červenec
1.–22. července
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

Rekonstrukce kina
Hvězda před námi
Poprvé po více než čtyřiceti letech své
existence bude kino Hvězda zavřeno,
čeká ho velká rekonstrukce. Opravy vnitřních prostor potrvají přibližně jedenáct měsíců
(srpen 2010 – červen 2011). Poslední letošní
akcí v kině Hvězda bude Letní filmová
škola na přelomu července a srpna.
Od září najdou milovníci stříbrného
plátna své kino v náhradních prostorách - v kinech Reduta (čt - ne; v provozu 35
mm projekce a D-Cinema; premiérové, rodinné
a dětské filmy a pořady) a kině Mír (út - čt; v
provozu 35 mm projekce; zejména představení
ARTkina a Zlatého fondu kinematografie).
Městská kina samozřejmě i nadále počítají s uspokojením zájmu školních představení a pokračovat také chtějí ve slibně
rozběhnutých projektech Malovásku a
Animásku (nedělní odpoledne).
Věříme v udržení kontaktu s divákem
po přechodnou dobu rekonstrukce a už
nyní se těšíme a zveme diváky do opraveného kina Hvězda v červnu 2011!
Josef Korvas

Hradišťské
kulturní léto
a Městská kina

2.-3.7., 16.-17.7., Letní kino
Smetanovy sady (projekce)
do 20.7. Chřiby neznámé
(výstava z cyklu Okolóóó Hradišťááá V.)

23. - 25.7. Budoucnost
věznice v UH - doprovodné akce v rámci LFŠ 2010

(spolupráce na programech s
občanským sdružením Memoria)

více na: www.mkuh.cz

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

1. čt 16.30 Kuky se vrací – ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / 100 Kč
18.15 Twilight sága: Zatmění – USA 2010 / 124 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.30 Sherlock Holmes – Velká Británie, USA, Austrálie 2009 / 139 min. / titulky / 65 Kč
2. pá 16.30 Kuky se vrací – ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / 100 Kč
18.15 Twilight sága: Zatmění – USA 2010 / 124 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.30 Avatar 3D – USA 2009 / 162 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / ŠÚ / 110 Kč
21.00 Once – Irsko 2006 / 83 min. / od 12 let / titulky / zdarma / Smetanovy sady
3. so 16.00 Princ z Persie: Písky času – USA 2010 / 116 min. / od 12 let / D-Cinema / titulky / 100 Kč
18.15 Twilight sága: Zatmění – USA 2010 / 124 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.30 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 80 Kč
21.00 Amélie z Montmartru – Francie / Německo 2001 / 129 min. / titulky / zdarma / Smetanovy sady
4. ne 16.00 Princ z Persie: Písky času – USA 2010 / 116 min. / od 12 let / D-Cinema / titulky / 100 Kč
18.15 Twilight sága: Zatmění – USA 2010 / 124 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.30 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 80 Kč
5. po 16.00 Alenka v říši divů 3D – USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 100 Kč
18.15 Twilight sága: Zatmění – USA 2010 / 124 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.30 Robin Hood – USA, Velká Británie 2010 / 148 min. / titulky / D-Cinema / od 12 let / 80 Kč
6. út 18.00 Souboj titánů 3D – USA, Velká Británie 2010 / 106 min. / 3D-Cinema / od 12 let / titulky / 120 Kč
20.00 Twilight sága: Zatmění – USA 2010 / 124 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
7. st 16.30 Jak vycvičit draka 3D – USA 2010 / 97 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 130 Kč
18.15 Twilight sága: Zatmění – USA 2010 / 124 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.30 Imaginarium dr. Parnasse – Francie, Kanada, USA 2009 / 122 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč
8.-11. 17.30 Twilight sága: Zatmění – USA 2010 / 124 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.00 Predátoři – USA 2010 / od 12 let / 107 min. / titulky / D-Cinema / 80 Kč
12. po 17.30 Sex ve městě 2 – USA 2010 / 146 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
20.15 Predátoři – USA 2010 / od 12 let / 107 min. / titulky / D-Cinema / 80 Kč
13. út 17.30 Predátoři – USA 2010 / od 12 let / 107 min. / titulky / D-Cinema / 80 Kč
20.00 Precious – USA 2009 / 109 min. / titulky / od 15 let / 65, 75 Kč
14. st 17.30 Sex ve městě 2 – USA 2010 / 146 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
20.15 Predátoři – USA 2010 / od 12 let / 107 min. / titulky / D-Cinema / 80 Kč
15. čt 18.00 Shrek: Zvonec a konec 3D – USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč
20.00 Muž ve stínu – Velká Británie, Francie, Německo 2010 / 128 min. / titulky / od 12 let / 75 Kč
16. pá 16.00 Shrek: Zvonec a konec 3D – USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč
18.00 Muž ve stínu – Velká Británie, Francie, Německo 2010 / 128 min. / titulky / od 12 let / 75 Kč
20.30 Zelená zóna – USA, Velká Británie, Francie, Španělsko 2010 / 115 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
21.00 Ratatouille – USA 2007 / 106 min. / zdarma / Smetanovy sady
17. so 16.00 Shrek: Zvonec a konec 3D – USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč
18.00 Zelená zóna – USA, Velká Británie, Francie, Španělsko 2010 / 115 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.30 Muž ve stínu – Velká Británie, Francie, Německo 2010 / 128 min. / titulky / od 12 let / 75 Kč
21.00 Rozmarné léto – Československo 1967 / 74 min. / zdarma / Smetanovy sady
18. ne 16.00 Shrek: Zvonec a konec 3D – USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč
18.00 Muž ve stínu – Velká Británie, Francie, Německo 2010 / 128 min. / titulky / od 12 let / 75 Kč
20.30 Zelená zóna – USA, Velká Británie, Francie, Španělsko 2010 / 115 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
19. po 16.00 Shrek: Zvonec a konec 3D – USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč
17.45 Muž ve stínu – Velká Británie, Francie, Německo 2010 / 128 min. / titulky / od 12 let / 75 Kč
20.15 Shrek: Zvonec a konec 3D – USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč
20. út 18.00 Shrek: Zvonec a konec 3D – USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč
20.00 Muž ve stínu – Velká Británie, Francie, Německo 2010 / 128 min. / titulky / od 12 let / 65, 75 Kč
21. st 16.00 Shrek: Zvonec a konec 3D – USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč
17.45 Muž ve stínu – Velká Británie, Francie, Německo 2010 / 128 min. / titulky / od 12 let / 75 Kč
20.15 Shrek: Zvonec a konec 3D – USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč
22. čt 16.00 Shrek: Zvonec a konec 3D – USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč
19.30 Shrek: Zvonec a konec 3D – USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč
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Filmové premiéry a novinky

Naše tipy

Once
ART

pátek 2. 7. 21.00 hod. Letní kino Smetanovy Sady
On je pouliční muzikant a občas si přivydělává v dílně svého otce. Ona je talentovaná pianistka z Čech, která odešla
do Irska kvůli obživě. Když se ti dva potkají, zjistí, že jejich
společná hudba má neobyčejnou sílu!

Shrek: Zvonec a konec 3D

čtvrtek 15.7. - středa 21.7.
Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A
království Za sedmero horami vzhůru nohama. Na svědomí to má Shrek, který vypustil do světa jedno velmi nerozumné přání. Shrek totiž na vlastní kůži poznal, jaké to je,
když se žije šťastně až do smrti, a vůbec se mu to nelíbí.

ART

Muž ve stínu

čtvrtek 15.7. - středa 21.7.
Thriller z pera mistra historických románů Roberta Harrise přináší napínavý příběh spisovatele, který je najat na
sepsání pamětí bývalého britského premiéra.

Twilight sága: Zatmění

Letní kino

The Twilight Saga: Eclipse / USA 2010 / 124 min. / od 12 let / titulky /
D-Cinema / 90 Kč
Režie: DAVID SLADE / Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Ashley
Greene, Taylor Lautner, Peter Facinelli, Jackson Rathbone ad.
Seattlem otřásá série záhadných vražd a Belle znovu hrozí
nebezpečí od záludné upírky, jež stále touží ji zabít. Uprostřed toho všeho se navíc musí rozhodnout, čemu dá přednost: lásce k Edwardovi, nebo přátelství s Jacobem. Edward
je upír, Jacob vlkodlak. Jsou jako led a oheň. Společnou
mají jen vzájemnou nesmiřitelnou nenávist. A ještě jedno
rozhodnutí musí Bella učinit: má zvolit život, či smrt? Ale co
pro ni znamená život a co je smrt?

Predátoři

Predators / USA 2010 / od 12 let / 107 min. / titulky / D-Cinema / 80 Kč
Režie: NIMRÓD ANTAL / Hrají: Adrien Brody, Laurence Fishburne, Danny
Trejo, Topher Grace, Carey Jones, Alice Braga ad.

Letní kino

ART

Robert Rodriguez, režisérský desperádo se stylovým rukopisem (Sin City, Grindhouse: Planeta Teror), stvořil zbrusu
novou kapitolu Predátoří ságy. Přestože režii Predátorů
přenechal Nimródu Antalovi, film se natáčel v jeho Troublemaker Studios, aby měl nad svým „dítkem“ co nejlepší
dohled. Hlavní role se ujal držitel Oscara za film Pianista,
herec Adrian Brody (King Kong, Svěrací kazajka), kterého
doplňují herci jako Laurence Fishburne (Matrix), Topher
Grace (Spider-Man 3) či Alice Braga (Já, legenda). Elitní
žoldák Royce (Adrian Brody) je unesen na neznámé místo,
stejně jako další, zdánlivě náhodně vybraní jedinci. S výjimkou jednoho zneuznaného lékaře se však jedná o nejnebezpečnější zabijáky, žoldáky a odsouzené trestance, kteří
byli na toto místo dopraveni pouze pro to, aby se stali živou
kořistí pro novou rasu Predátorů. I když by nejraději pozabíjeli jeden druhého, musejí se, pokud chtějí přežít, proti společnému nepříteli spojit. Vedení skupiny se tak ujímá Royce
a skutečný boj o přežití začíná…Film Predátoři je volným
pokračováním filmů Predátor (r. John McTiernan, 1987) a

Predátor 2 (r. Stephen Hopkins 1990). Nicméně sám Rodriguez, jako velký fanoušek žánru i původního filmu, nechtěl
vytvořit pouhé pokračování či remake. „Predátoři nejsou
pátým či šestým pokračováním série, ale prvním. Chronologicky byste se na tento film mohli podívat ihned po
původním Predátorovi a dostali tak jasný, ucelený příběh.“
dodává Rodriguez.

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 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...

Shrek: Zvonec a konec 3D

Shrek Forever After / USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / 3DCinema / 150 Kč
Režie: MIKE MITCHELL / Hrají: Cameron Diaz, Eddie Murphy, Mike Myers,
Antonio Banderas, Justin Timberlake, Julie Andrews, Maya Rudolph ad.
Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A
království Za sedmero horami vzhůru nohama. Na svědomí
to má Shrek, který vypustil do světa jedno velmi nerozumné přání. Shrek totiž na vlastní kůži poznal, jaké to je, když
se žije šťastně až do smrti, a vůbec se mu to nelíbí. Je to
strašná nuda. A navíc honička, protože pečovat o tři zelená Shrečata je nadzlobří úkol. Není divu, že vyčerpaný otec
na prahu zhroucení začne vzpomínat na doby, kdy žil sám
v bažině, lidé se ho báli a Fiona hnila ve věži pod dračím
dohledem. A kacířsky si pohrává s myšlenkou, jak krásné by
bylo, kdyby se zlaté časy aspoň na jeden den vrátily. Vyslyší
ho nesympatický skřet jménem Rampelník, kterému není
radno věřit, jenže Shrek mu s vidinou jednoho dne staromládenecké pohody skočí na vějičku a podepíše velmi
nevýhodnou smlouvu. Sotva v podpisu dotáhne husím
brkem cancour za písmenem „k“, ocitne se doma v bažině. Jenže rodná hrouda zdaleka nevypadá tak útulně jako
kdysi. Shrek se nechal napálit. Rampelník v jeho minulosti
vymazal den, kdy se narodil, což odstartovalo přímo katastrofální sérii událostí, jež vyústily v dosazení Rampelníka
na trůn v království Za sedmero horami. Šance na nápravu
sice existuje, ale půjde o mnohem složitější úkol, než jsou
záchrana Fiony, získání přízně jejího otce a umlčení Oslíka
aspoň na pět minut. Samozřejmě, to všechno dohromady.
Během šibeničního termínu musí zlobr v postapokalyptické verzi pohádkové říše najít Fionu a přimět ji, aby mu dala
polibek z pravé lásky. To půjde jen těžko, protože z Fiony se
mezitím stala drsná Amazonka, která v čele armády zlobrů
plánuje svržení Rampelníka z trůnu a pro blázna, jenž tvrdí,
že je jejím manželem a má s ní tři děti, nemá pochopení.

Muž ve stínu

The Ghost Writer / Velká Británie, Francie, Německo 2010 / 128 min. /
titulky / od 12 let / 75 Kč
Režie: ROMAN POLANSKI / Hrají: Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Tom
Wilkinson, Kim Cattrall, James Belushi, Olivia Williams ad.
Thriller z pera mistra historických románů Roberta Harrise
přináší napínavý příběh spisovatele, který je najat na sepsání
pamětí bývalého britského premiéra. Děj začíná nabírat nebezpečné obrátky krátce poté, co na opuštěnou zimní pláž známého amerického letoviska vyplaví moře mrtvolu jeho předchůdce na tomto literárním projektu. Netrvá dlouho a „duch“

která mají sílu zabíjet. Na letošním MFF v Berlíně film získal Stříbrného
medvěda za nejlepší režii.

Zelená zóna

Green Zone / USA, Velká Británie, Francie, Španělsko 2010 / 115 min. / od 15
let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: PAUL GREENGRASS / Hrají: Matt Damon, Greg Kinnear, Amy Ryan,
Jason Isaacs, Brendan Gleeson, Khalid Abdalla, Antoni Corone, Yigal Naor ad.
Akčnímu thrilleru Zelená zóna se přezdívá „čtvrtý Jason
Bourne“. Do jisté míry oprávněně. S úspěšnou sérií ji spojuje nejen žánr, jméno režiséra Paula Greengrasse a představitele hlavní role Matta Damona, ale především stoprocentní filmařina, strhující tempo a výjimečný příběh. Pod
ním je podepsaný oscarový scenárista Brian Helgeland (L.
A. Přísně tajné). Díky němu se ocitáme na tom nejnebezpečnějším místě na světě, na horké půdě Iráku, krátce po
svržení režimu Saddáma Husajna. Jedním z nešťastníků,
kteří mají pomoci postavit tuto zemi na nohy, je i velitel
americké armády Roy Miller (Matt Damon). Jeho jednotka
má za úkol pátrat po zbraních hromadného ničení (jinak
hlavní zámince ke svržení Saddámovy krutovlády) a zároveň po pohlavárech bývalého režimu, označených žolíkovými kartami, asi aby to bylo zábavnější. Jenže Miller a jeho
muži se nebaví ani trochu, ocitli se v pekle, kde nebezpečí
číhá na každém kroku. Není tu nikdo, komu by se dalo věřit,
což k jejich smůle platí i o lidech, kteří by měli hrát za jejich
tým. Čím hlouběji totiž Miller proniká do tohoto blízkovýchodního chaosu, tím jasnější mu je, že tady „něco smrdí“.
V Iráku zuří válka a vysoko nad ním komplikovaná zpravodajská hra, která může přinést zkázu tomu, kdo v ní bude
ve finále tahat za kratší konec. Miller se v ní postupně stává
čím dál důležitější figurou, která drží v ruce zásadní trumf
– pravdu. A proto je třeba ji vyhodit. Mimochodem, titulní
„Zelená zóna“ odkazuje k bezpečnému, opevněnému pásmu v centru Bagdádu, v němž si americká armáda po obsazení Iráku vytvořila zázemí.

Best of 1/2 2010
Kuky se vrací

Režie: JAN SVĚRÁK / ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / 100 Kč

Sherlock Holmes

Režie: GUY RITCHIE / Velká Británie, USA, Austrálie 2009 / 139 min.
/ titulky / 65 Kč

Avatar 3D

Režie: JAMES CAMERON / USA 2009 / 162 min. / přístupný / dabing /
3D-Cinema / ŠÚ / 110 Kč

Ženy v pokušení

Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 80 Kč

Princ z Persie: Písky času

Prince of Persia: The Sands of Time / Režie: MIKE NEWELL / USA 2010
/ 116 min. / od 12 let / D-Cinema / titulky / 100 Kč

Alenka v říši divů 3D

Alice in Wonderland / Režie: TIM BURTON / USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 100 Kč

Robin Hood

Režie: RIDLEY SCOTT / USA, Velká Británie 2010 / 148 min. / titulky /
D-Cinema / od 12 let / 80 Kč

Souboj titánů 3D

Clash of the Titans 3D / Režie: LOUIS LETERRIER / USA, Velká Británie
2010 / 106 min. / 3D-Cinema / od 12 let / titulky / 120 Kč

Jak vycvičit draka 3D

How to Train Your Dragon / Režie: DEAN DEBLOIS, CHRIS SANDERS /
USA 2010 / 97 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 130 Kč

Výstavy

Malovásek 2010

.

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

LETNÍ KINO SMETANOVY SADY (zdarma)

staré a zapomenuté příběhy tohoto pohoří. Výsledkem 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.

30. 5. - 20.7. / kino Hvězda (sál)

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

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

Výstava snímků fotoreportérů Respektu Karla Cudlína, Matěje Stránského a Milana Jaroše Respekt přináší
průřez jejich práce od reportážních fotografií po portréty osobností. Karel Cudlín má na kontě řadu samostatných výstav, tři fotopublikace a je držitelem celkem
šestnácti cen Czech Press Photo. Ve stejné soutěži uspěl
v letech 2002 a 2008 i Matěj Stránský. Jednu první a
jednu třetí cenu získal loni na Czech Press Photo i Milan
Jaroš. Za svou vítěznou reportáž o autistických dětech
obdržel navíc Grant Prahy. Ze stejné série pochází i
fotografie, za níž dostal tento talentovaný fotograf v
konkurenci autorů z celého světa druhou cenu v soutěži
UNICEF Photo Of The Year 2009. Více na www.lfs.cz

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

Once
pátek 2. 7. 21.00 hod.

Výstava snímků
fotoreportérů
Respektu Karla
Cudlína, Matěje
Stránského a Milana
Jaroše (LFŠ 2010)
23. 7. - 1. 8. / kino Hvězda (vestibul)

- 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
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)

Připravujeme

Kvalitní a neobvyklé filmy v kině i pod širým nebem
Před rekonstrukcí kina Hvězda mají příznivci náročnější podívané možnost shlédnout dobrodružné fantasy Terryho Gilliama Imaginarium dr. Parnasse – vizuálně nápaditý, jako ze snu vystřižený film, který nabízí mnoho dalších výkladů téměř všeho,
co se v něm stane. V drsném příběhu Precious nás režisér Lee Daniels konfrontuje s tragickým osudem šestnáctileté Claireece
zvané Precious. Plnoštíhlá neatraktivní Afroameričanka je psychicky a fyzicky týraná matkou, podruhé těhotná s vlastním
otcem… Drama šokující svou surovostí je zároveň velmi procítěným vyprávěním. Nový film režiséra Romana Polanského
Muž ve stínu vyniká napínavým příběhem spisovatele, který je najat na sepsání pamětí bývalého britského premiéra, avšak
ukáže se, že temná minulost může i zabíjet… Polanski snímek částečně dokončoval z domácího vězení, kde čeká na rozhodnutí o vydání do USA kvůli sexuálnímu deliktu ze 70. let. Letní kino Smetanovy sady nabídne film Once – silný příběh o jednom setkání v srdci anonymní metropole, který se vyznačuje výbornou hudbou Glena Hansarda a Markéty Irglové a vynikajícími, autentickými hereckými výkony. K vidění bude také romantická komedie Amélie z Montmartru. Film o zasněné servírce
Amelii, která se od pultu v kavárně snaží vylepšovat osudy lidí kolem sebe humorem, kouzlem, imaginací a vodopádem
nápadů zvítězil před lety na MFF v Karlových Varech a stal se populární po celé Evropě. Dále promítneme klasiku v podobě
komedie Jiřího Menzela Rozmarné léto, která je působivou filmovou adaptací úsměvné literární předlohy Vladislava Vančury.

Imaginarium dr. Parnasse
středa 7. 7.
20.30 hod.

The Imaginarium of Dr. Parnassus / Francie, Kanada,
USA 2009 / 122 min. / od 12
let / titulky / 65, 75 Kč
Režie: TERRY GILLIAM /
Hrají: Johnny Depp, Heath
Ledger, Jude Law, Colin FarTerryho Gilliama opět dostihla
rell, Christopher Plummer,
obrovská smůla (smrt Heatha
Tom Waits, Lily Cole ad.
Ledgera), nicméně tentokrát se s ní
Dr. Parnassus (Christodokázal poprat a vyřešil to úžasným
pher Plummer) kdysi způsobem. Tak, že z filmu vlastně
dávno vyhrál nesmrtel- ani nejde poznat, že využití čtyř
nost v sázce s ďáblem herců pro jedinou postavu nebylo
panem Nickem. O úmyslem od začátku. Velkolepé
mnoho století později fantazie trochu kazí mizerné vizunašel pravou lásku ální efekty, ale ono je to vlastně asi
a s ďáblem podep- jedno, protože jde o to, nechat se
sal novou smlouvu. V unést do světa za zrcadlem a třeba
ní stálo, že se vzdává si i některé věci představit ve své
své
nesmrtelnosti vlastní hlavě. Nejlepší jsou ale stejně
výměnou za mládí, scény s papundeklovými stromky a
ale jeho prvorozené Parnassovým jevištěm, prostě scény
dítě se v den svých „před zrcadlem“, které odkazují na
šestnáctých narozenin starší Gilliamovské výpravy (o Monstane majetkem pana tyPythonovskému tanci policajtů v
Nicka. Nyní se čas Par- sukních nemluvě) a pak samozřejmě
nassovy dcery Valenti- herecké výkony - jednak již zmiňony naplnil a on se trápí, vaného kvartetu Heath, Collin, Jude
jak jí zachránit před a Johnny a především ďábel Toma
neúprosným osudem. Waitse...
Pan Nick přijíždí, aby si Galadriel - www.csfd.cz
převzal svou cenu. Rád
se však vsází, a proto se rozhodne znovu riskovat. Valentinu
získá ten, který první svede pět nových duší... Film Terryho
Gilliama Imaginárium dr. Parnasse je posledním snímkem
Heatha Ledgera, který nečekaně zemřel uprostřed natáčení.
Zprvu se přemýšlelo, že se film nedokončí, nakonec však Gilliam přišel s nečekaným ohlášením. Jako poctu Ledgerovi
se roli rozhodli dokončit hned tři vynikající herci – Johnny
Depp, Jude Law a Colin Farrell. Ocenění: Oscar 2009 – nominace
za výpravu a kostýmy; BAFTA – nominace za masky a výpravu; Satellite
Awards – cena za nejlepší kostýmy.

Precious
úterý 13. 7.
20.00 hod.

Precious: Based on the
Novel Push by Sapphire /
USA 2009 / 109 min. / titulky / od 15 let / 60, 70 Kč
Režie: LEE DANIELS / Hrají:
Gabourey Sidibe, Mo‘Nique,
Paula Patton, Mariah Carey,
Lenny Kravitz, Sherri Shepherd, Daniela Lavender ad.
Šestnáctiletá
obézní
Afroameričanka
Claireece
„Precious“
Jones (Gabourey Sidibe) žije krutým životem. Nejen, že hlavní
hrdinku psychicky týrá
a ponižuje její matka
(Mo´Nique), ale navíc
čeká již druhé dítě se
svým nepřítomným
otcem. Oporou jí není
ani okolní svět a školou prochází s dobrý-

Nestává se mi často, abych po pár
minutách filmu měla tolik nepříjemný pocit uvnitř sebe a cítila s postavou a bylo mi jí líto tolik, že se mi
vlévají slzy do očí. Miluji silná témata,
filmy, ve kterých se život s osudy lidí
nemazlí, jenže tohle jsem nečekala
a snad možná jsem takový film ještě
prostě neviděla, neboť si myslím, že
žádný podobný není... Nesmírně
silný zážitek, být v kůži Precious,
nemohla bych takhle žít ani pár
vteřin. Technicky je ten film poněkud
zvláštní a na můj vkus příliš „laciný“
ale jeho síla se nedá popřít.
AngelAngie - www.csfd.cz

mi známkami, aniž by si kdokoliv všiml, že neumí číst ani
psát. Precious je někdy na dně, ale nikdy se nevzdává. Pod
hrozbou vyloučení ze školy přijímá nabídku přestupu do
alternativní školy. I když nezná význam slova alternativní,
instinkt jí napovídá, že je to příležitost, na kterou čekala.
Zde potkává trpělivou učitelku, paní Rainovou (Paula Patton). Precious nastupuje na novou cestu, která ji vyvede
z temnoty, bolesti a bezmocnosti k lásce a svobodnému
rozhodování.... Film svedl dohromady také herecké cesty
dvou hudebních hvězd Mariah Carey a Lennyho Kravitze
svedl dohromady film nazvaný Precious. Když na poslední
chvíli vypadla jedna herečka, dostala malou roli sociální
pracovnice superstar Mariah Carey, dlouholetá přítelkyně
Danielse. Mariah má za sebou již řadu hereckých rolí, filmy většinou ale skončily jako propadáky (Ženich na útěku,
Stát se hvězdou…). Roli neatraktivní sociální pracovnice
neměla čas ani studovat a musela okamžitě začít hrát spolu s Mo´nique a Gabourey Sidibe, které již na filmu pracovaly. „Trval jsem na tom, že Mariah ve scéně bude nalíčena
minimálně,“ říká Daniels. „Zatímco role Krystal v Tennessee
nebyla atraktivní, stále byla velmi sexy,“ říká Daniels. „Paní
Wissová (sociální pracovnice) je skutečně neatraktivní. Pro
Mariah to bylo určitě těžké, ale zároveň si myslím, že to
pro ni byla velká zkušenost.“ Slova režiséra se potvrdila,
pro Mariah to byla první role, která ji přinesla i herecké
uznání na filmovém festivalu v americkém Palm Springs,
kde obdržela cenu za herecký objev roku. Za nejlepší ženský
herecký výkon ve vedlejší roli (Mo‘Nique) byl film oceněn Oscarem,
Zlatým Glóbem cenou BAFTA ad. Získal také Oscara za nejlepší scénář.
Z mnoha dalších ocenění můžeme zmínit např. triumf na Independent Spirit Award, kde snímek zvítězil hned v pěti kategoriích.

Muž ve stínu
úterý 20. 7.
20.00 hod.

The Ghost Writer / Velká
Británie, Francie, Německo
2010 / 128 min. / titulky / od
12 let / 60, 70 Kč
Režie: ROMAN POLANSKI
/ Hrají: Ewan McGregor,
Pierce Brosnan, Tom Wilkin- Polanski už si svůj rukopis vypracoson, Kim Cattrall, James val k dokonalosti a už jen zbývá, aby
Belushi, Olivia Williams, svoje nadání ukázal pomocí filmů.
Jaymes Butler, Timothy Další adaptace knihy s temným a
Hutton, Eli Wallach, Robert mrazivým podtextem, jako tomu
bylo u Deváté brány nebo Pianisty.
Pugh ad.
Thriller z pera mistra Politické filmy mě nikdy moc nebrali,
historických románů ale tady mi toto téma vůbec nevadiRoberta Harrise přináší lo. Je zde jen v minimální míře a my
napínavý příběh spi- jsme svědky úvah Ewana McGregora
sovatele, který je na- v roli „ghost writera“. Ten během
jat na sepsání pamětí ponurného anglického počasí nachbývalého britského ází jednotlivé střípky, které nějak
premiéra. Děj začíná souvisí s politikem v roli Piercem
nabírat nebezpečné Brosnanem. Polanski pomoci kamery dává poctu jinému režisérovi.
obrátky krátce poté,
Alfredu Hitchcockovi a skvěle hraje
co na opuštěnou zims napětím. Zatímco vy by jste si
ní pláž známého ammysleli, že hlavní hrdina má pouze
erického letoviska vydvě možnosti. Tak se ukáže i třetí
plaví moře mrtvolu cesta, která vás dovede až ke konci...
jeho předchůdce na A jsem rád, že jsem mohl tu cestu
tomto literárním pro- mohl absolvovat i já.
jektu. Netrvá dlouho
Kryšpín - www.csfd.cz
a „duch“ si uvědomí,
že přijetím atraktivní
práce učinil strašlivou chybu: ukazuje se, že expremiér je
muž, v jehož minulosti se skrývají tajemství, která mají sílu
zabíjet. Na letošním MFF v Berlíně film získal Stříbrného medvěda
za nejlepší režii. Nejnovější snímek oscarového režiséra měl
na Berlinale světovou premiéru, které se však jeho tvůrce
nemohl zúčastnit kvůli domácímu vězení ve Švýcarsku,
kde čekal na rozhodnutí o vydání do USA kvůli sexuálnímu deliktu ze 70. let. Z domácího vězení snímek i
dokončoval...

Irsko 2006 / 86 min. / od 12 let / titulky / zdarma
Režie: JOHN CARNEY / Hrají: Markéta Irglová, Glen Hansard, Bill Hodnett, Darren Healy ad.
On je pouliční muzikant a občas si přivydělává v dílně svého otce. Jeho snem je živit se hudbou, ale to se mu vůbec
nedaří. Ona je talentovaná pianistka z Čech, která odešla
do Irska kvůli obživě a prodává na ulici růže. Když se ti dva
náhodou potkají, zjistí, že jejich společná hudba má neobyčejnou sílu a podaří se jim získat nejen peníze na pronájem
studia, kde natočí společnou desku, ale také přízeň a obdiv
všech, kteří se na jejím vzniku podílejí. Oba si ale velmi záhy
uvědomí, že takového člověka, jakým je ten druhý, se jim
podaří v životě potkat jen jednou. Jeho nově nabytá svoboda a její minulé závazky tak oba postaví před rozhodnutí,
co jsou pro sebe schopní obětovat a jestli vůbec mají možnost zůstat spolu. Film vznikl s neuvěřitelně nízkým rozpočtem přímo v ulicích Dublinu, v autentických interiérech a s
neherci. Letos v lednu pak získal diváckou cenu na jednom
z nejprestižnějších světových filmových festivalů v americkém Sundance. Následovalo uvedení do amerických kin,
kde se film stal nečekaným hitem. Důvodů je hned několik. Originální a výborná hudba. Silný příběh. Vynikající a
autentické herecké výkony. S hudbou Glena Hansarda se
čeští diváci mohli setkat již dříve, poněvadž tento hudebník
v Čechách často koncertoval se svou skupinou The Frames
i sólově a některé jeho písně se objevily ve filmu Jana Hřebejka Kráska v nesnázích. Markéta Irglová s Hansardem
spolupracuje již několik let. Film získal v roce 2008 Oscara
za nejlepší hudbu a původní píseň (Falling Slowly).

Amélie z Montmartru
sobota 3. 7. 21.00 hod.

Francie / Německo 2001 / 117 min. / titulky / zdarma
Režie: JEAN-PIERRE JEUNET / Hrají: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
Rufus, Jamel Debbouze, Clotilde Mollet, Isabelle Nanty ad.
Amélie žije v pařížské čtvrti Montmartre, která je světem
sama pro sebe. Je číšnicí v místním bistru, nakupuje u místního zelináře, zdraví sousedy jako na malém městě. V jejím
životě se nikdy neudálo nic zvláštního, až na matčinu kuriózní smrt, nad níž Améliin tatínek stále truchlí. Amélie by
asi zůstala smířená se svým osamělým údělem, kdyby jednoho dne neobjevila ve svém bytě ukrytý poklad v podobě
staré krabice s památkami na dětství někdejšího nájemníka. Nejenže se Amélie rozhodne po letech doručit krabici
jejímu majiteli, ale dospěje současně k poznání, že může
pomáhat zlepšit a napravovat okolní svět. Když pak jednoho dne objeví člověka sbírajícího u nádražních fotoautomatů zahozené podobenky cizích lidí, Amélie se zamiluje.
Trvá to ale ještě nějaký čas, než se seznámí s Ninem a než
mu dovolí rozšifrovat její tajemné zprávy. Ocenění: MFF Karlovy
Vary – Křišťálový glóbus; César – nejlepší režie, film, hudba a výprava;
Evropské filmové ceny – cena diváků, nejlepší režie, kamera, film ad.

Ratatouille
pátek 16. 7. 21.00 hod.

USA 2007 / 106 min. / zdarma
Režie: BRAD BIRD, JAN PINKAVA / Hrají (v českém znění): Martin Písařík,
Michal Holán, Tatiana Vilhelmová, Oldřich Vízner ad.
Oscarem oceněný režisér Brad Bird a vypravěčští mistři z
Pixar Animation Studios uvádějí film Ratatouille, originální komedie o tak bizarním přátelství, jaké si jen lze představit. Hlavním hrdinou filmu je krysák Remy, který odvážně sní o tom, že se stane vyhlášeným kuchařem v pařížské
pětihvězdičkové restauraci. Společně se zkrachovalým
vynašečem kuchyňských odpadků Linguinim se vydají

za svým cílem stát se nejvyhlášenějším kuchařem v Paříži.
Remy měl celý život dokonalý čich a na krysu také velice
neobvyklý sen: vařit v luxusní restauraci. Nenechá se zviklat očividnými potížemi, se kterými se krysa, toužící po kariéře v oboru, který hlodavce přímo nenávidí, nevyhnutelně setká, nemluvě o výtkách ostatních členů rodiny, kteří
se mu snaží domluvit, aby se spokojil s tradičním životem
na skládce, a své touhy uspokojuje skromným flambováním a smažením. Ale když ho okolnosti doslova vrhnou do
restaurace, kterou proslavil jeho kuchařský vzor Auguste
Gusteau (jehož heslo „vařit může každý“ Remyho po celý
život inspirovalo), brzy zjistí, že pokud jste krysa a někdo
vás uvidí, může vám v kuchyni jít doslova o život. Když už
se zdá, že je se splněním Remyho snů konec, potká toho,
koho potkat potřebuje, přítele, který mu věří: stydlivého a
podřadného vynašeče odpadků, kterého z restaurace čeká
vyhazov. Teď, kdy už oba nemají co ztratit, se z Remyho a
Linguiniho stanou bizarní společníci, kteří, hnáni Linguiniho nešikovností a Remyho neobvyklými nápady, převrátí
Paříž vzhůru nohama na neuvěřitelné cestě plné humorných zápletek, působivých zážitků a těch nejnepravděpodobnějších triumfů, o kterých by jeden bez druhého ani
nesnili. Film získal Oscara za nejlepší animovaný film, Zlatý globus,
cenu BAFTA a mnoho dalších ocenění.

Rozmarné léto
sobota 17. 7. 21.00 hod.

Československo 1967 / 74 min. / zdarma
Režie: JIŘÍ MENZEL / Hrají: Rudolf Hrušínský, Míla Myslíková, Vlastimil
Brodský, František Řehák, Jana Preissová, Jiří Menzel, Bohuš Záhorský,
Vlasta Jelínková, Karel Hovorka st., Bohumil Koška ad.
Uprostřed jednoho nepovedeného léta, v jednom poklidném městě, sejde se na plovárně mistra Důry společnost
trojice ctihodných pánů, aby nad sklenicí s utopenci vedla hlubokomyslné hovory o všem možném. Harmonický den krom občasných rozepří a rozmarů počasí naruší i
vůz s kouzelníkem Arnoštkem a jeho krásnou asistentkou
Annou. A poklidné město náhle není tak poklidné a ctihodní pánové ztrácejí před tváří andělské Anny svou ctihodnost... Ve zlaté éře českého filmu v 60. letech byly filmově
adaptovány dvě Vančurovy nejslavnější předlohy, Markéta
Lazarová Františkem Vláčilem a Rozmarné léto Jiřím Menzelem, jež sice oba patří do pokladnice české kinematografie, ale přesto mezi nimi čiší rozdíl několika kvalitativních
tříd. A byť není korektní oba filmy stavět vedle sebe, protože srovnání s Markétou Lazarovou bez naprostého debaklu snese jen velmi málo filmů, jež kdy ve světové kinematografii vznikly, nelze se tomu nicméně vyhnout zvlášť,
když oba filmy krom společného autora předlohy spojuje i
pokus o vykreslení Vančurovy neopakovatelné poetiky, jež
velmi často balancuje na hranici oddělují prózu od poezie,
i krátké rozmezí vzniku obou snímků: Zatímco Františkovi
Vláčilovi se podařilo převést jak původní lyricko-epickou
atmosféru a obohatit ji o mnohé vlastní interpretace i geniální režijní, výtvarné a herecké ztvárnění, je Menzelovo Rozmarné léto ve všech těchto stránkách o poznání chudší a
Vančurova lyrika je ve filmu zachována jen prostřednictvím
doslovných dialogů, které již samy o sobě dělají z Rozmarného léta snímek, jehož zhlédnutí patří do základního kulturního vzdělání a již sama sentence „Tento způsob léta zdá
se mi poněkud nešťastným“ z něj činí legendu. Oprostímeli se však od srovnání jak s Markétou Lazarovou tak s Vančurovou předlohou, můžeme Rozmarné léto charakterizovat
jednak jako vrcholný produkt 60. let, jehož nezaměnitelnou atmosféru v sobě nese, i jako velkou hereckou, výtvarnou i režijní exhibici, jež svého diváka v mnohém obohatí.
Film získal v roce 1968 na MFF Karlovy Vary Křišťálový glóbus.

Letní kino
Smetanovy sady
v srpnu a září
pátek 13. 8. 21.00 hod. Control
USA, VB 2007/ Režie: ANTON CORBIJN
sobota 14. 8. 21.00 hod. Ženy v pokušení
ČR 2009 / Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK
pátek 20. 7. 21.00 hod. Na samotě u lesa
Československo 1976 / Režie: JIŘÍ MENZEL
sobota 21. 7. 21.00 hod. Vzhůru do oblak
USA 2009 / Režie: PETE DOCTER, BOB PETERSON
pátek 27. 8. 21.00 hod. Rolling Stones
USA 2008 / Režie: MARTIN SCORSESE
sobota 28. 8. 21.00 hod. Alenka v říši divů
USA 2010 / Režie: TIM BURTON
pátek 3.9. 20.45 hod. Muži v říji
ČR 2009 / Režie: ROBERT SEDLÁČEK
sobota 4.9. 20.45 hod. Mikulášovy patálie
Francie 2009 / Režie: LAURENT TIRARD

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Best of 1/2 2010 (výběr divácky nejúspěšnějších titulů)

Best of 1/2 2010
Kuky se vrací

ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / 100 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 dobrodružný i poetický, rodinný příběh, v němž ovšem hlavní
role přebírají hrdinové ze světa dětské představivosti. 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 Ondrova fantazie, v níž prožívá 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
publikum spojující dětského i dospělého diváka, ale i pro
netradiční a moderní kombinaci hraného a animovaného
příběhu, plného akční scén a vtipných dialogů.

Sherlock Holmes

Velká Británie, USA, Austrálie 2009 / 139 min. / titulky / 65 Kč
Režie: GUY RITCHIE / Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Mark
Strong, Rachel McAdams, Kelly Reilly, William Hope ad.
Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira
Arthura Conana Doyla „Sherlock Holmes“ přináší Holmesovi a jeho věrnému partnerovi Watsonovi poslední
výzvu. Ukáže se, že Holmesovi bojové schopnosti jsou
stejně tak smrtící jako jeho pověstný intelekt. Obojího
bude zapotřebí při odhalování smrtelného spiknutí, které
by mohlo zničit celou zemi. Akční a dobrodužný film
“Sherlock Holmes” natočil známý režisér Guy Ritchie pro
společnost Warner Bros. Pictures a Village Roadshow Pictures. Robert Downey Jr. ztvárnil legendárního detektiva
a Jude Law září v roli Holmesova věrného kolegy Watsona,
doktora a válečného veterána, který je impozantím spojencem Sherlocka Holmese. Rachel McAdams uvidíme
v roli Irene Adler, jediné ženy, která získala převahu nad
Holmesem a která s detektivem udržuje bouřlivý vztah.
Mark Strong ztvárnil roli Holmesova nového tajemného
protivníka, Blackwooda a Kelly Reilly hraje Mary, po níž
touží Watson.

Avatar 3D

USA 2009 / 162 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / ŠÚ / 110 Kč
Režie: JAMES CAMERON / Hrají: Sam Worthington, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, Zoe Saldana ad.
Cesta do fantastického světa planety Pandora čekala
na svou filmovou premiéru téměř 10 let! 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
mezi jinými také Jake Sully, bývalý námořník, který byl
při jedné ze svých předešlých misí paralyzován od pasu
dolů. A právě šance opět chodit přiměla Jakea, aby se
do programu Avatar přihlásil. Průzkumná mise je vyslána a po přistání na Pandoře je zcela ohromena úžasnou
rozmanitostí místní vegetace. Stromy dosahují výšky
mrakodrapů a světélkující prales je plný nádherných
tvorů, které jste nikdy neviděli, ale také hrozných prehistorických predátorů. To je jen zrnko překvapení, které
posádku čeká...

Ženy v pokušení

ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 80 Kč
Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková,
Veronika Kubařová, Jiří Macháček, Roman Zach, Vojtěch Dyk ad.
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské
problémy jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a
milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou
a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového života.
Dvacetiletá dcera Laura chce být matce oporou, zároveň
se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové
lásky. Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i matka
Vilma, bývalá herečka, která na všechny situace aplikuje
svéráznou školu života. Výstřední dáma má zaručený recept: nahradit nepořádného chlapa, chlapem pořádným.
Zdá se to neřešitelné, ale k překvapení Heleny i Laury
muži, s nimiž stojí za to se vrhnout po hlavě do milostného dobrodružství tu stále ještě jsou. A tři docela rozdílné ženy zjišťují, jak moc jsou si podobné a pokud se má
něco vyřešit, chce to nadhled, humor a neztrácet hlavu
ani naději...

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 ad.
Walt Disney Pictures a Jerry Bruckheimer Films představují
akční dobrodružný velkofilm, který se odehrává v tajuplné Persii. Rozpustilý princ Dastan (Jake Gyllenhaal) je v
něm nucen spojit své síly s tajemnou princeznou Taminou
(Gemma Arterton)... 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. Dastan získá

prastarou dýku se skleněným jílcem, která je klíčem k
ovládnutí Písků času, ale král Šaraman je zavražděn a z
vraždy je obviněn Dastan. Ten se tak ocitá na útěku a zoufale touží po očištění svého jména. Navzdory výhradám
spojí své síly s Taminou, odvážnou mladou alamútskou
princeznou, jejíž rodina strážila Písky času po celá staletí
a která udělá cokoliv, aby je ochránila. Dastan a Tamina – kteří jsou od samého počátku jako voda a oheň
– jsou nuceni přežít pouť vražednou pouští i úklady ještě
vražednějších nepřátel – jako například lstivého šejka Amara či afrického mistra ve vrhání nožů Sesa, ale také vysoce nebezpečné asasíny.

Alenka v říši divů 3D

Alice in Wonderland / USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema
/ dabing / 100 Kč
Režie: TIM BURTON / Hrají: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Geraldine James, Michael Sheen, Helena Bonham Carter ad.
Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou (Mia Wasikowska)
čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji na
viktoriánské zahradní slavnosti požádá o ruku Hamish,
bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a uteče pryč. Vydá se za Bílý králíkem ve vestě a s
kapesními hodinkami, kterého uvidí pospíchat po louce.
Bílý králík (kterého namluvil Michael Sheen) 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...

Robin Hood

USA, Velká Británie 2010 / 148 min. / titulky / D-Cinema / od 12 let
/ 80 Kč
Režie: RIDLEY SCOTT / Hrají: Russell Crowe, Mark Strong, Cate Blanchett, Scott Grimes, Kevin Durand, Bronson Webb ad.
Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli o slavném zbojníkovi Robinu Hoodovi. Režisérská legenda Ridley Scott
vám odvypráví vlastní verzi tohoto příběhu. Ta je temná,
jak temný byl raný středověk, v němž se film odehrává,
vášnivá tak, jak vášniví byli lidé, kteří věděli, že další den
pro ně nemusí nastat, a dobrá tak, jak dobrá herecká a
tvůrčí sestava se na tomto výjimečném projektu sešla...
Britské ostrovy nebyly ve 13. století optimálním místem
k životu. Už tak chudá země ještě financovala ambiciózní
křížové výpravy svého krále Richarda. V řadách jeho vojsk hájil problematickou čest Anglické koruny i bezejmenný lučištník Robin (Russell Crowe). Ten se stane očitým
svědkem smrti krále při obléhání francouzského hradu
a spolu s několika kumpány se rozhodne na vlastní pěst
dostat se po letech trmácení světem co nejrychleji domů,
do Anglie. Ocitá se v hrabství Nottingham, které ovládá
bezskrupulózní šerif. Málokdo se mu dokáže vzepřít, jednou z výjimek je Lady Marion (Cate Blanchett), která spravuje panství svého tchána (Max von Sydow), zatímco její
muž bojuje za krále. Situace se ještě zhorší po Richardově
smrti, když na trůn nastoupí slabý král Jan s dvorním
našeptávačem Gisbornem, který tajně osnuje francouzskou invazi do země. Ve chvíli nejvyšší nouze ale přichází
doba hrdinů. Hrdinů jako je Robin.

Souboj titánů 3D

Clash of the Titans 3D / USA, Velká Británie 2010 / 106 min. / 3DCinema / od 12 let / titulky / 120 Kč
Režie: LOUIS LETERRIER / Hrají: Sam Worthington, Gemma Arterton,
Mads Mikkelsen, Alexa Davalos, Liam Neeson, Danny Huston ad.
Ve filmu„Souboj Titánů” staví boj o moc muže proti králům
a krále proti bohům. Boj mezi bohy samotnými může zničit
celý svět. Perseus (Sam Worthington) – syn boha vychovávaný člověkem – neuspěje v záchraně své rodiny před
Hadem (Ralph Fiennes), pomstychtivým bohem podsvětí.
Když už nemá co ztratit, rozhodne se pro nebezpečnou
misi, jejímž cílem je zničit Hada dřív, než se jemu podaří
zničit Dia (Liam Neeson) a rozpoutat peklo na zemi. Perseus se spolu s dalšími neohroženými bojovníky vydává na
nebezpečnou cestu hluboko do zakázaných světů. Musí
se utkat s pekelnými démony a hrůzostrašnými příšerami.
Zvítězí pouze, pokud přijme svou moc a sílu jako bůh a
vzepře se svému osudu a půjde svou vlastní cestou.

Jak vycvičit draka 3D

How to Train Your Dragon / USA 2010 / 97 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 130 Kč
Režie: DEAN DEBLOIS, CHRIS SANDERS / Hrají: Gerard Butler, Jonah
Hill, America Ferrera, Christopher Mintz-Plasse, Jay Baruchel ad.
Jedná se o 3D projekci! Viděli jste už trojrozměrného
draka? A Vikinga? Pokud ne, budete mít příležitost v animované komedii Jak vycvičit draka od studia DreamWorks. Rodičové chlupaté Kung Fu Pandy a zeleného zlobráka Shreka se tentokrát rozhodli pro podívanou, která
je ve všech ohledech poněkud drsnější. Jejich nejnovější
dbrodružství se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou
jednoznačně nejdrsnější. Jediný, kdo není drsný ani trochu, je hlavní hrdina Škyťák. Vikingský teenager nějak
nemůže zapadnout mezi ostatní obyvatele rodného ostrova Blpu, protože na rozdíl od nich spíš než svaly (kterých
má pomálu), používá hlavu. Asi by se to dalo přejít, kdyby
Škyťák nebyl synem náčelníka vesnice, Kliďase Velikána. Taťka má syna rád, ale bohužel si uvědomuje jeho
„nedostatečnost“. Zvlášť když se blíží Škyťákovo iniciační
uvedení mezi dospělé Vikingy, které lze úspěšně absolvovat jediným způsobem – zabitím draka v souboji... I
Škyťák by samozřejmě rád nějakého toho Nodra smrťáka,
Ohavného zipáka nebo Hrůzáka hrozivého skolil, jenže
matička příroda ho na to opravdu vybavila nevalně. Nepomáhají ani užitečné lekce v Drakoškole místního samorosta, kováře Tlamouna. Škyťák je naštěstí hlava otevřená
a tam, kde schází hrubá síla, pomůže hlava, díky níž zkonstruuje samostříl, kterým zaútočí na nejobávanějšího z
draků, prakticky nepolapitelnou Noční fúrii...

