskou jízdu...

Best of 1/2 2010
Avatar 3D

Avatar / USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / ŠÚ /
110 Kč
Režie: JAMES CAMERON / Hrají: Sam Worthington, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, Zoe Saldana ad.
Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi
naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací.
Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné
místo s obyvatelstvem - Na’vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka vyslaná ze Země na své průzkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný minerál, který
by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. Pobyt na Pandoře je ovšem pro člověka možný teprve po vytvoření jeho

genetického dvojníka, hybrida Avataru, který může být
ovládán psychikou oddělenou od lidského těla a fyzicky odpovídá původnímu obyvatelstvu Pandory, které má fluorescentní modrou kůži a dosahuje 3m výšky.
Na tuto náročnou misi je vybrán také Jake Sully, bývalý
námořník, který byl při jedné ze svých předešlých misí
paralyzován od pasu dolů. Právě šance opět chodit přiměla Jakea, aby se do programu Avatar přihlásil. Průzkumná mise je vyslána a po přistání na Pandoře je zcela
ohromena rozmanitostí místní vegetace. Stromy dosahují výšky mrakodrapů a světélkující prales je plný nádherných tvorů, ale také hrozných prehistorických predátorů... I když se zdá, že po počáteční nedůvěře lidí Na’vi
se posádce podařilo adaptovat a také získat prostor pro
diplomatickou misi, Pandořané se rozhodně nehodlají
nechat kolonizovat a dojde ke tvrdému střetu. Jake, který se postupně sblížil s místním obyvatelstvem, a především s místní princeznou Neytiri, stojí před rozhodnutím,
za koho bojovat ve finální bitvě, která má rozhodnout
o osudu a vývoji celého světa. Film získal Zlaté glóby 2010 v
kategoriích nejlepší film-drama a nejlepší režie a 3 Oscary za nejlepší kameru, nejlepší výprava a dekorace a nejlepší vizuální efekty.

Doktor od Jezera hrochů

ČR 2009 / 102 min. / přístupný / 75 Kč
Režie: ZDENĚK TROŠKA / Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří
Langmajer, Tereza Bebarová, Jitka Smutná, Alžběta Stanková,
Adéla Gondíková, Bohumil Klepl, Oldřich Navrátil ad.
Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje v pražské
nemocnici na interně a žije v bytě se svou manželkou
a její matkou. Již na samém začátku příběhu
jsme zasvěceni do složitého propletence jejich
vztahů, kterým bezkonkurenčně dominuje rázná
tchyně Marie Košvancová, která si pro svou atraktivní, ziskuchtivou a vypočítavou dceru vždycky
přála prvotřídní partii, nejlépe lékaře, zámožného,
úspěšného a váženého. Čeněk Dobešek snad ještě
před pár lety, když si její dceru Zuzanu bral, mohl její
představu naplnit. Dnes je ovšem panovačná matrona zcela pohoršena Dobeškovou nedostatečnou
ctižádostivostí, přílišnou dobrotou a hlavně neschopností vydělat dostatek peněz na drahé auto
a vilu na pražské Ořechovce… Zdánlivě s dobrým
úmyslem chránit jeho upadající čest a podporovat
jeho sebevědomí ho napomíná a usměrňuje, či spíše
kritizuje a diriguje, ve skutečnosti ale nemyslí na nic
jiného, než jak ho nějakým způsobem přimět k vysokému výdělku...

Alenka v říši divů 3D

Alice in Wonderland / USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 130 Kč
Režie: TIM BURTON / Hrají: Mia Wasikowska, Johnny Depp,
Geraldine James, Michael Sheen, Helena Bonham Carter, Anne
Hathaway, Crispin Glover, Christopher Lee ad.
Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou čeká zážitek,
na který hned tak nezapomene. Když ji na viktoriánské zahradní slavnosti požádá o ruku Hamish, bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových,
sebere se a uteče pryč. Vydá se za Bílý králíkem ve
vestě a s kapesními hodinkami, kterého uvidí pospíchat po louce. Bílý králík záhy zmizí do králičí
nory. Alenka pocítí zvláštní nutkání následovat ho,
do nory spadne a po pádu, který působí skoro jako
podivný sen, se ocitne v kruhové místnosti s celou
řadou dveří. Poté, co okusí z lahvičky s nápisem „Vypij mě“, jejíž obsah způsobí, že se zmenší, a zakousne
koláč, na kterém je zdobeně napsáno „Sněz mě“ a po
kterém se zase zvětší, se jí nakonec podaří jedněmi z
dveří projít a ocitá se v ohromující a fantastické Říši
divů, které jeho obyvatelé říkají Podzemní říše. Tam
se setkává s celou škálou pozoruhodných postav, od
vychloubačné Plšice až po potrhlého Kloboučníka,
od ušklebeného kocoura Šklíby až po houseňáka
Absaloma, kouřícího vodní dýmku, od podivné Bílé
královny až po její záštiplnou starší sestru Srdcovou
královnu, krutou vládkyni Podzemní říše.

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

Hurvínek na
scéně 3D

Toy story 3: Příběh
hraček 3D

středa 16. 6. 15.30, neděle 20. 6. 15.30,
středa 23. 6. 15.30 hod.

neděle 27. 6. 15.30, středa 30. 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 divákům 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 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 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?

Ve filmu Toy Story 3: Příběh hraček 3D se tvůrci milované série příběhů o hračkách „Toy Story“ vrací do
kouzelného světa nám dobře známých hraček. Chlapec Andy už vyrostl a chystá se na vysokou školu. Buzze,
Woodyho a zbytek hraček tak čeká nejistá budoucnost. TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK 3D je zbrusu nová
dobrodružná komedie, ve které se naši staří známí hrdinové dostanou do školky plné rozjívených dětí a batolat.
Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou dočkat
až dostanou tyhle „nové“ hračky do svých malých, upatlaných ručiček. Přestože naše hrdiny čeká nejedna
horká chvilka, dobře ví, že nesmí jeden druhého zradit
a že se musí pohromadě. A k tomu všemu čeká panenku Barbie první osudové setkání s Kenem.

Výtvarné práce malých„nedělních“ autorů Malovásku
z kina Hvězda za období únor - květen 2010.

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 soubor snímků přibližující Chřiby neznámé – lokality, které
jsou zajímavé svou přírodní krásou anebo zapomenutým příběhem, ale protože leží mimo značené turistické cesty jsou známy jen malému okruhu návštěvníků
Chřibů. K vidění jsou fotografie členů Expedice Chřiby:
Bořek Žižlavský, Jiří Blaha, Ivo Hubík, Karel Grabovský.

Okolóóó
Hradišťááá V.:
Chřiby neznámé...
10. 6. - 20.7. / kino Hvězda (vestibul)

Od roku 2002 se pravidelně vydává do Chřibů pod názvem Expedice Chřiby skupina nadšenců, která oživuje
staré a zapomenuté příběhy tohoto pohoří. Výsled-

Letní filmová škola (23. 7. - 1. 8.)
36. LFŠ v kostce
- největší nesoutěžní filmový festival v ČR
- 9 promítacích míst, z toho 2 letní kina
- více než 250 celovečerních snímků (200 krátkometrážních)
- nové uspořádání programových sekcí (Fokus, Inventura, Spektrum, Visegradský horizont, AČFK uvádí,
Zvláštní uvedení)
- distribuční novinky, předpremiéry a premiéry AČFK
(Já taky, Pan Nikdo, Bunny a býk, Bibliotheque Pascal,
Puškvorec a další)
- kompletní retrospektiva Jacquese Tatiho, retrospektivy Bély Tarra, Fridrika Thóra Fridrikssona, Hrafn Gunnlaugssona, Dagura Káriho, Kena Loache, Roberta
Glińského, Ivana Fíly, Lisandra Alonsa
- Fokus: Island představí kompletní historii islandské
kinematografie
- největší kolekce filmu noir na 35mm kopiích v originálním znění (slovníkové heslo Filmové čítanky)
- kurátorská sekce Nový latinskoamerický film a retrospektiva argentinského režiséra Lisandra Alonsa
- připomenutí Mistrovství světa ve fotbale
- program věnovaný historii a budoucnosti věznice v
Uherském Hradišti
- první díl publikační řady Otisk AČFK a nakladatelství
Casablanca – monografický sborník Béla Tarr: V oku
velryby
- Film a živá hudba – progresivní české kapely + tvorba komika Maxe Lindera a 80. výročí Lona Chaneyho
- Každodennost normalizace v programu Přepisování
minulosti – od Menzelova traktátu Kdo hledá zlaté

Připravujeme

dno ke Špačkovým Poutům
- bohatý program pro filmové kluby a seminář Digitální kino od A do Z věnovaný digitalizaci kin a restaurovaným filmům
- přednášky, kinolektoráty, Lekce filmu významných
tvůrců, více než třetina filmů s odborným lektorským
úvodem
- Výroční ceny AČFK – Stanislav Szomolányi, Ken
Loach, Béla Tarr, Fridrik Thór Fridriksson
- největší výstava Československého filmového plakátu 1960 – 1989 v ČR (Slovácké muzeum)

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Toyen

Konec monopolu!

čtvrtek 17. 6.
16.00 hod.

ČR 2005 / 63 min. / od 12
let / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
Režie: JAN NĚMEC / Hrají: Zuzana Stivínová, Jan
Budař, Tobiáš Jirous, Marek
Bouda ad.
Jestli jsem se kdy setkala s géniem,
Velký ateliér, hangár
pak to musel být jedině Jan Němec.
či cirkusový stan. Zde
Propojení obrazu a obrazu, bez
zbudujeme velký svět
hudby se zvuky, bez děje s příběhem.
Toyen
(1902-1980)
Toyen jako žena, jako umělkyně,
a Jindřicha Heislera jako láska, Zuzana Stivínová ve stí(1914-1953), předních nech světla, Jan Budař mýtus světevropských surrealistů. la. Stačí jen ty obrázky pozorovat
Kulisa se bude skládat z a nechat svoji fantazii a myšlenky
fragmentů bytů, hotelů, rozběhnout se všemi směry. Zážikaváren a ulic. Koupel- tek na celý život, krásný, hluboký a
na a vana v bytě Toyen, přitom prchavý...Surrealismus ve své
residence, kde 4 roky esenciální podobě.
bydlel Heisler, Žid, kte- Lynn - www.csfd.cz
rý se nedostavil k transportu, a kde on a jeho milenka vytvářeli umění. Malířská
výbava, klobouky, peněženky, fotografická výbava, rádiová
hlášení přibližně z let 1930 – 1970. Amatérské filmy, natočené Toyen a Heislerem. Pronikneme do obrazů a uměleckých děl v tomto vskutku fantaskním světě. Zepředu, zezadu, skrze režné malířské plátno. Surrealismus jako základ
jejich naprosté nezávislosti na politice, režimech, národnosti, bohatství a chudobě. Přežijí hrůzy nacismu i komunismu.
Vytváření seberealizace, nezávislosti a svobody. Vnitřní síla,
puzení, energie jejich nevšedního vztahu, jejich lásky. Toyen
někdy jako muž, jindy jako obhájce hrubé erotiky, dokonce
pornografie. Toyen ani Heisler nebyli nikdy v manželském
svazku. Neměli děti. Spolu, jeden vedle druhého, vynalezli
nové umělecké přístupy, poezii, koláž, fotografické techniky, reklamní artefakty... Film Toyen, založený na historických
faktech a konkrétních uměleckých dílech, nepředstavuje
životopisný příběh, ani dokument o tomto období a jeho
umění. Film bude existovat zcela nezávisle jako originální
umělecké dílo, které má vlastní svět a vlastní poetiku. Snímek
byl v roce 2006 vyhlášen nejlepším filmem na Plzeňském filmovém festivalu a byl nominován na Českého lva za nejlepší výtvarný počin.

Přímý přenos vážné hudby satelitem v HD kvalitě:
předzvěst multifukční budoucnosti kina
Digitalizace kina Hvězda neznamená „jen“ lepší obraz i zvuk filmových projekcí a 3D. Další výhodou digitálního promítacího zařízení je i možnost využít jej na nefilmové projekce - například přenosy ze zajímavých sportovních událostí, koncertů
a oper. Na konec června jsme připravili premiéru těchto projekcí v podobě lahůdky pro milovníky vážné hudby: přímý
přenos ze závěrečného koncertu sezóny Berlínských filharmoniků s hostující hvězdnou sopranistkou a držitelkou ceny
Grammy Award Renée Fleming - samozřejmě v 5.1 kanálovém zvuku a HD obrazové kvalitě. Do ČR je přenos vysílán satelitem a speciální digitální satelitní receiver umožnující projekci v HD jej pak v kině promítne na plátno. Berlínský Waldbühne
je jedním z nejkrásnějších venkovních amfiteátrů na evropském kontinentu. Atmosféra ve Waldbühne je vždy neobyčejná a nekonvenčně uvolněná. Lidé si přinášejí šampaňské, lososy a kaviár, takže se z areálu stává velký gigantický piknik.
Zářící svíce proměňují amfiteátr v ideální místo se skvělou atmosférou pro nezapomenutelný zážitek ze skvělé hudby. I vy
můžete být u toho - díky několika kamerám si vychutnáte úžasné detailní záběry i panaromata. Těšíme se na vás!

Baaria
Výstavy

30. 5. - 20.7. / kino Hvězda (sál)

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

USA 2010 / 86 min. / přístupný / dabing / 155, 165 Kč
Režie: LEE UNKRICH / Hrají: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack,
Michael Keaton, Ned Beatty, Wallace Shawn, Don Rickles, Whoopi
Goldberg, Jeff Garlin, R. Lee Ermey, Laurie Metcalf ad.

Nedělní Malovásky
opět po prázdninách!

Malovásek 2010

.

středa 16. 6.
19.30 hod.

Berlínští filharmonikové, Renée Fleming

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

Baaria / Itálie, Francie 2009
/ 150 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč
Režie: GIUSEPPE TORNATORE / Hrají: Monica Bellucci, Raoul Bova, Ángela Molina, Enrico Lo Verso, Laura
Velkolepý film s bohatou výpravou
Chiatti ad.
a výtvarným stylem. Velké množství
Nový snímek slavného postav a postaviček rozehrávají
sicilského režiséra a příběh předválečné, válečné i pováNěmecko 2010 / 100 min. /
scénáristy je zčásti au- lečné Sicílie. O vliv se zde postupně a
200 Kč (předprodej) 250Kč
tobiografickým dílem. střídavě perou mafie, fašisté, komu(na místě); na průkazku
Děj odehrávající se v nisté, příznivci i odpůrci krále, lidovci
ART sleva 20%
rozmezí 30. a 70. let i socialisté a další členové různých
Režie: BERLINER PHILminulého století líčí politických a sociálních proudů. Film
HAMONIKER, ION MARIN
osudy několika ro- je směsí více žánrů - je to drama i
/ Soprán: Renée Fleming Hlavní hvězdou bude speciální host
din a společnosti na tragédie, částečně válečný film. Má
(zvláštní host) / Dirigent: večera, skvělá sopranistka René
režisérově rodné Sicílii, v sobě však i velkou dávku poetiIon Marin / Hrají: Berlínští Fleming. V přímém přenosu z Waldkonkrétně v provincii ky a humoru. Je to Itálie. Chudá a
filharmonikové
Bagheria, označované energická. Dva a půl hodiny trvající
bühne (Lesní aréna) se objeví i český
Berlínský Waldbühne hornový virtuóz Radek Baborák.
tamním lidovým diale- film rozhodně není nudný. Ten, kdo
je považován za jeden
ktem Baaria. Výpravné film již viděl ví, že než uschne ten
z nejkrásnějších venkovních amfiteátrů na evropském
historické
drama plivanec na zemi, stihne se více, než
kontinentu. Každoročně hostí letní koncerty Berlínských
mapuje život tří gen- doběhnout pro cigára.
filharmoniků, které se s více než 20 tisíci návštěvníky řadí
erací a v rámci příběhu hvezdyn - www.fdb.cz
mezi nejoblíbenější koncerty klasické hudby na světě.
zachycuje proměňující
se politické pozadí Itálie - od vzestupu fašistického hnutí Letos vystupují Berlínští filharmonikové pod taktovkou
přes působení mafie a druhou světovou válku až po re- Iona Marina, jednoho z nejlepších dirigentů současnosti.
voltu 70. let. Důrazem na dobové reálie, precizním fil- Na svém posledním koncertu letošní sezóny přivítají
movým stylem i způsobem vyprávění snímek do určité „krásný hlas z Ameriky“, držitelku ceny Grammy Award,
míry navazuje na podobně vystavěné italské velkofilmy. výjimečnou sopranistku Renée Fleming, která si získala
Nejvíce se nabízí srovnání s historickou freskou XX. sto- nadšené posluchače po celém světě. Fleming slaví úspěchy
letí (1976), kde Bernardo Bertolucci rovněž zachycuje Itálii v širokém spektru hudebních stylů, ale nejvýrazněji se její
na pozadí dějinných proměn a zvratů. Film byl nominován na umění projevuje v operní tvorbě a recitálech. Během „noci
Zlatý globus 2010 za nejlepší zahraniční film, na filmovém festivalu v lásky“ zazní ukázky z děl M. Mussorgského, A. Dvořáka, B.
) R. Strausse, R. Wagnera, G.
Benátkách byl nominován na Zlatého lva a získal Cenu P. M. Pasinettiho. Smetany, A. Chatschaturjana,
Pucciniho a dalších klasiků.

neděle 27. 6.
20.15 hod.

Řek Zorba
středa 23. 6.
19.30 hod.

Alexis Zorbas / USA, Velká
Británie, Řecko 1964 / 142
min. / 60, 80 Kč
Režie: MICHAEL CACOYANNIS / Hrají: Anthony Quinn,
Alan Bates, Irene Papas,
Lila Kedrova, Pia Lind- Pokud by hrabalovská poetika a její
ström, Sotiris Moustakas, nejpověstnější umělecký předstaAnna Kyriakou, Eleni Anou- vitel měly být představeny a přeneseny do balkánského prostředí,
saki, Yorgo Voyagis ad.
Basil, mladý anglic- nejspíš by se transformovaly do Řeka
ký spisovatel řeckého Zorby. Krétský rodák vtělil do této
původu, přijíždí na nádherné postavy vše, co postihuje
Krétu, aby obnovil těž- rázovitou řeckou povahu, ztřeštěnou
bu v lignitovém dole, divokost, velkorysost a jistou povznekterý zdědil. Cestou se senost ve věcech všedního života a
seznámí s Řekem Zor- oficialit, schopnost živelně se radobou, nezávislým člově- vat, kouzlit, tvořit byť z vteřinového
okamžiku stavební jednotku věčnosti,
kem, jehož nezávislost
básnivou lhavost, která svou krásou
není založena na velia hloubkou přemáhá posléze skutečkosti majetku, ale na
nost... Režisér řeckého původu dostal
velikosti ducha. Nejdo filmu vše podstatné z literární
větším zážitkem, který předlohy a v hereckých výkonech
film nabízí, je dionýský Anthonyho Quinna a proslulé řecké
výkon Anthony Quin- herečky Ireny Papasové ji v něktena v hlavní roli Zorby. rých místech i přesáhl...
Quinn předvádí valésportovec - www.csfd.cz
ry svého mistrovského
herectví, nacházejícího zelené palmy štěstí v pustinách
beznaděje. Film získal v roce 1965 tři Oscary (Lila Kedrová za vedlejší ženskou roli, Walter Lassaly za kameru a Vassilis Photopoulos za
dekorace).

Nauka o snech
středa 30. 6.
20.00 hod.

Science des reves / Francie
2006 / 105 min. / na průkazku
ART zdarma, 50 Kč
Režie: MICHEL GONDRY /
Hrají: Gael García Bernal,
Charlotte Gainsbourg, Alain
Chabat, Miou - Miou ad.
Gondryho vynalézavost versus
Nauka
o
snech troška nelogiky a nedotaženosti.
scénáristy a režiséra Bláznivá hra všech zůčastněných
Michela
Gondryho prostě někdy nestačí, i když se na
je podivínským výle- to opravdu pěkně dívá. Na druhé
tem do kolážové říše straně nuda se nedostavila a občas
divů, která je vyrobe- jsem se smál fakt pekelně nahlas
na z papíru, celofánu a NAHODILOST DÁ PRÁCI.
představ. Nauka o snech Tosim - www.csfd.cz
je laškovná romantická
fantazie odehrávající se v chaotickém mozku Stephana Mirouxa, mladého výstředního muže, jehož sny mu neustále napadají reálný svět. Když dřímá, stává se z něj charismatický
moderátor „Stephane TV”, který přednáší „nauku o snech“ do
papírových kamer. Ve skutečném životě má nudnou práci ve vydavatelství Pařížského kalendáře a hyne láskou ke
své sousedce Stephanie. Přestože je Stephanie Stephanem
zezačátku okouzlena, je zmatena jeho dětinstvím a labilním postojem k realitě. Stephanův spolupracovník Guy
je obyčejný praktický chlapík a snaží se Stephanemu radit,
jak se chovat k opačnému pohlaví. Stephane však žije v
obláčcích a neposlouchá ho. Protože není schopen získat si
srdce Stephanie, když bdí, rozhodne se hledat odpovědi ve
svých snech. Film získal v roce 1996 na katalánském MFF v Sitges cenu
poroty a na MFF v Cannes 2007 cenu za nejlepší hudbu.

V červenci
připravujeme
Filmové premiéry

čtvrtek 1. 7. - pátek 2. 7. Kuky se vrací
Best of 1/2 2010
ČR 2010 / Režie: JAN SVĚRÁK
čtvrtek 1. 7. – neděle 11. 7. Twilight sága: Zatmění
USA 2009 / Režie: DAVID SLADE
čtvrtek 1. 7. Sherlock Holmes
Best of 1/2 2010
VB, Austrálie, USA 2009 / Režie: GUY RITCHIE
pátek 2. 7. Avatar 3D
Best of 1/2 2010
USA 2009 / Režie: JAMES CAMERON
sobota 3. 7. - neděle 4. 7. Princ z Persie: Písky času Best of
USA 2010 / Režie: MIKE NEWELL
sobota 3. 7. - neděle 4. 7. Ženy v pokušení Best of 1/2 2010
ČR 2009 / Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK
pondělí 5. 7. Alenka v říši divů 3D
Best of 1/2 2010
USA 2010 / Režie: TIM BURTON
pondělí 5. 7. Robin Hood
Best of 1/2 2010
USA, VB 2010 / Režie: RIDLEY SCOTT
úterý 6. 7. Souboj titánů 3D
Best of 1/2 2010
VB, USA 2010 / Režie: LOUIS LETERRIER
středa 7. 7. Jak vycvičit draka 3D
Best of 1/2 2010
USA 2010 / Režie: DEAN DeBLOIS, CHRIS SANDERS
čtvrtek 8. 7. - středa 14. 7. Predátoři
USA 2010 / Režie: NIMRÓD ANTAL
čtvrtek 15. 7. - čtvrtek 22. 7. Shrek: Zvonec a konec 3D
USA 2010 / Režie: MIKE MITCHELL
čtvrtek 15. 7. - středa 21. 7. Muž ve stínu
VB, Francie, Německo 2010 / Režie: ROMAN POLANSKI
pátek 16. 7. - neděle 18. 7. Zelená zóna
USA, VB, Francie, Šp. 2010 / Režie: PAUL GREENGRASS

ARTkino

středa7. 7. 20.30 hod. Imaginarium dr. Parnasse
Best of
VB, Francie, Kanada 2009 / Režie: TARRY GILLIAM
úterý 13. 7. 20.00 hod. Precious
USA 2009 / Režie: LEE DANIELS
úterý 20. 7. 20.00 hod. Muž ve stínu
VB, Francie, Německo 2010 / Režie: ROMAN POLANSKI

Letní kino

pátek 2. 7. 21.00 hod. Once
Irsko 2006 / Režie: JOHN CARNEY
sobota 3. 7. 21.00 hod. Amélie z Montmartru
Francie, Německo 2001 / Režie: JEAN-PIERRE JEUNET
pátek 16. 7. 21.00 hod. Ratatouille
USA 2001 / Režie: BRAD BIRD, JAN PINKAVA
sobota 17. 7. 21.00 hod. Rozmarné léto
Československo 1967 / Režie: JIŘÍ MENZEL

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

LETNÍ KINO
SMETANOVY SADY:
Mamma Mia!
pátek 18. 6. 20.45 hod.

USA, Velká Británie 2008 / 108 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / zdarma
Režie: PHYLLIDA LLOYD / Hrají: Meryl Streep, Colin Firth, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Julie Walters, Stellan Skarsgard ad.
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka,
tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Jak se to rýmuje? Náramně. Divadelní muzikálovou show Mamma Mia!
obsahující všechny zmíněné ingredience vidělo v osmi různých jazykových verzích přes 30 miliónů lidí. Jejich řady teď
geometricky narostou, protože tvůrci původního muzikálu
se „své dítě“ rozhodli pojmout jako celovečerní film. A aby
Mamma Mia! na stříbrném plátně dostala punc mimořádnosti, obsadili do hlavních rolí Meryl Streep a Pierce Brosnana. Mladičká Sophie (Amanda Seyfried) žije s mírně šílenou
matkou Donnou (Meryl Streep) na řeckém ostrůvku Kalokairi, kde vedou lehce uvadající rodinný hotýlek. Ani s jednou
není k vydržení, protože se Sophie bude záhy vdávat. Zatímco Donna si v téhle souvislosti dělá ryze praktické starosti,
Sophie řeši jediný problém - kdo ji odvede k oltáři. Nalezený
matčin deník totiž odhalil, že se Donna v době kriticky blízké Sophiinu početí spustila hned se třemi chlapci. Podnikavá
dívka, která zdědila matčinu excentričnost, nelení a všechny
tři na svatbu pozve. A oni (rozevlátý obchodník Sam - Pierce
Brosnan, upjatý bankéř Harry - Colin Firth, svérázný dobrodruh Bill - Stellan Skarsgard) přijedou. Do obřadu zbývá čtyřiadvacet hodin. Během nich bude nevěsta muset najít toho
pravého. A protože Donna neměla o příjezdu tří připomínek
hříchů mládí ani ponětí, bude na Kalokairi veselo i bez svatby. Příběh křišťálově čistý jako voda v každé lepší řecké zátoce dějově posouvají dopředu písničky od ABBA neodolatelně nazpívané hvězdami filmu.

Účastníci zájezdu
sobota 19. 6. 20.45 hod.

ČR 2006 / 113 min. / přístupný / zdarma
Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / Hrají: Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil
Klepl, Ondrej Kovaľ, Květa Fialová, Jitka Kocurová ad.
Komedie podle románu a scénáře nejpopulárnějšího současného českého spisovatele Michala Viewegha navazuje
na úspěch Románu pro ženy, který se stal nejúspěšnějším
filmem loňského roku. Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráží náhodná skupinka cestujících. Najdeme mezi
nimi sympatickou Jolanu, její rodiče, jejichž partnerství léty
dospělo k stereotypu, šarmantní stárnoucí dámy Helgu a
Šarlotu, hvězdou zájezdu je Max, zpěvák a sexy idol, který
si chce od erotických dobrodružství odpočinout s kamarády - gayi. Průvodkyně Pamela, blondýna s růžovými brýlemi
se rozhodla „vytvořit z nich správnou partu.“ Oni se však vidí
poprvé v životě! Během cesty a pobytu u moře na všechny
čeká řada komických, ale i absurdních situací, v nichž se lidé
ukazují odhaleni, a to nejen do plavek. Přátelství, překvapivá
setkání, letní milostná vzplanutí i divoké prázdninové vášně
se odrážejí v příběhu plném humoru a jemné vieweghovské ironie.

Řek Zorba
čtvrtek 24. 6.
16.00hod.

Alexis Zorbas / USA, Velká
Británie, Řecko 1964 /
142 min. / přístupný / na
průkazku ZF zdarma, 80 Kč
Režie: MICHAEL CACOYANNIS / Hrají: Anthony Quinn,
Alan Bates, Irene Papas,
Lila Kedrova, Pia Lindström, Asi nejlepší herecký výkon AnthonySotiris Moustakas, Anna ho Quinna v roli rázovitého a nezdolného „muže z lidu“, který zasvěcuje
Kyriakou, Eleni Anousaki,
upjatého anglického intelektuála do
Yorgo Voyagis ad.
tajemství, jak se radovat ze života.
Basil, mladý anglický
Kvůli pomalejšímu tempu se dnes
spisovatel
řeckého
asi na film kouká obtížněji než kdysi,
původu, přijíždí na Kré- ale závěrečná scéna zanechává ve
tu, aby obnovil těžbu vnímavém divákovi pozitivní energii
v lignitovém dole, nejméně na týden dopředu. :-)
který zdědil. Cestou se
Altamir - www.csfd.cz
seznámí s Řekem Zorbou, nezávislým člověkem, jehož nezávislost není založena
na velikosti majetku, ale na velikosti ducha. Největším
zážitkem, který film nabízí, je dionýský výkon Anthony
Quinna v hlavní roli Zorby. Quinn předvádí valéry svého
mistrovského herectví, nacházejícího zelené palmy štěstí
v pustinách beznaděje. Film získal v roce 1965 tři Oscary (Lila Kedrová za vedlejší ženskou roli, Walter Lassaly za kameru a Vassilis Photopoulos za dekorace).

Zlaté kopulování:
V řecko-balkánském
duchu s hudebním
překvapením
čtvrtek 24. 6. 18.30 hod.

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 rekonstrukci kina
(srpen 2010 – červen 2011) očekáváme důstojné gurmánské i taneční rozloučení v duchu a tématu Řecka. Když už je
ta krize… Vše co souvisí s Řeckem nebo Balkánem s sebou
(metaxa, tzaziky, balkánský sýr, šopský salát ad.). Živá hudba a
tanec ve spolupráci s občanským sdružením Lyceum Řekyň v jednání, v
pokročilém večeru se můžete těšit na Turbošohaj řecko-balkánský mix
populárního Puk - Puka.

Jan Němec

Anthony Quinn

* 12. 7. 1936, Praha

* 21. 4. 1915, Chihuahua,
Mexiko
† 3. 6. 2001, Boston,
Massachusetts, USA

Po studiích na katedře filmové režie pražské FAMU
a asistování mj. u režiséJeho otec, po předcích Ir, a
ra Václava Kršky natočil v
matka Mexičanka indiánskéroce 1960 jako svůj první
ho původu bojovali během
hraný film krátkometrážmexické revoluce na straní Sousto podle „lágrové“
ně Pancho Villy. Po Villopovídky Arnošta Lustiga.
vě porážce přešla ilegálně
Jeho mezinárodním úspěQuinnova rodina do Texasu
chem byl celovečerní hraný
a později do Kalifornie. Quindebut Démanty Noci podle
nův otec byl zaměstnán jako
jiné válečné povídky téhož
autora a vlastního scénáře v roce 1964. Byl odměněn Velkou rekvizitář v hollywoodských ateliérech, ale brzy zemřel, takže
cenou města Mannheimu a dnes patří ke klasickým dílům se o rodinu musel postarat osmnáctiletý Anthony. Postupně
evropského filmu 60. let. Do povídkového filmu pěti různých pracoval jako podavač na stavbě, čistič bot, taxikář, kamelot,
režisérů podle Bohumila Hrabala Perličky na dně z roku 1965 česač ovoce, doručovatel a pomocník na jatkách. Quinn byl
přispěl brilantní miniaturou Podvodníci. O rok později dosáhl rovněž odhodlán stát se profesionálním boxerem, ale díky
svého zatímního vrcholu. Vedle povídky Mučedníci lásky natočil svému hudebnímu nadání začal vystupovat se svým orchessvůj druhý celovečerní film O slavnosti a hostech, parabolu o zra- trem na bohoslužbách. Potřeboval se zdokonalit v angličtině,
dě vzdělanců s několika významovými vrstvami. Němcův film protože studoval architekturu, takže se přihlásil do hereckéještě i v roce 1966 natolik pobouřil vládnoucí komunistickou ho kurzu, kde absolvoval jazykovou a hlasovou terapii. V okolí
moc, že byl předmětem parlamentní interpelace a ihned byl filmu se mu natolik zalíbilo, že se rozhodl pro herectví. Ve filkrátkodobě i zakázán (v 70. a 80. letech pak samozřejmě úpl- mu byl obsazován do rolí násilnických, podlých Mexikánců a
ně). Film získal cenu filmové kritiky na MFF v Bergamu a Jan Indiánů. Na počátku nedostával ve filmu tak velké role jako
Němec byl za tento film vybrán anglickým odborným časopi- v divadle. Elia Kazan mu nabídl roli Eufemia Zapaty, bratra
sem Film and Filming za nejlepšího světového režiséra roku slavného revolucionáře Emiliana Zapaty ztělesněného Marlo1969. 21. srpna 1968 pořídil Němec v pražských ulicích přímo nem Brandem, ve filmu Viva Zapata! (Oskar 1953). Tato postana místech největších střetů dokumentární záznam prvního va musela být Quinnovi jistě velmi blízká, neboť Zapata byl
dne sovětského vpádu a z pořízených záběrů sestříhal své na jihu Mexika něco jako Pancho Villa na severu. Ještě větší
Oratorium pro Prahu. I pro tyto postoje vyjádřené činy mu byla popularitu Quinnovy zajistil film Federica Felliniho Silnice, zde
(stejně jako jeho tehdejší manželce Martě Kubišové) za nor- hrál krutého potulného artistu Zampana. Následoval Zvoník u
malizace zcela znemožněna jakákoli umělecká činnost. V roce Matky Boží, kde si Quinn zahrál Quasimoda, malíř Paul Gauguin
1974 byl nucen vycestovat a léta do roku 1990 prožil v SRN, ve filmu o Vincentu van Goghovi Žízeň po životě (Oskar 1957) a
Velké Británii a USA. V Evropě natočil filmy The Czech Connection, ovdovělý přihlouplý farmář Gino v dramatu Vítr je divoký (nomidokument Královská svatba a Proměnu, adaptaci stejnojmenné nace na Oskara 1958). Exotický vzhled Quinna byl využit také
povídky Franze Kafky podle scénáře, který už v 60. letech na- pro roli arabského šejcha Audy Abu Tayiho ve filmu Lawrence z
psal se svým bratrancem, filozofem Jiřím Němcem. V USA se v Arábie. Přezdívku „Řek“ Anthonnymu vynesla jeho nejslavnější
komerčním prostředí Hollywoodu se svou vyhraněnou orien- role podivného milovníka života Alexise Zorby v přepisu knihy Nikose Kazantsakise
tací jako režisér hraných filmů neprosadil, ačkoliv napsal řadu
Řek Zorba (nominace na
scénářů. Za svůj dokumentární portrét polského exilového spisovatele,
Oskara 1965). Po padelaureáta Nobelovy ceny Czeslawa Milosze z roku 1988 byl nominosátce už Quinn nevytvován na kalifornskou EMY (televizní Oskar). Vyučoval také filřil žádnou kreaci, která by
movou režii na berkeleyské a yaleské univerzitě. Po návratu
se přiblížila jeho filmům z
do ČR režíroval v roce 1990 V źáru královské lásky, nedoceněnou,
padesátých a první poloale zdařilou vlastní adaptaci slavného románu Ladislava Klíviny šedesátých let. Pro
my Utrpení knížete Sternenhocha. Nedostatečná kultivovasvé tajuplné vzevření byl
nost polistopadové filmové kritiky, jíž chybí pro rozeznávání
Anthony Quinn po celý
filmového umění v české filmové produkci dost jemný metr,
život obsazován do snímpoznamenala přijetí dalšího filmu, nikoli poprvé ani naposled
ku, kde nejčastěji hrával
experimentujícího s novými technologiemi i formou, Jmépostavy zloduchů, banno kódu rubín. Kvality filmu dokládá i jeho ohlas při komerční
ditů a záhadných cizinců.
videodistribuci v USA. Nyní trvale žije v ČR a mj. i přednáší na
Tento významný uměkatedře režie dokumentárního filmu na FAMU, natočil řadu
krátkých dokumentů, například GEN Arnošta Lustiga, Jana Hamme- lec, jenž se úspěšně věnoval i malířství a sochařství, zemřel v
ra, Ester Krumbachové a GENUS Marty Kubišové, jakož i hodinový por- požehnaném věku 86 let. Za svůj život zplodil minimálně třináct dětí (nemanželské tvořili většinu).
trét česko-portugalského básníka Františka Listopada.

www.famu.cz (redakčně kráceno)

Travis „Taxikář“ Bickle - www.csfd.cz

