září

1.–30. září
kino Reduta

Kancelář

kino Mír

Malá scéna SD
Mariánské náměstí 123
686 01 Uherské Hradiště
telefon: +420 572 553 617
fax: +420 572 553 790
e-mail: info@mkuh.cz

úter - tvrtek

Pokladna

tvrtek - nedle

Hvězdu nahradí
Reduta a Mír
Kino Hvězda od 6. srpna ovládli stavebníci, kteří do května 2011 budou pracovat na generální rekonstrukci. Poprvé ve
své více než čtyřicetileté historii kino
bylo otevřeno 6. října 1967).

Otevřena denně 30 minut
před začátkem
prvního představení.
Informace
a rezervace vstupenek:
tel. i fax: +420 572 557 861
e-mail: pokladna@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

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). Novinkou kina Mír bude podoba
kinokavárny, tj. volnější uspořádání
posezení i se stoly a s možností braní
si nápojů do sálu.

rodinné filmy pro nejmenší,
české klasické pohádky,
divadelní představení...

Městská kina samozřejmě i nadále
počítají s uspokojením zájmu školních
představení a pokračovat také chtějí ve
slibně rozběhnutých projektech Malovásku (nedělní odpoledne v Redutě) a Animásku (nově od října pravidelnější klubové schůzky zájemců každý měsíc).

pravidelná nabídka
nejlepších filmů
z přehlídek, soutěží
a filmových festivalů

Josef Korvas

Zahájení pravidelných cyklů
(zdarma na průkazky!)

ARTkino - Filmový klub

1.9. 18.00 Bunny a býk
1.9. 20.00 Útěk do divočiny
2.9. 20.00 The Doors

Zlatý fond

2.9. 16.00 Pulp fiction

Bijásek

19.9. 15.30 Kuky se vrací

www.mkuh.cz

každou neděli
od 14.30 Malovásek
aktivní odpoledne
pro nejmenší
s výukou různých
výtvarných metod
obvykle úterý
a středa od 20.00

ARTkino

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. st 18.00 Bunny a býk – Velká Británie 2009 / 101 min. / přístupný / titulky / na průkazku ART zdarma, 60 Kč / Mír
20.00 Útěk do divočiny – USA 2007 / 148 min. / od 15 let / titulky / na průkazku ART zdarma, 60 Kč / Mír
2. čt 16.00 Pulp Fiction: Historky z podsvětí – USA 1994 / 154 min. / od 15 let / na průkazku ART nebo ZF zdarma; 50 Kč / Mír
2. čt 20.00 The Doors – USA 2009 / 86 min. / od 12 let / titulky / na průkazku ART zdarma, 60 Kč / Mír
3. pá 21.00 Muži v říji – ČR 2009 / 120 min. / přístupný / zdarma / Smetanovy sady
4. so 21.00 Mikulášovy patálie – Francie 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / zdarma / Smetanovy sady
7. út 17.30 Twilight sága: Zatmění – USA 2010 / 124 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč / Mír
20.00 Muži, kteří nenávidí ženy – Švédsko, Dánsko, Německo, Norsko 2009 / 152 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč / Mír
8. st 17.30 Twilight sága: Zatmění – USA 2010 / 124 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč / Mír
20.00 Muži, kteří nenávidí ženy – Švédsko, Dánsko, Německo 2009 / 152 min. / od 15 let / titulky / 55, 75 Kč / Mír
9. čt 16.00 Psycho – USA 1960 / 109 min. / titulky / na průkazku ZF zdarma; 50 Kč / Mír
17.30 Twilight sága: Zatmění – USA 2010 / 124 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč / Mír
20.00 Muži, kteří nenávidí ženy – Švédsko, Dánsko, Německo, Norsko 2009 / 152 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč / Mír
14. út 18.00 Nebe Peklo – ČR 2009 / 83 min. / od 18 let / 50, 70 Kč / Mír
20.00 Já taky – Španělsko 2009 / 103 min. / přístupný / titulky / 50, 70 Kč / Mír
15. st 17.30 Filmy P.Barabáše: Carstensz - Sedmá hora, Bhútán ad. – Slovensko 2008-2010 / 90 min. / příst. / 50, 70 Kč/ Mír
20.00 Nebe Peklo – ČR 2009 / 83 min. / od 18 let / 50, 70Kč / Mír
16. čt 16.00 Memento – USA 2000 / 109 min. / od 12 let / titulky / na průkazku ZF zdarma / Mír
16.00 Poslední vládce větru – USA 2010 / 104 min. / dabing / přístupný / 80 Kč / Reduta
18.00 Kajínek – ČR 2010 / 118 min. / D-Cinema / od 15 let / 90 Kč / Reduta
20.30 Počátek – USA, Velká Británie 2010 / 148 min. / do 12 let nevhodný / titulky / 80 Kč / Reduta
17. pá 16.00 Poslední vládce větru – USA 2010 / 104 min. / dabing / přístupný / 80 Kč / Reduta
18.00 Počátek – USA, Velká Británie 2010 / 148 min. / do 12 let nevhodný / titulky / 80 Kč / Reduta
21.00 Kajínek – ČR 2010 / 118 min. / D-Cinema / od 15 let / 90 Kč / Reduta
18. so 16.00 Poslední vládce větru – USA 2010 / 104 min. / dabing / přístupný / 80 Kč / Reduta
18.00 Kajínek – ČR 2010 / 118 min. / D-Cinema / od 15 let / 90 Kč / Reduta
20.30 Počátek – USA, Velká Británie 2010 / 148 min. / do 12 let nevhodný / titulky / 80 Kč / Reduta
19. ne 14.30 Textilní koláž pohádkových postav– zdarma / Reduta
15.30 Kuky se vrací – ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / na průkazku zdarma, 50 Kč / Reduta
17.30 Počátek – USA, Velká Británie 2010 / 148 min. / do 12 let nevhodný / titulky / 80 Kč / Reduta
20.30 Kajínek – ČR 2010 / 118 min. / D-Cinema / od 15 let / 90 Kč / Reduta
21. út 18.00 Seriózní muž – USA, Francie, Velká Británie 2009 / 105 min. / přístupný / titulky / 75 Kč / Mír
20.00 Drnovické catenaccio – ČR 2010 / 72 min. / přístupný / 45, 65 Kč / Mír
22. st 18.00 Drnovické catenaccio – ČR 2010 / 72 min. / přístupný / 65 Kč / Mír
20.00 Seriózní muž – USA, Francie, Velká Británie 2009 / 105 min. / přístupný / titulky / 55, 75Kč / Mír
23. čt 16.00 Big Lebowski – USA, Velká Británie 1998 / 117 min. / od 12 let / titulky / na průkazku ZF zdarma; 50 Kč / Reduta
18.15 Sexy 40 – USA 2009 / 95 min. / od 12 let / titulky / 85Kč / Reduta
20.00 Expendables: Postradatelní – USA, Itálie 2009 / 99 min. / přístupný / titulky / 80 Kč / Reduta
24. pá 16.30 Sexy 40 – USA 2009 / 95 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč / Reduta
18.15 Pan Nikdo – Kanada, Belgie, Francie, Německo 2009 / 133 min. / přístupný / titulky / D-cinema / 55, 75 Kč / Reduta
21.00 Expendables: Postradatelní – USA 2010 / 99 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč / Reduta
25. so 16.30 Expendables: Postradatelní – USA 2010 / 99 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč / Reduta
18.15 Sexy 40 – USA 2009 / 95 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč / Reduta
20.00 Pan Nikdo – Kanada, Belgie, Francie, Německo 2009 / 133 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 55, 75 Kč / Reduta
26. ne 14.30 Výroba papírových loutek (tematicky ve tvaru Shreka, Fiony nebo Oslíka) – zdarma / Reduta
15.30 Shrek: Znovec a konec – USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / na průkazku 40 Kč, 80 Kč / Reduta
17.30 Expendables: Postradatelní – USA 2010 / 99 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč / Reduta
20.00 Sexy 40 – USA 2009 / 95 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč / Reduta
28. út 17.30 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 80 Kč / Mír
20.00 Sama v Africe – Francie, Kamerun 2009 / 102 min. / od 15 let / titulky / 50, 70 Kč / Mír
29. st 17.30 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 80 Kč / Mír
20.00 Rozchod – Francie 2009 / 85 min. / od 12 let / titulky / 50, 70 Kč / Mír
30. čt 16.00 Wilbur se chce zabít – Velká Británie, Dánsko 2002 / 105 min. / od 15 let / titulky / na průkazku zdarma, 50 Kč / Mír
16.30 Čarodějův učeň – USA 2010 / 110 min. / D-Cinema / přístupný / titulky / 80 Kč / Reduta
18.30 Román pro muže – ČR 2010 / 100 min. / D-Cinema / od 12 let / 90 Kč / Reduta
20.30 Román pro muže – ČR 2010 / 100 min. / D-Cinema / od 12 let / 90 Kč / Reduta
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Filmové premiéry a novinky

Naše tipy

Kajínek

čtvrtek 16. 9. - neděle 19. 9. Reduta
Znát pravdu je nebezpečné. Celovečerní hraný film o nejznámějším doživotně odsouzeném vězni současnosti. A
nejen o něm... ale i o době po pádu totalitního režimu.

Počátek

čtvrtek 16. 9. - neděle 19. 9. Reduta
Úspěšný akční sci-fi snímek uznávaného režiséra Christophera Nolana, který vás zavede na nejrůznější místa světa,
stejně jako do nekonečného a intimního světa snů.

Malovásek
Bijásek

ART
ART
ZF

Twilight sága: Zatmění

The Twilight Saga: Eclipse / USA 2010 / 124 min. / od 12 let / titulky /
75 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?

Muži, kteří nenávidí ženy

Män som hatar kvinnor / Švédsko, Dánsko, Německo, Norsko 2009 /
152 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
Režie: NIELS ARDEN OPLEV / Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena
Endre, Björn Granath, Annika Hallin, Michalis Koutsogiannakis ad.
Film podle jedné z nejčtenějších knih současnosti! Před čtyřiceti lety
zmizela Harriet Vangerová z rodinného setkání konaného na
ostrově, který vlastnil a obýval mocný klan Vangerů. Přestože
nebylo Harrietino tělo nikdy nalezeno, je její strýc přesvědčen, že šlo o vraždu, jejímž pachatelem je někdo z jeho rodiny. K vyšetření tohoto případu si proto najme investigativního
novináře Mikaela Blomkvista, kterému pomáhá drsná potetovaná počítačová hackerka Lisbeth Salanderová. Začíná se rozplétat temná a děsivá rodinná historie… Na letošním MFF v Palm
Springs v Kalifornii získal film Cenu diváků za nejlepší celovečerní snímek.

Poslední vládce větru

ART
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Last Airbender / USA 2010 / 104 min. / dabing / přístupný / 80 Kč
Režie: M. NIGHT SHYAMALAN / Hrají: Jackson Rathbone, Dev Patel, Cliff
Curtis, Nicola Peltz, Seychelle Gabriel, Noah Ringer, Shaun Toub ad.
Fantastické dobrodružství, pod nímž je podepsán vynikající scenárista
a režisér M. Night Shyamal. Film se odehrává ve světě zničeném
vyčerpávající válkou. Žijí v něm čtyři národy, které vyznávají vždy jeden ze čtyřech základních elementů – oheň, vodu,
vzduch a zemi. Ohnivý národ usiluje o celosvětovou dominanci a svým sousedům nabízí jen dvě možnosti – porobení nebo totální vyhlazení, respektive vypálení... Teď jeho vojska nezadržitelně postupují na hlavní město Vodního kmene a zdá se, že není síly, která by je zastavila. Pak je ovšem v
ledu objeven uvězněný chlapec Aanga, který mistrně ovládá
nejen vzdušný element. Aang je totiž Avatar. Prorocký hrdina,
který umí ovládat všechny čtyři živly zároveň a má tu moc
skoncovat s agresí Ohnivého národa a znovu nastolit mír…

Kajínek

ART
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ČR 2010 / 118 min. / D-Cinema / od 15 let / 90 Kč
Režie: PETR JÁKL ML. / Hrají: Konstantin Lavronenko, Tatiana Vilhelmová,
Bogusław Linda, Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý, Ľubomír Paulovič ad.
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému útěku
z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. Filmový Kajínek je silným příběhem
nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy,
příběhem obhájkyně hledající nové důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják? Kromě sebe nevěří nikomu. Ani mladé advokátce, která

se mu přesto snaží pomoci a obnovit proces. Musí zajistit
nové důkazy, brzy však zjistí, že je velmi nebezpečné se vyptávat. Film vznikal plných pět let a slibuje vedle strhující filmové
podívané i zcela nové kontroverzní informace v případu.

Počátek

Inception / USA, Velká Británie 2010 / 148 min. / do 12 let nevhodný /
titulky / 80 Kč
Režie: CHRISTOPHER NOLAN / Hrají: Leonardo DiCaprio, Joseph GordonLevitt, Ellen Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Dileep Rao ad.
Sny jsou branou k podvědomí člověka, branou jeho k nejtajnějším myšlenkám a touhám. V lidské mysli se skrývají tajemství nepoznaného, věcí, které ještě nevznikly, věcí, které ještě
nikdo nevymyslel. A ve světě, kde je myšlenka tím nejmocnějším hybatelem je tím nejdůležitějším ukrást ji. Dom Cobb
(Leonardo DiCaprio) je ve svém oboru špička. Dokáže zcizit
jakékoliv tajemství, jakoukoliv informaci z podvědomí během
spánku dané osoby, kdy je mysl nejvíce oslabena. Takový
život z něj však udělal uprchlíka, štvance. Když dostane nabídku, jež mu může vrátit zpět život, po kterém toužil, neodmítne.
Místo krádeže má však Cobbův tým do mysli nápad vložit. Do
hry navíc vstupuje nebezpečný nepřítel, který předvídá každý
Cobbův krok a může nepříjemně měnit pravidla hry.

Seriózní muž

Serious Man / USA, Francie, Velká Británie 2009 / 105 min. / přístupný /
titulky / 75 Kč
Režie: ETHAN COEN, JOEL COEN / Hrají: Michael Stuhlbarg, Richard Kind,
Fred Melamed, Sari Lennick, Aaron Wolff, Amy Landecker ad.
Píše se rok 1967 a Larry Gopnik, profesor fyziky na klidné univerzitě na Středozápadu se právě dozvěděl, že ho jeho žena
Judith opouští. Zamilovala se do jednoho z jeho okázalejších známých, Sye Ablemana. V bytě s nimi bydlí jeho věčně
nezaměstnaný bratr Arthur, Larryho syn Danny je neustále
v potížích a dcera Sarah krade Larrymu peníze z peněženky
a spoří na plastickou operaci. Anonym se ho snaží připravit
o místo, sousedka odvedle ho mučí tím, že se opaluje nahá.
Zoufalý Larry se vydá s prosbou o pomoc za třemi různými rabíny, aby mu pomohli vypořádat se s jeho problémy a
stát se lepším člověkem. Seriózním mužem. Snímek získal cenu
Independent Spirit Award, cenu Boston Society Of Film Critics za nejlepší
scénář, dvě nominace na Oscara ad.

Drnovické catenaccio

ČR 2010 / 72 min. / přístupný / 65 Kč
Režie: RADIM PROCHÁZKA / Hrají: Václav Klaus ad.
Uprostřed dvoutisícové vesničky Drnovice nedaleko jihomoravského Vyškova stojí fotbalový stadion pro osm tisíc
diváků. Je to pyramida zaniklé fotbalové civilizace, jíž kdysi
vládla slavná jména Karla Brücknera či Radka Druláka. Vzestup a pád drnovického fotbalového klubu je typický pro
český fotbal, politiku a podnikání 90. let – jsou za ním nejen krásné góly, ale taky tajemní sponzoři, korupce či doping. Pojďme se společně vydat do dob, kdy topné oleje od
benzínu ještě nerozeznali ani nejvyšší ministerští úředníci
a kdy čeští fotbalisté hráli o evropský titul. Bonus k filmu
- Náš první hospodář: Před pěti lety prezident Václav Klaus
dorazil na dožínky do Polabí, kde za volantem kombajnu sklidil poslední klasy tehdejší úrody. Tamní přivítání a uctívání
Klause odkazuje, ať už vědomě či nevědomě, hned na dva
jeho předchůdce. Něco vzešlo z terminologie komunistické,
něco naopak oslavuje první republiku?

život. Zde se seznámí s Aramem Finkelsteinem, milým 24
letým absolventem vysoké školy...

Expendables: Postradatelní
Expendables / USA 2010 / 99 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
Režie: SYLVESTER STALLONE / Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham,
Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture, Terry Crews, Mickey Rourke,
David Zayas, Eric Roberts, Gary Daniels, Steve Austin ad.
Elektrizující akční thriller, s nímž se na plátna vrací Sylvester Stallone v žánru, který ho proslavil. Partnery mu jsou akční hvězdy současnosti
Jason Statham a Jet Li. Skupina žoldáků se vydává na nebezpečnou misi do Jižní Afriky, jejímž cílem je svržení nelítostného diktátora. Sylvester Stallone jako Barney Ross je mužem
beze strachu a emocí, přirozený vůdce, hlava skupiny a hlavní
stratég. Jeho tým tvoří skupina tvrdých, neohrožených profesionálů... Příběh začíná ve chvíli, kdy skupina ostrých hochů
dorazí do místa určení – na ostrov Vilena, a postupně zjišťuje,
že mise – jejímž cílem je zlikvidovat nebezpečného diktátora
– rozhodně nebude tak jednoduchá, jak se zprvu zdálo…

Pan Nikdo

Mr. Nobody / Kanada, Belgie, Francie, Německo 2009 / 133 min. /
přístupný / titulky / D-Cinema / 55, 75 Kč
Režie: JACO VAN DORMAEL / Hrají: Jared Leto, Diane Kruger, Sarah
Polley, Rhys Ifans, Juno Temple, Toby Regbo, Laurent Capelluto ad.
V roce 2092 je Mars prázdninovým rezortem a Nemo Nobody 117letý muž, který je posledním smrtelníkem v době, kdy
díky vědeckým poznatkům už nikdo neumírá. Na smrtelné
posteli Nemo vzpomíná na své tři životy, které možná prožil
se třemi různými ženami. Ocenění: Sitges – Katalánský MFF: nejlepší make-up, nominace na nejlepší film; Stockholm Film Festival: nejlepší
kamera; MFF Benátky: Biografilm Award ad.

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...

Čarodějův učeň

Sorcerer‘s Apprentice / USA 2010 / 110 min. / D-Cinema / přístupný /
titulky / 80 Kč
Režie: JON TURTELTAUB / Hrají: Nicolas Cage, Jay Baruchel, Monica
Bellucci, Alfred Molina, Toby Kebbell, Ethan Peck, Teresa Palmer ad.
Balthazar Blake (Nicolas Cage) je čarodějným mistrem, který
se v současném Manhattanu snaží ubránit město před svým
úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem (Alfred Molina). Balthazar na to ale sám nestačí a proto vyhledá pomoc
Davea Stutlera, zdánlivě obyčejného člověka, který v sobě
ale ukrývá netušené možnosti, a učiní z něj navzdory jeho
pochybám svého učně. Dave je nucen v sobě najít veškerou
odvahu k tomu, aby jako Čarodějův učeň svůj výcvik přežil,
zachránil město a získal srdce své vyvolené…

Román pro muže

ČR 2010 / 100 min. / D-Cinema / od 12 let / 90 Kč
Režie: TOMÁŠ BAŘINA / Hrají: Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka,
Vanda Hybnerová, Táňa Pauhofová, Jan Budař, Filip Čapka ad.
Podle vlastního bestselleru Román pro muže napsal Michal
Rebound / USA 2009 / 95 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
Viewegh scénář ke stejnojmenné komedii, která má všechny
Režie: BART FREUNDLICH / Hrají: Catherine Zeta - Jones, Justin Bartha, předpoklady stát se diváckým hitem podzimu. Film vypráví
John Schneider, Lynn Whitfield, Art Garfunkel, Sam Robards ad.
příběh tří sourozenců - Cyrila (Miroslav Donutil), Bruna (Michal
Sexy Catherine Zeta-Jones si našla mladšího milence....! Romantická Vladyka) a Anety (Vanda Hybnerová), kteří mají kvůli předčaskomedie o nečekané přitažlivosti. Když svobodná matka né smrti rodičů mnohem pevnější pouto, než bývá obvyklé. A
v nejlepších letech zaujme o hodně let mladšího muže… to přesto, že se povahově snad už nemůžou víc lišit. Bruno trpí
Sandy je krásná sexy žena, matka dvou dětí, které bylo právě nevyléčitelnou nemocí, která se stane katalyzátorem nápadu
čtyřicet. Žije na hezkém předměstí malého města a zvládá uspořádat velkolepou sourozeneckou jízdu do Tater, do nejmistrně všechno možné - peče koláče, připravuje svačiny, lepšího hotelu, s báječnou lyžovačkou a nádhernou prostitutvozí děti do školy, stará se o svou vysněnou sportovní ligu. kou jménem Tali (Táňa Pauhofová), která má Brunovi splnit
Dokonalá idylka se ji rozpadne jednoho rána, když zjistí, všechna jeho poslední přání. Jenže plán na nezapomenutelže ji manžel podvádí. Okamžitě se sbalí i s oběma dětmi a nou dovolenou výrazně naruší tragikomické střety mezi soupřestěhuje se do New Yorku, aby si našla práci a začala nový rozenci, vyplývající z jejich povahové a názorové rozdílnosti.

Sexy 40

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

Textilní koláž
pohádkových
postav
neděle 19. 9. 14.30 / Reduta

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

Papírové loutky
neděle 26. 9. 14.30 / Reduta

Shrek: Zvonec
a konec

Kuky se vrací

Shrek Forever After / USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / na
průkazku 40 Kč, 80 Kč
Režie: MIKE MITCHELL / Hrají: Cameron Diaz, Eddie Murphy, Mike
Myers, Antonio Banderas, Justin Timberlake, Julie Andrews ad.

neděle 26. 9. 15.30 / Reduta

Drnovické catenaccio

ČR 2010 / 95 min. / D-Cinema / na průkazku zdarma, 50 Kč
Režie: JAN SVĚRÁK / Hrají: Ondřej Svěrák, Zdeněk Svěrák, Oldřich
Kaiser, Kristýna Nováková - Fuitová, Filip Čapka, Jiří Macháček ad.

Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze “zdravotních důvodů“ musí pryč i jeho oblíbená hračka - růžový medvídek
Kuky. Když maminka vyhodí Kukyho do popelnice, začne
pracovat 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?

úterý 21. 9.
20.00 hod. / Mír

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...

Letní kino Smetanovy sady

Muži v říji

Mikulášovy patálie

pátek 3. 9. 21.00 hod.

sobota 4. 9. 21.00 hod.

ČR 2009 / 120 min. / přístupný / zdarma
Režie: ROBERT SEDLÁČEK / Hrají: Jaromír Hanzlík, Igor Bareš, Jaroslav Plesl, David Novotný, Marek Taclík, Igor Chmela ad.

Mouřínov je malá moravská díra. I silnice tam končí.
A protože Mouřínováci chtějí být „průjezdní“, musí
vymyslet plán, jak sehnat větší, než malé množství
asfaltu na její pokračování. Jedinou možností se zdá
být uspořádat v Mouřínově Mistrovství Evropy ve
vábení jelenů za účasti premiéra....

Připravujeme
pyramida. Přístup k jejímu úpatí přes území bojovného
kmene Damal patří i dnes mezi nejdobrodružnější expedice.
Kromě získání povolení je největším problémem přesvědčit
nahé domorodce, aby pomohli s transportem materiálu.
Největší překvapení ale expedici teprve čeká... BHUTÁNHLEDÁNÍ ŠTESTÍ: Říká se, že na Bhután zapomněli lidé,
ale nikdy ne bohové. Putování zapomenutou krajinou, ve
které lidé uctívají vše živé, je vyprávěním o štěstí. Vnitřní
pokoj je tu cennější než hon za materiálem světa a harmonie s přírodou jsou všemu nadřazenými principy... NA
KOLECH PRES HIMALÁJE: Byl to velkolepý přechod indických Himalájí na kolech přes údolí Kinnaur, Spiti, Lahaul a posvátné jezero Tso Morini do Lehu v délce 700 kilometrů přes rozbitá horská sedla, ale i dobře udržované vojenské cesty v těsné blízkosti Číňany strážené hranice Tibetu.

Jelikož se v Bijásku bude promítat Shrek, tak loutky budou ve tvaru Shreka, Fiony nebo Oslíka. Na konec si s
nimi můžeme zahrát třeba i divadlo.

Po prázdninové pauze se v Malovásku vrhneme na
tvorbu obrázků z látky. Látky budeme nejrůzněji kombinovat, vrstvit, lepit na papír a překládat a vzniknou
nám krásné a originální obrázky, které si budete moci
odnést domů nebo si je vystavit na nástěnce.

neděle 19. 9. 15.30 / Reduta

.

Francie 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / zdarma
Režie: LAURENT TIRARD / Hrají: Maxime Godart, Valérie Lemercier,
Kad Merad, Sandrine Kiberlain, François - Xavier Demaison ad.
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a
další hrdinové senzačních příběhů dětských knížek
o Mikulášovi se v hrané verzi dostávají na filmová
plátna. Za 50 let od vydání první knihy si Mikuláše
a jeho zběsilé spolužáky oblíbily generace dětí po
celém světě i u nás. Film byl nominován na Césara 2010 za
nejlepší scénář – adaptaci.

Bunny a býk
středa 1. 9.
19.00 hod. / Mír

Bunny and the Bull / Velká
Británie 2009 / 101 min. /
přístupný / titulky / na
průkazku ART zdarma, 60 Kč
Režie: PAUL KING / Hrají:
Verónica Echegui, Noel
Fielding, Richard Ayoade, Super film, dokonale vizuálně
Julian Barratt, ad.
provedený. I přes komediální proStephen ve svém bytě, vedení má film hloubku a zajímavý
ze kterého nikdy nevy- příběh. Není to obyčejný roadmovie,
chází, vzpomíná na ces- u kterého se bezvadně pobavíte a
tu přes celou Evropu, zasmějete.
kterou podnikl před Rosana - www.csfd.cz
lety se svým kamarádem Bunnym. Stephen vzpomíná a jeho byt se proměňuje v
kulisy cesty, na kterou by nejradši zapomněl. Krajinou vzniklou z fotek a suvenýrů se znovu vydá z industriálního polského
Slezska až do španělské Andalusie za osudovým býkem...
Snímek získal British Independent Film Award 2009 za nejlepší produkci.

Útěk do divočiny
středa 1. 9.
21.00 hod. / Mír

Into the Wild / USA 2007 /
148 min. / od 15 let / titulky /
na průkaz ART zdarma, 60 Kč
Režie: SEAN PENN / Hrají:
Emile Hirsch, Vince Vaughn,
William Hurt, Catherine
Keener, Kristen Stewart ad.
Splněný filmový sen každého diváka
Málokdo z nás má s duší dobrodruha a cestovatele... A
takovou odvahu jako není mnoho hudebníků, jejichž písChristopher
McCan- ničky by se sem hodily lépe, než frontdless. Bylo mu 22, když mana Pearl Jam Eddieho Veddera...
dostudoval vysokou Lima - www.csfd.cz
školu, ale místo toho,
aby zaplul do civilizačního proudu, ukázal mu vztyčený prostředník a z naivního snílka proměnil v symbol jedné generace Američanů. Natočeno podle skutečných událostí. Ocenění: Oscar 2008 - nominace: střih, vedlejší herec (H. Holbrook); Zlaté glóby
2008 – nejlepší píseň (Guaranteed); nominace: hudba.

The Doors
úterý 2. 9.
20.00 / Mír

When You´re Strange / USA
2009 / 86 min. / od 12 let /
titulky / na průkazku ART
zdarma, 60 Kč
Režie: TOM DICILLO / Hrají:
Jim Morrison, Johnny Depp,
Ray Manzarek ad.
Nové záběry, komentář Johnyho Deppa,
První celovečerní doku- k tomu již známé starší materiály a to
mentární film o skupině vše spojené do fungujícího celku - to si
The Doors. Tvůrci v nechám líbit.
něm odkrývají dosud Asgy - www.csfd.cz
nezveřejněné záběry
proslulé čtyřčlenné rockové kapely. Snímek staví na záběrech
natočených v letech 1966 - 1971, tedy od vzniku kapely až do
smrti Jima Morrisona. Zobrazuje kým skupina The Doors byla
a čím se stala. DiCillo nahlíží do světa slávy, drog a alkoholu, jež jsou s kapelou spojovány, zaměřuje se ale zároveň na
její oddanost rockové hudbě. Na Sundance Film Festival 2009 byl
snímek nominován na Cenu Velké poroty v kategorii dokument.

Muži, kteří nenávidí
ženy
středa 8. 9.
20.00 / Mír

Män som hatar kvinnor /
Švédsko, Dánsko, Německo,
Norsko 2009 / 152 min. / od
15 let / titulky / 55, 75 Kč
Režie: NIELS ARDEN OPLEV /
Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre, Björn
Granath, Annika Hallin ad.
Film podle jedné z
nejčtenějších knih současnosti! Před čtyřiceti
lety zmizela Harriet
Vangerová z rodinného

Knihu mám rozečtenou, film byl první... ač se v komplexnosti nemůže a
nechce vyrovnat Larssonovu molochu, atmosférou a zpracováním patří
do první ligy...
Marigold - www.csfd.cz

setkání konaného na ostrově, který vlastnil a obýval mocný
klan Vangerů. Přestože nebylo Harrietino tělo nikdy nalezeno,
je její strýc přesvědčen, že šlo o vraždu, jejímž pachatelem je
někdo z jeho rodiny. Rodiny, jejíž členové jsou mezi sebou
sice spjati pevnými pouty, ale která je jinak zcela nefunkční.
K vyšetření tohoto případu si proto najme investigativního
novináře Mikaela Blomkvista (Michael Nyqvist), kterému
pomáhá drsná potetovaná počítačová hackerka Lisbeth
Salanderová (Noomi Rapace). Jakmile Blomkvist a Salanderová zasadí Harrietino zmizení do rámce četných podivných
vražd, které se staly téměř před čtyřiceti lety, začíná se rozplétat temná a děsivá rodinná historie… Na letošním MFF v Palm
Springs v Kalifornii získal film Cenu diváků za nejlepší celovečerní snímek.

Nebe Peklo
úterý 14. 9.
18.00,
středa 15. 9.
20.00 hod. / Mír

ČR 2009 / 83 min. / od 18 let
/ 50, 70 Kč
Režie: DAVID ČÁLEK
Film o rozkoši mezi
Nebem a Peklem. Nový
Dokument, který se nesnaží popsat
český dokument z cykvšechny možné formy BDSM, ale
lu Bez cenzury nahlíží
snaží se pochopit na příkladu tří
do komunity lidí s nevyznavačů různých forem BDSM, co
obvyklými
koníčky
k tomu tyto lidi vede, co jim to dává
označované zkratkou a jak se jim daří skloubit to se svým
BDSM (bondage, dis- civilním životem. A také dokument
cipline, sadism, maso- je to velmi civilní a především neuchism). Dokument za- věřítelně zábavný...
chycuje čtveřici lidí rogr8 escape - www.csfd.cz
zdílného věku, zaměření
i povolání, kteří objevili rozkoš v bolesti a svou neobvyklou
vášeň nepotlačují ani neskrývají.

Já taky
úterý 14. 9.
20.00 / Mír

Yo, también / Španělsko
2009 / 103 min. / přístupný /
titulky / 50, 70 Kč
Režie: ÁLVARO PASTOR, ANTONIO NAHARRO / Hrají: Lola
Duenas, Pablo Pineda, Isabel García Lorca ad.
Tenhle film neškemrá o city a nijak
34letý
Daniel
je citově nevydírá. Konec nevede
prvním
Evropanem ke klišé, ale podle mého soudu je
s Downovým syn- maximálně realistický. Žádný happy
dromem, který vys- end v náručí krásky-zachránkyně
tudoval
univerzitu. ošklivého žabáka, ale happy end
Začíná pracovat v so- zcela jiného ražení...
ciálních službách v Se- HrrrOch - www.csfd.cz
ville, kde se seznamuje
s volnomyšlenkářskou kolegyní Laurou. Brzy se se spřátelí,
Jejich vztah se ještě zkomplikuje, když se Daniel do Laury
zamiluje. Ve „svých“ světech jsou oba vyděděnci a společně
najdou lásku a přátelství, jaké předtím nikdy nepoznali... Role
Daniela je založena na skutečném životě jeho představitele
Pabla Pinedy. Ocenění: Ceny Goya – nejlepší herečka, nejlepší píseň
MFF San Sebastián – nejlepší herec a herečka.

ČR 2010 / 72 min. /
přístupný / 65 Kč
Režie: RADIM PROCHÁZKA /
Hrají: Václav Klaus ad.
Uprostřed
dvoutisícové vesničky Drnovice nedaleko jiho- Zajímavá sonda do Drnovické černé
moravského Vyškova díry. Trochu ostřejší kamera a bylo
stojí fotbalový stadion by to fajn, takhle bylo dost věcí rozpro osm tisíc diváků. mazaných, ale ... možná to byl záměr,
Je to pyramida zani- vidět všechno přiliš ostře je někdy
klé fotbalové civilizace, hodně nebezpečné...
jíž kdysi vládla slavná BaronX - www.csfd.cz
jména Karla Brücknera
či Radka Druláka. Vzestup a pád drnovického fotbalového
klubu je typický pro český fotbal, politiku a podnikání 90. let
– jsou za ním nejen krásné góly, ale taky tajemní sponzoři, korupce či doping. Pojďme se společně vydat do dob, kdy topné oleje od benzínu ještě nerozeznali ani nejvyšší ministerští
úředníci a kdy čeští fotbalisté hráli o evropský titul. Bonus k
filmu - Náš první hospodář: Před pěti lety prezident Václav
Klaus dorazil na dožínky do Polabí, kde za volantem kombajnu sklidil poslední klasy tehdejší úrody. Tamní přivítání a
uctívání Klause odkazuje, ať už vědomě či nevědomě, hned
na dva jeho předchůdce. Něco vzešlo z terminologie komunistické, něco naopak oslavuje první republiku.

Seriózní muž
středa 22. 9.
20.00 hod. / Mír

Serious Man / USA, Francie,
Velká Británie 2009 / 105
min. / přístupný / titulky /
55, 75 Kč
Režie: ETHAN COEN, JOEL
COEN / Hrají: Michael Stuhlbarg, Richard Kind, Fred Nejlepší, nejcyničtější a nejvybrouMelamed, Sari Lennick ad.
šenější Coeni od Muže, který nebyl.
Píše se rok 1967 a Larry Nádherně nevzrušivý film o smolaGopnik, profesor fyziky ři, kterého Bůh vroucně miloval, a
na klidné univerzitě na proto jej mnohými protivenstvími
Středozápadu se právě navštěvoval... Židovská anekdota s
dozvěděl, že ho jeho naprosto bestiálním závěrem.
žena Judith opouští. Marigold - www.csfd.cz
Zamilovala se do jednoho z jeho okázalejších známých... V bytě s nimi bydlí jeho
věčně nezaměstnaný bratr, Larryho syn Danny je neustále v
potížích a dcera Sarah krade Larrymu peníze a spoří na plastickou operaci. Anonym se ho snaží připravit o místo, jeden ze
studentů ho uplácí a současně vydírá, a sousedka odvedle ho
mučí tím, že se opaluje nahá. Zoufalý Larry se vydá s prosbou
o pomoc za třemi různými rabíny, aby mu pomohli vypořádat
se s jeho problémy a stát se lepším člověkem. Seriózním
mužem. Snímek získal cenu Independent Spirit Award, cenu Boston Society Of Film Critics za nejlepší scénář, dvě nominace na Oscara ad.

Pan Nikdo
sobota 25. 9.
20.00 hod. / Reduta

Filmové pásmo:
Carstensz - Sedmá
hora; Bhútán – Hledání štěstí; Na kolech
přes Himaláje

Mr. Nobody / Kanada, Belgie,
Francie, Německo 2009 / 133
min. / přístupný / titulky / DCinema / 55, 75 Kč
Režie: JACO VAN DORMAEL /
Hrají: Jared Leto, Diane Kruger,
Pan Nikdo je určitě hodně originálSarah Polley, Rhys Ifans ad.
ní film, s parádní muzikou, která v
V roce 2092 je Mars tomto případě dělá opravdu hodně,
prázdninovým rezortem a hlavně to má, co se týče příběhu,
a Nemo Nobody 117letý naprosto srovnané...
muž, který je posledním
Malarkey - www.csfd.cz
smrtelníkem v době, kdy
díky vědeckým poznatkům už nikdo neumírá. Na smrtelné
posteli Nemo vzpomíná na své tři životy, které možná prožil
se třemi různými ženami. Jaco Van Dormael začal připravovat
Pana Nikoho v roce 2001, až v roce 2007 začal svůj první anglicky mluvený film natáčet. Rozpočet dosáhl 37 milionů
euro, čímž se stal nejdražším belgickým filmem. Ocenění: Sitges
– Katalánský MFF: nejlepší make-up, nominace na nejlepší film; Stockholm Film Festival: nejlepší kamera; MFF Benátky: Biografilm Award ad.

středa 15. 9.
17.30 hod. / Mír

Sama v Africe

Slovensko 2008-2010 / 90
min. / přístupný / 50, 70 Kč
Režie: PAVOL BARABÁŠ /
Hrají: Pavel Bém ad.
CARSTENSZ-SEDMÁ
HORA: Vysoko nad neprobádanou novoguinejskou džunglí se
tyčí Sněžné hory. Nad
nimi se vypíná ostrý vápencový jehlan,
nejexotičtější a zároveň
nejhůře dostupná hora
světa,
Carstenszova

úterý 28. 9. 20.00
hod. / Mír

Carstensz: ... Barabáš z odvážneho
kroku do neznáma vydestiloval
svedectvo o dobe, o svete, o nás,
podopreté naturalistickými zábermi
úchvatnej prírody... Pre mňa doposiaľ najlepší režisérov film.
Radko - www.csfd.cz

White Material / Francie,
Kamerun 2009 / 102 min. /
od 15 let / titulky / 50, 70 Kč
Režie: CLAIRE DENIS / Hrají:
Isabelle Huppert, Christopher Lambert, Isaach
De Bankolé, Nicolas Duvauchelle ad.
Jedinečná
Isabelle
Huppertová, ztvárňuje
v nejnovějším filmu

Poctivá práce, dokumentární look (s
tím souvisí výtečná kamera) a výborní herci, to jsou hlavní devízy filmu...
Disk - www.csfd.cz

Claire Denisové (Čokoláda, Miluji tě k sežrání, Nénette a Boni, Dobrá
práce, 35 panáků rumu) postavu Marie, jež se snaží udržet při
životě kdysi prosperující africkou kávovou plantáž Café Vial.
Postkoloniální Afrika, kam se Denisová po mnoha letech
vrací, je ale zcela jiná než ta, kterou zachytila ve svém poloautobiografickém debutu Čokoláda. O dvacet let starší černý
kontinent je zmítán občanskou válkou a ohrožován zástupy
dětských vojáků se samopaly. Marie a její blízcí odmítnou
na rozdíl od většiny francouzských usedlíků evakuaci a
zůstanou na plantáži, kde se Marie pokouší zachránit úrodu
kávy a najmout dělníky na její sklizeň. Pro místní se Vialovi
stanou „bílým masem“ a lokální rádiová stanice triumfálně
hlásí, že dny takových rodin jsou sečteny. Film byl v roce 2009 na
MFF v Benátkách nominován na Zlatého lva.

Rozchod
středa 29. 9.
20.00 / Mír

Leaving / Francie 2009 / 85
min. / od 12 let / titulky /
50, 70 Kč
Režie: CATHERINE CORSINI /
Hrají: Kristin Scott Thomas,
Yvan Attal, Sergi López, Bernard Blancan ad.
Naprosto realisticky vyvedený film
Suzanne je manželka
o tom, jak se skvěle zajištěná a do té
úspěšného lékaře a matdoby „šťastně žijící“ žena ve středka dvou dospívajících
ních letech nečekaně zamiluje a
dětí. Své povolání kin- začne za sebou pálit mosty...
eziterapeutky zanechaJANARYBA - www.csfd.cz
la právě kvůli výchově
dětí a péči o domácnost. Ačkoli žije v přepychovém domě v Nimes a manžel jí
splní každé přání, necítí se šťastná a nudí se. Proto přesvědčí
manžela, aby jejich zahradní domek přeměnil na ordinaci, v
níž by se mohla vrátit ke své původní profesi. Během rekonstrukce se seznámí s Yvanem, španělským dělníkem s kriminální minulostí, jenž si přivydělává příležitostnými pracemi.
Suzanne propadá bezuzdné vášni a podléhá silné fyzické
přitažlivosti, kvůli níž je ochotna opustit manžela i děti. Film
byl nominován na Césara 2010 za nejlepší ženský herecký výkon (Kristin
Scott Thomas).

V říjnu připravujeme
Filmové premiéry

čt 30. 9. – ne 3. 10. Reduta Román pro muže
ČR 2010 / Režie: TOMÁŠ BAŘINA
čt 30. 9. – ne 3. 10. Reduta Čarodějův učeň
USA 2010 / Režie: JON TURTELTAUB
čt 7. 10. – ne 10. 10. Reduta Habermannův mlýn
ČR, Rakousko, Německo / Režie: JURAJ HERZ
čt 7. 10. – ne 10. 10. Reduta Wall Street 2: Peníze nikdy nespí
USA 2010 / Režie: OLIVER STONE
čt 7. 10. – ne 10. 10. Reduta Agora
USA, ŠPANĚLSKO 2010/ Režie: ALEJANDRO AMENÁBAR
čt 14. 10. – ne 17. 10. Reduta Salt
USA 2010 / Režie: PHILLIP NOYCE
čt 21. 10. – ne 24. 10. Reduta Scott Pilgrim proti zbytku světa
USA 2010 / Režie: EDGAR WRIGHT
čt 21. 10. – neděle 31. 10. Reduta Občanský průkaz
ČR 2010 / Režie: ONDŘEJ TROJAN
čt 28. 10. – neděle 31. 10. Reduta Shrek: Zvonec a konec
USA 2010 / Režie: MIKE MITCHELL

ARTkino

pá 1. 10. 20.30 Reduta Vrah ve mně
USA 2010 / Režie: MICHAEL WINTERBOTTOM
so 2. 10. 20.30 Reduta Iluzionista
Francie, Velká Británie 2009 / Režie: SILVAIN CHOMET
ne 3. 10. 17.30 Reduta Unaveni sluncem 2: Exodus
Rusko, Německo, Francie 2010 / Režie: NIKITA MICHALKOV
út 5. 10. 17.30 Mír Mimina
Francie 2010 / Režie: THOMAS BALMES
út 5. 10. 20.00, st. 6. 10. 17.30 Mír Runaways
USA 2010 / Režie: FLORIA SIGISMONDI
st 6. 10. 20.00 Mír Čtyři lvi
Velká Británie 2009 / Režie: CHRISTOPHER MORRIS
út 12. 10. 20.00 Mír Strýček Búnmí
Thajsko, Velká Británie, Francie, Německo 2010 /
Režie: APICHATPONG WEERASETHAKUL
út 19. 10. 20.00 Mír Na cestě
Bosna a Hercegovina, Rak., Něm., Chorvatsko 2010 /
Režie: JASMILA ZBANIC
st 20.10. 20.00 Mír Největší z Čechů
ČR 2010 / Režie: ROBERT SEDLÁČEK
st 26.10. 20.00 Mír The Doors
USA 2009 / Režie: TOM DICILLO
čt 27.10. 20.00 Reduta Bibliothéque Pascal
Německo, Maďarsko, Velká Británie, Rumunsko 2009 /
Režie: SZABOLCS HAJDU

Zlatý fond

čtvrtek 7. 10. 16.00 Mír Němý film + živá hudba - Kuzmich
orchestra (Dorota Barová, Josef Ostřanský)
čtvrtek 14. 10. 16.00 Mír Utopie - nejvíc lidí žije v Číně
čtvrtek 21. 10. 16.00 Mír Arizona dream
čtvrtek 28. 10. 16.00 Reduta Maďarská klasika (v jednání)

Bijásek

neděle 3. 10. 15.30 Reduta Alenka v Říši divů
USA 2010 / Režie: TIM BURTON
neděle 10. 10. 15.30 Reduta Krtek a kalhotky
Československo 1957 / Režie: ZDENĚK MILER
neděle 17. 10. 15.30 Reduta Toy Story 3: Příběh hraček
USA 2010 / Režie: LEE UNKRICH
neděle 24. 10. 15.30 Reduta Z pohádky do pohádky II.
Československo 1962 - 1978
neděle 31. 10. 15.30 Reduta Shrek: Zvonec a konec
USA 2010 / Režie: MIKE MITCHELL

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Pulp Fiction: Historky
z podsvětí
čtvrtek 2. 9.
16.00 / Mír

USA 1994 / 154 min. / od 15
let / na průkazku ART nebo
ZF zdarma; 50 Kč
Režie: QUENTIN TARANTINO / Hrají: John Travolta,
Samuel L. Jackson, Tim Roth,
Uma Thurman, Christopher
Tarantino nastolil nový standard v
Walken, Bruce Willis ad.
gangsterském subžánru a jeho velice
Pulp Fiction – kniha
černý humor mísící se s absurdností
obsahující prvky napětí,
celého příběhu včetně karikatur-hlavbez umělecké hodnoty,
ních postav tvoří i po dvacátém zhlédobvykle vydávaná jako nutí neodolatelný mix dokonalé zábapaperback. Pulp Fiction vy a skvěle odvedené filmařiny..
je brutální, ale brilantní
kOCOUR - www.csfd.cz
černá komedie, ve které
se prolínají tři příběhy
ze života bezvýznamných zločinců, v podstatě tvořící jeden
příběh, do kterého nonkonformní režisér Tarantino zapojil do té doby nevídanou kreativní představivost. Podsvětí s násilím postrádajícím veškerou logiku je ve filmu nejen
teatrální , ale i humorné. Nejkultovnější záležitost 90. let získala 7
oscarových nominací, Zlatý Glóbus a mnoho dalších prestižních ocenění.

Psycho
čtvrtek 9. 9.
16.00 / Mír

USA 1960 / 109 min. / titulky / na průkazku ZF zdarma; 50 Kč
Režie: ALFRED HITCHCOCK /
Hrají: Anthony Perkins, Vera
Miles, John Gavin, Martin
Balsam, John McIntire, SiJak z nijak zvlášť výjimečné knihy
mon Oakland ad.
Očekávání a uspokojení, stvořit film, jenž se stane ikonou
stres a uvolnění – v tom- nejen svého žánru? Stačí drobná
maličkost - být génius jakým byl
to rytmu je Psycho je od
Alfred Hitchcock - být tentýž perfeksvého vzniku vnímáno
cionistický poděs s obrazovou imagia prezentováno: jako
nací rovnou té Mozartově hudební...
bezchybně fungující
fyziologický stroj, který Gemini - www.csfd.cz
mechanicky roztáčí a
zastavuje jednotlivé viscerální procesy uvnitř našich těl. To,
co na sebe při jeho projekci strhává pozornost, tak není
dokonale vybroušený artefakt, ale naše vlastní představy a
koloběh slin, potu a slz, který je doprovází. Pod povrchem
přímky, která spojuje města Phoenix a Fairwell, mezi nimiž
se celý příběh Psycha odehrává, se rozkládá nekonečně
komplikovaný labyrint, v němž se nutně ztratí každý, kdo
do něj vstoupí. Zajímavost: Alfred Hitchcock koupil práva
na román Psycho jen za 9000 dolarů. Následně skoupil tolik
výtisků, kolik mohl, jen aby udržel konec příběhu v utajení.
Při distribuci filmu do kin Hitchock také striktně zakázal, aby
do sálů byli vpouštěni diváci po začátku projekce, a v mohutné reklamní kampani je prosil, aby nevyzrazovali konec.
Film byl v roce 1961 nominován na 4 Oscary, herečka Janet Leigh byla
oceněna Zlatým globem za nejlepší vedlejší roli.

Memento
čtvrtek 16. 9.
16.00 / Mír

USA 2000 / 109 min. / od 12
let / titulky / na průkazku
ZF zdarma
Režie: CHRISTOPHER NOLAN
/ Hrají: Guy Pearce, CarrieAnne Moss, Joe Pantoliano,
Mark Boone Junior, Jorja Fox,
Velmi inteligentní film, strašně moc
Stephen Tobolowsky ad.
Začne to fotografií a originální a nutící diváka přemýšlet.
vzkazem na ní: „Zab Navíc je to hodně dobře natočené
ho!“ A od té chvíle se a odehrané. A na konci (vlastně na
odvíjí tajemný a drsný začátku) si to nejspíš budete chtít
příběh Leonarda. Jeho pustit znovu (pokud jste si náhodou
nedělali poznámky a nezačli je po
žena byla napadeskončení číst pozpátku ;-))
na, zavražděna a on si
skoro nic nepamatuje. Lima - www.csfd.cz
Jeho krákodobá paměť
je pryč. Leonard se ale musí pomstít. Okamžitě jde po vrahovi. Aby nějak kompenzoval výpadky paměti, všechno si fotí,

na svém Polaroidu jako blázen a podstatná fakta si nechává tetovat na tělo. Story je vyprávěna zvláštním způsobem.
Každá důležitá filmová scéna končí tam, kde předchozí začala, a tak musíme být pozorní, abychom ten zvláštní propletenec dějů a potkávajících se postav dobře vnímali. K hlavnímu hrdinovi se přidávají další - ukecaný Teddy a barmanka
Natalie.Všichni jsou s vraždou nějak propojeni. Ale pořád se
nám do mysli vnucuje klíčová otázka: Je skutečně vrahem
John G, jehož jméno má Leonard vytetováno na prsou? Snímek byl nominován na dva Oscary 2002 a získal ocenění British Independent Film Awards 2001 za nejlepší zahraniční film.

Big Lebowski
čtvrtek 23. 9.
16.00 / Reduta

USA, Velká Británie 1998 /
117 min. / od 12 let / titulky
/ na průkazku ZF zdarma;
50 Kč
Režie: JOEL COEN, ETHAN
COEN / Hrají: Jeff Bridges,
John Goodman, JulianJsem lebowskiovec. Proto pro mě
ne Moore, Steve Buscemi,
možná nejlepší Coenovic film. Skvělé
Philip Seymour Hoffman,
gagy a perfektní dvojka Dude - WalTara Reid, Mark Pellegrino, ter dělají z tohohle filmu komedii
Peter Stormare ad.
dostatečně osobitou i dostatečně...
Vážení, uvítal bych, a bezchybnou. Stylový úlet, ale proč se
to je ve vašem zájmu, někdy jen tak nepobavit nad blázniabyste mě zazname- vou chandlerovskou variací, že áno...
nali. Jmenuji se Jeffrey Cival - www.csfd.cz
Lebowski a nejsem ten
z titulu filmu. Popravdě řečeno, nesnáším svý jméno a nejradši budu, když mi budete říkat Dude (Djúd = slang. frajer).
Jsem celkem v pohodě, moc toho nenamakám, ale válím s
chlapama Walterem (John Goodman) a Donnym (Steve
Buscemi) kuželky, jsem tím tady v L.A. docela slušně profláknutej. Sem tam si dám čouda a ve kšeftě mě můžete najít, jak
obhlížím police s chlastem. Poflakuju se tak životem, docela v
klídku. Jo, ale pak si mě spletou s milionářem stejnýho jména,
to bude te váš Big Lebowski a už se to valí tím nesprávným
směrem. Únos manželky, moře prachů, spousta komplikací.
Klíčovou rekvizitou je piksla od kafe. Jedno vám ale povím, v
tomhle filmu nic nejde podle plánu, taky je to krimi-komedie
a situace, do kterejch se dostávám, jsou fakticky divný. Pobavíte se, to si pište. Ale nechtějte po mně vědět, jak to dopadne. Film byl na MFF Berlín 1998 nominován na Zlatého medvěda ad.

Wilbur se chce zabít
čtvrtek 30. 9.
16.00 / Mír

Wilbur Wants To Kill
Himself / Velká Británie,
Dánsko, Švédsko, Francie
2002 / 105 min. / od 15 let /
titulky / na průkazku zdarma, 50 Kč
Režie: LONE SCHERFIG / Hrají: Jamie Sives, Adrian Raw- Wilbur je tak úžasně ironický, jeho
lins, Shirley Henderson, Lisa sarkasmus je tak neotřelý a nenuMcKinlay, Mads Mikkelsen, cený... Díky svému vzhledu, možná
i díky svému hulvátsví, si snadno
Julia Davis ad.
Wilbur se chce zabít, ale získává ženy, popravdě řečeno se jim
pořád se mu to ne a ne vůbec nedivím... Nebýt těch sebepovést. Má vtip a šarm, vražedných pokusů...
kterému ženy snadno haushinkaa - www.csfd.cz
podléhají, ale pořád
se mu nedaří zdolat hluboký pesimismus. Ve skutečnosti je
Wilbur tak zklamaný životem, že nevidí jediný důvod, proč v
něm pokračovat. Oproti tomu, jeho starší bratr Harbour, je
nevyléčitelný optimista a zajištění Wilburova štěstí považuje
za svůj životní cíl. Tito dva podivínští bratři žijí ve skotském
Glasgow, kde zdědili chátrající knihkupectví - jedinou vzpomínku na nedávno zesnulého otce. Život obou bratrů změní
příchod svobodné matky Alice... Roku 2003 získal Mads Mikkelsen
cenu Zulu za Nejlepší vedlejší roli. Autoři scénáře mají zase z následujícího roku doma cenu za Nejlepší scénář z Amerického festivalu komedie.

