říjen

1.–29. říjen

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

Hvězda v prachu,
Manifesto
i Animásek
Hradišťské kino Hvězda se od poloviny léta topí v prachu stavebních prací
a doufejme, že v květnu 2011 dostanou občané a diváci dárek v podobě
moderní a funkční a krásně opravené
budovy. Do té doby je naše nabídka
směrována do kin Mír a Reduta.
V nich se kromě filmových novinek a
očekávaných hitů (v říjnu rozhodně
domácí Román pro muže, Občanský průkaz a Největší z Čechů, romantický titul
Jíst, meditovat, milovat či třeba filmová
podoba knižního hitu Muži, kteří nenávidí ženy) můžete stát i diváky několika
cyklů. Dětského filmového klubu Bijásek (po dobu rekonstrukce jen neděle)
a navazujícího Malovásku, filmového
klubu ARTkino či čtvrtečních odpoledních Zlatých fondů.
Zajímavou filmovou nabídku hned
několika festivalově oceněných titulů
přináší přehlídka Manifesto a v novém a
bohatším záběru nabízíme i animační
nedělní Animásky.
Josef Korvas

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

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

Přehlídka Manifesto
pátek 1.10. - středa 13.10.
Nabídka několika snímků, které zaujaly na světových festivalech. V první kolekci Manifesta najdeme například půvabný animovaný film pro velké
Iluzionista od Francouze Sylviana Chometa (to je ten
machr, co dělal Trio z Belleville), hodně drsný film
noir Michaela Winterbottoma Vrah ve mně, francouzský dokument Mimina, černou komedii o teroristech
Čtyři lvi, film o punkové kapele The Runaways, slovenské retro Muzika a také pokračování opusu Nikity
Michalkova Unaveni sluncem. Základní strategií výběru je žánrová pestrost, potencionální divácká atraktivity a již úspěšné festivalové uvedení. Více i na
www.manifesto2010.cz.

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. pá 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 Vrah ve mně – USA 2010 / 109 min. / od 18 let / titulky / 50, 75 Kč / Reduta
2. so 16.30 Čarodějův učeň – USA 2010 / 110 min. / D-Cinema / přístupný / titulky / 80 Kč / Reduta
18.45 Iluzionista – Francie, Velká Británie 2010 / 90 min. / přístupný / titulky / 50, 75 Kč / Reduta
20.30 Román pro muže – ČR 2010 / 100 min. / D-Cinema / od 12 let / 90 Kč / Reduta
3. ne 14.00 Animaci zdar! (první setkání cyklu, 14.00 - 17.00) – zdarma / ZŠ Čtyřlístek
14.30 Malování na kameny – zdarma / Reduta
15.30 Alenka v říši divů – ČUSA 2010 / 108 min. / přístupný / dabing / 30, 50 Kč / Reduta
17.30 Unaveni sluncem 2: Exodus – Rusko, Německo, Francie 2010 / 132 min. / od 12 let / ŠÚ / 50, 75 Kč / Reduta
20.00 Román pro muže – ČR 2010 / 100 min. / D-Cinema / od 12 let / 90 Kč / Reduta
5. út 17.30 Mimina – Francie 2010 / 79 min. / přístupný / titulky / 50, 75 Kč / Mír
20.00 Runaways – USA 2010 / 105 min. / od 15 let / titulky / 50, 75 Kč / Mír
6. st 17.30 Runaways – USA 2010 / 105 min. / od 15 let / titulky / 50, 75 Kč / Mír
20.00 Čtyři lvi – Velká Británie 2009 / 94 min. / od 15 let / titulky / 50, 75 Kč / Mír
7. čt 16.00 Poslední štace + živě: Kuzmich Orchestra – Německo 1924 / 77 min. / na průkazku ZF zdarma; 50 Kč / Mír
17.30 Kajínek – ČR 2010 / 118 min. / D-Cinema / od 15 let / 90 Kč / Reduta
19.30 Kuzmich Orchestra (J.Ostřanský, D.Barová) – 90 Kč (předprodej), 120 Kč, na průkazku ART 60 Kč / Mír
20.00 Habermannův mlýn – ČR, Německo, Rakousko 2010 / 104 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
9. so 16.30 Wall Street 2: Peníze nikdy nespí – USA 2010 / 132 min. / od 12 let / D-Cinema / titulky / 80 Kč / Reduta
19.00 Kajínek – USA 2009 / 95 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč / Reduta
21.00 Habermannův mlýn – ČR, Německo, Rakousko 2010 / 104 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
10. ne 14.30 Malování krtka v životní velikosti – zdarma / Reduta
15.30 Krtek a kalhotky– Československo 1963-2002 / 88 min. / přístupný / 25, 35 Kč / Reduta
17.30 Habermannův mlýn –ČR, Německo, Rakousko 2010 / 104 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
20.00 Wall Street 2: Peníze nikdy nespí – USA 2010 / 132 min. / od 12 let / D-Cinema / titulky / 80 Kč / Reduta
12. út 18.00 Muzika – Slovensko, Německo 2007 / 102 min. / od 12 let / 75 Kč / Mír
20.00 Strýček Búnmí – Thajsko, Velká Británie, Francie, Německo 2010 / 114 min. / přístupný / titulky / 60, 70 Kč / Mír
13. st 18.00 Utopie – nejvíc lidí žije v Číně – Norsko 2002 / 82 min. / titulky / 50, 60 Kč / Mír
20.00 Muzika – Slovensko, Německo 2007 / 102 min. / od 12 let / 65, 75 Kč / Mír
14. čt 16.00 Casablanca – USA 1942 / 102 min. / titulky / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč / Mír
15. pá 16.30 (K)lamač srdcí – Francie, Monako 2010 / 105 min. / přístupný / titulky / 75 Kč / Reduta
18.45 Román pro muže – ČR 2010 / 100 min. / D-Cinema / od 12 let / 90 Kč / Reduta
20.30 Muži, kteří nenávidí ženy – Švédsko, Dánsko, Německo 2009 / 152 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč / Reduta
16. so 16.00 Román pro muže –ČR 2010 / 100 min. / D-Cinema / od 12 let / 90 Kč / Reduta
17.45 Muži, kteří nenávidí ženy – Švédsko, Dánsko, Německo 2009 / 152 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč / Reduta
20.30 (K)lamač srdcí – Francie, Monako 2010 / 105 min. / přístupný / titulky / 75 Kč / Reduta
20.30 Laco Deczi & Celula New York – 120 Kč (předprodej), 150 Kč, na průkazku ART 100 Kč / Mír
17. ne 14.30 Výroba papírových draků – zdarma / Reduta
15.30 Toy Story 3: Příběh hraček – USA 2010 / 103 min. / přístupný / dabing / 30, 50 Kč / Reduta
17.30 Román pro muže – ČR 2010 / 100 min. / D-Cinema / od 12 let / 90 Kč / Reduta
20.00 (K)lamač srdcí – Francie, Monako 2010 / 105 min. / přístupný / titulky / 75 Kč / Reduta
19. út 17.30 Paříž – Francie 2008 / 130 min. / od 12 let / titulky / 55, 65 Kč / Mír
20.00 Single Man – USA 2009 / 101 min. / od 12 let / titulky / 50, 60 Kč / Mír
20. st 17.30 Single Man – USA 2009 / 101 min. / od 12 let / titulky / 60 Kč / Mír
20.00 Serge Gainsbourg – Francie, USA 2010 / 130 min. / od 12 let / titulky / 55, 65 Kč / Mír
21. čt 16.00 Arizona Dream + úvod Jiří Černý – USA, Francie 1993 / 141 min. / titulky / na průkazku zdarma / Mír
16.30 Scott Pilgrim proti zbytku světa – USA 2010 / 112 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
18.30 Občanský průkaz – ČR 2010 / 137 min. / od 12 let / D-Cinema / 110 Kč / Reduta
20.45 Jíst, meditovat, milovat – USA 2010 / 140 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 110 Kč / Reduta
22. pá 16.30 Scott Pilgrim proti zbytku světa – USA 2010 / 112 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
18.30 Občanský průkaz – ČR 2010 / 137 min. / od 12 let / D-Cinema / 110 Kč / Reduta
20.45 Jíst, meditovat, milovat – USA 2010 / 140 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 110 Kč / Reduta
23. so 16.30 Jíst, meditovat, milovat – USA 2010 / 140 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 110 Kč / Reduta
19.00 Největší z Čechů – ČR 2010 / 100 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
20.45 Občanský průkaz – ČR 2010 / 137 min. / od 12 let / D-Cinema / 110 Kč / Reduta

ART
ART
Animásek
Malovásek
Bijásek
ART
ART
ART
ART

24. ne 14.30 Halloweenská dýně – zdarma / Reduta
15.30 Z pohádky do pohádky 2 – ČR 1963-2002 / 88 min. / přístupný / 25, 35 Kč / Reduta
17.00 Občanský průkaz – ČR 2010 / 137 min. / od 12 let / D-Cinema / 110 Kč / Reduta
19.30 Největší z Čechů – ČR 2010 / 100 min. / od 12 let / D-Cinema / 70, 80 Kč / Reduta
26. út 17.30 Doors – USA 2009 / 86 min. / od 12 let / titulky / 75, 85 Kč / Mír
20.00 Tajemství mumie – Francie 2010 / 107 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč / Mír
28. čt 14.30 Loď v láhvi – zdarma / Reduta
15.30 Shrek: Zvonec a konec – USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / 60, 80 Kč / Reduta
16.00 Petrolejové lampy – Československo 1971 / 101 min. / přístupný / zdarma / Mír
18.00 Občanský průkaz – ČR 2010 / 137 min. / od 12 let / D-Cinema / 110 Kč / Reduta
20.30 Jíst, meditovat, milovat – USA 2010 / 140 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 110 Kč / Reduta
29. pá 16.00 Shrek: Zvonec a konec – USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / 60, 80 Kč / Reduta
17.45 Jíst, meditovat, milovat – USA 2010 / 140 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 110 Kč / Reduta
20.30 Občanský průkaz – ČR 2010 / 137 min. / od 12 let / D-Cinema / 110 Kč / Reduta

Malovásek
Bijásek

ART
ART
ART
Malovásek
Bijásek
Zlatý fond

ART
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Koncert

Malovásek
Bijásek

ART
ART
ART
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Filmové premiéry a novinky
Čarodějův učeň

Koncert
Malovásek
Bijásek

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…

Román pro muže

ART
ART
ZF

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 napsal Michal Viewegh scénář ke stejnojmenné
komedii, která má všechny předpoklady stát se diváckým hitem podzimu.
Film vypráví příběh tří sourozenců - Cyrila, Bruna a Anety. Bruno trpí nevyléčitelnou nemocí, která se stane katalyzátorem
nápadu uspořádat velkolepou sourozeneckou jízdu do Tater,
do nejlepšího hotelu, s báječnou lyžovačkou a nádhernou
prostitutkou jménem Tali... Jenže plán na nezapomenutelnou
dovolenou výrazně naruší tragikomické střety mezi sourozenci, vyplývající z jejich povahové a názorové rozdílnosti.

Kajínek

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.
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? Film vznikal plných pět
let a slibuje vedle strhující filmové podívané i zcela nové kontroverzní informace v případu.

Habermannův mlýn

Habermann‘s Mill / ČR, Německo, Rakousko 2010 / 104 min. / od 12 let /
D-Cinema / 80 Kč
Režie: JURAJ HERZ / Hrají: Karel Roden nejml., Hannah Herzsprung, Ben
Becker, Franziska Weisz, Zuzana Kronerová, Andrej Hryc ad.
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců,

při němž se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy
a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu. Jednou z obětí
dějin psaných vítězi měl být i německý průmyslník Habermann,
který žil s rodinou na severní Moravě. Okolnosti jeho konce
zůstávají dodnes nejasné. Filmový příběh se jeho životním osudem pouze volně inspiroval, ale paradoxy nejšílenějších let 20.
století prezentuje hrůzně dokonale...

Wall Street 2: Peníze nikdy
nespí

Wall Street: Money Never Sleeps / USA 2010 / 132 min. / od 12 let / D-Cinema / titulky / 80 Kč
Režie: OLIVER STONE / Hrají: Michael Douglas, Shia LaBeouf, Josh Brolin,
Carey Mulligan, Frank Langella, Susan Sarandon, Charlie Sheen ad.
Michael Douglas zpět ve své oscarové roli finančního žraloka
Gordona Gekka z roku 1987. Gordon, bývalý finanční žralok,
kterého pojistné podvody a praní špinavých peněz dostaly
před 23 lety za mříže, stojí před branami věznice. Jeho vyhlídky však nejsou nijak růžové - skrz prsty se na něj dívají nejen
jeho bývalí kolegové, ale i dcera Winnie. Jistým mostem k dceři
by se mohl stát její snoubenec Jacob. Také je to mladý finanční
dravec připravený chytit šanci za pačesy a už ji nepustit...

(K)lamač srdcí

Heartbreaker / Francie, Monako 2010 / 105 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
Režie: PASCAL CHAUMEIL / Hrají: Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie
Ferrier, François Damiens, Héléna Noguerra, Andrew Lincoln ad.
Romantická komedie o tom, že každá životní jistota je relativní a láska
si nedá poroučet. Alex se svou sestrou provozuje společnost,
která poskytuje vskutku „speciální“ služby: rozbíjí partnerské vztahy na objednávku! Jednoho dne si je najme bohatý muž, jenž není spokojen s ženichem své dcery. Dvojice
„obchodníků“ má ovšem na svůj úkol jen týden. Hra o čas a
lásku může začít... Film se stal ve Francii kasovním trhákem.

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 ad.
Film podle jedné z nejčtenějších knih současnosti! Před 40 lety zmizela Harriet z rodinného setkání konaného na ostrově, který
vlastnil a obýval mocný klan Vangerů. Přestože nebylo její
tělo nikdy nalezeno, je její strýc přesvědčen, že šlo o vraždu,
jejímž pachatelem je někdo z jeho rodiny. K vyšetření tohoto případu si najme investigativního novináře Mikaela,

kterému pomáhá drsná potetovaná počítačová hackerka
Lisbeth. Na letošním MFF v Palm Springs v Kalifornii získal film Cenu
diváků za nejlepší celovečerní snímek.

Scott Pilgrim proti zbytku
světa
Scott Pilgrim vs. the World / USA 2010 / 112 min. / od 12 let / titulky /
D-Cinema / 80 Kč
Režie: EDGAR WRIGHT / Hrají: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead,
Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Brandon Routh ad.
Scottu Pilgrimovi je 22, hraje v garážové kapele Sex Bob-omb
a stylem pásové výroby balí jednu holku za druhou... Teď ale
nastal čas, aby i on poznal, jak láska bolí. Jmenuje se Ramona,
má nejmodřejší vlasy na světě a Scott se do ní na první pohled
bezhlavě zamiloval. Jejich společné zářivé budoucnosti nic
nebrání, nebýt toho, že Ramona s sebou vleče děsivé prokletí.
Každý, kdo s ní chce chodit, musí nejdřív porazit sedm jejích
bývalých partnerů. V boji na život a na smrt...

Občanský průkaz

ČR 2010 / 137 min. / od 12 let / D-Cinema / 110 Kč
Režie: ONDŘEJ TROJAN / Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček,
Jakub Šárka, Aňa Geislerová, Martin Myšička, Marek Taclík ad.
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy
v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle,
kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat
modrou knížku. Petr, Aleš, Popelka a Míťa dospívají v nelehkých 70. letech. Každý po svém i společně se snaží neztratit
v totalitním státě zdravý rozum a smysl pro humor, ale také
nezadat si s režimem.

Jíst, meditovat, milovat

Eat, Pray Love / USA 2010 / 140 min. / přístupný / tit. / D-Cinema / 110 Kč
Režie: RYAN MURPHY / Hrají: Julia Roberts, Javier Bardem, James
Franco, Billy Crudup, Richard Jenkins, Viola Davis, Tuva Novotny ad.
Liz Gilbert (Julia Roberts) měla všechno, o čem se předpokládá, že moderní žena sní: manžela, dům, úspěšnou kariéru – a přesto jako mnoho dalších se cítila ztracená a zmatená.
Čerstvě rozvedená a na životní křižovatce vychází Gilbert ze
své zóny klidu a pohodlí a riskuje všechno, aby změnila svůj
život. Na svých cestách kolem světa objevuje skutečný požitek z jídla v Itálii; sílu modlitby v Indii a konečně a nečekaně,
vnitřní pokoj a rovnováhu pravé lásky na Bali. Film založený na
pamětech Elizabeth Gilbert, které se staly bestsellerem.

Bijásek neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

Malování na kameny Toy Story 3: Příběh
neděle 3. 10. 14.30 hod. / Reduta
hraček
Každý den chodíte kolem různých kamenů, které se
kolem Vás jen tak povalují na zemi. Možná, že ani
netušíte, co vše se z nich dá vyrobit. Proměňte kámen
třeba na auto, dům, zvířátko nebo kytičku!

Alenka v říši divů
neděle 3. 10. 15.30 hod. / Reduta

USA 2010 / 108 min. / přístupný / dabing / 30, 50 Kč
Režie: TIM BURTON / Hrají: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Geraldine James, Michael Sheen, Helena Bonham Carter ad.

Odpověď můžete najít v překvapujícím, bizarním filmu vyprávějícím osm příběhů inspirovaných osmi politickými stranami,
které napsalo šest scenáristů a natočilo devět režisérů. Vše se
odehrává během magických 24 hodin před norskými volbami při benzinové pumpě, jež patří jistému Lassemu... Film byl v
roce 2002 na MFF Mannheim-Heidelberg oceněn cenou nezávislých majitelů kin a cenou FIPRESCI. Konec monopolu!

neděle 17. 10. 15.30 hod. / Reduta

USA 2010 / 103 min. / přístupný / dabing / 30, 50 Kč
Režie: LEE UNKRICH / Hrají: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack,
Michael Keaton, Ned Beatty, Wallace Shawn, Don Rickles ad.
Naši staří známí hrdinové se dostanou do školky plné
rozjívených dětí a batolat. Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou dočkat, až dostanou tyhle „nové“
hračky do svých malých, upatlaných ručiček...

Muzika
středa 13. 10.
20.00 hod. / Mír

Halloweenská dýně
neděle 24. 10. 14.30 hod. / Reduta

Vydlabávání dýní, strašení, duchové a čarodějnice. To je
Halloween. Na tento svátek si zkusíme vydlabat pořádné dýňové strašidlo, které si můžete odnést domů.

Z pohádky do
pohádky 2
neděle 24. 10. 15.30 hod. / Reduta

Alenka se ocitá v ohromující a fantastické Podzemní říši.
Setkává se s celou škálou pozoruhodných postav, od
vychloubačné Plšice až po potrhlého Kloboučníka, od
ušklebeného kocoura Šklíby, až po houseňáka Absaloma,
kouřícího vodní dýmku, od podivné Bílé královny, až po
její záštiplnou starší sestru Srdcovou královnu.

ČR 1963-2002 / 88 min. / přístupný / 25, 35 Kč
Režie: ZDENĚK MILLER, BŘETISLAV POJAR, MILOŠ MACOUREK ad.
Pásmo pohádek: Krtek a autíčko, Krtek a kamarádi, K
princeznám se nečuchá, Nazdar kedlubny, Kropáček
má angínu, Jak Mach a Šebestová navštívili cirkus,
Jak si pejsek roztrhal kalhoty, O brouku Kradačovi ad.

Malování krtka

Loď v láhvi

neděle 10. 10. 14.30 hod. / Reduta

! čtvrtek 28. 10. 14.30 hod. / Reduta

Krtek a kalhotky

Shrek: Zvonec a
konec

V Bijásku se bude promítat Krteček a my si ho v Malovásku
namalujeme v životní velikosti. Vyzkoušíme si, jaké je
malovat na velký kus papíru a pracovat ve skupině.

neděle 10. 10. 15.30 hod. / Reduta

Československo 1963-2002 / 88 min. / přístupný / 25, 35 Kč
Režie: ZDENĚK MILER
Pásmo pohádek: Krtek a kalhotky, Krtek a paraplíčko, Krtek zahradníkem, Krtek a zelená hvězda, Krtek
a lízátko, Krtek a kamarádi, Krtek a robot ad.

Výroba spočívá v tom, že zvlášť obkreslíme láhev a
poté do ní vložíme namalovanou plachetnici. Je to
jednoduché a obrázky moc hezky vypadají.

! čtvrtek 28. 10. 15.30 hod. / Reduta

USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / 60, 80 Kč
Režie: MIKE MITCHELL / Hrají: Cameron Diaz, Eddie Murphy, Mike
Myers, Antonio Banderas, Justin Timberlake, Julie Andrews ad.

Výroba papírových
draků
neděle 17. 10. 14.30 hod. / Reduta

Připravili jsme pro Vás návod na stavbu jednoduchého draka, kterého si snadno a rychle zhotovíte.

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.

Animásek
Animační dílny se uskuteční každou první neděli
v měsíci od 14.00 do 17.00 hod. v ZŠ Čtyřlístek
(Tyršovo nám. 363, naproti restaurace Koruna). Děti se
seznámí s animačními technikami, vyzkouší si každou
profesi, která s animací souvisí - scénář, střih, animace,
vložení hudby, titulků. Přichystáno mnoho překvapení v podobě nejrůznějších hostů, případně výletů.
Členové Animásku získají navíc zdarma průkazku, na
níž můžou získat slevy na dětská filmová představení
Bijásek a další výhody. Vstupné: zdarma!
Projekt Animásek finančně podporuje Nadace
Děti-Kultura-Sport.

každá první neděle 14.00-17.00

Animaci zdar!
neděle 3. 10. 14.00 hod./ ZŠ Čtyřlístek

První setkání bude ve znamení seznamování se navzájem. Seznámíme se s animačními technikami, které
náš čekají. Popíšeme si postup výroby animovaného
filmu a jednotlivé pracovní profese, které jsou důležité
pro jeho tvorbu. Na závěr si zkusíme pomocí veřejně
dostupné hry na internetu vytvořit kratinkou animaci.
Pro malé i starší děti! Vítáme nahlášení dopředu.

Koncerty

Kuzmich Orchestra
čtvrtek 7. 10. 19.30 hod. / Mír

Vstupné: 90 Kč (předprodej) / 120 Kč, na průkazku ART 60 Kč

Laco Deczi
& Celula New York
sobota 16. 10. 20.30 hod. / Mír

Vstupné: 120 Kč (předprodej) / 150 Kč, na průkazku ART 100 Kč

Vrah ve mně
pátek 1. 10.
20.30 hod. / Reduta

The Killer Inside Me / USA
2010 / 109 min. / od 18 let /
titulky / 50, 75 Kč
Režie: MICHAEL WINTERBOTTOM / Hrají: Casey Affleck,
Jessica Alba, Elias Koteas,
Kate Hudson, B. Pullman ad. Excelentní psychologické drama a
Kontroverzní kriminál- sonda do duše psychopata (neplést
ka, natočená na motivy si s úchylákem či tak ...) a sociopata.
knihy Jima Thompsona,
Flipnic - www.csfd.cz
vypráví příběh dvojího
života šerifova zástupce Lou Forda z malého te-xaského
města. Charismatický, skromný mladík má temnou stránku
– nenávist vůči ženám. Tak postupně odhalujeme, že se jedná o nebezpečného psychopatického sériového vraha. Ve
filmu černějším než film noir se ukáže, že temné tajemství
nemá pouze Lou... Film byl nominován na Zlatého medvěda 2010.

Iluzionista
sobota 2. 10.
18.45 hod. / Reduta

The Illusionist / Francie,
Velká Británie 2010 / 90
min. / přístupný / titulky /
50, 75 Kč
Režie: SYLVAIN CHOMET /
Hrají: Jean-Claude Donda ad.
Film vznikl na základě Oceňuji pěknou melancholickou
nerealizovaného scéná- atmosféru, vtípky, hudební doprovod,
ře francouzského herce ale především krásný a smutný přía režiséra Jacquese Tati- běh, který je vyprávěn beze slov.
ho z roku 1956. Tati jej Blizzard - www.csfd.cz
tehdy věnoval své nejstarší dceři a vypráví v něm příběh zestárlého iluzionisty, který
putuje se svým uměním od vesnice k vesnici. Jednoho dne v
zapadlé vísce narazí na mladou obdivovatelku, která opravdu
věří tomu, že dokáže dělat zázraky. Toto setkání oběma změní
život... Hlavní postavou filmu je animovaná postavička Tatiho
v podobě Pana Hulota, který herce proslavil po celém světě.

Runaways
úterý 5. 10.
20.00,
středa 6. 10.
17.30 hod. / Mír

USA 2010 / 105 min. / od 15
let / titulky / 50, 75 Kč
Režie: FLORIA SIGISMONDI
/ Hrají: Kristen Stewart, Dakota Fanning, Scout Taylor- Po Whip It další chick oddechovka o
Compton, Alia Shawkat ad.
zfetovaných teens z doby kožených
Životopisný film o bund a flanelových košilí. Skvělé.
skupině The Runaways,
Rogue - www.csfd.cz
která byla v podstatě
první dívčí rocková skupina vůbec. Holky v čele s Joan Jett
založily skupinu už jako teenagerky, a úspěch se dostavil velmi rychle. Ve skupině ale byly velké problémy s penězi, a každá
z nich viděla společnou budoucnost trochu jinak, takže nastal konec. Ve filmu si zahrály a zazpívaly hvězdy Twilight ságy
Kristen Stewart, nebo mladičká herečka Dakota Fanning.

Čtyři lvi

neděle 3. 10.
17.30 hod. / Reduta

Strýček Búnmí

Burnt by the Sun 2 / Rusko,
Německo, Francie 2010 /
132 min. / od 12 let / ŠÚ /
50, 75 Kč
Režie: NIKITA MICHALKOV
/ Hrají: Nikita Michalkov,
Oleg Menšikov, Dmitrij Dy- Je pozoruhodné, kterak se filmu
podařilo rozdělit, jak ruskou společuzhev, Andrej Panin ad.
Hrdinové oscarového filmu nost tak i karlovarské publikum...
Unaveni sluncem se vracejí! integer - www.csfd.cz
Epická sága z ruských
dějin pokračuje na bojištích 2. světové války. Bývalý generál
Sergej Kotov strávil oněch pět let v gulagu, kam ho poslala
absurdní mašinérie politických čistek. Během bombardování
se mu však podaří uniknout a ocitne se na frontě, kde bojuje
jako obyčejný vojín. Míťa svůj sebevražedný pokus přežil a i
nadále plní pokyny režimu, ve který ovšem už dávno nevěří.
Přežívá také Marusja a její dcera Naďa... Všichni hrdinové
ovšem nyní musejí bojovat o život za dramatických okolností.
Do Ruska se totiž valí invaze hitlerovských armád...

Bébés / Francie 2010 / 79
min. / přístupný / titulky /
50, 75 Kč
Režie: THOMAS BALMES /
Hrají: Hattie, Mari, Ponijao,
Bayar ad.
Pozoruhodný sběrný Nádherný dokument. Už dlouho jsem
dokument režiséra Tho- neviděla nic tak krásné, pozitivní,
mase Balmése mapu- zábavné a zároveň poučné...
je souběžně život čtyř dANIELKaB - www.csfd.cz
miminek z celého
světa od narození po jejich první krůčky. Setkáme se tu se
třemi holčičkami – Ponijao, která žije s rodinou a dalšími
třemi sourozenci u Opuwo v Namibii; Mari z japonského Tokia a Hattie ze San Franciska – a s chlapcem Bayarjargalem
z Mongolska. Režisér, který se pro všechny natáčené rodiny

úterý 12. 10.
20.00 / Mír

Loong Boonmee raleuk chat
Thajsko, Velká Británie,
Francie 2010 / 114 min. /
přístupný / titulky / 60, 70 Kč
Režie: APICHATPONG WEERASETHAKUL / Hrají: Sakda
Kaewbuadee, Jenjira Pongpas, Thanapat Saisaymar ad. S ochotou se ponořit do hloubek,
Ten, který umí vyvolávat živlů a dálek...
minulé životy. Představte asLoeReed - www.csfd.cz
si, že se vám jednoho dne zjeví duch vaší životní lásky a ztracený syn se vrátí
v podobě podivné lesní bytosti… vítejte ve světě strýčka
Búnmího. Ve světě, kde přítomnost není jedinou realitou a
minulé životy se znovu hlásí o slovo. Tento filmový skvost
plný fantazie, vtipu i hlubokých emocí čerpá z úchvatné
přírodní scenérie i thajské hororové produkce 70. let a
komiksů. Film na motivy skutečného příběhu buddhistického mnicha
se stal senzací letošního festivalu v Cannes, kde okouzlil porotu a získal
hlavní cenu – Zlatou palmu.

Utopie – nejvíc lidí
žije v Číně
středa 13. 10.
18.00 hod. / Mír

Folk flest bor i Kina / Norsko
2002 / 82 min. / titulky /
50, 60 Kč
Režie: MARTIN ASPHAUG,
ARILD FRÖHLICH, SARA JOHNSEN, MAGNUS MARTENS ad. /
Hrají: Marit Jacobsen, Henrik
Mestad, Sven Nordin ad.
Kdo vlastně žije v Norsku, v této na první
pohled dokonalé zemi?

Slovensko, Německo 2007
/ 102 min. / od 12 let / 65,
75 Kč
Režie: JURAJ NVOTA / Hrají: Ľuboš Kostelný, Táňa
Pauhofová, Dorota Nvotová, Marián Geišberg, Jan Svěží, vtipný, milý film, který neřeší
Budař, Csongor Kassai ad. bývalou éru, ale prostě vypráví s
Několik kroků od hranic lehce ironickým nadhledem jednu
s nepřátelskou kapitalis- story ze života.
tickou zemí, v zapadá- Lynn - www.csfd.cz
kově, se začíná veselý a
trochu černý příběh o chlápkovi, který doufal, že hudba mu
pomůže z kaluže, ale namísto toho vyválí hudbu v blátě... Jádrem příběhu je tragikomický osud mladého muzikanta, který
si svůj talent a možnosti uvědomuje jen okrajově a o to jednodušeji a divočeji se zaplétá do destruktivních vztahů... Není to
jen retrofilm o jazzu, lásce a svobodě, ale archetypální příběh
o hříšných lidech, kteří se snaží obstát ve zkouškách života.

Paříž
úterý 19. 10. 17.30
hod. / Mír

Paris / Francie 2008 / 130 min.
/ od 12 let / titulky / 50, 60 Kč
Režie: CÉDRIC KLAPISCH / Hrají: Juliette Binoche, Romain
Duris, Fabrice Luchini, Albert
Dupontel ad.
Paříž je příběhem jedno- Skvělí herci a úžasná hudba. K tomu
ho nemocného Pařížana, spousta jemného humoru i dramakterý se sám sebe ptá, tický situací.
jestli umře. Úvahy o
molotov - www.csfd.cz
smrti se náhle setkávají s
hodnotou života, života druhých a života samotného města
nad Seinou. Zelináři, pekaři, sociální pracovnice, tanečník,
architekt, bezdomovec, ilegální přistěhovalec... Ti všichni
jsou spjati s tímto místem. Můžete si myslet, že nejsou nijak
výjimeční, ale pro každého z nich je jejich život jedinečný...
Film byl v roce 2009 nominován na Césara ve třech kategoriích.

Single Man

středa 6. 10.
20.00 / Mír

Unaveni sluncem 2:
Exodus

úterý 5. 10.
17.30 hod. / Mír
Decziho tvorba není akademickým jazzem – bourá
stylové hranice a jeho živelná vystoupení mají elektrizující náboj. Svérázný recesista Déczi ve své hudbě
klade hlavní důraz na bezprostřednost a pohotovou
improvizaci. Přichází s množstvím původních skladeb,
ale neméně zajímavá bývají i jeho provedení klasických jazzových standardů. Déczi nic nepředstírá
a vždycky se snaží být sám sebou. Ve své tvorbě se
oprošťuje od všeho nedůležitého přikrášlování a rád
si dělá legraci z uhlazených, navoněných a napomádovaných komerčních zpěváků a hudebníků.
www.lacodeczi.com

stal rodinným přítelem, zachytil nejen důležitou část života
malých človíčků, ale také různorodé zvyky a prostředí, ve
kterém tyto děti vyrůstají.

Four Lions / Velká Británie
2009 / 94 min. / od 15 let /
titulky / 50, 75 Kč
Režie: CHRISTOPHER MORRIS
/ Hrají: Benedict Cumberbatch, Julia Davis, Alex Macqueen, Preeya Kalidas ad.
Skvělý černý humor na téma teroParta
potenciálních rismu a nespočet vtipných hlášek, z
teroristů plánuje útok, nichž některé jsou doslova smrtící.
při kterém má protéct Blizzard - www.csfd.cz
mnoho krve. Jen se
nemůžou shodnout, čí krev by to měla být... Síla filmu s prvky
černého humoru spočívá v nejednoznačnosti i podvratnosti, s jakou využívá stereotypy muslimů, britských politiků i
fanatiků jakéhokoli druhu. Humor nevyplývá jen z účelně
pointovaných situací či široké palety exotických nadávek, ale
i z precizní charakterizace postav. Film byl na letošním Sundance
Film Festival nominován na Cenu Velké poroty.

Mimina
Kuzmich Orchestra jsou: Dorota Barová - zpěv, baskytara, smyčky (Tara Fuki, Vertigo Quintet, DoMa Ensemble, Baterky) a Josef Ostřanský - kytary, bicí, smyčky
(BOO, ex-Dunaj, ex-E, ex-Rale). Skladby Kuzmich Orchestra oscilují mezi intimní křehkostí umocňovanou
vyjímečným zpěvem Doroty Barové, elektroakustickým neofolkem, v němž se prolíná akustická kytara s
vrstvením vokálů a ostřejší bigbítovou polohou, které
dominují repetitivní kytarové a baskytarové riffy s
minimalisticky pojatými bicími… Vytvářejí tak obrazy
otevřených prostor, krajin, pustin, prastarých stromů,
spojení živlů země, vzduchu a vody… První EP kapely,
které vzniklo letos v létě, si můžete poslechnout, popřípadě i
stáhnout na adrese: http://kuzmichorchestra.bandcamp.com
www.kuzmichorchestra.cz

Připravujeme

Snímek, který občas vykrojí úsměv
na tváři, jindy zahřeje na duši,
povětšinou však mrazivě odzbrojí...
zputnik - www.csfd.cz

úterý 19. 10. 20.00
hod. / Mír

USA 2009 / 101 min. / od 12 let
/ titulky / 50, 60 Kč
Režie: TOM FORD / Hrají: Colin
Firth, Julianne Moore, Matthew Goode, Ginnifer Goodwin, Nicholas Hoult ad.
Mě ta strašlivá bolest a osamělost
Příběh, odehrávající se v nikoli jen v Georgeově domě, ale
Los Angeles v roce 1962, úplně všude, tak citlivě a vkusně
zachycuje den v životě ztvárněná, smetla...
vysokoškolského učitele
kleopatra - www.csfd.cz
George, který je vyschlou
řekou. Po smrti svého dlouholetého partnera nemůže přijít
životu na chuť. Nezvedá telefony, zůstává v kontaktu pouze s
jedinou kamarádkou... Každý den začíná s jedním cílem: nějak
jej protrpět do dalšího. Dnešní den ale bude jiný. Všechno to
skončí a nebo znovu ucítí smysl a chuť do života. Colin Firth
získal za roli ve filmu cenu BAFTA 2010 a byl nominován na Oscara 2010.

Serge Gainsbourg
úterý 19. 10. 20.00
hod. / Mír

Gainsbourg (Vie héroique) /
Francie, USA 2010 / 130 min. /
od 12 let / titulky / 55, 65 Kč
Režie: JOANN SFAR / Hrají: Eric
Elmosnino, Mylene Jampanoi,
Laetitia Casta ad.
Pyšné Francii zazpíval
Jednoznačne azda najzaujímavejší
parodii Marseillaisy v
a najoriginálnejší biografický film o
rytmu reggae, v přímém slávnej osobnosti.
přenosu si zapaloval cigbari68 - www.csfd.cz
arety bankovkami, svedl
sex-symbol Brigitte Bardot v dobách její největší slávy, jeho
duet s Jane Birkin “Je t‘aime... moi non plus“ odmítli hrát
v několika zemích kvůli obscénnímu textu. Serge byl provokatér a skandalista stejně jako skvělý hudebník a umělec.
Film stejně zábavný a bouřlivý jako celý jeho život.

Největší z Čechů
neděle 24. 10.
19.30 hod. / Reduta

ČR 2010 / 100 min. / od 12 let
/ D-Cinema / 70, 80 Kč
Režie: ROBERT SEDLÁČEK /
Hrají: Simona Babčáková,
Jaroslav Plesl, Johana
Švarcová, Jiří Vyorálek, Igor
Bareš, Marek Taclík ad.
Robert Sedláček dokázal už podruhé
Chcete vědět, jest- natočit malý, milý a hlavně vtipný
li je možné prolézt snímek.
sqashovou
raketou? iamek - www.csfd.cz
Kolik musíte sníst párků,
abyste v tom byli nejlepší? To vše zjistíte ve filmu Největší
z Čechů. Režisér, jeho producentka a kameraman jsou
živořící umělci, kteří už sice mají za sebou filmy, co dostaly ceny, ale nechodí na ně diváci... Odjíždějí do Pelhřimova,
kam je zavolal šéf Agentury Dobrý den. Chce natočit film

o nejvýjimečnějších lidech, kteří dosud mají jen nálepku
bláznů a magorů, pouťové atrakce. K utahané tvůrčí trojici
se přidává sebevědomá zvukařka, studentka FAMU, která
na rozdíl od nich není spoutaná životními prohrami... Dotočí
spolu tenhle film a pomůžou změnit obraz Agentury?

Doors
úterý 26. 10.
17.30 hod. / Mír

When You´re Strange / USA
2009 / 86 min. / od 12 let /
titulky / 75, 85 Kč
Režie: TOM DICILLO / Hrají:
Jim Morrison, Johnny Depp,
John Densmore, Robby
Bohužel mi to přišlo příliš zkratkoviKrieger, Ray Manzarek ad.
té - přesto pro milovníky The Doors
První celovečerní doku- naprostá nutnost, už jen kvůli tomu
mentární film o skupině množství autentického materiálu...
The Doors. Tvůrci v rawen - www.csfd.cz
něm odkrývají dosud
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 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. Komentář namluvil Johnny Depp... Na Sundance Film Festival 2009 byl snímek nominován na Cenu Velké poroty v kategorii dokument.

Tajemství mumie
úterý 26. 10.
20.00 hod. / Mír

Les Aventures extraordinaires d‘Adele Blanc-Sec /
Francie 2010 / 107 min. / od
12 let / titulky / 65, 75 Kč
Režie: LUC BESSON / Hrají:
Louise Bourgoin, Mathieu
Amalric, Gilles Lellouche,
Trochu výstřední historka plná poněPhilippe Nahon ad.
kud bláznivých situací, v nichž se
Píše se rok 1912 a mladá ocitá svérázná Adéle na spletité cestě
šarmantní,
reportér- za uzdravením své milované sestry.
ka Adele Blanc-Sec je Gwaihir- www.csfd.cz
ochotna učinit vše, aby
dosáhla svých cílů. Neohroženě se vrhá do boje s podvodníky, šílenými vědci, ale i zkorumpovanými politiky. Ve chvíli, kdy Paříž ohrožuje 136 milionů let starý ptakoještěr, je to
právě ona, kdo přispěchá městu světel a jeho obyvatelům
na pomoc. Slavný režisér Luc Besson se vrací na plátna kin
poutavou adaptací klasického komiksu. Hlavní postavy ztvárňují
okouzlující Louise Bourgoin (Mikulášovy patálie) a charismatický Mathieu Amalric (Quantum of Solace).

V listopadu připravujeme

Filmové premiéry

čt 4.11. – ne 7. 11. Reduta Sammyho dobrodružství
Belgie 2010 / Režie: BEN STASSEN
čt 4.11. – ne 7. 11. Reduta Přežít svůj život
Česko, Slovensko 2010 / Režie: JAN ŠVANKMAJER
út 9. 11. – st 10. 11. Mír Projekt Frankenstein
Maďarsko, Něm. 2010 / Režie: KORNÉL MUNDRUCZÓ
čt 11. 11. – ne 14. 11. Reduta Já padouch
USA 2010 / Režie: PIERRE COFFIN, CHRIS RENAUD
čt 11. 11. – ne 14. 11. Reduta Občanský průkaz
ČR 2010 / Režie: ONDŘEJ TROJAN
čt 11. 11. – st 17. 11. Reduta Dívka, která si hrála s ohněm
Švédsko, Dánsko 2009 / Režie: DANIEL ALFREDSON
čt 18. 11.– ne 21. 11. Reduta Machete
USA 2010 / Režie: ROBERT RODRIGUEZ ad.
čt 25. 11. – ne 26. 11. Reduta Hlava Ruce Srdce
ČR 2010 / Režie: DAVID JAŘAB
čt 18. 11. – ne 28. 11. Reduta Harry Potter a relikvie smrti I.
Velká Británie / USA, 2010 / Režie: DAVID YATES

ARTkino

út 2. 11., st 3. 11. Mír Submarino
Dánsko, Švédsko 2010 / Režie: THOMAS VINTERBERG
út 2. 11., st 3. 11. Mír Na cestě
Bosna a Hercegovina, Rakousko, Německo 2010 /
Režie: JASMILA ZBANIC
út 9. 11., st 10. 11. Mír Ondine
Irsk o, USA 2010 / Režie: NEIL JORDAN
út 9. 11., st 10. 11. Mír Projekt Frankenstein
Maďarsko, Rakousko, Německo 2010 / Režie: KORNÉL
MUNDRUCZÓ
út 16. 11. 20.00 Mír Socialismus
Švýcarsko, Francie 2010 / Režie: Jean - Luc Godard,
Jean-Paul Battaggia, Pierre Binggeli, Paul Grivas ad.
st 17. 11. 20.00 Mír Zvítězit
Itálie, Francie 2009 / Režie: MARCO BELLOCCHIO
út 23. 11., st 24. 11. Mír Kvílení
USA 2010 / Režie: ROB EPSTEIN, JEFFREY FRIEDMAN

Zlatý fond

čt 4. 11. 16.00 Reduta Cleo od 5 do 7
Francie, Itálie 1962 / Režie: AGNÉS VARDA
čt 11. 11. 16.00 Mír Cikáni jdou do nebe
Sovětský svaz 1975 / Režie: EMIL LOTEANU
čt 18. 11. 16.00 Mír Dva na vlně
Francie 2009 / Režie: Emmanuel Laurent

Bijásek

ne 7. 11. 15.30 Reduta Sammyho dobrodružství Belgie
2010 / Režie: BEN STASSEN
ne 14. 11. 15.30 Reduta Já padouch
USA 2010 / Režie: PIERRE COFFIN, CHRIS RENAUD
ne 21. 11. 15.30 Reduta Kamarádi z televize
ČR 1986-1993 / Režie: Milan Peer, Marie Satrapová

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Poslední štace

+ hudební doprovod:

Kuzmich Orchestra

Prémie ZF:
Arizona Dream
+ úvod Jiří Černý

čtvrtek 7. 10.
16.00 / Mír

čtvrtek 21. 10.
16.00 / Mír

Německo 1924 / 77 min. /
titulky / na průkazku ZF
zdarma, 50 Kč
Režie:
FRIEDRICH W.
MURNAU / Hrají: Emil Jannings, Harald Madsen, Carl
Schenstrom, O. E. Hasse,
Hans Unterkircher, Olaf Bravo Emilu Jannimgsovi, který dovedl herectví tváře k vrcholu, film je
Storm ad.
Jedinečná
psycholo- vlastně one-man-show, kde ostatní
gická studie tragé- herci jsou jen součástí kulis. V roce
die jedince. Stárnou- 1929 při prvním udílení Oscarů dostal
cí hotelový portýr byl hned toho prvního v historii za Hlavní
mužskou roli, což jenom podtrhuje
díky své uniformě vráttalent tohoto velikána, který dle
ného pro celé okomého názoru hravě strčí do kapsy
lí symbolem velkého
celého Chaplina i s buřinkou.
světa. Už ale není schopen unést kufry při- Madadajo - www.csfd.cz
jíždějících hostů, a tak
je ředitelem přeřazen na místo uklízeče toalet. Aby se
mohl důstojně zúčastnit svatby své dcery, uniformu ukradne… Ten nápad vypadá trochu jako sázka: vytvořit dílo
trvalého významu a vyjít přitom z co nejnicotnějšího příběhu - navíc bez použití mezititulků! Sázka, která Murnauovi, jeho spolupracovníkům Carlu Mayerovi (scénář), Karlu
Freundovi (kamera) a Emilu Janningsovi (hlavní role) vyšla
na sto procent. Vrátný noblesního hotelu zamilovaný do
své uniformy, již musí vyměnit za bílý plášť uklízeče toalet,
patří k nezničitelným „ikonám“ německé filmové klasiky.
Film je plný brilantních optických momentů: od úvodní jízdy kamery za prosklenými dveřmi hotelového výtahu až k
expresivním snovým pasážím. Především technická stránka
tohoto filmu a jeho příslovečná „rozpoutaná“ kamera (entfesselte Kamera) způsobila, že američtí producenti začali usilovat o získání Murnaua pro hollywoodská studia…

Casablanca
čtvrtek 14. 10.
16.00 / Mír

USA 1942 / 102 min. / titulky / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
Režie: MICHAEL CURTIZ /
Hrají: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid,
Claude Rains, Conrad Veidt,
Klišoidnější film snad neexistuje,
Sydney Greenstreet ad.
Humprey Bogart hra- ale je to klasa. Humphrey Bogart
je osamělého majitele je excelentní, vším tím patosem se
nočního podniku Ricka brodí s nezaměnitelnou elegancí
a šarmem, krásná Ingrid Bergman
Blaina. V „Café Américse postará o zápletku s tragickou
ain“ v Casablance není
láskou v hlavní roli, zapějeme si Marani v době 2. světové
seillaisu a vše skončí klasickou větou
války veliký problém
o začátku skvělého přátelství....prossehnat falešný pas, tě to je nejlepší béčková love story (a
všechny druhy zbraní. to není urážka) všech dob a basta.
Scházejí se tu různé
Gemini - www.csfd.cz
skupiny
lidí.
Francouzský důstojník kapitán Renault (Claude Rains), německý
major von Strasser (Conrad Veidt), početná řada utečenců
z různých zemí světa, kteří právě v Rickově Café Américain
hledají někoho, kdo by jim opatřil falešné doklady, a tím jim
pomohl uniknout pronásledování a mučení. S unaveným
pohledem pozoruje Rick jejich snažení, a je mu naprosto jedno, jaké jsou jejich motivy útěků. Humphrey Bogart jako Rick
vytvořil nezapomenutelného chlapa. Jeho postava se stává
součásti jeho pověsti. Odmítá postavení hrdiny, existuje jen
jediná osoba, která během několika minut dokáže vyvést elegantního Ricka z rovnováhy - jeho bývalá láska Ilsa LundováIngrid Bergmanová, která se zde objeví se svým manželem
(údajně českým politickým emigrantem Laszlem, pronásledovaným fašisty). Přes veškerou lásku, kterou stále vůči Ilse
pociťuje, zjišťuje Rick, že už není schopný pravého citu, ani
lásky. On lidem pomáhá, ale to je tak vše. Nechává je někdy
snad i záměrně jejich osudu. Hodně lidí, kterým prokázal
službu si ho váží pro něco jiného - je chladnokrevný, nemá
strach, a na jeho inteligenci nikdo nemá. Režisér Michael Curtiz natočil Casablancu ve svém typickém stylu a vskutku až
neuvěřitelně dokázal vystihnout naprosto tíživou, atmosféru
válečného doby. Film získal v roce 1942 tři Oscary a pět nominací.

USA, Francie 1993 / 141 min.
/ titulky / na průkazku zdarma
Režie: EMIR KUSTURICA /
Hrají: Johnny Depp, Jerry
Lewis, Faye Dunaway, Lili
Taylor, Vincent Gallo, PavlíArizona Dream je dalším „hutným“
na Pořízková, Michael J. Pol- Kusturicovým snímkem o „dospílard, Emir Kusturica ad.
vání“, naplněných/nenaplněných
Film nás přivádí do pro- snech, zamilování či lásce, prvních
středí New Yorku, kde „procitnutích“, bolestech atd. Přesžije Axel (Johnny Depp), tože se děj odehrává na „vyprahlém
který se živí jako stráž- kusu“ USA, tak snímku opět nechyce ryb v zátoce. Jed- bí jihoslovanský temperament a
noho dne ho navštíví jakási „kusturicovská živočišnost“.
bratranec Paul, který Vedle perfektního natočení, výborně
Axela požádá, aby se zpracovaných intenzivních dějových
zúčastnil strýcovy svat- gradací či skvělých hereckých výkoby pořádané v rodné nů obsahuje i tento Kusturicův opus
Arizoně. Jelikož Axel dokonalou hudbu.
nabídku odmítá, brat- zputnik - www.csfd.cz
ranec ho spícího unáší
a Axel se ráno probouzí v těžké kocovině v Arizoně, kde se
začnou dít neuvěřitelné věci…Realistický film nás přesvědčuje o tom, že i nerealistické sny je možno plnit. Axel sní o
životě na Aljašce mezi Eskymáky v absolutním tichu. Elaine (Fay Dunaway) se chce naučit létat. Grace by chtěla zase
zemřít. Sny docházejí ke svému naplnění v momentu, kdy
Axel podlehne touze postavit letadlo pro Grace, jelikož se do
ní bezhlavě zamiloval. Iracionální rovinu filmu, ve kterém vše
létá (ryby, dokonce i sanitky mají svá křídla), podbarvuje balkánská hudba Gorana Bregovice. Snímek získal v roce 1993 Stříbrného medvěda a Zvláštní cenu poroty na MFF v Berlíně.

Petrolejové lampy
čtvrtek 28. 10.
16.00 / Mír

Československo 1971 / 101
min. / přístupný / zdarma (v
rámci oslav vzniku ČSR)
Režie: JURAJ HERZ / Hrají:
Iva Janžurová, Petr Čepek,
Marie Rosůlková, Ota
Sklenčka, Vladimír JedeJe vidno, že si dal Juraj Herz záležet
náctík, Karel Chromík, Jana
jak na vizuelní, tak na příběhové
Plichtová, Karel Černoch,
stránce. Záběry z večírků a šantánů
Josef Laufer, Stanislav
jsou až kýčovitě barevné, naproti
Remunda, Jan Schánilec ad. tomu Vejrychovsko působí šedě a
Sugestivní filmové dra- ponuře. Atmosféra příběhu postupma Petrolejové lampy ně houstne, nikdy však nezklouzne
natočil Juraj Herz pod- do depky, ačkoli emoce jsou na
le
stejnojmenného každému kroku. Iva Janžurová v
románu Jaroslava Hav- roli Štěpy dokázala zaujmout svou
líčka. Vypráví v něm tra- bezprostředností a podala důkaz, že
gický příběh stárnoucí není jen komička. No, a Petr Čepek
dívky Štěpy, žijící na podal nejsilnější výkon své kariéry...
přelomu století v dus- Mistrovské psychologické drama a
ném prostředí českého jedno z vrcholných děl Juraje Herze.
maloměsta, v ovzduší sud - www.csfd.cz
nepochopení a předstíraných citů, přetvářky a falše. Štěpě jsou neustále matkou vnucováni adepti na ženění, kteří ovšem musí pocházet z téhož okruhu jako ona. Štěpa je však jiná než ostatní dívky. Jakoby zasažena duchem emancipace vyslouží
si pověst dívky volných mravů a ta přirozeně nápadníky
z řady městské honorace odrazuje. Než by se stala starou
pannou, provdá se za bratrance, zkrachovalého důstojníka.
V den svatby ale ještě netuší, jaká strašlivá nemoc pronásleduje jejího ženicha... Snímek byl v roce 1972 na MFF v Cannes
nominován na Zlatou palmu.

