
Kancelář
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

Pokladna
Otevřena denně 30 minut 

 před začátkem 
 prvního představení.  

Informace 
 a rezervace vstupenek: 

tel. i fax: +420 572 557 861 
e-mail: pokladna@mkuh.cz 

1.–30. ledna 
leden

Co nás čeká v lednu, 
neřkuli v roce 2011?

Největšího očekávání se od nás a 
předpokládám i vás určitě dočká 

rekonstruované kino Hvězda.  Doufejme, 
že předpokládaný termín předání 
veřejnosti v červnu letošního roku 

bude naplněn a budete moci ocenit 
nové funkce budovy i velmi kvalitní 

kinoprovoz a servis.

Leden přináší několik zajímavých 
novinek: nový snímek původně foto-

grafa Antona Corbijna s názvem Ameri-
čan, poslední díl „Larsson“ trilogie Dívka, 

která si hrála s ohněm nebo Zelený sršeň 
Michela Gondryho. Novinku vpouš-

tí do kin i neúnavný (někdy bohužel 
i únavný) Jan Hřebejk, tentokrát jde 
částečně o detektivku a jmenuje se 

Nevinnost.

I v novém roce pokračují naše projek-
ty nedělních odpolední - ať už Malo-

vásků nebo Animásků. Specialitou bude 
také živý hudební  doprovod k nestár-

noucímu Erotikonu Gustava Machaté-
ho na zahájení Projektu 100. Zahájení 

celoročního běhu ARTkina zas obstará 
malý raut a následná digitalizovaná 

projekce legendárního Kmotra.

Po prosincové přehlídce filmů s Aud-
rey Hepburn pokračujeme v uvádění 

perel světové kinematografie v restau-
rovaném a zdigitalizovaném formátu. 
Tentokrát jsou na řadě filmy s mafián-

skou tématikou. V lednu uvedenme tři 
slavné mafiánské filmy Kmotr, Kmotr II. a 
Neúplatní. Opět v HD kvalitě z digitálně 

zrestaurovaných kopií s 5.1 zvukem. 
Minifest mafiánských filmů bude k 

vidění v 12 kinech v celé České repub-
lice.

Josef Korvas

každý den  
od 17.30 a 20.00

Projekce filmů
aktuální nabídka filmových 

premiér českých 
 i zahraničních titulů

každou středu 
 a neděli od 15.30

Bijásek
rodinné filmy pro nejmenší, 

české klasické pohádky, 
divadelní představení... 

 
každou neděli 

od 14.30 Malovásek 
aktivní odpoledne  

pro nejmenší  
s výukou různých  

výtvarných metod

obvykle úterý 
 a středa od 20.00          

ARTkino
pravidelná nabídka 

 nejlepších filmů 
 z přehlídek, soutěží 

 a filmových festivalů

každý čtvrtek 
od 16.00 Zlatý fond

vzdělávací projekce 
 nejvýznamnějších filmů 

 domácí a světové 
 kinematografie 

 především pro studenty

vestibul, 
 sál kina Hvězda                          

Výstavy
pravidelné uvádění 

převážně fotografických  
projektů mladých,  

ale i prověřených autorů

 klub Mír, kino Hvězda                          
Koncerty

vystoupení domácích  
i zahraničních skupin

Smetanovy sady (park)                 
Letní kino

filmový doprovod i oživení 
Hradišťského kulturního 

léta

Megamysl 
MegaMind / USA 2010 / 96 min. / přístupný / dabing / 80 Kč
Režie: TOM MCGRATH / Hrají: Brad Pitt, Will Ferrell, Tina Fey, Jonah Hill, David 
Cross, J. K. Simmons, Ben Stiller, Justin Theroux, Tom McGrath ad.
Megamysl nebyl vždycky darebák. Když ho rodiče na rodné 
planetě posadili do vesmírného vozítka a poslali do světa, 
byl celkem roztomilé miminko. Ke své smůle však přistál na 
Zemi, přímo uprostřed vězeňského dvora. A protože ředi-
tel věznice na úpěnlivé prosby vězňů, zda si toho drobeč-
ka mohou nechat, reagoval kladně, získal Megamysl hned 
celou řadu tatínků se zločineckými sklony, které mu budou 
úspěšně řadu let předávat. Když dospělý Megamysl pora-
zí svého úhlavního nepřítele, Metromana, místo toho, aby 
si vychutnával své vítězství, upadne do depresí. Ukáže se, 
že život bez protivníka nemá pro Megamysla smysl. Takže 
vytvoří nového superhrdinu jménem Titan..

Letopisy Narnie: Plavba 
Jitřního poutníka
Chronicles of Narnia: Voyage of the Dawn Treader / Velká Británie 2010 /  
114 min. / přístupný / dabing / 80 Kč
Režie: MICHAEL APTED / Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie 
Henley, Will Poulter, Peter Dinklage, Liam Neeson, Bill Nighy ad.
Kouzelný svět Narnie se vrací! Edmund a Lucinka, dvě nej-
mladší z dětí Pevensieových tráví prázdniny u svých příbuz-
ných společně se svým nesnesitelným bratrancem Eusta-
cem. Často tu vzpomínají na Narnii a na dobrodužství, které 
tam zažili, když jednoho dne z ničeho nic ožije obraz lodi, 
který visí v Lucinčině pokoji a oni se skrz něj dostávají zpát-
ky do Narnie. Bohužel i s bratrancem Eustacem. Z moře, kam 
se pomocí obrazu přenesly, je zachraňuje král Kaspian desá-
tý, kterému děti v předchozím díle, společně se sourozen-
ci Petrem a Zuzanou, pomohly ke královskému trůnu. Nyní 
se mladý král na své lodi s podivným názvem Jitřní Pout-
ník vydává splnit svou přísahu a najít sedm ztracených lor-
dů z Narnie, kteří se kdysi dávno ztratili během nebezpečné 
výpravy. Pevensieovi si samozřejmě takové dobrodružství 
nemohou nechat ujít, jsou štastni, že jsou zpět v kouzelném 
království a tak opět stanou po Kaspianově boku.

Rodinka
ČR 2010 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč 
Režie: DUŠAN KLEIN / Hrají: Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír 
Hanzlík, Petr Forman, Lucie Vondráčková, Lenka Vlasáková, Josef Polá-
šek, Naďa Konvalinková, Radek Zima, Tereza Kostková ad.
Sympatické na tomto setkání je, že dnešní RODINKA „zdědi-
la“ originální smysl pro legraci, milou ujetost, zálibu v ztřeš-
těných nápadech i schopnost tolerance a že jde pořád o 
malou komunitu lidí, kteří se mají rádi a pro které je rodina 
a vzájemná soudržnost na prvním místě. Stejně jako kdysi, i 
dnes je centrem dění RODINKY hala a kuchyně, kde se schá-
zejí a řeší s humorem sobě vlastním všechny trable a legrační 
i vážnější kolize, prožívají krásné rodinné chvíle… Nebo, a to 
je novinka, scházejí se v zimní zahradě, kterou Zdeněk pře-
tvořil na „tropy“. Pěstuje zde orchideje, které by mu záviděl i 

slavný detektiv Nero Wolf.  Rodinné porady v tropech mají 
většinou tak trochu tajnůstkářský ráz. Právě tady rodinná 
rada řeší třeba problém: Jak se zbavit hodné, ale příliš zvě-
davé sousedky? Budou to tedy opět setkání, která nabídnou 
chvíle nabité pozitivní energií a rodinnou pohodou.

Dívka, která si hrála s 
ohněm
Flickan som lekte med elden / Švédsko, Dánsko, Německo 2009 / 129 min. / 
od 15 let / titulky / 75 Kč
Režie: DANIEL ALFREDSON / Hrají: Noomi Rapace, Michael Nyqvist, Lena 
Endre, Sofia Ledarp, Micke Spreitz, Per Oscarsson, Peter Andersson ad.
Filmové zpracování druhého dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona. 
Novinář spolupracující s časopisem Milénium a jeho part-
nerka jsou zavražděni krátce před publikováním materiá-
lu o dětské prostituci, korupci a obchodu s bílým masem. 
Na zbrani nalezené na místě činu se najdou otisky Lisbe-
th Salanderové (Noomi Rapace), která se po roce stráveném 
v zahraničí vrátila zpět do Švédska, aby svému poručníkovi 
připomněla jejich starou dohodu. Její poručník je ale brzy 
nalezen mrtvý a Lisbeth je i v tomto případě podezřelou 
číslo jedna. Policie po Lisbeth zahajuje celostátní pátrání, 
podporované mediální kampaní, ve které se vytahují na 
světlo skandální informace o její potenciální nebezpeč-
nosti a problematické minulosti. Novinář Mikael Blomkvist 
(Michael Nyqvist) je ale přesvědčen o její nevině…

Paranormal Activity 2
USA 2010 / 91 min. / D-Cinema / od 15 let / titulky / 80 Kč
Režie: TOD WILLIAMS / Hrají: Katie Featherston, Brian Boland, Molly 
Ephrain, Micah Sloat ad.
Nejočekávanější hororová událost roku. Chce to pevné nervy 
a připravit se na pár bezesných nocí. Nevěřili byste, jak 
strašidelné můžou být záběry z průmyslových kamer. 
Když před třemi lety debutující režisér Oren Peli předsta-
vil horor, kde tyto záběry tvořily základní obrazovou slož-
ku, málokoho napadlo, že Paranormal Activity vstoupí do 
historie. Nicméně stalo se. Film za patnáct tisíc dolarů jich 
vydělal bezmála 200 miliónů, čímž se stal co do návrat-
nosti investic jedním z nejúspěšnějších filmů všech dob. 
Studio Parmount naštěstí neudělalo stejnou chybu, jako 
kdysi tvůrci pokračování Záhady Blair Witch, kteří vyša-
chovali ze hry původní tvůrce a z originálního námětu 
stvořili béčkový zpatlanec. V případě Paranormal Activi-
ty 2 je duchovní otec projektu Oren Peli podepsán pod 
scénářem a na film navíc dohlíží i z pozice producenta.  
O hrůzyplnosti filmu svědčí už to, že po stížnostech diváků přestala něk-
terá americká kina zařazovat do reklamních bloků jeho upoutávku…

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 stvo-
řil 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 armá-
dy 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 / 80 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 Občanský průkaz 
na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osu-
dy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodi-
čů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občan-
ský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout 
vojně a pokoušejí se získat modrou knížku... Prožívají řadu 
epizod, některé jsou úsměvné, s nádechem absurdní gro-
tesky, jiné dramatické a fatální. Každý po svém i společně 
se snaží neztratit v totalitním státě zdravý rozum a smysl 
pro humor, ale také nezadat si s režimem. 

Naše tipy 
Zahájení ART sezóny 2011
čtvrtek 6. 1. od 18.00, Reduta 
Malý Kmotr ARTraut + hudba + vernisáž - hodinka 
pohodové atmosféry s hudbou, plakáty „kmotrovských“ 
filmů a dobrotami k dobrému naladění před zahajova-
cím představením nové kalendářní sezóny ARTkina.
 
Kmotr I.  
čtvrtek 6. 1. od 18.00, Reduta  
Nezapomenutelný  Marlon Brando v  kultuvní gansterském 
příběhu newyorské mafiánské rodiny Corleonů.

Nevinnost
pátek 21.1., sobota 22.1., neděle 23. 1., neděle 30. 1.
Film podle scénáře tradičního Hřebejkova spolupracovní-
ka Petra Jarchovského vypráví o rychlé cestě z vrcholu na 
absolutní dno.

1. so 16.00 Megamysl – USA 2010 / 96 min. / přístupný / dabing / 80 Kč / Reduta

17.45 Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka – V. Británie 2010 / 114 min. / přístupný / dabing / 80 Kč / Reduta

20.00 Rodinka – ČR 2010 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč / Reduta

2. ne 15.30 Megamysl – USA 2010 / 96 min. / přístupný / dabing / 60, 80 Kč / Reduta Bijásek

17.30 Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka – V. Británie 2010 / 114 min. / přístupný / dabing / 80 Kč / Reduta

20.00 Rodinka – ČR 2010 / 90 min. / přístupný / D-Cinema /  110 Kč / Reduta

6. čt 16.00 THX 1138 – USA 1971 / 86 min. / od 12 let / titulky / na průkazku ZF zdarma, 60 Kč / Reduta ZF

18.00 Malý Kmotr ARTraut + hudba + vernisáž –  Reduta ART

19.00 Kmotr I. (Mafiáni I.) + Zahájení ART 2011 – USA 1972 / 169 min. / D-Cinema / od 12 let / titulky / 70, 90 Kč / Reduta ART

7. pá 17.30 Dívka, která si hrála s ohněm – Švédsko, Dánsko, Německo 2009 / 129 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč / Reduta

20.00 Paranormal Activity 2 – USA 2010 / 91 min. / D-Cinema / od 15 let / titulky / 80 Kč / Reduta

8. so 18.00 Paranormal Activity 2 – USA 2010 / 91 min. / D-Cinema / od 15 let / titulky / 80 Kč / Reduta

20.00 Dívka, která si hrála s ohněm – Švédsko, Dánsko, Německo 2009 / 129 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč / Reduta

9. ne 14.00 Animásek: V režii rejži... – zdarma / ZŠ Čtyřlístek Animásek

14.30 Leporelo (výroba vlastního leporela) – zdarma / Reduta Malovásek

15.30 Já padouch! – USA 2010 / 95 min. / přístupný / dabing / 70, 80 Kč / Reduta Bijásek

17.30 Dívka, která si hrála s ohněm – Švédsko, Dánsko, Německo 2009 / 129 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč / Reduta

20.00 Paranormal Activity 2 – USA 2010 / 91 min. / D-Cinema / od 15 let / titulky / 80 Kč / Reduta

11. út 17.00 Já padouch! – USA 2010 / 95 min. / přístupný / dabing / 80 Kč / Reduta
Best of 

2010

19.00 Kmotr II. (Mafiáni II.) – USA 1974 / 193 min. / D/Cinema / od 12 let / titulky / 70, 90 Kč / Reduta ART

12. st 17.00 Občanský průkaz – ČR 2010 / 137 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta
Best of 

2010

20.00 Neúplatní (Mafiáni III.) – USA 1987 / 119 min. / D-Cinema / od 12 let / titulky / 70, 90 Kč / Reduta ART

13. čt 16.00 Neúplatní (Mafiáni III.) –USA 1987 / 119 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / na průkazku ZF zdarma, 60 Kč / Reduta ZF

14. pá 17.30 Tron: Legacy – USA 2010 / 126 min. / přístupný / D-Cinema / titulky / 100 Kč / Reduta

20.00 Zelený sršeň – USA 2011 / 110 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč / Reduta

15. so 17.30 Zelený sršeň – USA 2011 / 110 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč / Reduta

20.00 Tron: Legacy – USA 2010 / 126 min. / přístupný / D-Cinema / titulky / 100 Kč / Reduta

16. ne 14.30 Prstové barvy (obtisky rukou, z kterých se dají vytvořit krásné obrázky) – zdarma / Reduta Malovásek

15.30 Sammyho dobrodružství – Belgie 2010 / 88 min. / přístupný / dabing / 50, 70 Kč / Reduta Bijásek

17.30 Tron: Legacy – USA 2010 / 126 min. / přístupný / D-Cinema / titulky / 100 Kč / Reduta

20.00 Zelený sršeň – USA 2011 / 110 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč / Reduta

20. čt 16.00 Erotikon – Československo 1929 / 85 min. / přístupný / na průkazku ZF zdarma, 60 Kč / Mír ZF

21. pá 16.30 Američan – USA 2010 / 102 min. /od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč / Reduta

18.15 Nevinnost – ČR 2011 / 115 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta

20.30 Erotikon + FORMA live (živý hudební doprovod) – ČSR 1929 / 85 min. / přístupný / 40, 60 Kč / Reduta ART

22. so 16.30 Nevinnost – ČR 2011 / 115 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta

18.30 Američan – USA 2010 / 102 min. /od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč / Reduta

20.30 Puškvorec – Polsko 2009 / 85 min. / od 15 let / titulky / 40, 60 Kč / Reduta ART

23. ne 14.30 3D Akvárium – zdarma / Reduta Malovásek

15.30 Z pohádky do pohádky I. (pásmo pohádek) – Československo 1971 – 1990 / 88 min. / 25, 35 Kč / Reduta Bijásek

17.30 Američan – USA 2010 / 102 min. /od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč / Reduta

20.00 Nevinnost – ČR 2011 / 115 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta 

25. út 20.00 Dobré srdce – Dánsko, Island, USA, Francie, Německo 2009 / 99 min. / od 12 let / titulky / 40, 60 Kč / Mír ART

27. čt 16.00 Hluboký spánek – USA 1946 / 114 min. / od 12 let / titulky / na průkazku ZF zdarma, 60 Kč / Mír ZF

30. ne 14.30 Ptáčci v zimě (malování ptáčků, krmítek, ...) – zdarma / Reduta Malovásek

15.30 Shrek: Zvonec a konec  – USA 2010 / 92 min. / za samé zadara, za vyznamenání 20 Kč, ostatní 40 Kč / Reduta Bijásek

17.15 Harry Potter a Relikvie smrti – 1. – VB, USA 2010 / 150 min. / za samé zadara, za vyzn. 30 Kč, ostatní 60 Kč / Reduta Bijásek

20.00 Nevinnost – ČR 2011 / 115 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta

kino Reduta 
tvrtek - nedle

kino Mír
úter - tvrtek

Tron: Legacy
USA 2010 / 126 min. / přístupný / D-Cinema / titulky / 100 Kč
Režie: JOSEPH KOSINSKI / Hrají: Olivia Wilde, Jeff Bridges, Garrett 
Hedlund, Yaya DaCosta, Michael Sheen, Bruce Boxleitner ad.
High-tech dobrodružství zasazené do digitálního světa, 
který je úplně odlišný od čehokoli, co jste dosud na vel-
kém plátně viděli. Sama Flynna, 27letého rebela pronásle-
duje záhadné zmizení jeho otce Kevina Flynna, muže, kte-
rý byl kdysi známý jako největší světový tvůrce video her. 
Když Sam objeví záhadný signál poslaný ze staré Flynnovy 
arkády – signál, který mohl být jenom od jeho otce – zjišťu-
je, že se ocitl v digitálním světě, kde byl Kevin uvězněn po 
20 let. S pomocí nebojácné válečnice jménem Quorra, se 
otec a syn vydávají na cestu, která jim může přinést život 
nebo smrt, cestují po vizuálně fantastickém cyber vesmíru 

– vesmíru, který stvořil sám Kevin, a který se stává moder-
nějším s vozidly, zbraněmi a krajinami, které si nikdy před 
tím nedokázal představit a nelítostným zloduchem, který 
se nezastaví před ničím, jen aby znemožnil jejich útěk.

Zelený sršeň
The Green Hornet / USA 2011 / 110 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč 
Režie: MICHEL GONDRY / Hrají: Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay Chou, 
Edward James Olmos, Tom Wilkinson, David Harbour, Christoph Waltz ad.
Britt Reid (Seth Rogen) je synem jednoho z nejvíce promi-
nentních a uznávaných mediálních magnátů v Los Ange-
les a vede bezstarostný život bez cíle plný večírků – dokud 
jeho otec (Tom Wilkinson) záhadně nezemře. Poté Britt uzavře 
podivné přátelství s jedním z otcových nejpodnikavějších a 
nejvíce vynalézavých zaměstnanců jménem Kato (Jay Chou). 
Poprvé v životě vidí svou šanci udělat něco smysluplného: 
bojovat proti zločinu. Ale aby to mohli udělat, rozhodnou se, 
že se sami stanou kriminálníky – Britt ochraňuje právo tím, 
že ho poruší a stane se bdělým strážcem The Green Hornet, 
když se s Katoem vydají do ulic. Kato využije všechen svůj 
důvtip a dovednosti a vytvoří to nejlepší ve zdokonalené 
retro výzbroji - The Black Beauty, nezničitelné auto, které 
má stejně velkou palebnou sílu jako počet koňských sil.  S 
pomocí Brittovy nové sekretářky Lenore Case (Cameron Diaz) 
nakonec začínají slídit po muži, který kontroluje los angel-
ské podsvětí: Benjaminu Chudnofskym (Christoph Waltz). Ale 
Chudnofsky má svůj vlastní plán: rozmáčknout The Green 
Hornet jednou pro vždy.

Nevinnost
ČR 2011 / 115 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
Režie: JAN HŘEBEJK / Hrají: Ondřej Vetchý, Zita Morávková, Aňa Geisle-
rová, Hynek Čermák, Anna Linhartová, Alena Mihulová ad.
Lásky se nikdy nezbavíš… Cesta z vrcholu na absolutní dno 
může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno, 
co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet. 
Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí obvinění z vel-
mi těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adre-
su za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje 
hodně těžko, zvlášť když protistraně pomáhá člověk, který 
může být motivován osobní pomstou. Pravda prý nakonec 
vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy to ale nemusí zna-
menat vítězství. Zvlášť když ve snaze zachránit se vyplavou 
na světlo tajemství, která měla zůstat navždy skrytá.

Američan
The American / USA 2010 / 102 min. /od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč  
Režie: ANTON CORBIJN / Hrají: George Clooney, Bruce Altman, Thekla 
Reuten, Paolo Bonacelli, Violante Placido, Filippo Timi ad.
Úkladný vrah Jack (George Clooney) je neustále v pohybu 
a pořád sám.  Poté, kdy jedna zakázka ve Švédsku skon-
čí s větší krutostí, než tento Američan v cizině předpoklá-
dal, Jack se uchýlí na italský venkov. Schovává se ve stře-
dověkém městečku, kde si vychutnává, že se na čas vzdálil 
smrti. Zároveň tam ale přijme zakázku - má sestavit zbraň 
pro záhadný kontakt - Mathildu (Thekla Reutenová). Jack si 
vychutnává nádherný klid v horách Abruzzo, spřátelí se 
tam s místním knězem Benedettem (Paolo Bonacelli) a věnu-
je se vášnivému vztahu s krásnou ženou Clarou (Violante Pla-
cido). Čas, který spolu Jack a Clara tráví, přeroste do milost-
ného vztahu, který zdánlivě není vůbec nebezpečný. Jak 
ale Jack vystupuje ze stínu, pokouší tím možná osud…
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V novém roce nová Hvězda!   

Skvělé filmové zážitky v roce 2011 Vám přejí 

                              Městská kina Uherské Hradiště 

Filmové premiéry a novinky



Zlatý fond (čtvrtek 16.00)Bijásek neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30 | Animásek ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.) ART / Připravujeme

Megamysl          
neděle 2. 1. 15.30 hod. / Reduta
USA 2010 / 96 min. / přístupný / dabing / 60, 80 Kč
Režie: TOM MCGRATH / Hrají: Brad Pitt, Will Ferrell, Tina Fey, Jonah 
Hill, David Cross, J. K. Simmons, Ben Stiller, Justin Theroux ad.

Moc často se nestává, aby se hlavním hrdinou rodin-
ného filmu stal padouch, který si má získat srdce diváků. 
Megamysl nebyl vždycky darebák. Když ho rodiče na 
rodné planetě posadili do vesmírného vozítka a poslali 
do světa, byl celkem roztomilé miminko. Ke své smůle 
však přistál na Zemi, přímo uprostřed vězeňského dvora. 
A protože ředitel věznice na úpěnlivé prosby vězňů, zda 
si toho drobečka mohou nechat, reagoval kladně, získal 
Megamysl hned celou řadu tatínků se zločineckými sklo-
ny, které mu budou úspěšně řadu let předávat.

Leporelo
neděle 9. 1. 14.30 hod. / Reduta
Výroba leporela je velmi jednoduchá a záleží pouze 
na dětské fantazii, jaký příběh vytvoří. Společně si pak 
můžeme knížečky předčítat a prohlížet.

Já padouch         
neděle 9. 1. 15.30  / 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 dom-
ky s upravenými předzahrádkami žije největší zlo-
duch pod sluncem. Ukrutný záporák jménem Gru se 
nezastaví před žádnou špatností, na druhou stranu 
ale umí být nekonečně zábavný.

Prstové barvy          
neděle 16. 1. 14.30  hod. / Reduta
Možná už jste objevili, jak zábavná je pro děti práce 
s prstovými barvami. Obtisky rukou se dají vytvořit 
krásné obrázky. 

Sammyho  
dobrodružství           
neděle 16. 1. 15.30 hod. / Reduta
Belgie 2010 / 88 min. / přístupný / dabing / 50, 70 Kč
Režie: BEN STASSEN / Hrají: Isabelle Fuhrman, Jenny McCarthy, Tim 
Curry, Melanie Griffith, Ed Begley Jr., Stacy Keach ad.
Film vypráví příběh mořské želvy Sammyho od jeho 
narození až do dospělosti. Za svůj život mořské žel-
vy přeplavou tisíce kilometrů, aby se pak v dospělos-
ti 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.

3D Akvárium          
neděle 23. 1. 14.30  hod. / Reduta
Chtěly by Vaše děti akvárium, ale Vy jste proti? Udělej-
te si s nimi papírové. Stačí nám pouze krabice od bot, 
papír a pastelky. 

Z pohádky do 
pohádky I.          
neděle 23. 1. 15.30 / Reduta 
Československo 1971 – 1990 / 88 min. / 25, 35  Kč
Režie a výtvarník: B. POJAR, Z. MILER
Pásmo animovaných pohádek: Krtek a sněhulák, Jak 
krtek ke kalhotkám přišel, Jak jeli k vodě, Psí kusy, Broučci sta-
ví dům, Jak Mach a Šebestová prožili deštivé odpoledne, Školní 
výlet, Já Baryk a můj ježek, Jak pejsek a kočička vařili dort.

Ptáčci v zimě          
neděle 30. 1. 14.30  hod. / Reduta
Namalujeme si obrázky zimních krmítek a ptáčků, kte-
ré potkáváme v přírodě. 

S vízem do kina!
Shrek: Zvonec a 
konec           
neděle 30. 1. 15.30  / Reduta 
USA 2010 / 92 min. / přístupný / dabing / za samé zadara, za vyzna-
menání 20 Kč, ostatní 40 Kč
Režie: MIKE MITCHELL / Hrají: Cameron Diaz, Eddie Murphy, Mike 
Myers, Antonio Banderas ad.
Království Za sedmero horami vzhůru nohama. Na 
svědomí to má Shrek, který vypustil do světa jedno 
velmi nerozumné přání. Shrek totiž na vlastní kůži 
poznal, jaké to je, když se žije šťastně až do smrti,  
a vůbec se mu to nelíbí. Je to strašná nuda.
 

Harry Potter a
Relikvie smrti – 1.            
neděle 30. 1. 15.30  / Reduta 
Velká Británie, USA 2010 / 150 min. / dabing / D-Cinema / za samé 
zadara, za vyznamenání 30 Kč, ostatní 60 Kč
Režie: DAVID YATES / Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert 
Grint, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Jason 
Isaacs, Bill Nighy, Bonnie Wright, Tom Felton ad.
Harry Potter a Relikvie smrti je sedmým a posledním 
pokračováním dobrodružství Harryho Pottera a 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 tajem-
ství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály.

Rekonstrukce kina Hvězda

THX 1138 
čtvrtek 6. 1. 
16.00  / Reduta
USA 1971 / 86 min. / od 12 
let / titulky / na průkazku ZF 
zdarma, 60 Kč
Režie: GEORGE LUCAS / Hra-
jí: Robert Duvall, Donald 
Pleasence, Maggie McOmie, 
Mello Alexandria, Terence 
McGovern, David Ogden 
Stiers, Sid Haig, Matthew 
Robbins ad.
Vítejte ve světě mon-
strózního labyrintu, 
kde jsou všichni oby-
vatelé ve stereotypních 
uniformách a odlid-
štěnou vizáž jím dodá-
vá nepřehlédnutelný 
lesk holohlavých lebek. 
Hlavní hrdina (Robert 
Duvall) je jedním z mnoha nádeníků v ohromném lidském 
mraveništi, jeho „osobnost“ je symbolicky zredukována do 
znaků - THX 1138. Jeden z mnoha, kterého pohltila všeob-
jímající mašinérie. Film není komedie, ale drama, jinak by 
možná tvůrce mohl hledat odlehčující paralelu s Chaplino-
vou Moderní dobou. K procitnutí THX dopomůže základní 
lidská emoce, láska, a to jak jinak než v duchu revoltující 
generace mladých tvůrců, THX okusí „zapovězené ovoce“ a 
přijde o panictví. Prozření mu zprostředkuje soulož se spo-
lubydlící LUH 3417. Následně je ale LUH zabita a plod umís-
těn do zkumavky. THX se snaží utéct, ale je to vůbec možné?  
Lucas zaujme nejen příběhem, ale hlavně vizuální stylizací 
do spektra studených barev. Zdi kolem jsou bílé, uniformy 
rovněž a stejně tak bezbarvý, dokonale hrůzně sterilní, je 
design pokojů. Lidé v nich žijí jen z donucení, bez vyšší moti-
vace. Možná, že je to další stádium civilizace, kde již neexis-
tuje „velitel,“ jen komerční náboženství s automatickými zpo-
vědnicemi. „Kup si barbiturát, užij si ho... cítils to? Kup si víc... 
a víc! Budiž ti odpuštěno, synu.“ Konec monopolu!

Neúplatní                Mafia!        
čtvrtek 13. 1. 
16.00 / Mír
The Untouchables / USA 
1987 / 119 min. / od 12 let 
/ titulky / D-Cinema / na 
průkazku ZF zdarma, 60 Kč
Režie: BRIAN DE PALMA / 
Hrají: Kevin Costner, Sean 
Connery, Charles Martin 
Smith, Andy Garcia, Robert 
De Niro, Richard Bradford, 
Billy Drago, Patricia Clark-
son, Don Harvey ad.
Nelítostná válka s 
gangstery na motivy 
skutečných událostí. V 
roce 1920 vstoupil ve 
Spojených státech v 
platnost tzv. Volstedův 
zákon, který zakazoval prodej, výrobu a distribuci alkohol-
ických nápojů. Začala éra tzv. prohibice, která trvala až do 
roku 1933 a kterou si dodnes spojujeme především s ro-
zmachem zločineckých gangů, jež si z dobře míněného 
zákazu udělaly výnosný obchod. Asi nejznámější kapi-
tolou amerických dějin té doby je úspěšný boj zvláštního 
zmocněnce ministerstva financí Eliota Nesse, který ve 
spolupráci s chicagskou policií učinil přítrž nezákonnému 
obchodu lihovinami, jenž byl v rukou Al Caponeovy or-
ganizace. Známý chicagský dramatik a držitel Pulitzerovy 
ceny (za drama Konkurenti, známé i u nás) David Mamet 
(nar. 1947) se nechal inspirovat skutečnými událostmi a 
také populárním televizním seriálem Neúplatní (1959-63), 
který se před lety objevil i na našich obrazovkách, a napsal 
scénář ke stejnojmennému filmu. Jeho režie se ujal Brian 
De Palma (nar. 1940), jenž svoji zálibu v gangsterské tem-
atice ventiloval předtím např. remakem klasického snímku 
Zjizvená tvář (1983). De Palma, proslulý okázalým režijním 
rukopisem a častými odkazy na klasiky světové kine-
matografie (tady parafrázuje proslulou scénu na oděských 
schodech z Ejzenštejnova Křižníku Potěmkin), vytvořil kval-
itní podívanou s dobře vystiženým prostředím i dobou. 
Sean Connery získal za vedlejší roli Oscara i Zlatý globus, Ennio Morri-
cone byl oceněn cenou Grammy za nejlepší filmový soundtrack.

Těžko uvěřit, že podobnou depresár-
nu vymyslel a zrealizoval autor Hvězd-
ných válek. Jsou tu sice znát neduhy 
jeho pozdějšího hitu (např. dialogy 
plné technofilních výmyslů, kterým 
nerozuměli herci natožpak diváci), ale 
vizuální stránka zachraňuje mnohé. 
Některé triky navíc ani dnes neze-
stárly. THX 1138 ukazuje Lucasovo 
vizionářství v plné kráse, ačkoliv film 
u kritiků i diváků propadnul...
Matty - www.csfd.cz

Erotikon 
čtvrtek 20. 1. 
16.00 / Mír
Československo 1929 / 85 
min. / přístupný / na prů-
kazku ZF zdarma, 60 Kč
Režie: GUSTAV MACHATÝ / 
Hrají: Karel Schleichert, Ita 
Rina, Olaf Fjord, Theodor 
Pištěk, Charlotte Susa, Luigi 
Serventi, Ladislav Herbert 
Struna, Milka Balek-Brod-
ská, Bohumil Kovář, Beda 
Saxl, Vladimír Slavínský ad.
Erotikon je příběh 
důvěřivé venkovské 
dívky, která jedné deš-
tivé noci podléhá svo-
dům projíždějícího 
cizince. Tímto osud-
ným setkáním přichází 
Andrea o čest, posléze 
prochází hlubokou krizí a nachází štěstí v útěku do měs-
ta a v novém vztahu, který opět naruší záletník George. 
Klasický němý film o spalující touze a vášni připomene v 
rekonstruované verzi 110. výročí narození českého režisé-
ra světového formátu Gustava Machatého. Banální záplet-
ku o milostném vzplanutí světáckého záletníka a osudu 
železničářovy dcery povýšil Machatý díky geniálnímu 
režijnímu stylu a převratné práci kamery Václava Vícha na 
mistrovské dílo.

Hluboký spánek 
čtvrtek 27. 1.
16.00 / Reduta
The Big Sleep / USA 1946 / 
114 min. / od 12 let / titul-
ky / na průkazku ZF zdarma, 
60 Kč
Režie: HOWARD HAWKS / 
Hrají: Humphrey Bogart, 
Lauren Bacall, John Ridge-
ly, Martha Vickers, Dorothy 
Malone, Elisha Cook ad.
Třebaže Hluboký spá-
nek provází pověst 
nesrozumitelného fil-
mu s nejasnou záplet-
kou, stále si zachovává 
své postavení mezi kla-
sickými díly americké 
kinematografie. Pro-
vokativní zůstává i pro 
své zjevně protichůd-
né žánrové řazení. Je 
totiž vnímán jako klasická detektivka, jako své době domi-
nující žánr film noir, ale i jako romantická komedie. Důvo-
dů takového nesouladu je hned několik. Ve svém prvním 
románu Hluboký spánek (1939) představil Chandler svého 
slavného detektiva Phila Marlowa jako moderního rytíře 
bez bázně, hany, jakož i bez poskvrny prvotním hříchem, 
protože vůči sexu (a ženám) je zcela imunní. Ve velkoměst-
ském semeništi hrabivosti, korupce a zločinu působí díky 
svému morálnímu kodexu jako z jiného světa. Schématic-
ký ale není, protože na sebe pohlíží se stejně nevraživým 
cynismem a humorem jako na všechno ostatní. Chandler 
jej činí vypravěčem příběhu a jeho prostřednictvím uplat-
ňuje barvitý jazyk výstředních příměrů a břitkých postřehů, 
na který klade mimořádný důraz, stejně jako na dokona-
lé vykreslení charakterů a vystižení atmosféry losangele-
ského (polo)světa. Přehledné vyšetřování či jasná logika 
zápletky jsou pro něj lehce druhořadé. Marlowe tu řeší pří-
pad vraždy a vydírání ve vyšší společnosti, který zahrnuje 
drogy, nymfomanii, pornografii a homosexualitu. Chandler 
jimi nešokuje, ale velmi účinně je nechává plynout jako 
banality všedního dne...

Pro mě za mě si říkejte, že Erotikon 
už dávno nešokuje a nemá takový 
nádech erotična, na který jsme 
dnes zvyklí, ale já si myslím opak... 
Není kumšt ukázat ve filmu nahou 
ženskou, neřkuli samotný milostný 
akt, ale kumšt je neukázat skoro nic 
a přesto přinutit diváka mít pocit, že 
se červená... Erotkon je výjimečný 
snímek, který tohle dokáže. 
liborek_ - www.csfd.cz

Stručně řečeno - nejlepší gangsterka 
z dob prohibice jakou jsem kdy viděl 
(kam se hrabe Dick Tracy:))). Výbor-
ná od úvodních titulků (věčná sláva 
Enniovi Morriconemu) až po ty závě-
rečné, a kromě toho, že jsem měl to 
potěšení sledovat perfektní režijní a 
herecké výkony a poslouchat nád-
hernou hudbu...
Gemini - www.csfd.cz

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!

V řežii rejži...
neděle 9. 1. 14.00 hod./ ZŠ Čtyřlístek
V lednovém Animásku dojde na dopisování scénářů, 
vymyšlení komentářů, zvuků a hudby. Postupně se 
blížíme k samotné animaci.

Hodně zašmodrchaná kupka špa-
gátů a lan, která postupně ztrácí 
tempo, aby stejně nakonec vyvrcho-
lila v grandiozní finále, které vzbudí 
všechny, jenž několik desítek minut 
před koncem už jenom podřimova-
li. Tak tady by se dnešní scenáristé 
mohli učit jak se má správně zakon-
čit film. Brilantní drsná škola, na 
které se neprojevil zub času ani po 
letech.
CheGuevara - www.csfd.cz

Filmový klub ARTkino 
Uherské Hradiště 
 
nabízí krom slev a výhod od AČFK ještě řadu 
dalších bonusů:

- sleva 10 Kč na všechny projekce Filmového klubu a filmy 
Projektu 100 – 2011

- slevy na seminářích a filmových přehlídkách MKUH
- slevy na několika desítkách filmových akcí v ČR i zahraničí
- zdarma prémie Filmového klubu
- zdarma průkazka Zlatého fondu
- přístup do bohaté videotéky
- pravidelné informace mailem
- adresné pozvánky na premiéry nebo diskuse s tvůrci.
 
ARTkino v Uh. Hradišti, to jsou:

- kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Projek-
ce obvykle v úterý a ve středu od 20.00

- filmy jsou opatřeny úvody a doplněny různými bonusy
- bohatě komponovaná dramaturgie
- neformální atmosféra
- setkání s tvůrci
- s občerstvením z baru v klubu Mír možno i do sálu

Průkazka na rok 2011 v prodeji před představením ART a Zlatý 
fond! Průkazku je možno uplatnit na filmové projekce ARTu v 
celé ČR do 31. 12. 2011.

výročí narození českého režiséra světového formátu. Banální 
zápletku o milostném vzplanutí světáckého záletníka a os-
udu železničářovy dcery povýšil Machatý díky geniálnímu 
režijnímu stylu a převratné práci kamery Václava Vícha na mis-
trovské dílo. Živý doprovod - FORMA live! www.formainforma.info

Puškvorec
sobota 22. 1. 
20.30 hod. / Reduta 
Polsko 2009 / 85 min. / od 15 
let / titulky / 40, 60 Kč 
Režie: ANDRZEJ WAJDA / Hrají: 
Krystyna Janda, Jan Englert, 
Roma Gasiorowska, Jadwiga 
Jankowska - Cieslak, Mateusz 
Kosciukiewicz ad.
Rámec tohoto ne-
všedního snímku 
tvoří příběh Marty, 
osamělé manželky 
maloměstského lékaře, 
která se v poválečné 
době vyrovnává se ztrá-
tou obou synů a postupně se sbližuje s prostým mladíkem 
Boguśem. Poslední dokončený film legendy polské kine-
matografie Andrzeje Wajdy prolíná tři dějové roviny - autobi-
ografický román Jerzyho Iwaszkiewicze (Březový háj, Slečny 
z Vlčí, Červnová noc), vzpomínky herečky Krystyny Jandy 
na smrtelně nemocného manžela a „film ve filmu“ – fiktivní 
natáčení uvedeného románu. Tématem filmu však zůstávají 
dvě životní konstanty – potřeba a nemožnost lásky, která 
přichází příliš pozdě, a smrt, která přichází příliš nečekaně a 
brzy. Ocenění: MFF Berlín (Cena Alfreda Bauera), Evropské filmové ceny 
(Cena FIPRESCI).
 

Dobré srdce          
 
úterý 25. 1.  
20.00  hod. / Mír  
The Good Heart  / Dán-
sko, Island, USA, Francie, 
Německo 2009 / 99 min. / 
od 12 let / titulky / 40, 60 Kč
Režie: DAGUR KÁRI / Hrají: 
Brian Cox, Paul Dano, Steph-
anie Szostak, Isild Le Besco, 
Nicolas Bro, Stephen Hend-
erson, Damian Young ad.
Lekce otrlosti začíná... 
Nostalgická tragikome-
die talentovaného 
islandského filmaře 
Dagura Káriho (Albín 
jménem Noi, Outsider) nás zavádí do jednoho newyorského 
baru, jehož neurvalý majitel a morous Jacques (Brian Cox) už 
chce pověsit své řemeslo na hřebík. Najde si proto na ulici 
svého následovníka, mladého a ostýchavého pobudu a sníl-
ka Lucase (Paul Dano), který ale nemá na barmanskou profesi 
správnou náturu. Poté, co se v baru objeví tajemná a tichá 
April, Lucas se jí ve své dobrotě ujme, a Jacques, který má by-
tostnou averzi vůči ženám, začíná běsnit. Lucase tím postaví 
před nejtěžší životní rozhodnutí... V jádru hodný stařík však 
začíná mít vážné zdravotní problémy a velmi brzy se ukáže, 
co skutečně znamená mít „dobré srdce“. 

Krásně příjemný minimalistický 
film, u kterého jsem se zasmál, ale i 
smutnil. Herecké osazenstvo brilant-
ní, neseděla mi akorát April. Ať již 
herecky nebo jako postava..
HellFire - www.csfd.cz

Malý Kmotr ARTraut 
+ hudba + vernisáž
čtvrtek 6. 1.  
18.00 hod. / Reduta 
Hodinka pohodové atmosféry s hudbou, plakáty „kmo-
trovských“ filmů a dobrotami k dobrému naladění před za-
hajovacím představením nové kalendářní sezóny ARTkina. 
Uvidíme, jaké bude vaše zažívání během filmu… ;o)

Zahájení ART 2011  
+ Kmotr I.                Mafia!        
čtvrtek 6. 1. 
19.00 hod. / Reduta
The Godfather / USA 1972 / 
169 min. / D-Cinema / od 12 
let / titulky / 70, 90 Kč
Režie: FRANCIS FORD COP-
POLA / Hrají: Marlon Bran-
do, Al Pacino, Diane Kea-
ton, Robert Duvall, Richard 
S. Castellano, James Caan, 
Sterling Hayden, Talia Shire, 
John Marley ad.
Gangsterské drama 
Kmotr, natočené podle 
stejnojmenného best-
selleru Maria Puza, patří 
mezi přelomová díla tzv. 
Nového Hollywoodu, a 
to jak komerčně, tak umělecky. Příběh newyorské mafiánské 
rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Mar-
lon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává 
prudký rozmach organizovaného zločinu po skončení druhé 
světové války. V epických, rozmáchlých obrazech před di-
vákem ožívají osudy italsko-americké rodiny, jež svůj blaho-
byt založila na hazardu, prostituci, vydírání a zastrašování. Te-
hdy mladý režisér Francis Ford Coppola, který byl poněkud 
překvapivě pověřen společností Paramount realizací jed-
noho z jejích stěžejních projektů (své nepochybně sehrálo 
i jeho italsko-americké zázemí), musel redukovat některé 
motivy rozsáhlé předlohy, ovšem podařilo se mu věrně za-
chovat jejího ducha - přesný popis fungování zločinecké or-
ganizace, zachycení její hierarchie, začlenění do tehdejšího 
společenského vývoje i často kritizované zdůrazňování rodin-
né soudržnosti. Snímek získal tři Oscary - za nejlepší film, scénář po-
dle předlohy a mužský herecký výkon v hlavní roli (Marlon Brando, který 
svou cenu odmítl převzít).

Kmotr II.                   Mafia!              
úterý 11. 1.  
19.00  hod. / Reduta
The Godfather: Part II. / USA 
1974 / 193 min. / D/Cinema / 
od 12 let / titulky / 70, 90 Kč
Režie: FRANCIS FORD COP-
POLA / Hrají: Al Pacino, Rob-
ert Duvall, Diane Keaton, 
Robert De Niro, John Cazale, 
Talia Shire, Lee Strasberg, 
Michael V. Gazzo, G. D. Spra-
dlin, Richard Bright, Gastone 
Moschin, Bruno Kirby ad.
Mladičký Vito Andolini 
(Oreste Baldini) jako 
jediný z rodiny ujde 
krutému osudu, který 
jeho rodičům připravil 
nelítostný sicilský kmotr 
Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéci 
do Ameriky, kde může začít jeho pozvolná cesta, na jejímž 
konci bude všemocný a obávaný Vito Corleone (Robert De 

Niro)... O čtyři desítky let později třímá pevně ve svých rukou 
otěže obrovského impéria Vitův syn Don Michael Corleone 
(Al Pacino), jenž se pokouší rozšířit svoji moc i mimo americké 
území, brání se pokusu úřadů o zamezení jeho vlivu i pod-
nikání a zároveň se nemilosrdně potýká se zrádci ve vlastních 
řadách... Dva příběhy v jednom. Šestioscarové pokračování Cop-
polovy mafiánské ságy. Minimálně stejně povedené, podle 
mnohých ještě lepší než „originální“ Kmotr.

Neúplatní                 Mafia!                  
středa 12. 1.  
20.00 hod. / Reduta 
USA 1987 / 119 min. / D-
Cinema / od 12 let / titulky 
/ 70, 90 Kč
Režie: BRIAN DE PALMA / 
Hrají: Kevin Costner, Sean 
Connery, Charles Martin 
Smith, Andy Garcia, Robert 
De Niro, Richard Bradford, 
Billy Drago, Patricia Clark-
son, Don Harvey, Robert 
Swan, L. Brandenburg ad.
Nelítostná válka s 
gangstery na motivy 
skutečných událostí. V 
roce 1920 vstoupil ve 
Spojených státech v 
platnost tzv. Volstedův 
zákon, který zakazoval 
prodej, výrobu a distribuci alkoholických nápojů. Začala éra 
tzv. prohibice, která trvala až do roku 1933 a kterou si dodnes 
spojujeme především s rozmachem zločineckých gangů, jež 
si z dobře míněného zákazu udělaly výnosný obchod. Asi 
nejznámější kapitolou amerických dějin té doby je úspěšný 
boj zvláštního zmocněnce ministerstva financí Eliota Nesse, 
který ve spolupráci s chicagskou policií učinil přítrž nezákon-
nému obchodu lihovinami, jenž byl v rukou Al Caponeovy 
organizace. Známý chicagský dramatik a držitel Pulitzerovy 
ceny (za drama Konkurenti, známé i u nás) David Mamet 
(nar. 1947) se nechal inspirovat skutečnými událostmi a také 
populárním televizním seriálem Neúplatní (1959-63), který 
se před lety objevil i na našich obrazovkách, a napsal scénář 
ke stejnojmennému filmu. Jeho režie se ujal Brian De Palma 
(nar. 1940) a vytvořil kvalitní podívanou s dobře vystiženým 
prostředím i dobou. Sean Connery získal za vedlejší roli Oscara i Zlatý 
globus, Ennio Morricone byl oceněn cenou Grammy za nejlepší filmový 
soundtrack ad.

Erotikon + živý 
hudební doprovod
pátek 21. 1. 
20.30 hod. / Reduta 
Československo 1929 / 85 min. 
/ přístupný / 40, 60 Kč
Režie: GUSTAV MACHATÝ / 
Hrají: Karel Schleichert, Ita 
Rina, Olaf Fjord, Theodor 
Pištěk, Charlotte Susa, Luigi 
Serventi, Ladislav Herbert 
Struna, Milka Balek-Brodská, 
Bohumil Kovář, Beda Saxl, 
Vladimír Slavínský ad.
Erotikon je příběh 
důvěřivé venkovské 
dívky, která jedné 
deštivé noci podléhá 
svodům projíždějícího 
cizince. Tímto osudným 
setkáním přichází Andrea o čest, posléze prochází hlubok-
ou krizí a nachází štěstí v útěku do města a v novém vzta-
hu, který opět naruší záletník George. Klasický němý film o 
spalující touze a vášni připomene v rekonstruované verzi 110. 

„Kde jsou všichni muži? Vendeta je 
všechny zabila.“...Kmotr není jen nej-
lepší gangsterská sága, ale i ten nej-
lepší film o hrátkách mužů a údělu 
žen. A Al Pacino je ten nejlepší herec, 
kterého znám. I kdyby ani nepohnul 
brvou, dokáže hrát pouhýma očima... 
Fantastico! Fenomenale!
Lima - www.csfd.cz

Ačkoliv je to stále machrovina nad 
machroviny, neřekl bych, že je pokra-
čování lepší originálu. Pravda ale 
je, že Robert De Niro je fenomenální, 
a jeho výkon naprosto zaslouženě 
oscarový, stejně tak jako je část mlá-
dí Vita Corleoneho zcela po zásluze 
nejlepší částí Kmotra II.
Gemini - www.csfd.cz

Úchvatný výkon K. Jandy. Tento 
snímek je velice jemný a citlivý. 
Vrcholem jsou scény v pokoji, kdy K. 
Janda popisuje ztrátu jejího manžela. 
Velice silný a procítěný film.
thanks - www.csfd.cz

Po Kmotrech (jedničce a dvojce) nej-
lepší mafiánský film. Robert De Niro 
je jako Al Capone správně „slizský“ 
a obstojnými protivníky mu jsou 
Kevin Costner i Sean Connery. K nim 
si přidejte Morriconeho (jako vždy) 
dokonalou hudbu a akční scénu na 
schodech. Co víc od ryzího mafián-
ského filmu chtít? 
Matty - www.csfd.cz

Machatý vyniká objevností kamery a 
obdivuhodnou invencí pro symbolic-
ké, víceznačné okamžiky. Fascinující 
jsou pasáže naznačující započetí a 
vyvrcholení intimního aktu. Je škoda, 
že tento velký, stále nedoceňovaný 
muž naší kinematografie nemohl 
realizovat všechny své projekty... 
sportovec - www.csfd.cz

Mafia! a různé podoby vášně
Začátek nové kalendářní sezóny ARTkina bude ve znamení mini-cyklu Mafia! a startu Projektu 100-2011. Vše začne ve čtvrtek 6. 1. ArtRa-
utem a poté již poběží trojice snad nejsilnějších filmů s gangsterskou tématikou. Snímky Kmotr a Kmotr II netřeba příliš 
představovat. Ryzí mafiánský film Neúplatní ve skvělé režii Briana de Palmy zaujímá v trojici digitálně remasterovaných 
filmových skvostů zcela oprávněné místo… Hlavním tématem šestice filmů letošního Projektu 100 jsou různé podoby lásky a vášně. V 
lednu z něj Městská kina nabídnou slavný němý film Gustava Machatého Erotikon - melodramatický příběh dívky, která 
po trpké životní zkušenosti dospěje v ženu. Přestože námět filmu nijak nevybočuje z dobové tradice příběhů červené 
knihovny, Machatý se svými spolupracovníky dokázal vytvořit stylově originální a na svoji dobu progresivní dílo, v němž 
prostá dějová linie otevírá prostor pro řadu formálních experimentů... Legendární režisér Andrzej Wajda se ve svém filmu 
Puškvorec již po čtvrté vrací k próze klasika polské literatury Jarosława Iwaszkiewicze. Příběh Marty, osamělé manželky 
maloměstského lékaře, která se v poválečné době vyrovnává se ztrátou obou synů a postupně se sbližuje s prostým 
mladíkem Boguśem, tvoří kostru tohoto nevšedního snímku... Současná hvězda islandské kinematografie Dagur Kári se 
ve svém posledním snímku Dobré srdce podobně, jako ve své předcházející tvorbě, věnuje netypickým hrdinům - lidem z 
okraje společnosti. Tentokrát je to bar jako temné a kruté místo, kam si muži přicházejí o samotě popít… 

Pohled na rekonstruovaný sál kina Hvězda, který je nyní kvůli instalaci nového akustického obložení zcela 
zaplněn masivním lešením.  Pokud budou práce pokračovat podle plánu, měl by být provoz areálu kina 
Hvězda zahájen v červnu 2011.   (foto: Jaromír Orel)

V únoru připravujeme

Filmové premiéry
čt 3. 2. – ne 6. 2.  Reduta  Gulliverovy cesty
 USA 2010 / Režie:  ROB LETTERMAN
čt 3. 2. – ne 6. 2.  Reduta  Cizinec
 USA, Francie 2010 / Režie:  FLORIAN HENCKEL VON   

                                                     DONNERSMARCK
čt 3. 2. – ne 6. 2.  Reduta  Divka, která kopla do vosího hnízda
 Švédsko, Dánsko 2009 / Režie:  DANIEL ALFREDSON
po 14. 2. – ne 20. 2.  Reduta Fimfárum - Do třetice všeho dobrého    
 Česko 2011 / Režie: VLASTA POSPÍŠILOVÁ ad.
po 14. 2. – ne 20. 2.  Reduta  Na vlásku              
 USA 2010 / Režie: BYRON HOWARD
čt 17. 2. – ne 20. 2.  Reduta  Opravdová kuráž              
 USA 2010 / Režie: ETHAN COEN, JOEL COEN
čt 17. 2. – ne 20. 2.  Reduta  Tři dny na svobodě            
 USA 2010 / Režie: PAUL HAGGIS

ARTkino
út 1. 2. 20.00  Mír  Druhá strana mince                 Projekt 100 - 2011 

Polsko 2009 / Režie:  BORYS LANKOSZ
st 2. 2. 20.00  Mír  Velká láska                                     Projekt 100 - 2011 

Francie 1962 / Režie: PIERRE ĚTAIX
út 8. 2. 20.00  Mír  Vše, co miluji 

Polsko 2009 / Režie: JACEK BORCUCH
so 12. 2.  20.00  Reduta  Další rok                          Projekt 100 - 2011           

Velká Británie 2010 / Režie: MIKE LEIGH
ne 13. 2.  20.00  Reduta  Další rok                         Projekt 100 - 2011           

Velká Británie 2010 / Režie: MIKE LEIGH
út 15. 2. 20.00  Mír  Krásná Junie 

Francie 2008 / Režie: CHRISTOPHE HONORÉ

 Zlatý fond
čt 3. 2. 16.00  Mír  Velká láska                                    Projekt 100 - 2011     

Francie 1962 / Režie: PIERRE ĚTAIX
čt 10. 2. 16.00 Mír Životy těch druhých
 Německo 2006 / Režie: FLORIAN HENCKEL VON   

                                                     DONNERSMARCK
čt 24. 2. 16.00  Mír  Noc nevěsty             

Československo 1967 / Režie:  KAREL KACHYŇA

Bijásek
ne 6. 2. 15.30  Reduta  Gulliverovy cesty 

USA 2010 / Režie:  ROB LETTERMAN
ne 13. 2. 15.30  Reduta  Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka                                                                     

Velká Británie 2010 / Režie:  MICHAEL APTED
ne 20. 2. 15.30  Reduta  Fimfárum - Do třetice všeho dobrého 

Česko 2011 / Režie: VLASTA POSPÍŠILOVÁ ad.
ne 27. 2. 15.30  Reduta  Na vlásku 

USA 2010 / Režie: BYRON HOWARD

Koncerty
pá 11. 2. 20.30  Mír  Visací zámek
pá 4. 3. 20.30  Mír  Vzpomínka na Mejlu: PPU, Garáž, … 
11. - 16. 4. Mír + celé město  Týden Ostravy

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz 

 


