
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.–27. února 
únor

Rekonstrukce kina 
Hvězda v polovině

Rekonstrukce kina Hvězda se nyní 
nachází časově těsně za svou polovinou. Dá 
se říci, že největší stavební, bourací či 
rekonstrukční práce jsou hotovy. Sta-
vební firmy se nyní začíná intenzivně 

věnovat technologickým záležitostem 
a sítím.

Díky rekonstrukci dojde k zásadnímu 
zlepšení kapacit elektrických rozvo-
dů a klimatizace, kvalitativně naroste 

také kapacita a komfort toalet, kavár-
ny, rozptylového prostoru vestibulu i 

kopule, které umožní nové pojetí dopro-
vodných akcí. Samozřejmostí se pak 
stane výborné posezení, zvuk i obraz 

v sále s řadou nových prvků, posílené 
scénické osvětlení, zázemí šatny pro 

vystupující ad.

Práce by měly být dokončeny v průběhu květ-
na až června 2011. Pro otevření chystají 

Městská kina předpremiérové uvedení 
některého z význačných diváckých fil-

mů, ale také týden doprovodných akcí 
různých žánrů, které divákům pomo-

hou objevit nové možnosti a prostory 
budovy a kavárenského zázemí. (Více i 

v sekci Fotogalerii na našich stránkách.)

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

Gulliverovy cesty
Gulliver‘s Travels / USA 2010 / 84 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč
Režie: ROB LETTERMAN / Hrají: Jack Black, Emily Blunt, Jason Segel, Amanda 
Peet, Billy Connolly, Catherine Tate, Chris O‘Dowd, James Corden ad.
Obrovské dobrodružství v malém světě. V moderním, 
rodinném a komediálním pojetí klasické pohádky Jonatha-
na Swifta hraje Jack Black (Škola ro(c)ku, King Kong) Lemuela 
Gullivera, obyčejného chlápka, který třídí poštu v redakci 
newyorských novin a sní o tom, že z něj bude autor ces-
topisů. Podfukem se mu podaří přesvědčit editorku Darcy, 
kterou tajně miluje, aby ho pověřila napsáním článku o Ber-
mudském trojúhelníku. Během výpravy na Bermudy Gulli-
ver ale ztroskotá a dostane se do dosud neobjevené země 
Liliputánů. Zde je sice nejprve zatčen generálem Edwar-
dem, ale již brzy se z něj stane všemi obdivovaný a respek-
tovaný obr. Gulliver pomáhá prostému hochovi Horatiovi 
namluvit si princeznu a sám dokáže porazit nepřátelskou 
armádu Blefusciánů. K tomu přidá několik smyšlených 
povídaček o tom, jak vymyslel největší vynálezy světa a jak 
byl ve středu dění těch nejdůležitějších světových událostí 
a jeho důležitost nabývá vskutku obřích rozměrů. Když ale 
vyjde najevo skutečná pravda o tom, co je zač, ztratí Gulli-
ver veškerou přízeň, kterou si u Liliputánů vydobyl...

Cizinec 
The Tourist / USA, Francie 2010 / 105 min. / přístupný / titulky / D-Cine-
ma / 110 Kč
Režie: FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK / Hrají: Johnny Depp, 
Angelina Jolie, Rufus Sewell, Paul Bettany, Clément Sibony ad.
Johnny Depp hraje amerického turistu, jehož hravé laško-
vání s cizinkou vede k celé řadě intrik, romantických hrátek 
a nebezpečí. Během nepřipravovaného výletu do Evropy, 
aby si zahojil zlomené srdce, se Frank (Johnny Depp) nečeka-
ně ocitne v záletném vztahu s Elisou (Angelina Jolie), mimo-
řádně výjimečnou ženou, která mu schválně vstoupí do 
cesty. Romantická smršť se rychle odvíjí na dech beroucím 
pozadí Paříže a Benátek a oba hrdinové se rychle ocitnou 
náhodně vrženi do smrtelné hry na kočku a myš. Snímek byl 
nominován ve třech kategoriích na Zlatý glóbus 2011.

Dívka, která kopla do  
vosího hnízda 
Luftslottet som sprängdes / Švédsko, Dánsko, Německo 2009 / 147 min. 
/ od 15 let / titulky / 75 Kč 
Režie: DANIEL ALFREDSON / Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena 
Endre, Michalis Koutsogiannakis, Sofia Ledarp, Micke Spreitz ad.
Filmové zpracování třetího dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona. 
Lisbeth Salanderová plánuje pomstu. Chce se pomstít lidem, 
kteří se ji pokusili zabít, a také vládním institucím, které jí 
téměř zničily život. Zásadní komplikací je ale kulka, která jí 
uvízla v hlavě. Lizbeth leží pod přísným dozorem na jednotce 
intenzivní péče s nepatrnou šancí na uzdravení. Pokud se jí 
to povede, bude souzena za tři vraždy a jeden pokus o vraž-
du. Už tak bezvýchodnou situaci ještě vyhrocuje jiný pacient, 
který leží ve stejné nemocnici - její vlastní otec Alexander 
Zalaščenko, který se chce své dcery jednou provždy zbavit.  

Lisbeth totiž znamená nebezpečí pro něj i pro “Sekci” – nele-
gální skupinu uvnitř tajné policie, která mimo jiné odpoví-
dá za to, že tenhle bývalý agent sovětské výzvědné služby 
zůstane i nadále v utajení. Novinář Michael Blomkvist se roz-
hodne, že nenechá Lisbeth v rukou státní spravedlnosti a 
požádá svoji sestru advokátku, aby Lisbeth u soudu zastupo-
vala. Pokud Lisbeth přežije, bude muset s její pomocí proká-
zat svou nevinu a přimět soud a veřejnost, aby uvěřili jejímu 
neuvěřitelnému příběhu, v němž figuruje řada významných 
lidí, kteří se tolerovali bezprecedentní násilí vůči bezbran-
ným spoluobčanům ve snaze udržet se u moci...  

Fotři jsou lotři
Little Fockers  / USA 2010 / 98 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 80 Kč
Režie: PAUL WEITZ / Hrají: Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Dustin 
Hoffman, Barbra Streisand, Blythe Danner, Teri Polo, Jessica Alba ad. 
Nejhorší věcí v životě Grega Jebala (Ben Stiller) je jeho tchán 
Jack Byrnes (Robert De Niro). Na to si už za tu dobu, co žije s 
dcerou bývalého elitního agenta tajných služeb stačil zvyk-
nout. Vztah vzájemně trpěné tolerance přežil fázi sezna-
mování, svatebních příprav, dokonce i vzájemného setkání 
rodičů Grega a jeho ženy Pam (Teri Polo). Ve třetím díle Jeba-
lovic komediální rodinné kroniky se ovšem schyluje k Vel-
kému třesku. Greg se chce konečně stát neformální hlavou 
rodinného klanu, čemuž se Jack pochopitelně zuby neh-
ty brání. U Jebalů právě zaťukala na dveře krize středního 
věku. Greg už přišel na to, že povolání zdravotní bratr není 
to, co by z něj v očích jeho pětiletých dvojčat dělalo hvěz-
du, a hlavně nesype tolik, kolik by rodinný rozpočet potře-
boval. Začne proto po práci melouchařit v jedné farma-
ceutické firmě, což probudí radary podezíravého tchána, 
zvlášť když zjistí, že tamní Gregova nadřízená (Jessica Alba) je 
víc než rozkošná...  V dusné atmosféře gigantické rodinné 
sešlosti se Greg definitivně rozhodne ukázat celému světu 
a především tchánovi, že je pravou hlavou rodiny...

Fimfárum – Do třetice 
všeho dobrého
ČR 2011 / 75 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč 
Režie: VLASTA POSPÍŠILOVÁ, KRISTINA DUFKOVÁ, DAVID SÚKUP / Hra-
jí: Jan Werich, Jiří Macháček, Miroslav Krobot, Ota Jirák, Roman Říčař, 
Miroslav Vladyka ad.
Ve třetím Fimfáru pohádky poprvé spojuje i doba, ve které 
se odehrávají. Jde o polovinu 20. století, dobu vlastně nedáv-
no minulou, která má ještě řadu pamětníků, ale zároveň již 
svůj sentiment a nostalgii. Společný je pohádkám i filmový 
motiv, protože všechny se svým způsobem vztahují k filmu. 
Od loutkového filmového týdeníku (Jak na Šumavě obři vyhynu-
li), přes staré filmové archivy a do nich trikově vloženou lout-
kou, hrající mezí živými lidmi (O kloboučku s pérkem sojčím), až 
po loutkové citace ze slavných filmů (Rozum a Štěstí).

Na vlásku 
Tangled / USA 2010 / 109 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 100 Kč
Režie: BYRON HOWARD, NATHAN GRENO / Hrají: Mandy Moore, Zachary 
Levi, Donna Murphy, Ron Perlman, Jeffrey Tambor, Brad Garrett ad.
Na vlásku je animovaná hudební komedie plná efektů a 
dobrodružství o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté barvy 
dlouhé víc než 70 stop. Princezna Locika je unesena z hra-
du svých rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži a touží 
po dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera s bujnou fan-
tazií a odhodlá se s pomocí temperamentního bandity pro-
vést velký husarský kousek. Locika a její komplici nacházejí 
dobrodružství, srdce, humor a vlasy… spoustu vlasů. Pro-
zrazení jejího královského původu visí na nitce a její únos-
ce je jim v patách. Tato komedie je převyprávěním klasické 
pohádky bratří Grimmů. Film byl nominován na Zlatý glóbus v 
kategoriích animovaný film a píseň. 

Tři dny ke svobodě 
The Next Three Days / USA 2010 / 122 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: PAUL HAGGIS / Hrají: Russell Crowe, Elizabeth Banks, RZA, Brian 
Dennehy, Olivia Wilde, Jonathan Tucker, Liam Neeson ad.
Život se zdá být pro Johna Brennana (Russell Crowe) per-
fektní až do chvíle, kdy je jeho žena Lara (Elizabeth Banks) 
zatčena pro vraždu, kterou, jak tvrdí, nespáchala. Tři roky 
před rozsudkem se John snaží udržet rodinu pohromadě, 

Naše tipy 
 
Fimfárum – Do třetice  
 všeho dobrého 
pondělí 14. 2. -  neděle 20. 2. 
Ve třetím Fimfáru pohádky poprvé spojuje i doba, v níž 
se odehrávají. Jde o polovinu 20. století, která má ještě 
řadu pamětníků, ale zároveň již také svůj sentiment a 
nostalgii...

Přehlídka filmů útočících 
na Zlatý Glóbus a Oscar
čtvrtek 3. 2. - neděle 27. 2.
V únoru nabídneme desítku filmů, které získaly ocenění 
nebo nominace na nejuznávanější filmové ceny na světě. 

1. út 20.00 Druhá strana mince – Polsko 2009 / 99 min. / od 12 let / titulky / 40, 60 Kč / Mír ART

2. st 20.00 Velká láska – Francie 1969 / 102 min. / přístupný / titulky / 40, 60 Kč / Mír ART

3. čt Ohlédnutí 2010 (bilanční výstava fotografií) – 3.- 28. 2. / Reduta, Mír Výstava

16.00 Velká láska – Francie 1969 / 102 min. / přístupný / titulky / na průkazku ZF zdarma, 60 Kč / Mír ZF

16.00 Gulliverovy cesty – USA 2010 / 84 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč / Reduta

17.30 Cizinec – USA, Francie 2010 / 105 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 110 Kč / Reduta

19.30 Dívka, která kopla do vosího hnízda – Švédsko, Dánsko, Něm. 2009 / 147 min. / od 15 / tit. / 75 Kč / Reduta

4. pá 17.00 Gulliverovy cesty – USA 2010 / 84 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč / Reduta

18.30 Cizinec – USA, Francie 2010 / 105 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 110 Kč / Reduta

20.30 Dívka, která kopla do vosího hnízda – Švédsko, Dánsko, Něm. 2009 / 147 min. / od 15 / tit. / 75 Kč / Reduta

5. so 18.00 Gulliverovy cesty – USA 2010 / 84 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč / Reduta

20.00 Cizinec – USA, Francie 2010 / 105 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 110 Kč / Reduta

6. ne 14.00 Animásek – nahrávání zvuků – zdarma / ZŠ Čtyřlístek Animásek

14.30 Stromy štěstí (tvorba z kamínků, drátků, korálků) – zdarma / Reduta Malovásek

15.30 Gulliverovy cesty – USA 2010 / 84 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 70, 80 Kč / Reduta Bijásek

17.30 Dívka, která kopla do vosího hnízda – Švédsko, Dánsko, Něm. 2009 / 147 min. / od 15 / tit. / 75 Kč / Reduta

20.15 Cizinec – USA, Francie 2010 / 105 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 110 Kč / Reduta

8. út 20.00 Největší z Čechů – ČR 2010 / 100 min. / od 12 let / 55, 75 Kč / Mír ART 

9. st 20.00 Pouta – ČR, Slovensko 2010 / 145 min. / od 12 let / 55, 75 Kč / Mír ART

10. čt 16.00 Životy těch druhých – Německo 2006 / 137 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / na průkazku ZF zdarma, 75 Kč / Mír ZF

11. pá 20.30 Visací zámek – předprodej 180 Kč, na místě 220 Kč / Mír Koncert

12. so 15.30 Já padouch! – USA 2010 / 95 min. / přístupný / dabing / 55, 75 Kč / Reduta Bijásek

17.30 Další rok – Velká Británie 2010 / 129 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 40, 60 Kč / Reduta ART

20.00 Fotři jsou lotři – USA 2010 / 98 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 80 Kč / Reduta

13. ne 14.30 Obrázky z dřevěných špachtlí ubrouskovou technikou – zdarma / Reduta Malovásek

15.30 Kuky se vrací – ČR 2010 / 95 min. / přístupný / D-Cinema / 30, 50 Kč / Reduta Bijásek

18.00 Fotři jsou lotři – USA 2010 / 98 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 80 Kč / Reduta

20.00 Další rok – Velká Británie 2010 / 129 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 40, 60 Kč / Reduta ART

14. po 15.30 Fimfárum – Do třetice všeho dobrého – ČR 2011 / 75 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč / Reduta

17.00 Na vlásku – USA 2010 / 109 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 100 Kč / Reduta

15. út 16.00 Fimfárum – Do třetice všeho dobrého – ČR 2011 / 75 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč / Reduta

17.30 Na vlásku – USA 2010 / 109 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 100 Kč / Reduta

20.00 127 hodin– USA, Velká Británie 2010 / 94 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 70, 80 Kč / Reduta ART

16. st 18.00 Na vlásku – USA 2010 / 109 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 100 Kč / Reduta

20.00 Děcka jsou v pohodě – USA 2010 / 106 min. / od 12 let / titulky / 55, 75 Kč / Reduta ART

17. čt 16.00 Fimfárum – Do třetice všeho dobrého – ČR 2011 / 75 min. / přístupný / D-Cinema / 80, 100 Kč / Reduta Bijásek

17.30 Na vlásku – USA 2010 / 109 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 100 Kč / Reduta

20.00 Tři dny ke svobodě – USA 2010 / 122 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč / Reduta

18. pá 16.00 Fimfárum – Do třetice všeho dobrého – ČR 2011 / 75 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč / Redu-

17.30 Tři dny ke svobodě – USA 2010 / 122 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč / Reduta

20.00 Opravdová kuráž – USA 2010 / 109 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč / Reduta

19. so 16.00 Na vlásku – USA 2010 / 109 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 100 Kč / Reduta

18.00 Opravdová kuráž – USA 2010 / 109 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč / Reduta

20.00 Tři dny ke svobodě – USA 2010 / 122 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč / Reduta

20. ne 14.30 Malba netradičním způsobem – zdarma / Reduta Malovásek

15.30 Fimfárum – Do třetice všeho dobrého – ČR 2011 / 75 min. / přístupný / D-Cinema / 80, 100 Kč / Reduta Bijásek

17.30 Tři dny ke svobodě – USA 2010 / 122 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč / Reduta

20.00 Opravdová kuráž – USA 2010 / 109 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč / Reduta

22. út 18.00 Iluzionista – Francie, Velká Británie 2010 / 90 min. / přístupný / titulky / 45, 65 Kč / Mír ART

20.00 Koncert – Francie, Itálie, Belgie, Rumunsko 2009 / 119 min. / přístupný / titulky / 45, 65 Kč / Mír ART

24. čt 16.00 Prémie ZF: Smuteční slavnost – Československo 1969 / 70 min. / na průkazku ZF zdarma / Mír ZF

26. so 17.00 Počátek – USA, Velká Británie 2010 / 148 min. / do 12 let / titulky / 75 Kč / Reduta

20.00 Černá labuť – USA 2010 / 110 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč / Reduta

27. ne 14.30 Tvorba z ruliček (sestavování zvířátek a postav) – zdarma / Reduta Malovásek

15.30 Na vlásku – USA 2010 / 109 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 70, 80 Kč / Reduta Bijásek

17.30 Social Network – USA 2010 / 120 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 75 Kč / Reduta

20.00 Černá labuť – USA 2010 / 110 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč / Reduta

Ceny české  
filmové kritiky

8. 2. Největší z Čechů 

9. 2. Pouta   

13. 2. Kuky se vrací 

... a v březnu Český lev

kino Reduta 
tvrtek - nedle

kino Mír
úter - tvrtek

vychovává jejich syna a učí na univerzitě. Mezitím usilovně 
pátrá po každém dostupném důkazu, aby dokázal nevinu 
své ženy. Po zamítnutí posledního odvolání začne mít Lara 
sebevražedné sklony a John se rozhodne pro jediné mož-
né řešení: pomoci své ženě uprchnout z vězení. Odmítá být 
odrazen tím, že je bez šance nebo tím, že nemá zkušenost 
a snaží se vymyslet a propracovat plán útěku. Ponoří se do 
nebezpečného a neznámého světa a skutečně riskuje vše 
pro ženu, kterou miluje. 

Opravdová kuráž
True Grit / USA 2010 / 109 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč   
Režie: ETHAN COEN, JOEL COEN / Hrají: Jeff Bridges, Matt Damon, Josh 
Brolin, Barry Pepper, Hailee Steinfeld, Paul Rae, Dakin Matthews ad.
Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila táto-
vu smrt? Herecký objev Hailee Steinfeld na krvavé cestě za 
mstou doprovázejí Jeff Bridges jako jednooký šerif Rooster 
Cogburn a Matt Damon v roli Texas Rangera LaBoeufa. Tátu 
Mattie Rossové zabil psanec Tom Chaney (Josh Brolin), který 
následně prchnul do indiánských teritorií, kam na něj svět-
ská spravedlnost dosáhne jen velmi těžko. Mattie je na svůj 
věk nezvykle dospělá a pragmatická a má tak jasnou před-
stavu, jak spravedlnosti pomoci. Najme si Roostera, legen-
dární prodlouženou ruku zákona, jejíž štít ovšem povážlivě 
rezne pod hektolitry vypitého alkoholu. Nejedou ale sami. 
Doprovází je lehce upovídaný Texas Ranger LaBoeuf, který 
chce psance chytit za jinou spáchanou vraždu...

Počátek
Inception  / USA, Velká Británie 2010 / 148 min. / do 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: CHRISTOPHER NOLAN / Hrají: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-
Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Dileep Rao ad.
Ve světě, kde je myšlenka tím nejmocnějším hybatelem je 
tím nejdůležitějším ukrást ji. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) 
je ve svém oboru špička. Dokáže zcizit jakékoliv tajemství, 
jakoukoliv informaci z podvědomí během spánku dané 
osoby. Takový život z něj však udělal uprchlíka, štvance 
ve světě, kde se za tyto zločiny platí hlavou... Když dosta-
ne nabídku, jež mu může vrátit zpět život, po kterém toužil, 
neodmítne. Úkol je však tentokrát o něco komplikovanější. 
Místo krádeže má Cobbův tým do mysli nápad vložit... Film 
byl nominován na Zlatý glóbus ve 4 kategoriích.

Černá labuť 
Black Swan / USA 2010 / 110 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč
Režie: DARREN ARONOFSKY / Hrají: Natalie Portman, Mila Kunis, Vin-
cent Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder, Kristina Anapau ad.
V psychologickém thrilleru, zasazeném do prostředí 
newyorské baletní scény, přivádí vizionářský režisér Aro-
nofsky (Wrestler, Fontána, Requiem za sen) diváky na fascinují-
cí a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se kvůli 
své vytoužené roli v Labutím jezeře stane až děsivě doko-
nalou. Snímek sleduje příběh Niny (Natalie Portman), balerí-
ny newyorského baletu, jejíž život je plně pohlcen tancem. 
Žije s matkou, bývalou balerínou, která své profesní ambice 
nikdy zcela nenaplnila podle svých představ a tak teď ale-
spoň nadšeně podporuje kariéru své dcery. Když se umě-
lecký šéf baletu (Vincent Cassel) rozhodne pro novou premi-
éru sezóny, Labutí jezero, vyměnit stávající primabalerínu 
Beth (Winona Ryder), Nina je jeho jasnou volbou. Do souboru 
ale vzápětí přichází nová tanečnice Lily (Mila Kunis), která na 
Leroye velmi zapůsobí svou smyslností a pro Ninu se tak 
okamžitě stává velkou konkurencí... Natalie Portman získala 
Zlatý glóbus v kategorii herečka (drama), film měl další tři nominace.

Social Network
Social Network, The / USA 2010 / 120 min. / příst. / tit. / D-Cinema / 75 Kč
Režie: DAVID FINCHER / Hrají: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, 
Andrew Garfield, Brenda Song, Rooney Mara, Max Minghella ad.
Každá doba má své vizionáře, kteří za sebou ve stopách své 
geniality zanechají pozměněný svět – ale málokdy k tomu 
dojde bez boje o to, co se přesně událo a kdo byl přítomen 
okamžiku zrození změn. Film umožňuje nahlédnout do 
okamžiků, kdy vznikal Facebook, nejrevolučnější sociální 
fenomén nového století, prostřednictvím odlišných pohle-
dů hyperinteligentních mladých mužů, kteří svorně tvrdí, 
že právě oni byli u toho, když Facebook vznikl... Film získal 4 
Zlaté glóby v kategoriích film (drama), režie, scénář a hudba!

Filmové premiéry a novinky
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Stromy štěstí
neděle 6. 2. 14.30 hod. / Reduta
Z kamínků, drátků a korálků si vytvoříme tzv. Stromy 
štěstí. Vypadají nádherně a vůbec nejsou složité. Ob-
darováním pak přinesete štěstí někomu, koho máte rádi.

Gulliverovy cesty          
neděle 6. 2. 15.30  / Reduta 
Gulliver‘s Travels  / USA 2010 / 84 min. / dabing / ŠÚ / 70, 80 Kč
Režie: ROB LETTERMAN / Hrají: Jack Black, Emily Blunt, Jason Segel, 
Amanda Peet, Billy Connolly, Catherine Tate, Chris O‘Dowd, ad.

Obrovské dobrodružství v malém světě. V moder-
ním, rodinném a komediálním pojetí klasické pohád-
ky Jonathana Swifta. Lemuela Gullivera, obyčejné-
ho chlápka, který třídí poštu v redakci newyorských 
novin a sní o tom, že z něj bude autor cestopisů. Pod-
fukem se mu podaří přesvědčit editorku Darcy, kte-
rou tajně miluje, aby ho pověřila napsáním článku o 
Bermudském trojúhelníku. Během výpravy na Ber-
mudy Gulliver ale ztroskotá a dostane se do dosud 
neobjevené země Liliputánů.

Já padouch      
sobota 12. 2. 15.30 hod. / Reduta
Despicable Me  / USA 2010 / 95 min. / přístupný / dabing / 55, 75 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. Ukrutného záporáka jménem Gru, který se ne-
zastaví 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.

Obrázky z  
dřevěných špachtlí         
neděle 13. 2. 14.30  hod. / Reduta
Dřevěné špachtle nemusí sloužit jenom doktorům na 
vyšetření krku. Zkusíme z nich vytvořit obrázek na pově-
šení, visačku na dveře nebo cokoli co vás napadne.

Kuky se vrací     
neděle 13. 2. 15.30 hod. / Reduta
ČR 2010 / 95 min. / přístupný / D-Cinema / 30, 50 Kč
Režie: JAN SVĚRÁK / Hrají: Ondřej Svěrák, Zdeněk Svěrák, Oldřich 
Kaiser, Kristýna Nováková - Fuitová, Filip Čapka, Jiří Macháček ad.
Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze “zdravotních 
důvodů“ musí pryč i jeho oblíbená hračka - růžový 
medvídek Kuky. Když maminka vyhodí Kukyho do 
popelnice, začne pracovat Ondrova fantazie, v níž 
prožívá medvídkovy příběhy v neznámém přírodním 
světě. Je to ale opravdu jen sen malého kluka a nebo 
se Kuky skutečně vydal za největším dobrodružstvím 
svého plyšového života? Film získal Cenu české filmové kriti-
ky za nejlepší kameru (Vladimír Smutný, Marek Bliss).

Fimfárum – Do tře-
tice všeho dobrého         
čtvrtek 17. 2. 16.00, neděle 20. 2. 15.30 / 
Reduta 
ČR 2011 / 75 min. / přístupný / D-Cinema / 80, 100 Kč 
Režie: VLASTA POSPÍŠILOVÁ, KRISTINA DUFKOVÁ, DAVID SÚKUP / Hra-
jí: Jan Werich, Jiří Macháček, Miroslav Krobot, Ota Jirák ad.
Ve třetím Fimfáru pohádky poprvé spojuje i doba, ve 
které se odehrávají. Jde o polovinu 20. století, dobu 
vlastně nedávno minulou. Společný je pohádkám i 
filmový motiv, protože všechny se svým způsobem 
vztahují k filmu. 

Malba netradičním 
způsobem  
neděle 20. 2. 14.30  hod. / Reduta
Objektů, které zanechávají zajímavé stopy, najdete 
opravdu mnoho. Stačí se pořádně zamyslet…

Na vlásku              

neděle 27. 2. 15.30  / Reduta 
Tangled  / USA 2010 / 92 min. / dabing / D-Cinema / 70, 80 Kč
Režie: BYRON HOWARD, NATHAN GRENO / Hrají: Mandy Moore, Zach-
ary Levi, Donna Murphy, Ron Perlman, Jeffrey Tambor ad.

Na vlásku je animovaná hudební komedie plná efek-
tů a dobrodružství o dívce, která má kouzelné vlasy 
zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop. Princezna Locika 
je unesena z hradu svých rodičů již jako dítě a zamče-
na v tajné věži a touží po dobrodružství... Film byl nomi-
nován na Zlatý glóbus v kategoriích animovaný film a píseň. 

Výstava / Koncert

Velká láska       P 100 - 2011

čtvrtek 3. 2.  
16.00  / Mír
Le Grand amour / Francie 
1969 / 102 min. / přístupný 
/ titulky / na průkazku ZF 
zdarma, 60 Kč
Režie: PIERRE ÉTAIX / Hrají: 
Pierre Étaix, Annie Fratel-
liniová, Nicole Calfanová, 
Alain Janey, Ketty Franceo-
vá, Louis Maiss, Jacqueline 
Rouillardová ad.
Pierre (Pierre Etaix) je 
typický maloměstský 
casanova, který má pří-
telkyň nepočítaně. K 
oltáři se ho podaří při-
vést až děvčeti z dobré 
rodiny - milé Florence 
(Annie Fratellini). Pierro-
vi se tak nabízí pohodl-
ný život a práce ve tchá-
nově firmě. Po deseti letech ale k Pierrovi nastupuje nová, 
krásná sekretářka (Nicole Calfan)... Ve Velké lásce se Étai-
xův Pierre etabluje jako manžel bohaté Florence (v podání 
režisérovy ženy Annie pocházející z rodu cirkusových klaunů 
Fratelliniových). Spořádaný muž středních let, vedoucí pra-
covník v tchánově továrně, se ovšem zamiluje do své nové, 
mladičké sekretářky, a za zády rodiny se odhodlá přistou-
pit od snů k činům. Snový svět je ovšem obtížné legitimizo-
vat skutkem a propojit jej tak s realitou – což Velkou lásku 
odhaluje jako mužskou verzi Bunuelovy Krásky dne (1967), 
jejíž scénář psal Carriere o dva roky dříve. Pierreovy fantazie 
ovšem na rozdíl od vizí Séverine postrádají zvrácenost: pla-
chý, smutný šosák působí navzdory svému úmyslně dráždi-
vému „buržoaznímu“ vzhledu jako oběť absurdních řídících 
mechanismů, prolínajících ze sociální sféry i do nejintimněj-
ších koutů jeho mysli (viz. surrealisticky pojatý sen o jezdí-
cích postelích). Velká láska nabízí nicméně podobně nelí-
tostný komentář jako Kráska dne, obohacený navíc o auten-
ticky skeptickou reakci intelektuálů středního věku Étaixe a 
Carriera na chaotický naivismus revolty, jež pohltila Francii 
v době natáčení v létě 1968. Snímek byl v roce 1969 nominován 
na Zlatou palmu.

Životy těch druhých                      
čtvrtek 10. 2.  
16.00 / Mír
Das Leben der Anderen / 
Německo 2006 / 137 min. / 
od 12 let / titulky / ŠÚ / na 
průkazku ZF zdarma, 75 Kč
Režie: FLORIAN HENCKEL 
VON DONNERSMARCK / 
Hrají: Ulrich Mühe, Sebas-
tian Koch, Martina Gedeck, 
Ulrich Tukur, Martin Bram-
bach, Herbert Knaup, Wern-
er Daehn ad.
Píše se rok 1984 a 
do pádu obávaného 
režimu ve Východ-
ním Německu zbývá 
necelých šest let. 
Vládnoucí Jednotná 
socialistická strana 
upevňuje svou pozici 
pomocí nemilosrd-
ného systému moni-
torování a manipulace 
s potenciálně nebezpečnými lidmi, k čemuž využívá tajnou 
policii Stasi. Věrný stoupenec režimu, kapitán Gerd Wi-
esler (Ulrich Mühe) se ve snaze o kariérní postup pustí do 
shromažďování kompromitujících důkazů proti známému 
divadelnímu dramatikovi Georgovi Dreymanovi (Sebas-
tian Koch) a jeho atraktivní přítelkyni Christě-Marii Sieland 
(Martina Gedeck), která krátce předtím učarovala mocné-
mu ministrovi kultury (Thomas Thieme). Jakmile se však 
do světa dvou divadelních hvězd ponoří, začne být jejich 
životy fascinován a uvědomí si omezenost své vlastní ex-
istence… Snímek je zcela výjimečným obrazem syrové at-
mosféry NDR, který vybočuje z řady převážně komediál-
ních snímků, jež se tímto obdobím dosud zabývaly. Je ne-
jen velmi intenzivním a působivým thrillerem, ale zároveň 
dojemným milostným příběhem. Film získal 7 Německých cen 
Lola, a Oscara 2007 za nejlepší cizojazyčný film.

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

Prémie ZF: Smuteční 
slavnost 
čtvrtek 24. 2. 
16.00 / Mír
Československo 1969 / 70 min. 
/ na průkazku ZF zdarma
Režie: ZDENĚK SIROVÝ / Hra-
jí: Jaroslava Tichá, Ľudovít 
Kroner, Josef Somr, Jana 
Vychodilová, Ludmila Roubí-
ková, Jan Kühmund, Gustav 
Opočenský, Božena Böhmo-
vá, Josef Bartůněk ad.
Dlouho zakázaný sní-
mek, natočený podle 
románu Evy Kantůr-
kové, se odvíjí ve dvou 
časových rovinách: 
jednak líčí vystěhová-
ní odbojného sedláka, 
jednak jeho pohřeb o 
několik let později ve 
vesnici, kam se nikdy 
nesměl vrátit - ani po smrti. Místní mocenská elita se 
smuteční slavnosti právem obává, průvod truchlících by 
se totiž snadno mohl změnit v mlčenlivý akt nesouhlasu. 
Režisér Zdenek Sirový, jenž baladicky laděný příběh roz-
ložil do tří částí, postihl, jak údajný „socialismus s lidskou 
tváří“ se s tím stalinským rozchází jen v otevřenosti repre-
sí, mocichtivost zůstává stejná. Drama bezmála dosahují-
cí rozměru antické tragédie přivádí na scénu odhodlanou 
ženu, vdovu po zesnulém, která urputně, bez ohledu na 
ustrašeného služebníka božího a navzdory místním funk-
cionářům, prosazuje honosnou poslední cestu. Tvůrci se 
přitom vyhýbají heroizaci svých hrdinů. Film byl v roce 1990 
oceněn Zvláštní cenou poroty na MFF v Montrealu.

Minulost 50. let a  
festival Mene Tekel
V. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, 
pro paměť národa Mene Tekel se uskuteční v Praze ve dnech 
21. 2. - 27. 2. 2011. Pořádá občanské sdružení Umění bez 
bariér, hl. m. Praha, Konfederace politických vězňů ČR, 
Ústav pro studium totalitních režimů ad.
Pozoruhodnou součástí výtvarného projektu v rámci fes-
tivalu v Karolinu je výstava architektonických návrhů stu-
dentů Technické univerzity Liberec a fotografií Marka 
Malůška z o. s. Memoria, prezentující obrazové materiály 
spjaté s tematikou věznice v Uh. Hradišti. Na začátku roku 
2010 vznikla občanská iniciativa, která se snaží podporo-
vat myšlenku důstojného využití opuštěného areálu bývalé vězni-
ce. Vzhledem k tomu, že únor a zejména historické datum 
25. únor je důležitým okamžikem naší historie, rozhodla se 
Městská kina připomenout naše novodobé dějiny cyklem tří 
filmů se společným jmenovatelem Totalita v aktuálním programu. 
Nedávný vítěz cen české filmové kritiky Pouta (9. 2.), němec-
ký snímek Životy těch druhých (10. 2.) a nakonec filmová podo-
ba románu Evy Kantůrkové Smuteční slavnost (24. 2.). 
Řekne-li se Eva Kantůrková, každý si může vybrat. Buď ji vidí 
jako autorku televizního seriálu Přítelkyně z domu smut-
ku, kde zpracovala zkušenost z vězení, spoluautorku filmu 
Smuteční slavnost, mluvčí Charty 77 či současnou před-
sedkyni Obce spisovatelů. Postava hlavní hrdinky i některé 
další persony autorčina románu Smuteční slavnost (1967, film 
Zdeňka Sirového 1969) má předobraz ve vsi, kde autorka 
vyrůstala. Jaké však bylo jet jako zapálený komunista na 
vesnici a vidět dopady ideologie? „Já jsem byla ustavičně 
konfrontována svojí tetou. Pamatuji si, jak jsem jí vykládala, 
a ona se tak koukala a říkala: ,No jo, ale co oni s nima dělají?‘ 
A já: ,No, co dělají?‘“ A teta jí vyprávěla příběh velkého sedlá-
ka Nerudy, jejž její sestra ukrývá před zatčením na půdě své 
chaty. „Teď já tam přijela, vykládám ty blbosti a ona mi začne 
vyprávět o lidech, který jsem znala, že jsou v maléru a celá její 
rodina taky, poněvadž schovává kulaka.“
www.menetekel.cz      www.memoria.uh.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!

Nahrávání zvuků
neděle 6. 2. 14.00 hod./ ZŠ Čtyřlístek
Vymyšleno, nakresleno, nafoceno a teď nás čeká 
nahrávání nejrůznějších zvuků. Jak se vytvoří zvuk 
otvírajících se dveří, letícího kamene nebo třeba při-
stávajícího ufa? To vyjasní únorový Animásek.

psal jako „dopis“ dceři Sophii. Zachytil v něm éru padesátých 
let, kdy nastupující rockové hvězdy vytlačily z pódií kouzel-
nické mistry. Takový je i osud iluzionisty Tatischeffa (vlastní 
jméno Jacquese Tatiho), který se z velkého pařížského varieté 
přesouvá na štace do stále menších městeček. V zapadlé sko-
tské vesnici vidí jeho vystoupení malá Alice. Kouzla ji nadch-
nou natolik, že se rozhodne sdílet s iluzionistou jeho svět, jenž 
je v jejích dětských očích skutečně kouzelný. Sylvain Chomet 
do Tatiho scénáře vnesl - vedle originálních, především výtvar-
ných a animačních nápadů - i svou reflexi Tatiho osobnosti. V 
Iluzionistovi se dokonale prolíná Chometův starosvětský 
přístup k animovanému filmu (důsledně využívá klasickou 
výtvarnou techniku a digitální technologie mu slouží pouze 
jako pomocná) s příběhem z padesátých let i s Tatiho vizí kin-
ematografie. Výsledkem je něžně melancholický snímek, který 

- prakticky beze slov - vypovídá o osudu umělce, o iluzornosti 
a pomíjivosti jeho práce, jež může jiné činit šťastnými.  Film byl 
nominován na Zlatý glóbus v kategorii animovaný film.

Koncert
úterý 22. 2.  
20.00 hod. / Mír 
Le Concert  / Francie, Itálie, 
Belgie, Rumunsko 2009 / 
119 min. / přístupný / titulky 
/ 45, 65 Kč
Režie: RADU MIHAILEANU / 
Hrají: Aleksei Guskov, Mélanie 
Laurent, Dmitri Nazarov, 
Valeriy Barinov, François Ber-
léand, Miou - Miou, Lionel 
Abelanski, Laurent Bateau ad.
Andrej Filipov býval 
největším sovětským 
dirigentem a šéfoval 
slavnému orchestru 
Bolchoi v období, kdy 
byl u moci L. Brežněv. 
Po dobách největší 
slávy nastal strmý pád poté, co odmítl vyhodit z orchestru 
židovské muzikanty, mezi něž patřil i jeho nejlepší přítel Saša. 
Byl propuštěn a upadl v zapomnění. O třicet let později stále 
pracuje pro Bolchoi, ale jako řadový uklízeč. Jednoho večera 
se zdrží déle a náhodou narazí v jedné kanceláři na pozvánku 
pro orchestr Bolchoi do Paříže, aby koncertoval v Théâtre du 
Châtelet. Andrej dostane šílený nápad - kontaktovat bývalé 
členy orchestru, poskládat jej znovu dohromady a vydat se 
do Paříže, což by přineslo satisfakci pro všechny. Film získal 
Césara 2010 za nejlepší hudbu a nejlepší zvuk a další čtyři nominace. Byl 
také nominován na Zlatý glóbus 2011 v kategorii cizojazyčný film.

filmovém plátně. Charaktery jsou v leighovské tradici 
vybroušené do detailu, a to zejména díky dlouholetým pra-
covním i mimofilmovým vztahům herců s režisérem (u Les-
ley Manvilleové se jedná už o devátou spolupráci). Film ob-
sahuje široké spektrum typologie lidských charakterů, jimiž 
se Leigh zabýval již dříve. Jakoby připravil syntézu svých 
pozorování (skutečně se nejlépe hodí slovo příznačné pro 
antropologii). Na ploše dvou hodin a v rozvážném tempu 
představil, lapidárně řečeno, optimisty jako vystřižené z 
předchozího snímku o bezstarostné učitelce Happy-Go-
Lucky, realisty i „obyčejné“ hrdiny, jaké známe kupříkladu z 
úspěšných Tajností a lží, kde jiná londýnská rodina kvůli ne-
fungujícím vztahům, pokřiveným všestrannými tajnostmi 
a lžemi málem rezignovala na své základní funkce. Snímek 
není určen pouze divákům ve věku „padesát plus“, je 
univerzálně vyváženým otiskem dnešní doby. Je budoucí 
fosílií předurčenou k dalšímu a opakovanému zkoumání. 
Film získal ocenění The National Board of Review (sdružení filmových 
historiků, studentů a pedagogů) za nejlepší ženský herecký výkon v 
hlavní roli (Lesley Manvilleová).

127 hodin
úterý 15. 2. 20.00  
hod. / Reduta
127 Hours  / USA, Velká 
Británie 2010 / 94 min. / od 
12 let / titulky / D-Cinema / 
70, 80 Kč
Režie: DANNY BOYLE / Hrají: 
James Franco, Amber Tam-
blyn, Kate Mara, Lizzy Cap-
lan, Clémence Poésy ad.
Drama podle neuvě-
řitelného, ale pravdivého 
příběhu. Jedné páteční 
noci v dubnu 2003 se 
26-letý Aron Ralston vy-
dal do Utahu, aby zde 
strávil víkend lezením 
po odlehlých ska-
lách národního  parku 
Canyonlands. O šest dnů později se znenadání zjevil v civilizaci, 
bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o pravou ruku. Ralston 
(James Franco) přežil 127 trýznivých hodin v divočině s ruk-
ou přiskřípnutou ohromným kamenem, s malým množstvím 
jídla a jen několika kapkami vody. Bojoval s přírodou i vlast-
ními démony a vyhrál. Dokázal, že má potřebnou sílu na to, 
aby se vyprostil z 20 metrů hluboké propasti a zraněný ušel 
více než 10 kilometrů, než konečně našel záchranu. Jen díky 
neuvěřitelné statečnosti unikl jisté smrti. Hned jak režisér 
Danny Boyle (Milionář z chatrče, 28 dní poté, Pláž) objevil 
Ralstonův příběh, poslal knihu svému spolupracovníkovi 
Christianu Colsonovi, který produkoval Milionáře z chatrče. 
Boyle viděl v příběhu příležitost zpracovat jedinečný zážitek, 
který dokáže v každé vteřině nabité fantazií, snem, vzpomín-
kou, smutkem nebo lítostí pohltit diváky. Viděl možnost za-
chytit člověka, jak se ze zoufalství přesune k silnému znovuo-
dhodlání žít, které ho přinutí dokázat, co se zdá nemožné. Film 
byl nominován na Zlatý glóbus ve 3 kategoriích.

Děcka  jsou v pohodě 
středa 16. 2.  
20.00 hod. / Reduta 
The Kids Are All Right / USA 
2010 / 106 min. / od 12 let / 
titulky / 55, 75 Kč
Režie: LISA CHOLODENKO / 
Hrají: Julianne Moore, Mark 
Ruffalo, Annette Bening, Mia 
Wasikowska ad.
Vtipný a energický 
portrét moderní ro- 
diny – Nic a Jules (An-
nette Bening a Julianne 
Moore) jsou matky, které 
žijí v útulném bunga-
lovu na okraji města 
se svými dospívajícími 
dětmi Joni a Laserem 
(Mia Wasikowska a Josh 
Hutcherson). Když se 
Joni chystá na vysokou 
školu, její mladší bratr 
ji požádá o velkou laskavost. Chce, aby mu Joni pomohla 
najít jejich biologického otce. Navzdory vlastním pochy-
bám splní Joni bratrovo přání a naváže kontakt s „bio-tátou“ 
Paulem (Mark Ruffalo), pohodářským majitelem restaurace. 
Když do života této nevšední rodiny vstoupí Paul, začíná 
pro všechny nová kapitola, v níž jsou postupně definovány, 
přehodnoceny a pak znovu formulovány rodinné vztahy. 
Snímek získal Zlatý glóbus 2011 v kategoriích film (komedie nebo muz-
ikál), herečka (Annette Beningová).

Iluzionista 
úterý  22. 2.  
18.00 hod. / Mír 
L‘illusionniste / Francie,  
Velká Británie 2010 / 90 
min. / přístupný / titulky / 
45, 65 Kč
Režie: SYLVAIN CHOMET / 
Hrají: Jean-Claude Donda ad.
Druhý celovečerní snímek 
francouzského režiséra, 
výtvarníka a scenáristy Syl-
vaina Chometa navazuje 
na sympatický a originální 
retro styl jeho úspěšného 
animovaného debutu Trio 
z Belleville. Tentokrát se 
Chomet ujal scénáře 
francouzské komediální 
legendy Jacquese Tatiho 
(1907-1982). Text, jenž 
nese řadu autobiografických odkazů, vznikal ve druhé polovině 
padesátých let a poté ležel ladem ve filmovém archivu. Tati ho 

Druhá strana mince
P 100 - 2011 
úterý 1. 2.  
20.00 hod. / Mír
Rewers  / Polsko 2009 / 99 min. 
/ od 12 let / titulky / 40, 60 Kč 
Režie: BORYS LANKOSZ / 
Hrají: Agata Buzek, Marcin 
Dorocinski, Krystyna Janda, 
Andrzej Deskur, Marek Pro-
bosz, Bronislaw Wroclawski, 
Joachim Lamza ad.
Hrdinkou černé kome-
die ze stalinistického 
Polska je osamělá 
třicátnice Sabina, po- 
cházející ze vzdělané, 
vlastenecké rodiny. V 
jejím životě se objeví 
pohledný mladík, který 
v ní probudí lásku a vydíráním se ji pokusí přimět, aby 
udávala své kolegy ze zaměstnání... Druhá strana mince je 
nejen důkazem řemeslné zručnosti polských filmařů, ale 
hlavně zásadním způsobem mění pohled Polska na vlastní 
dějiny. Film získal na Festivalu polských hraných filmů v Gdyni jedenáct 
cen a odnesl si i cenu hlavní - Zlatého lva za nejlepší film roku 2009.

Velká láska        P 100 - 2011             
středa 2. 2.  
20.00 hod. / Mír
Le Grand amour / Francie 
1969 / 102 min. / přístupný 
/ titulky / 40, 60 Kč
Režie: PIERRE ÉTAIX / Hrají: 
Pierre Étaix, Annie Fratellin-
iová, Nicole Calfanová, Alain 
Janey, Ketty Franceová ad.
Pierre (Pierre Etaix) je 
typický maloměstský 
casanova, který má 
přítelkyň nepočítaně. 
K oltáři se ho podáří 
přivést až děvčeti z do-
bré rodiny - milé Flo-
rence (Annie Fratellini) 
Pierrovi se tak nabízí 
pohodlný život a práce 
ve tchánově firmě. Po 
deseti letech ale k Pierrovi nastupuje nová, krásná sekretářka 
(Nicole Calfan)...  Velká láska nabízí podobně nelítostný komentář 
jako Kráska dne, obohacený navíc o autenticky skeptickou 
reakci intelektuálů středního věku Étaixe a Carriera na chaot-
ický naivismus revolty, jež pohltila Francii v době natáčení v 
létě 1968. Snímek byl v roce 1969 nominován na Zlatou palmu.

Největší z Čechů
Ceny české filmové kritiky 2010                  
úterý 8. 2. 
20.00 hod. / Mír
ČR 2010 / 100 min. / od 12 
let / 55, 75 Kč
Režie: ROBERT SEDLÁČEK / 
Hrají: Simona Babčáková, 
Jaroslav Plesl, Johana 
Švarcová, Jiří Vyorálek, Igor 
Bareš, Marek Taclík ad.
Chcete vědět, jest-
li je možné prolézt 
sqashovou raketou? 
Kolik čtyřlístků musíte 
nasbírat, abyste 
překonali rekord? Ko-
lik musíte sníst párků, 

abyste v tom byli nejlepší? A kam až se dá dojet na ro-
topedu? To vše zjistíte ve filmu Největší z Čechů. Režisér (Ja-
roslav Plesl), jeho producentka (Simona Babčáková) a kamera-
man (Jiří Vyorálek) jsou živořící umělci, kteří už sice mají za 
sebou filmy, co dostaly ceny a dobré kritiky, ale nechodí na 
ně diváci. Jejich další spolupráce se řítí do ztracena... Produ-
centka s režisérem odjíždějí do metropole českých rekordů 
a kuriozit, kam je zavolal šéf Agentury Dobrý den (Igor Bareš), 
aby tým natočil film o nejvýjimečnějších lidech, kteří do-
sud mají jen nálepku bláznů a magorů, pouťové atrakce... 
Dotočí spolu tenhle film a pomůžou změnit obraz Agen-
tury? Simona Babčáková získala Cenu české filmové kritiky za nejlepší 
ženský herecký výkon v hlavní roli.

Pouta
Ceny české filmové kritiky 2010
středa 9. 2.  
20.00 hod. / Mír
ČR, Slovensko 2010 / 145 min. 
/ od 12 let / 55, 75 Kč
Režie: RADIM ŠPAČEK / Hra-
jí: Ondřej Malý, Kristína 
Farkašová, Martin Finger, 
Luboš Veselý, Lukáš Latinák, 
Barbora Milotová ad.
Thriller o temnotě a lásce, 
zničení a osvobození, vězení 
a útěku… Antonín, pří-
slušník tajné policie 
v sobě má obrovský 
nezacílený vztek a 
všechno kolem - práce 
i rodinný život - ho ubíjí 
a nudí. Upne se na Kláru, 
pro něj nedosažitelnou 
dívku, neví, co od 
ní chce, ale chce to 
strašně. Není v tom láska ani jiný druh čisté vášně - pouze 
spalující touha po iluzi útěku z klece nudného života beze 
smyslu. Antonínova nesmyslná snaha získat Kláru pro sebe 
ho obrací i proti vlastním lidem a systému. Pokud ale An-
tonín porušuje pravidla organizace, jíž slouží, není to gesto 
občanské, nebo dokonce politické - je to vzpoura čistě os-
obní a zběsilá. Antonínova zkáza v sobě však možná nese i 
jakousi prchavou naději. Hrdiny příběhu sužuje touha uni-
knout z pasti vlastního života. Paradoxně tím ale zrazují to, 
co je naplňuje, a přibližují se o to více vlastnímu zničení. 
Film získal Ceny české filmové kritiky v pěti kategoriích: nejlepší film, 
nejlepší režie, nejlepší scénář, nejlepší mužský herecký výkon v hlavní 
roli a Cenu RWE pro objev roku (Ondřej Malý). 

Další rok             P 100 - 2011

sobota 12. 2. 17.30, 
neděle 13. 2. 20.00 
hod. / Reduta 
Another Year  / Velká Británie 
2010 / 129 min. / od 12 let /  
D-Cinema / titulky / 40, 60 Kč
Režie: MIKE LEIGH / Hrají: Jim 
Broadbent, Lesley Manville, 
Ruth Sheen, Oliver Maltman, 
Peter Wight, David Bradley, 
Philip Davis ad.
Děj filmu se odehrává 
v průběhu jednoho 
naprosto průměrného 
roku v životě stár-
noucích manželů Toma 
a Gerri, jejichž domov 
se díky jejich vzájemné 
lásce stal jediným pe-
vným bodem vesmíru 
jejich osamělých přátel, kolegů a rodinných příslušníků… 
Další rok je moudrým příspěvkem k tématu stárnutí na 

Musím uznat, že jsem byl nečekaně 
silně vtáhnut do děje, nejspíš díky 
velmi přesvědčivé Agatě Buzek. 
Přestože je film servírován divákovi 
v nepatrné (místy velké) nadsázce, v 
několika detailech se odráží Polská 
duše a doba Stalinova temna. Jedi-
nou vadou na kráse je podivný závěr, 
který se nehodí k zbylému ději...
raffspIn - www.csfd.cz

Povedená komedie o trampotách se 
svazkem manželským, do nějž upad-
ne poněkud sukničkářský chlapík. 
Film je to nadmíru zajímavý, pře-
devším vtipným vypravováváním v 
ich-formě - všechny fantazie, ba i jen 
nápady jsou tak převedeny na plátno 
a zároveň občas i absurdně provázá-
ny s tím, co má být skutečností..
Pohrobek - www.csfd.cz

Nářez. Industriální a skřípavá výpra-
va do umakartového močálu, kde se 
vaří čirá rezignace a beznaděj. Každý 
utíká po svém. Tomáš si najde milen-
ku, Antonín se rozhodne mu ji ukrást. 
Zakomplexovaný duševní mrzáček 
využije své pozice ve státním apará-
tu a názorně předvede, že největší 
svinstva nepramení z podstaty ideo-
logie, nýbrž z podstaty člověka... 
Marigold - www.csfd.cz

Lásky Projektu 100 a Ceny české filmové kritiky
Přehlídka filmů Projektu 100 se v Uherském Hradišti dostává do své druhé poloviny. Jaké různé podoby lásky a vášně nás z 
něj ještě (prostřednictvím filmů) čekají? Nejprve to bude černá komedie ze stalinistického Polska pod názvem Druhá strana 
mince o osudu osamělé třicátnice Sabiny, v jejímž životě se objeví pohledný mladík, probudí v ní lásku a vydíráním se ji 
pokusí přimět, aby udávala své kolegy ze zaměstnání. Film získal na Festivalu polských hraných filmů v Gdyni jedenáct cen a odnesl si 
i cenu hlavní - Zlatého lva za nejlepší film roku 2009. Komedie vynikajícího francouzského komika Pierra Étaixe Velká láska (1969) 
o plachém dobyvateli, jenž si užívá nevěru jen ve svých snech, bude uvedena v restaurované podobě, která byla poprvé 
představena na loňském festivalu v Cannes.  Letošní Projekt 100 uzavře snímek Další rok režiséra Mikea Leigha, v jehož 
středu stojí šťastný a spokojený postarší pár, který zároveň představuje pevný bod pro okruh nešťastných a osamělých 
příbuzných a přátel od jara do zimy…  A máme tu nové české filmové ceny! V reakci na nespokojenost nad průběhem a fun-
gováním Českého lva byly letos poprvé rozdány Ceny české filmové kritiky. Ty zcela ovládl temný thriller Pouta, který byl 
odměněn v pěti z jedenácti kategorií. Z dalších oceněných filmů promítneme loutkový film Kuky se vrací (nejlepší kamera) 
a snímek Roberta Sedláčka Největší z Čechů (nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli).

Ohlédnutí 2010 
(bilanční výstava fotografií)
 
3. - 28. 2. / Reduta
5. ročník neformálního „slováckého pressfota“. Jde o za-
chycení podoby (každodenního) života na Uherskohradišťsku. I ve 
složitých podmínkách rekonstrukce kina Hvězda a náhradního provo-
zu se Městská kina po zralé úvaze nevzdávají a pokusí se o udržení 
tradice. Vzhledem k omezenějšímu prostoru a časovému 
presu se ale v případě Ohlédnutí za rokem 2010 zejména 
soustředíme na fotografie zaslané elektronickou poštou. 
Obrazové zprávy a reportáže – například o poslání a 
práci různých neziskových organizací, sdružení a spolků, 
činnosti škol, zájmových skupin či jednotlivců, ale také 
dalších aktualit, reportáží či fotografických cyklů, které 
možná nejsou oslavou vrcholných momentů, ale zají-
mavým způsobem doplňují celkovou atmosféru regionu. 
Autoři zastoupení na výstavě obdrží dárkovou vstupenku Městských 
kin a drobné dárky. Výstava se uskuteční v prostorách přísálí 
Reduty v termínu 3. – 28. 2. 2011 a současně i na we-
bových stránkách Městských kin. Jednání o vernisáži 
dále probíhají a veřejnost o nich bude informována. 
Pořádají Městská kina Uh. Hradiště a občanské sdružení FotoMosty.

V březnu připravujeme

Filmové premiéry
út 1. 3. – st 2. 3.  Mír  Norské dřevo
 Japonsko 2010 / Režie: ANH HUNG TRAN
čt 3. 3. 17.30 Reduta  Občanský průkaz
 ČR 2010 / Režie: ONDŘEJ TROJAN
čt 3. 3. – pá 4. 3. Reduta  Děcka jsou v pohodě
 USA 2010 / Režie: LISA CHOLODENKO
pá 4. 3. – ne 6. 3.  Reduta  Hezké vstávání
 USA 2010 / Režie:  ROGER MICHELL 
čt 10. 3. – ne 13. 3.  Reduta  Správci osudu
 USA 2011 / Režie:  GEORGE NOLFI
čt 10. 3. – so 12. 3.  Reduta  Rango
 USA 2011 / Režie:  GORE VERBINKSI
čt 17. 3. – ne 20. 3. Reduta  Králova řeč
 Velká Británie, Austrálie 2010 / Režie: TOM HOOPER
pá 18. 3. – ne 20. 3. Reduta  Lepší svět
 Dánsko, Švédsko 2010 / Režie: SuUSANNE BLIER
čt 24. 3. – so 26. 3.  Reduta  Autopohádky           
 Česko 2011 / Režie: B. POJAR, M. ŽABKA, L. PIXA ad.
čt 24. 3. – ne 27. 3.  Reduta  Odcházení           
 Česko 2010 / Režie: VÁCLAV HAVEL
pá 25. 3. – ne 27. 3.  Reduta  Londýnský gangster              
 USA, VB 2010 / Režie: WILLIAM MONAHAN

ARTkino
út 1. 3. 20.00 Mír  Věrná kopie              

Itálie, Írán, Francie 2009 / Režie:  ABBAS KIAROSTAMI
st 2. 3. 20.00 Mír  Vše pro dobro světa a Nošovic                                 

Česko 2010 / Režie: VÍT KLUSÁK
út 8. 3. 20.00 Mír  Druhý svět 

Francie, Belgie 2010 / Režie: GILLES MARCHAND
út 15. 3.  20.00 Mír  Vše, co miluji                                

Polsko 2009 / Režie: JACEK BORCUCH
út 22. 3., st 23. 3.  20.00 Mír  Biutiful                            

Španělsko, Mexico 2010 / Režie: A. G.  IŇÁRRITU

 Zlatý fond
čt 3. 3. 16.00 Reduta  The Plastic People of The Universe + Mejla                                        

ČR 2001 / Režie: JANA CHYTILOVÁ, VÁCLAV KUČERA
čt 10. 3. 16.00 Mír / Reduta  Pomáda
 USA 1978 / Režie: RANDAL KLEISER
čt 17. 3. 16.00 Reduta  Dům k pověšení       

Jugoslávie, Itálie, V. Británie 1988 / Režie:  E. KUSTURICA

Bijásek
ne 6. 3. 15.30  Reduta  Fimfárum – Do třetice všeho dobrého  

ČR 2011 / Režie:  VLASTA POSPÍŠILOVÁ, KRISTINA 
DUFKOVÁ, DAVID SÚKUP

ne 13. 3. 15.30  Reduta  Rango                                                                     
USA 2011 / Režie:  GORE VERBINKSI

ne 20. 3. 15.30  Reduta  Na vlásku 
USA 2010 / Režie: BYRON HOWARD, NATHAN GRENO

ne 27. 3. 15.30  Reduta  Autopohádky 
Česko 2011 / Režie: B. POJAR, M. ŽABKA, L. PIXA ad.

Koncerty, akce
pá 4. 3. 20.30  Mír  Vzpomínka na Mejlu: PPU, Garáž, … 
11. - 16. 4. Mír + celé město  Týden Ostravy  v Hradišti

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz  

Visací zámek:  
Turné k nové desce Klasika   
 
pátek 11. 2. 20.30 hod.  / Mír
Vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 220 Kč

Tuzemská punková klasika - skupina Visací zámek rozjela turné k nové 
desce Klasika a zastaví se i v uherskohradišťském klubu Mír! Těšit se 
můžeme na strhující show plnou recese, ironie, starých 
kultovních vypalovaček typu „Traktor“ či „Stánek“ a také 
skladeb z nové desky „Klasika“. Visací zámek vznikl v roce 
1982 a za celou dobu své 28leté existence nezměnil svou 
sestavu. Po celou dobu si zachoval punc svérázné origi-
nality.  Pět let po povedeném albu Punk!, které katapul-
tovalo po letech tápání VZ opět na výsluní české scény, 
vychází novinka nazvané Klasika. Ani po 28 letech 
působení na domácí scéně vitalita skupiny neutuchá. 
Ačkoliv pánové vstoupili do druhé padesátky svého 
života, hudebně mají svému publiku stále co říct, o čemž 
koneckonců svědčí jejich koncerty hojně navštěvované 
fanoušky od 15 do 50 let věku…  
Předprodejní místa: ICM, Record, Agentura Vichr, klub Mír a v době 
promítání Reduta.
www.visaci.cz
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Malovásek a Animásek 
finančně podporuje 

Snad poprvé se hodí upřímně použít 
ten profláklý termín „malý český hřeji-
vý film o obyčejných starostech obyčej-
ných lidí“, i když jsou to lidi ze štábu a 
ty starosti až tak obyčejné nejsou...
Ruut - www.csfd.cz

Jak jen to Mike Leigh dělá, že dokáže 
vyjádřit dokonale ženské pocity? 
Tento jednoroční časosběr zachycují-
cí neštěstí a osamělost kolem štast-
ného postaršího páru je krásnou 
interpretací vztahů moderní doby. 
A na těchto filmech miluji autentič-
nost života takového, jaký opravdu 
je. Až se začínám děsit toho svého. 
Kryšpín - www.csfd.cz

Pád do ticha ve filmovějším, zato 
méně emocionálním, balení. Boy-
le ubral na jímavých sekvencích a 
místo toho servíruje minimalistickou 
povídku o jednom sebestředném 
floutkovi, na nějž si počkal jeden 
menší kámen, aby mu ukázal, že ego 
není vše...  
Isherwood - www.csfd.cz

Hrozně se mě líbilo, jak film nakládal 
s homosexuální tématikou. Žádná 
snaha šokovat, žádné vyhrocené gay 
zdůraznování. Hezky pěkně v normá-
lu jako přirozená a naprosto běžná 
součást každodenního života... Další 
věc, která mě doslova nadchla byly 
herecké výkony - hlavně Julianne 
Moore a Mark Ruffalo... Samotný pří-
běh do mě vcházel hrozně nenápad-
ně, ale s o to větši intezitou...
Enšpígl - www.csfd.cz

Sylvain Chomet je výborný režisér, 
což je vidět i na této v podstatě velmi 
smutné komedii. Chometova pocta 
Tatimu se opět obejde skoro beze 
slov (a těch pár vět český distribu-
tor moudře nijak neotitulkoval) a 
všechno odvypráví obrazem. Jeden z 
nejzajímavějších animovaných filmů 
posledních let, ale Trio z Belleville u 
mne pořád vede...
Slarque - www.csfd.cz

Koncert může vypadat jako drame-
die, nicméně jde spíše o existenciální 
hudební drama, kterému pár vtip-
ných scén jen dodává na tragičnosti 
hlavního hrdiny a ostatních členů 
orchestru... Největší a nejdůležitější 
součástí Koncertu je hudba, která 
působí jako druhý vypravěč...
Hal_Moore - www.csfd.cz

Zdeněk Sirový natočil opravdu syrový 
film. Atmosféru baladického snímku 
podtrhuje černobílá kamera i úchvat-
ně ponuré obrazy zimní krajiny. I když 
se nakrátko objeví rozkvetlé stromy, 
na veselosti to snímku nepřidá. Při 
každém znovuzhlédnutí mě tenhle 
film dojímá stejně, jako vzbuzuje 
pocity mrazení a snad až nenávisti k 
režimu... Vedle Rodáků jeden z nej-
lepších filmů o násilné kolektivizaci...
darkrobyk - www.csfd.cz

Velká láska byla pro mě milým překva-
pením. Étaix ve svém prvním barev-
ném filmu sám ztvárnil roli muže ve 
středním věku, který musí odolávat 
všem svodům, které přichází, když 
jste muž středního věku :-) Konvenční 
příběh je podán nekonvenčním způso-
bem, protože Étaix nám ukazuje neje-
nom to, co hlavní postava dělá, ale 
také to o čem přemýšlí, přičemž mezi 
těmito dvěma světy skáče bez nějaké-
ho upozornění či stylového odlišení...
Bajda - www.csfd.cz

Úžasný film o době, v které jsem nežil, 
a o které můžu jen poslouchat vyprá-
vění těch, co zažili svět Stasi a odpo-
slouchávání při jakémkoliv náznaku 
možného ohrožení národa. Ulrich 
Mühe je ve své roli naprosto dokonalý 
a věřil jsem mu celý film až do posled-
ního okamžiku... Atmosféra ve všech 
směrech překvapuje a film působí i 
přes své téma velmi lidsky a optimis-
ticky... Nejde se nevyhnout několika 
slabším okamžikům, ale jako celek 
působí film jako úžasný počin...
 Djkoma - www.csfd.cz


