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úter - tvrtek

Pokladna

tvrtek - nedle

Týden s evropským
filmem, měsíc hostů
Při pozorném nahlédnutí do našeho listopadového programu vám
nemůže uniknout zvýšená koncentrace
evropských titulů, zvláště v první polovině měsíce. Ve spolupráci s Asociací
českých filmových klubů je tak připraven jakýsi Týden evropského filmu, v němž
narazíte na snímky maďarské, dánské, bosenské, francouzské, italské a
samozřejmě i domácí novinky.
Mimo filmové projekce a premiéru
očekávaného nového Harryho Pottera a
vedle pokračujících projektů Animásek
(neděle 7.11. od 14.00 hod. ZŠ Čtyřlístek) či Malovásku, který se nově koná
v prostorách Reduty, se naše energie
upnula i na představení a setkání s pestrou skladbou hostů: přijede hudební publicista Josef Raulvolf, filmová historička
Galina Kopaněva, Miroslav Kasáček a Luděk
Navara představí knihu o třetím odboji
a uvítáme Danu Zátopkovou vypravující i
(snad) zpívající.
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

pravidelné uvádění
převážně fotografických
projektů mladých,
ale i prověřených autorů

XV. seminář
britského filmu:
JOHN LENNON
3. - 5. 12. 2010,
Uherské Hradiště
www. britskyseminar.cz

klub Mír, kino Hvězda

Koncerty

vystoupení domácích
i zahraničních skupin

Smetanovy sady (park)

Letní kino

filmový doprovod i oživení
Hradišťského kulturního
léta

2. út 17.30 Na cestě – Bosna a Hercegovina, Rakousko, Chorvatsko 2010 / 100 min. / od 12 let / titulky / 60 Kč / Mír
20.00 Submarino – Dánsko, Švédsko 2010 / 110 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč / Mír
3. st 17.30 Submarino – Dánsko, Švédsko 2010 / 110 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč / Mír
18.00 Setkání s Josefem Rauvolfem – zdarma / Café Portal
20.00 Na cestě – Bosna a Hercegovina, Rakousko, Chorvatsko 2010 / 100 min. / od 12 let / titulky / 50, 60 Kč / Mír
4. čt 16.00 Romeo a Julie – Velká Británie, Itálie 1968 / 138 min. / titulky / zdarma na průkazku, 50 Kč / Reduta
18.30 Bibliothéque Pascal – Maďarsko, Německo, Velká Británie 2009 / 105 min. / od 15 let / titulky / 50, 80 Kč / Reduta
20.30 Kvílení – USA 2010 / 90 min. / od 12 let / titulky / 50, 80 Kč / Reduta
5. pá 14.00 Sammyho dobrodružství – Belgie 2010 / 88 min. / přístupný / dabing / 75 Kč / Reduta
16.00 Bibliothéque Pascal – Maďarsko, Německo, Velká Británie 2009 / 105 min. / od 15 let / titulky / 50, 80 Kč / Reduta
18.30 Kvílení – USA 2010 / 90 min. / od 12 let / titulky / 50, 80 Kč / Reduta
20.30 Přežít svůj život (teorie a praxe) – ČR, Slovensko 2010 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
6. so 16.00 Velká láska – Francie 1969 / 87 min. / 50, 80 Kč / Mír
18.00 For Semafor + hosté M. Janek ad. – ČR 2010 / 83 min. / 50, 80 Kč / Mír
21.00 Farma zvířat – Velká Británie 1954 / 72 min. / 50, 80 Kč / Reduta - komorní sál
21.00 Midi Lidi + DJ afterparty – na průkazku ART 80 Kč, 100 Kč (předprodej), 130 Kč (na místě) / Mír
7. ne 14.00 Animásek - listopad – zdarma / ZŠ Čtyřlístek
14.30 Podzimní obrázky – zdarma / Reduta
17.00 Sammyho dobrodružství – Belgie 2010 / 88 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč / Reduta
19.00 Přežít svůj život (teorie a praxe) – ČR, Slovensko 2010 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
9. út 17.30 Projekt Frankenstein – Maďarsko, Německo, Rakousko 2010 / 105 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč / Mír
20.00 Ondine – Irsko, USA 2009 / 103 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč / Mír
10. st 17.30 Ondine – Irsko, USA 2009 / 103 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč / Mír
20.00 Projekt Frankenstein – Maďarsko, Německo, Rakousko 2010 / 105 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč / Mír
11. čt 16.00 Cikáni jdou do nebe + úvod: G. Kopaněva – Sovětský svaz 1975 / 99 min. / tit. / ZF zdarma, 50 Kč / Mír
18.30 Galina Kopaněva: Setkání s Ruskem – zdarma / Café Portal
14. ne 14.30 Obrázky z provazu a klovatiny – zdarma / Reduta
15.30 Já padouch – USA 2010 / 95 min. / přístupný / dabing / 70, 80 Kč / Reduta
17.30 Já padouch – USA 2010 / 95 min. / přístupný / dabing / 80 Kč / Reduta
19.30 Občanský průkaz – ČR 2010 / 137 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč / Reduta
16. út 18.00 Prémie ART: Dvojí život Veroniky– Francie, Pol., Nor. 1991 / 98 min. / od 12 let / tit. / na průkaz zdarma / Mír
20.00 Socialismus – Švýcarsko, Francie 2010 / 101 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč / Mír
18. čt 16.00 Dva ve vlně – Francie 2009 / 91 min. / titulky / zdarma na průkazku, 50 Kč / Mír
16.00 U konce s dechem – Francie 1959 / 87 min. / od 12 let / titulky / zdarma na průkazku, 50 Kč / Mír
19. -20. 15.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 1. – Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D-Cinema / 90 Kč / Reduta
17.45 Harry Potter a Relikvie smrti - 1. – Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D-Cinema / 90 Kč / Reduta
20.30 Machete – USA 2010 / 105 min. / od 18 let / titulky / 75 Kč / Reduta
21. ne 14.30 Tvorba z krabiček od vajíček – zdarma / Reduta
15.30 Harry Potter a Relikvie smrti - 1. – Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D-Cinema / 80, 90 Kč / Reduta
18.30 Red: Ve výslužbě a extrémně nebezpeční – USA 2010 / 99 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč / Reduta
22. po 15.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 1. – Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D-Cinema / 90 Kč / Reduta
17.45 Harry Potter a Relikvie smrti - 1. – Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D-Cinema / 90 Kč / Reduta
20.30 Red: Ve výslužbě a extrémně nebezpeční – USA 2010 / 99 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč / Reduta
23. út 15.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 1. – Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D-Cinema / 90 Kč / Reduta
17.30 Poznáš muže svých snů – USA, Španělsko 2010 / 98 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč / Mír
18.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 1. – Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D-Cinema / 90 Kč / Reduta
20.00 Užívej si, co to jde – USA, Francie 2009 / 92 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč / Mír
24. st 15.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 1. – Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D-Cinema / 90 Kč / Reduta
17.30 Vicky Cristina Barcelona – USA, Španělsko 2008 / 96 min. / od 15 let / titulky / 60, 70 Kč / Mír
18.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 1. – Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D-Cinema / 90 Kč / Reduta
20.00 Poznáš muže svých snů – USA, Španělsko 2010 / 98 min. / od 12 let / titulky / 75, 85 Kč / Mír
25. čt 16.00 Je třeba zabít Sekala + J. Gogola, V. Michálek – ČR, Fr., Pol. 1997 / 109 min. / ZF zdarma, 50 Kč / Mír
18.30 M. Kasáček, L. Navara: Příběhy třetího odboje – zdarma / Café Portal
28. ne 14.30 Dokreslování barevných skvrn dle fantazie – zdarma / Reduta
15.30 Harry Potter a Relikvie smrti - 1. – Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D-Cinema / 80, 90 Kč / Reduta
18.30 Hlava – Ruce – Srdce – ČR 2010 / 110 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
30. út 19.00 Hovory G: Dana Zátopková + host: Cimbálová muzika J. Čecha – 90, 120 Kč / Malá scéna
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Harry Potter a Relikvie
smrti - 1.
pátek 19. - neděle 28.11. Reduta
První díl Sedmého a (údajně) posledního pokračování
dobrodružství Harryho Pottera patří k těm nejočekávanějším filmovým událostem podzimu!

Midi Lidi

sobota 6.11. Klub Mír
Nekompromisní elektro s lidskou tváří, vtipné české texty,
koncerty s originální světelnou show - to vše a ještě mnohem více jsou Midi Lidi. Nenechte si ujít!

Na cestě
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Na putu / Bosna a Hercegovina, Rakousko, Chorvatsko 2010 / 100 min. / od
12 let / titulky / 60 Kč
Režie: JASMINA ZBANIC / Hrají: Mirjana Karanovic, Zrinka Cvitesic, Leon Lučev,
Luna Mijovic ad.
Zamilovaný pár Luna a Amar se ze všech sil snaží překonat
překážky, které ohrožují jejich vztah. Poté, co Amara dramaticky změní fundamentalistická komunita, řeší Luna ohromné
dilema – snaží se zjistit, jestli pouhá láska dokáže udržet vztah
na stezce k životnímu štěstí. Od režisérky filmu Grbavica, oceněného
cenou Zlatého medvěda na Berlinale a Velkou cenou poroty AFI.

Submarino

Malovásek
Bijásek

Dánsko, Švédsko 2010 / 110 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: THOMAS VINTERBERG / Hrají: Jakob Cedergren, Peter Plaugborg, Patricia Schumann, Morten Rose ad.
Nick a jeho mladší bratr se protloukají životem poznamenaní
nešťastnou událostí v dětství. Nick se právě vrátil z vězení a
zdá se, že kromě pití piva a občasné návštěvy posilovny, není
nic, co by ho zvlášť zajímalo. Jeho mladší bratr pečuje po smrti své ženy o malého syna, před nímž však skrývá tajemství,
které dítě odhalí až smutně snadno. Oba bratři se sejdou na
matčině pohřbu, kde se životy všech zúčastněných náhle propojí... Seversky syrové drama se strhujícími hereckými výkony
je natočeno s citem pro formu a autentičnost situací, které jen
posilují emotivnost snímku.

Sammyho dobrodružství
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Sammy‘s Adventures: The Secret Passage / Belgie 2010 / 88 min. / přístupný
/ dabing / 75 Kč
Režie: BEN STASSEN / Hrají: Isabelle Fuhrman, Jenny McCarthy, Tim Curry,
Melanie Griffith, Ed Begley Jr., Stacy Keach, Anthony Anderson ad.
Film vypráví příběh mořské želvy Sammyho od jeho narození
až do dospělosti. Za svůj život mořské želvy přeplavou tisíce
kilometrů, aby se pak v dospělosti vrátily na pláž, kde se narodily. Sledujeme malého Sammyho na jeho úžasné cestě plné
dobrodružství s kamarádem Rayem a jeho hledání přítelkyně
Shelly. Ústředním motivem je přátelství, odvaha a láska a film
zábavnou formou předává dětem poselství o potřebě ochraňovat naši planetu.

Přežít svůj život (teorie a
praxe)
Surviving Life (Theory and Practice) / ČR, Slovensko 2010 / 108 min. / od 12
let / D-Cinema / 80 Kč
Režie: JAN ŠVANKMAJER / Hrají: Václav Helšus, Klára Issová, Zuzana Kronerová, Emília Došeková, Daniela Bakerová, Pavel Nový, Jan Počepický ad.
Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden v realitě a druhý ve svých snech. Chodí za psychoanalytičkou, která se mu
pokouší vykládat, co jeho sny znamenají. Přijde na určitý rituál, který mu umožňuje kdykoliv navštěvovat své sny. Z nich se
dozvídá o svém raném dětství, o vztahu k otci a matce. Když
je pak svojí manželkou postaven před rozhodnutí mezi realitou a snem, odchází definitivně do svého snu. Film byl ve světové premiéře uveden na letošním 67. ročníku mezinárodního festivalu v
Benátkách, kde jej ve velkém sále na Lidu provázely dlouho trvající ovace
festivalového publika.

Projekt Frankenstein

Frankenstein Project / Maďarsko, Německo, Rakousko 2010 / 105 min. /
od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: KORNÉL MUNDRUCZÓ / Hrají: Rudolf Frecska, Kitty Csíkos, Lili Monori,
Kornél Mundruczó, Miklós Székely ad.
Hlavní hrdina sedmnáctiletý Rudi se vrací po letech domů a
doufá, že u matky nalezne lásku i odpověď na to, kdo je jeho
otcem. Není tam ale vítán a jen shodou okolností se ocitne
na konkursu, kde známý filmový režisér hledá nové tváře
pro svůj film. Tichý a zvláštní mladík tvůrce zcela ohromí. Ale
strašná událost, která následuje, změní všechny plány a Rudi
se stane monstrem na útěku - hledaným vrahem. Režisér po
chlapci pátrá a přitom odhaluje dávno skrývané tajemství:
Rudi je jeho syn, jeho vlastní obludný výtvor...

Ondine

Irsko, USA 2009 / 103 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: NEIL JORDAN / Hrají: Colin Farrell, Alicja Bachleda, Stephen Rea,
Alison Barry, Dervla Kirwan, Tony Curran, Tom Archdeacon ad.
Když irský rybář Syracuse vylovil z moře krásnou mladou
ženu, řekla jen, že se jmenuje Ondine. Příznačné jméno, které znamená „ta, která přichází z moře“. Syracuse jí nabídne
přístřeší a ona se usadí nejen v jeho domě, ale postupně i v
jeho srdci. Neznámá cizinka vyvolává řadu otázek, ale rybářova malá dcerka Annie má okamžitě jasno. Ondine je podle
ní vodní víla. Annie věří, že Ondine přišla kvůli ní, aby zachránila její selhávající ledviny. Syracuse sice na pohádky nevěří,
ale záhy i on podlehne jejímu kouzlu... Film získal cenu IFTA 2010
(Irská filmová a televizní cena) ve 4 kategoriích.

Já padouch

Despicable Me / USA 2010 / 95 min. / přístupný / dabing / 80 Kč
Režie: PIERRE COFFIN, CHRIS RENAUD / Hrají: Jiří Lábus, Jan Přeučil, Jiří
Hromada, Alena Kokrdová, Ivana Korolová ad.
Na ospalém předměstí zastavěném rozkošnými domky
s upravenými předzahrádkami žije největší zloduch pod
sluncem. Producent Doby ledové Chris Meledandri stvořil
animovanou komedii, která představuje zbrusu nového
hlavního hrdinu. Ukrutného záporáka jménem Gru, který
se nezastaví před žádnou špatností, na druhou stranu ale
umí být nekonečně zábavný. Ať už prostřednictvím armády
žlutých pomocníků, Mimoňů, nebo díky Jiřímu Lábusovi,
který Gruovi v češtině propůjčil svůj hlas.

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 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.

a téměř zapomenutý příběh – legendu o relikviích smrti. A
pokud je legenda pravdivá, mohl by Voldemort získat neomezenou moc a sílu, po které touží. Harry Potter je každý den
blíž k úkolu, na který byl připravován od prvního dne, kdy
vstoupil do Bradavic: poslední bitvu s Voldemortem.

Machete

USA 2010 / 105 min. / od 18 let / titulky / 75 Kč
Režie: ROBERT RODRIGUEZ, ETHAN MANIQUIS / Hrají: Danny Trejo,
Robert De Niro, Jessica Alba, Steven Seagal, Michelle Rodriguez ad.
S tímhle Mexičanem si zahrávat neměli! Vypadal jako docela obyčejný dělník z ulice a byl ideálním kandidátem k
tomu, aby na něj hodili vraždu. Ale ukázalo se, že je to Machete, legendární bývalý elitní agent, kterého se nevyplatí
naštvat. Poté, co ho vyhlášený mexický drogový magnát Torrez nechal v pustině polomrtvého, se mu podaří přežít a uprchne do Texasu, kde touží zmizet a uniknout své minulosti. Narazí tu ale na hustou síť korupce a podvodů, na jejímž
konci se nachází zastřelený senátor a Machete coby člověk,
obviněný z jeho vraždy. Machete se vydává očistit své jméno
a odhalit zákeřné a rozsáhlé spiknutí.

Red: Ve výslužbě a extrémně nebezpeční
USA 2010 / 99 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč
Režie: ROBERT SCHWENTKE / Hrají: Bruce Willis, Morgan Freeman,
Mary-Louise Parker, Helen Mirren, John Malkovich, Karl Urban ad.
Akční komedie na motivy stejnojmenné komiksové
mikrosérie Warrena Ellise a kreslíře Cully Hamnera. Film
vypráví příběh penzionovaného agenta CIA Franka Mosese
(Bruce Willis), který žije poklidně a idylicky na venkově. Až do
té doby, kdy se jej nové vedení CIA rozhodne zlikvidovat. V tu
chvíli nastává souboj na život a na smrt mezi špičkovým, ale
zestárlým agentem, a celým zbytkem CIA.

Poznáš muže svých snů

You Will Meet a Tall Dark Stranger / USA, Španělsko 2010 / 98 min. / od
12 let / titulky / 85 Kč
Režie: WOODY ALLEN / Hrají: Josh Brolin, Anthony Hopkins, Naomi
Watts, Freida Pinto, Antonio Banderas, Lucy Punch, Anupam Kher ad.
Vášně, touhy, sny, neklid i stres vykolejí v životě nejenom
manželský pár Alfieho a Helenu, ale i jejich dceru Sally s
manželem Royem. Po té, co Alfie opustí Helenu, aby dohnal
své mládí a věnoval se energické, svobodomyslné dívce na telefonu jménem Charmaine, se Helena začne řídit praštěnými
radami kartářky. Sally, nespokojená ve svém manželství, se
zamiluje do pohledného majitele galerie a její manžel Roy,
nervózně čekající na reakci na svůj první rukopis, se zblázní
do tajemné ženy Die, kterou pozoruje z okna svého bytu.

Vicky Cristina Barcelona

USA, Španělsko 2008 / 96 min. / od 15 let / titulky / 60, 70 Kč
Režie: WOODY ALLEN / Scénář: Woody Allen / Kamera: Javier Aguirresarobe / Hrají: Javier Bardem, Scarlett Johansson, Rebecca Hall,
Penélope Cruz, Chris Messina, Patricia Clarkson, Kevin Dunn ad.
Hvězdně obsazená komedie Woody Allena. Do „španělského New
Yorku“ odjíždějí na léto dvě mladé Američanky. Poněkud
příkrá a zásadová Vicky, která má před svatbou, a její hédonická kamarádka Cristina. Potkávají spontánního malíře
- netřeba dodávat, že po obou fešandách začne házet očkem
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I. / Velká Británie, USA 2010 - a jeho krásnou, ovšem nepříčetně žárlivou ex-manželku.
/ 150 min. / dabing / D-Cinema / 90 Kč
Srážka tak temperamentních charakterů na malém prostoru
Režie: DAVID YATES / Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, nemůže skončit jinak než žhavým dobrodružstvím... Film
Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Jason Isaacs ad.
získal Zlatý globus, Oscara a dalších osmnáct cen.
Sedmé a poslední pokračování dobrodružství Harryho Pottera, které je
očekávanou událostí, bude rozděleno do dvou celovečerních filmů. První
část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Voldemor- ČR 2010 / 110 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
tovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe. Režie: DAVID JAŘAB / Hrají: Roman Zach, Jiří Schmitzer, Alois Švehlík,
Navíc jsou mezi nimi temné síly, které se je snaží rozdělit. Ivana Uhlířová, Jiří Černý, Petr Kantor, Anna Ferencová ad.
Mezitím se svět kouzelníků stane nebezpečným místem pro Film o lásce bez lásky, o válce bez války a magii bez kouzel. Rok 1914.
všechny nepřátele Pána zla. Dlouho obávaná válka se zlem Plukovník von Haukwitz zahyne za záhadných okolností
začala, Voldemortovi smrtijedi kontrolují ministerstvo kou- při okultní seanci. Jeho snoubenka, herečka Klára Knabezel i Bradavice a zatýkají všechny odpůrce. To nejcennější, co lová, při vyšetřování zjistí, že tělu byly po smrti odňaty hlava,
Voldemort chce získat, je Harry Potter. Smrtijedi ho hledají ruce a srdce. Při hledání odpovědí na tuto záhadu naráží na
všude... Harryho jedinou nadějí je, že najde viteály dřív, než nejbližší plukovníkovu osobu - poručíka Heinricha Rotha a
Voldemort najde jeho. Při pátrání po viteálech objeví starý osud je spojí dohromady...

Harry Potter a Relikvie
smrti - 1.

Hlava – Ruce – Srdce

Bijásek neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30 | Animásek

Podzimní obrázky
neděle 7. 11. 14.30 hod. / Reduta

Z nasbíraných listů různých barev a tvarů, větviček,
kuliček, šištiček, bobulek, šípků si děti vytvoří různé
panáčky či zvířátka, nalepí je na papír a můžou je i
domalovat pastelkami.

Sammyho
dobrodružství
neděle 7. 11. 17.00 hod. / Reduta

Belgie 2010 / 88 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč
Režie: BEN STASSEN / Hrají: Isabelle Fuhrman, Jenny McCarthy, Tim
Curry, Melanie Griffith, Ed Begley Jr., Stacy Keach ad.

Tvorba z krabiček
od vajíček

Obrázky z provazu
a klovatiny
neděle 14. 11. 14.30 hod. / Reduta

Zkusíme si vytvořit obrázky z provázku a klovatiny. V
této kombinaci vznikají velmi zajímavé obrázky!

Já padouch
neděle 14. 11. 15.30 hod. / Reduta

USA 2010 / 95 min. / přístupný / dabing / 70, 80 Kč
Režie: PIERRE COFFIN, CHRIS RENAUD / Hrají: Jiří Lábus, Jan Přeučil,
Jiří Hromada, Alena Kokrdová, Ivana Korolová ad.
Na ospalém předměstí zastavěném rozkošnými
domky žije největší zloduch pod sluncem. - ukruný
záporáka jménem Gru, který se nezastaví před žádnou špatností, na druhou stranu ale umí být nekonečně zábavný.

Harry Potter a
Relikvie smrti - 1.
neděle 21. 11. 15.30 hod., neděle 28. 11.
15.30. / Reduta

neděle 28. 11. 14.30 hod. / Reduta

Použijeme pouze barvy, papír a pastelky. Dokreslování barevných skvrn je velmi jednoduché a zvládnou je i ti nejmenší.

Animásek
Animační dílny probíhají každou 1. 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. Vstupné: zdarma!

Animásek - listopad
neděle 7. 11. 14.00 hod./ ZŠ Čtyřlístek

Listopadový Animásek bude v duchu rozdělování
rolí a vymýšlení příběhu, na kterém budeme pracovat společně. Aby si ale každý z nás odnesl i svůj vlastní příběh, vytvoříme si animovaný film do kapsy.

Koncerty a besedy

Setkání s Josefem
Rauvolfem
středa 3. 11. 18.00 hod. / Café Portal

Vstup zdarma
Setkání s odborníkem na poezii a období Beat Generation, publicistou a překladatelem. Osobně se znal
s Ginsbergem a jeho literárními kolegy i partnery a
dlouhodobě se věnuje propagaci a mapování alternativní kultury ve světě i u nás.

Midi Lidi

+ DJ afterparty
sobota 6. 11. 21.00 hod. / Mír

Vstup: 100 (předprodej), 130 Kč; na průkazku ART 80 Kč

pedagožek v ČR, podpořená i ochutnávkou ruské
kuchyně a nápojů. Burza vítána – doneste s sebou něco
ruského i vy!

M. Kasáček, L. Navara: Příběhy třetího
odboje (uvedení nové knihy)
čtvrtek 25. 11. 18.30 hod. / Café Portal

Vstup zdarma
O třetím odboji se sice mluví častěji než kdykoli dříve,
ale přesných informací je stále málo. Zřejmě i proto
je tato nová kniha autorské dvojice Kasáček - Navara
tak překvapivá. Ukazuje nejen represi a útlak komunistického režimu, ale především odvážné pokusy
postavit se mu na odpor.

Hovory G: Dana
Zátopková + Cimbálo-

vá muzika J. Čecha

úterý 30. 11. 19.00 hod. / Malá Scéna SD
Vstup: 90 (předprodej), 120 Kč (na místě)

Jednoduchý poslech. Jednoduché poselství: Elektro. Video. Láska. Přestože Midi Lidi existují jen něco přes čtyři roky,
už si svým elektronickým hudebním experimentem získali řadu fanoušků, odehráli velké množství
koncertů. Midi Lidi jsou spíš než kapelou audiovizuálním uměleckým projektem, který kombinuje hudební produkci se speciálně vytvořenými videoprojekcemi. V rámci podzimní části klubového Bubáks
Tour 2010 se kapela zastaví i v Uherském Hradišti.
www.midilidi.cz

Galina Kopaněva:
Setkání s Ruskem
čtvrtek 11. 11. 18.30 hod. / Café Portal

Vstup: zdarma
Kaviár, Igristoje, Puškin, Turgeněv, Tarkovský, Čečna...Setkání
s vášnivou znalkyní ruské kultury a života, jednou
z nejvýznamějších filmových kritiček, publicistek a

úterý 16. 11.
20.00 hod. / Mír

neděle 21. 11. 14.30 hod. / Reduta

Dokreslování
barevných skvrn
dle fantazie

Bibliothéque Pascal
čtvrtek 4. 11.
18.30 hod.,
pátek 5. 11.
16.00 hod. / Reduta

Maďarsko, Německo, Velká
Británie, Rumunsko 2009 /
105 min. / od 15 let / titulky
/ 50, 80 Kč
Režie: SZABOLCS HAJDU / Velmi zajímavý a dvojznačný film...
Hrají: Orsolya Török-Illyés, Obsahová složka balancuje mezi
Andi Vasluianu, Oana Pellea, syrovým, nekompromisním dramaGheorghe Dinica ad.
tem a silnou ironií, s níž jsou úzce
Dvě dekády od pádu spojené i surrealistické momenty,
železné opony stále kterých je ve filmu hned několik...
nesmazaly
rozdíly see_sawandrew - www.csfd.cz
mezi zeměmi bývalých
bloků. Koprodukční drama s prvky magie, tragikomedie i
thrilleru vypráví o tom, že pokud život nestojí za nic, geografickým přesunem se zničehonic nezlepší. Hlavní hrdinka Mona s maďarsko-rumunskou krví vypráví nebývale
příjemnému úředníkovi na sociálce svůj příběh. Chce totiž
získat zpět do péče svou malou dcerku, kterou nechala u
tety, když se vydala na Západ hledat „štěstí“. Zkušenosti,
které Mona získává během své nedobrovolné prostituce v
liverpoolském bordelu pojmenovaném Pascalova knihovna, zrovna příjemné nejsou. Mizanscéna dýchá zvláště nechutnou atmosférou, která jako kdyby vznikla spojením
mléčného baru z Mechanického pomeranče a většiny
videoklipů Lady Gaga. Fantaskní sekvence režisér obhajuje zvykem z dětství, kdy si v šedi sídliště představoval
„barevnější“ realitu. Film získal na letošním Hungarian Film Week
hlavní cenu (Zlatou cívku).

Kvílení
čtvrtek 4. 11.
20.30 hod. ,
pátek 5. 11.
18.30 hod. / Reduta

Howl / USA 2010 / 90 min. /
od 12 let / titulky / 50, 80 Kč
Režie: Rob Epstein, Jeffrey
Friedman / Hrají: James
Franco, Jon Hamm, Jeff Howl překvapí hlavně svou strukDaniels, Alan Alda, David turou, kdy přináší hned čtyři roviny
Strathairn, Mary-Louise vyprávění, které se týkají básně
Parker, Treat Williams ad.
Alana Ginsberga Kvílení – průběh
San Francisco, rok vzniku, soudní spor okolo ní, autor1957. Báseň Allena ský komentář ve formě rozhovoru a
Ginsberga Kvílení se vizualizovanou báseň samotnou.
stává
předmětem Brygmi - www.csfd.cz
soudního líčení pro
údajnou obscénnost. Podle strážců veřejné morálky je
„neamerická“, protože otevřeně zpodobňuje homosexualitu a užívání drog. Děj filmu se skládá z několika vzájemně
propletených linií, v nichž se odráží nejen reakce americké společnosti na nejslavnější dílo beatnické generace, ale i bouřlivý Ginsbergův život a jeho snaha najít co
nejautentičtější umělecké vyjádření bez ohledu na konformní morálku a touha uniknout halucinogenní realitě.
Pro českého diváka je zajímavá rovněž skutečnost, že osm
let po slavném procesu se kultovní básník dostal do obdobných potíží i v tehdejším Československu: poté, co byl
při své návštěvě Prahy zvolen králem Majálesu, ho zatkla STB, byl obviněn z „kažení mládeže“ a deportován na
letiště. Film Kvílení je vhodným a inspirativním doplňkem
kapitoly světová literatura.

Velká láska
sobota 6. 11.
16.00 hod. / Mír

Paní Dana Zátopová se sice v Uh. Hradišti nenarodila, ale za „Hradišťačku“ se vždycky považovala a
prohlašovala. Otec paní Dany byl plukovník Ingr, velitel
hradišťské posádky, přísný voják. Když se později začal
o jeho dceru zajímat vojín Zátopek, neměl to zpočátku
lehké... Nyní přijede opět do Hradiště a posadí se do
křesla pro hosta Jana Gogoly. Bude se vzpomínat
na doby minulé, ale nejenom to. Tato pozoruhodná
žena je stále čilá, svěží, se smyslem pro humor i vzácným darem pro sebeironii, zná snad všechny slovácké
písničky, o čemž určitě diváky společně s cimbálovou
muzikou Jaroslava Čecha přesvědčí.

Připravujeme

Socialismus

Chcete si s dětmi vytvořit něco jednoduchého, co by
zvládly i bez větší pomoci? V Malovásku to zkusíme.
Budeme tvořit z krabiček od vajec a vyrobíme si třeba
netopýra nebo pavouka.

Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D- Cinema / 80, 90 Kč
Režie: DAVID YATES / Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert
Grint, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Alan Rickman ad.
Sedmé a poslední pokračování dobrodružství Harryho Pottera,
které je očekávanou událostí, bude rozděleno do dvou celovečerních filmů. První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít
a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe. Navíc jsou mezi
nimi temné síly, které se je snaží rozdělit.

Film vypráví příběh mořské želvy Sammyho od jeho
narození až do dospělosti. Sledujeme jej na jeho
úžasné cestě plné dobrodružství s kamarádem Rayem
a jeho hledání přítelkyně Shelly. Ústředním motivem
je přátelství, odvaha a láska a poselství o potřebě
ochraňovat naši planetu.

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

Le Grand Amour / Francie
1969 / 87 min. / 50, 80 Kč
Režie: PIERRE ETAIX / Hrají: Pierre Etaix, Vicco von
Bülow, Annie Fratellini,
Nicole Calfan ad.
Pierre
je
typický
maloměstský casano- Film je to nadmíru zajímavý, předeva, který má přítelkyň vším vtipným vypravováváním v ichnepočítaně. K oltáři se formě, jehož se dopouští povětšinou
ho podáří přivést až hlavní postava - všechny fantazie,
děvčeti z dobré rodiny - ba i jen nápady jsou tak převemilé Florence (Annie Fr- deny na plátno a zároveň občas i
atellini). Pierrovi se tak absurdně provázány s tím, co má být
nabízí pohodlný život a skutečností.
práce ve tchánově firmě. Pohrobek - www.csfd.cz
Po deseti letech ale k
Pierrovi nastupuje nová, krásná sekretářka (Nicole Calfan)...
Snímek byl v roce 1967 na MFF v Cannes nominován na Zlatou palmu.

For Semafor
+ host M. Janek
sobota 6. 11.
18.00 hod. / Mír
neděle 7. 11.
12.00 hod./ Reduta
– komorní sál

ČR 2010 / 83 min. / 50, 80 Kč
Režie: MIROSLAV JANEK /
Hrají: Vypsaná fixa, MIDI
LIDI, Dva, Tata Bojs, Jaroslav Je to taková hudební road movie o
Dušek & Vizita Band, Mňága jednadvaceti zastaveních. Pro mě
a Žďorp, Magnetik & Rob- velice sympatické, protože jsem
ert Nebřenský, Ecstasy of St. milovníkem písniček Semaforu...
Theresa, Petr Nikl ad.
curil - www.fdb.cz
Natáčelo se na podzim
2009: právě tehdy se na různých místech ČR pustilo celkem
23 muzikantů a kapel do akce s názvem FOR SEMAFOR. Dokumentarista a kameraman Mirek Janek (Občan Havel, Nachové plachty, Nespatřené...) se proměnil v kronikáře. S malým
štábem putoval po malých nahrávacích studiích, domácnostech, divadelních zkušebnách a chalupách (Praha, Brno, Pardubice, Valašská Bystřice, Kokovice...), kde v intimitě, bez publika, hledali současní muzikanti sami za sebe tvar pro písně
Suchého a Šlitra.

Farma zvířat
sobota 6. 11.
21.00 hod. / Reduta
- komorní sál

Animal Farm / Velká Británie
1954 / 72 min. / 50, 80 Kč
Režie: JOY BATCHELOR, JOHN
HALAS / Hrají: Maurice Denham ad.
Animovaná
Farma ... takovou tu lehkou britskou irozvířat
je
adaptací nii, skoro sarkastický nadhled, jenž
slavné stejnojmenné je přítomen v Orwellově textu, se
bajky George Orwella podařilo tvůrcům dostat i do tohoto
o nebezpečí totalit- animovaného podobenství.
ních systémů, jenž se Radek99 - www.csfd.cz
stal ostrou kritikou stalinského režimu. Ačkoliv Orwell dopsal román v roce 1944,
předpověděl řadu poválečných událostí. Animovaná verze
jeho románu z dílny Johna Halase a Joy Batchelorové se stala prvním celovečerním britským animovaným filmem. Farma zvířat zůstává základním stavebním kamenem britské
animace a jeho zakladatelský význam ještě umocňuje téma
snímku, které není pouze „anti-komunistické“, jak si asi přáli
jeho zadavatelé, ale nadčasové. Jak řekl jeho tvůrce John Halas, je to film o svobodě. A ta se stává v době pozdního kapitalismu stejně nedostatková, jako v době nedávno minulé.

Prémie ART: Dvojí
život Veroniky
úterý 16. 11.
18.00 hod. / Mír

Double vie de Véronique /
Francie, Polsko, Norsko 1991
/ 98 min. / od 12 let / titulky
/ na průkazku zdarma
Režie: KRZYSZTOF KIESLOWSKI / Hrají: Irène Jacob,
Aleksander Bardini, Wladyslaw Kowalski, Jerzy Gudejko, Velmi jednoduchá a přímá dějová
linka není v případě tohoto snímku
Philippe Volter ad.
Zvláštní příběh dvou na škodu, protože režisér Kieslowski
identických dívek – Pol- pracuje hlavně s nejniternějšími
pocity jak hrdinů, tak i diváků.
ky a Francouzky – lze
Isherwood
- www.csfd.cz
vnímat v nejrůznějších
rovinách. Divákovi se
záměrně otvírá nekonečný prostor pro úvahy a reflexe. Zatímco „polská“ Veronika dává před láskou k muži přednost lásce k
hudbě, a proto také umírá, „francouzská“ Veronika volí zdánlivě „příjemnější“ životní cestu. Obě ženy, které se náhodně
setkají jen na dálku a na kratičký okamžik, trpí stejnou srdeční nemocí, mají stejná gesta, používají stejné předměty. Také
vztah k otcům je velmi podobný. Zatímco první umírá pro
lásku k umění, druhá nachází - jakoby v podvědomí poučena
jejím údělem - životní lásku k muži, který je možná strůjcem
jejich příběhu. Kieślowski pomocí dokonale propracovaných
detailů vytváří strhující až mystický obraz, naplněný zvláštní emoční silou a vymykající se v mnohém současným kinematografickým trendům. Obrovský podíl na vyznění filmu
mají kameraman Sławomir Idziak, hudební skladatel Zbigniew Preisner a především představitelka obou Veronik Irène
Jacobová. Snímek získal na filmovém festivalu v Cannes v roce 1991
cenu za nejlepší herecký výkon a cenu FIPRESCI.

Film socialisme / Švýcarsko,
Francie 2010 / 101 min. / od
12 let / titulky / 60, 70 Kč
Režie: JEAN-LUC GODARD,
JEAN-PAUL BATTAGGIA,
PIERRE BINGGELI, FABRICE
ARAGNO, PAUL GRIVAS, ANNEMARIE MIÉVILLE, LOUMA SAN- Již jen samotné sledování nejnovějšího Godardova snímku bolí – stříBAR / Hrají: Elisabeth Vitali,
dání obrazových a zvukových složek
Louma Sanbar ad.
je často velmi překotné až agresivní.
Jedné noci vyzvou dva
Postupně se z nich formuje tučná
sourozenci zcela vážmozaika, kterou je nesmírně těžké
ně své rodiče, aby jim
proniknout a ještě těžší je ji pochovysvětlili význam slov pit. Stojí to ale za to...
Volnost – Rovnost – BraOrlos - www.mkuh.cz
trství. Dětsky upřímná
otázka nedovoluje omezit se na otřepaná klišé, a tak rodiče a s nimi i tvůrci a diváci musejí bilancovat, odkud vzešly a kam dospěly tyto ideály.
Během projížďky výletní lodí po Středozemním moři se otevře
horizont s množstvím dalších otázek, příběhů, událostí, iluzí,
mýtů a lží. Koláž názorů náhodných pasažérů, mezi nimiž jsou
válečný zločinec se svou vnučkou, významný francouzský filosof Alain Badiou, americká zpěvačka Patti Smith, či moskevský
pohlavár, se prolíná s různými obrazovými materiály, které nás
přemístí do Egypta, Palestiny, Oděsy, Hellas, Neapole či Barcelony. Jean-Luc Godard, enfant terrible světové kinematografie
a jeho šest spolupracovníků, natočili společný opus o nenaplněných ideálech západní společnosti plný kritické sebereflexe,
nečekaných spojení, umělecké kreativity a vtipu.

Užívej si, co to jde
úterý 23. 11.
20.00 hod. / Mír

Whatever Works / USA, Francie 2009 / 92 min. / od 12 let /
titulky / 60, 70 Kč
Režie: WOODY ALLEN / Hrají:
Larry David, Evan Rachel
Wood, Patricia Clarkson, Ed
Begley Jr., Henry Cavill ad.
Výstřední Newyorčan Brilantní konverzačka, v níž se naBoris Yellnikoff odkládá jde jen nepatrné množství hluchých
život vyšší společenské pasáží...
třídy k ledu, aby se mohl KevSpa - www.csfd.cz
oddávat svobodnějšímu
životu. Nejraději však svou nekompromisní kritikou čehokoli
a kohokoli krmí své kavárenské přátele, studenty šachu,
obyčejné kolemjdoucí i samotné diváky. Odmítá se řídit jakýmikoli konvencemi a jeho životním krédem je: užívej si, co
to jde. A tak, když se shodou náhod potká s mladou dívkou
Melody, obrátí znovu celý svůj život naruby. A nejen sobě…
Stárnoucí Boris, naivní Melody, její sexy matka a upjatý
otec procházejí postupně očistnou katarzí, v nichž se zbavují všech předsudků o „šťastném životě“. Woody Allen opět
přichází s komedií plnou svérázných názorů na mezilidské
vztahy a znovu potvrzuje, že ve vztazích nefunguje nic a
zároveň cokoli. Užívej si, co to jde je film o lidech, kteří nejsou šťastní, protože žijí tak, jak od nich očekává společnost.
Jakmile si ale tento řetězec někdo dovolí narušit, spustí se
dominový efekt plný překvapivých zvratů, na jehož konci je
poznání, že na jakoukoli změnu není nikdy pozdě.

V prosinci připravujeme

Filmové premiéry

út 7. 12. – st 8. 12. Mír Kvílení
USA 2010 / Režie: ROB EPSTEIN, JEFFREY FRIEDMAN
so 11 .12. – ne 12. 12. Reduta Social network
USA 2010 / Režie: DAVID FINCHER
so 11. 12. – ne 12. 12. Reduta Tacho
Česko 2010 / Režie: MIRJAM LANDOVÁ
so 11. 12. – st 15. 12. Reduta Harry Potter a Relikvie smrti - 1.
V.Británie, USA 2010 / Režie: DAVID YATES
ne 19. 12. Reduta Piko
Česko 2010 / Režie: Tomáš Řehořek
ne 19. 12. Reduta Američan
USA 2010 / Režie: ANTON CORBIJN
ne 19. 12. – čt 23. 12., 30.12.-2.1. Reduta Letopisy
Narnie: Plavba Jitřního poutníka
Velká Británie 2010 / Režie: MICHAEL APTED
ne 19. 12. – čt 23. 12., 30.12.-2.1. Reduta Rodinka
Česko 2010 / Režie: MILOSLAV ŠMÍDMAJER
ne 19. 12. – čt 23. 12., 30.12.-2.1. Reduta Megamysl
USA 2010 / Režie: TOM Mc GRATH

ARTkino

3.-5.12. Reduta + Mír XV. SEMINÁŘ BRITSKÉHO FILMU
Témata: Filmový John Lennon, Česká stopa: Pomoc Nicholase
Wintona, Novinky britského filmu, Divoká karta: Nickyho rodina
- Work in Progress , Film a škola: filmová výchova v kinopraxi.
út 7. 12. – st 8. 12. Úterý po vánocích
Rumunsko 2010 / Režie: RADU MUNTEAU
út 7. 12. – st 8. 12. Mír Kvílení
USA 2010 / Režie: ROB EPSTEIN, JEFFREY FRIEDMAN
út 14. 12. - st 15. 12. Mír Control
USA, VB 2007 / Režie: ANTON CORBIJN
út 14. 12. - st 15. 12. Mír Na mamuta!
Francie 2010 / Režie: GUSTAVE de KERVERN

Zlatý fond

čtvrtek 2. 12. 16.00 Reduta Žlutá ponorka
V.Británie, USA 1968 / Režie: GEORGE DUNNING
čtvrtek 9. 12. 16.00 Mír Film v jednání
čtvrtek 16. 12. 16.00 Mír Nenápadný půvab buržoazie
Francie, Itálie, Španělsko 1972 / Režie: Luis Buňuel
čtvrtek 23. 12. 16.00 Reduta Na východ od ráje
USA 1955 / Režie: ELIA KAZAN

Bijásek

neděle 5. 12. 15.30 Reduta Vánoční pásmo III.
ČR 1955 - 1975 / Režie: různí autoři
neděle 12. 12. 15.30 Reduta Paraplíčko
ČR 1955 - 1975 / Režie: různí autoři
neděle 19. 12. 15.30 Reduta Dvanáct měsíčků
ČR 1955 - 1975 / Režie: různí autoři
neděle 26. 12. 15.30 Reduta Krtek o vánocích
ČR 1955 - 1975 / Režie: různí autoři
pátek 31. 12. od 15.00 Reduta SILVESTROVSKÉ ZIMNÍ KINO
Další pokračování oprojektu otevřeného venkovního kina na
konci roku - s teplými nealko- i alko nápoji. Součástí i silvestrovský Malovásek a jízda vláčkem.

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Romeo a Julie
čtvrtek 4. 11.
16.00 / Reduta

zrušit na jeden rok festival v Cannes. Spolu se svými souputníky udali tón francouzské kinematografii druhé poloviny
dvacátého století. Řeč je o Francois Truffautovi a Jean-Luc
Godardovi - tvůrcích filmů jako Jules a Jim, Nikdo mě nemá
rád nebo U konce s dechem. Dokument, kterým nás provází mladičká hvězda evropského filmu Isild le Besco se věnuje především vzrušené atmosféře začátku šedesátých let a
společné cestě obou režisérů ke slávě až jejich následnému
dramatickému a nenávistnému rozchodu.

Romeo and Juliet / Velká
Británie, Itálie 1968 / 138
min. / titulky / zdarma na
průkazku, 50 Kč
Režie: FRANCO ZEFFIRELLI /
Hrají: Leonard Whiting, Olivia Hussey, John McEnery,
Milo O‘Shea, Michael York, Do této Zeffirelliho dvojice jsem se
navěky zamilovala. Viděla jsem někoBruce Robinson ad.
Nejslavnější
filmová lik zpracování, ale právě na tohle
verze nejslavnějšího žádné nemá.
milostného příběhu kleopatra - www.csfd.cz
Bout de souffle / Francie
všech dob. Romeo a
1959 / 87 min. / od 12 let /
Julie. Nejslavnější milenci světa, rozděleni za života nesmiři- titulky / zdarma na průkaztelnou nenávistí svých rodů, navždy spojeni ve smrti, kterou ku, 50 Kč
vykoupili budoucí smír. Ze všech filmových i televizních ver- Režie: JEAN-LUC GODARD /
zí, které byly v průběhu mnoha desetiletí natočeny, je Zeff- Hrají: Jean-Paul Belmondo,
irelliho film nepochybně nejslavnější a nejlepší. Poprvé se v Jean Seberg, Jean-Pierre
Godardovo žongování s žánry má
něm - proti zažité tradici, ale tak, jak to Shakespeare napsal Melville, Jean-Luc Godard,
své kouzlo i po skoro padesáti letech,
- v titulních rolích objevili mladičcí představitelé, skoro ještě Richard Balducci, Jeanzejména díky lahodné lehkosti, s
děti Olivia Hussey (14) a Leonard Whiting (16) se stali těmi Louis Richard ad.
jakou je podáváno.
nejněžnějšími a nejmladšími milenci v dějinách filmu, přes- Dvojprojekce: filmy Dva ve
EdaS - www.csfd.cz
ně podle divadelní předlohy. Snímek získal v roce 1969 dva Oscary vlně a U konce s dechem.
za nejlepší kameru a kostýmy.
Legendární nestárnoucí debut klasika francouzské Nouvelle vague. Pastiš filmových žánrů v originální filmové koláži-dekonstrukci. Neúnavný rebel a experimentátor Jean-Luc Godard s pomocí svého
dvorního kameramana Raoula Coutarda posílá vycházející
hvězdu Belmonda na osudnou štafetu v ulicích Paříže. Jednoduchý příběh o krádeži auta, následné vraždě a útěku překvapuje formální vytříbeností a bezprostředním vyprávěním
a fragmentárností. Téměř závratné tempo příběhu o přitažliTabor uchodit v nebo /
vém rebelovi, okouzlujícím a ležérním vrahu na útěku předSovětský svaz 1975 / 99
stavuje odvetu mladé filmařské generace úzkoprsé společmin. / titulky / zdarma na
nosti. Režisér si nenuceně pohrává s žánrovými klišé a hlásí
průkazku, 50 Kč
se k okouzlení zločinem, sexem, násilím. Ocenění: Berlinale 1960
Režie: EMIL LOTEANU / Hra- Zlatý medvěd.
jí: Svetlana Toma, Grigore
Grigoriu ad.
Příběh je situován do Cikánská balada o divoké svobodě
rómského
prostředí. zazpívaná romantickým obrazem.
Zobar v předvečer Kdo z nás v dnešní době umí být svobodný a umí setřást všechny ty městNového
roku
a
ské nánosy a chvíli se nechat unášet
současně i nového
větrem a jen tak prostě být? „Nikdy
století s přáteli krade
jsem nikoho nemilovala. Tebe teď
koně důstojníkům v
ano. Svobodu ale miluji víc než tebe.“
kasárnách a prodává
Philippa - www.csfd.cz
je. Vojenská hlídka ho
ČR, Francie, Polsko, Slovenzraní, ošetřuje ho Rada,
sko 1997 / 109 min. / zdaro které se povídá, že umí čarovat. Rada zmizí a když ji zami- ma na průkazku, 50 Kč
lovaný Zobar znovu uvidí, prosí ho, aby ji nechal. Zobar dále Režie: VLADIMÍR MICHÁLEK
krade koně, hledají ho vojáci, kteří při tom zpustoší tábor. / Hrají: Olaf Lubaszenko,
Zobar má být oběšený, a přímo z šibenice skočí na koně a Bogusław Linda, Jiří Bartošzachrání se. Rada mu vyzná lásku, Zobar žádá v tábore o její ka, Agnieszka Sitek, Vlasta
ruku, ale nechce se vzdát vlastní svobody. Když se mu Rada Chramostová, Ludovít Cittel, Pokud tohle není vůbec nejlepší český film 90. let, tak je to tedy alespoň
vysměje, bodne ji nožem a jeho zezadu probodne Radin otec Martin Sitta ad.
jeden
z těch několika nejlepších.
Drama
z
léta
roku
1943,
Danillo. Milenci v objetí padají na zem... Slavný film Cikáni
jdou do nebe, který v roce 1976 natočil ve studiích Mosfilmu tedy z období, kdy oku- Radyo - www.csfd.cz
Emil Lotjanu, patřil k nejvýraznějším úspěchům sovětského pované Českoslovenfilmu 70. let. Kouzelný snímek, jehož děj se odehrává na sko figurovalo na mapách coby Protektorát Čechy a Morapřelomu 19. a 20. století kdesi v Besarábii, v pohraniční ra- va. Odehrává se v moravské vesnici Lakotice, kde není jediný
kousko-uherské provinci, lze žánrově nejspíše zařadit jako Němec, kam válečné události jako by ani nedoléhalySedlák
romantickou baladu s prvky muzikálu, k jejímuž vyznění Jura Baran, stíhaný gestapem, uprchl z rodných hor chudobpřispívá i barvitě zobrazená příroda Karpat. Film získal v roce ného Valašska, aby se ukryl uprostřed žírné roviny Hané v
Lakoticích. Jako cizinec nemá důvěru domácích. Lakotice
1976 na MFF v San Sebastián „Zlatou lasturu“.
jsou vesnička o pár staveních, kolem je mezi zlatými lány zrajícího obilí rozeseto dvanáct bohatých statků, jejichž majitelé žijí ve strachu ze Sekala. Je to nemanželský syn z jednoho
statku. Má za sebou krušné dětství parchanta, kterým všichni pohrdají, nic mu nepatří, slušné děvče si ho ani nevšimne.
Sekal je zatrpklý a krutý, nenávidí všechno a všechny. S Protektorátem přišel jeho čas. Udal už dva majitele statků ze zloDeux de la Vague / Francie
činů proti Říši. Dostal za to jejich majetek, oni šli do koncen2009 / 91 min. / titulky /
tráku a na smrt. Z parchanta je největší sedlák a dává najezdarma na průkazku, 50 Kč
vo, že dva statky mu nestačí... Film získal v roce 1999 Českého lva
Režie: EMMANUEL LAURENT
v devíti kategoriích.
/ Hrají: Anouk Aimée, Jean
- Pierre Aumont, Charles
Aznavour, Jean - Paul BelRychlý pohled na počátky Nové vlny
mondo, Jacqueline Bisset,
se zaměřením na styl práce a přínos
Jean - Claude Brial ad.
filmu jejích dvou klíčových postav...
Dvojprojekce: filmy Dva ve
Chris Knipp - www.imdb.cz
vlně a U konce s dechem.
Byli to nerozluční přátelé. Psali o filmu radikálně a bez předsudků. Dali vzniknout
filmovému hnutí, které natrvalo změnilo klima světového filmu. Objevili pro film Jean-Paul Belmonda. Dokázali dokonce

U konce s dechem

čtvrtek 18. 11.
16.00 / Mír

Cikáni jdou do nebe

+ úvod: Galina Kopaněva

čtvrtek 11. 11.
16.00 / Mír

Je třeba zabít Sekala

+ hosté: Jan Gogola,
Vladimír Michálek

čtvrtek 25. 11.
16.00 / Mír

Dva ve vlně

čtvrtek 18. 11.
16.00 / Mír

XVII. Seminář ruských
filmů: Lyrický film
12. - 14. 11. Veselí nad Moravou
Ve dnech 12. - 14. listopadu 2010 se ve Veselí nad Moravou
uskuteční sedmnáctý ročník Semináře ruských filmů, tentokráte zaměřený na ruský lyrický film. Součástí semínáře
bude také páteční představení Teatra novogo fronta s dramatem Dybbuk. Účastníci, kteří se zdrží do pondělí 15. listopadu, mohou zhlédnout vystoupení pěveckého sboru Bolschoi Don Kosaken včetně taneční sekce.
SEZNAM FILMŮ:
Přišel voják z fronty (Prišol soldat s fronta), N. Gubenko, 1971
Komisařka (Komissar), Alexanr Askoldov, 1967
Když skončilo dětství (Sto dněj posle dětstva), S. Solovjev, 1974
Jdi a dívej se Elem Klimov, 1985
Krátká setkání (Korotkije vstreči), Kira Muratovová, 1967
Divoká holubice (1986, r. Sergej Solovjev)
I život, i slzy, i láska (1983, r. Nikolaj Gubenko)
Když padá hvězda (1981, r. Igor Talankin)
Nádraží pro dva (1982, r. Eldar Rjazanov)
Pět večerů (1978, r. Nikita Michalkov)
Válečná romance (1983, r. Petr Todorovskij)
více na: www.kinomorava.cz

