
Kancelář
nám. Míru 951 

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: 

mobil: +420 602 616 113
e-mail: pokladna@mkuh.cz 

8.–21. července
červenec

Rok uběhl, Hvězda 
se otevírá

Pátek 8. července 2011 se stane novodo-
bým mezníkem v historii kina Hvězda. 
Po generální rekonstrukci, která zapo-
čala v srpnu loňského roku, se v tento 

den uskuteční slavnostní otevření a za-
hajovací projekce moderního stánku 

nejen filmu v Uherském Hradišti. 

Městská kina v tento den chystají jak 
slavnostní „výkop“ za účasti představi-
telů radnice, zástupců řady kulturních 

institucí i firem, které se na rekon-
strukci podílely, tak také předvedení 
nových možností a nabídky pro oby-

vatele Uherského Hradiště a širokého 
okolí. V zahajovací den navíc dojde 

také na tři bonusová představení zdarma ve 
3D, oživení prostoru vestibulu i atria 
kina živou hudbou a výstavou z historie 
této architektonicky cenné budovy. 

Připraveny budou také atrakce a soutě-
že (vzlet balonu i s výhercem, skákací 
hrad - Pirátská loď, velká trampolína, 

poníci, balónky ad.).

Těšíme se na Vás v nové Hvězdě!

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

Rio 3D
 USA 2011 / 96 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
Režie: CARLOS SALDANHA / Hrají: Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Ro-
drigo Santoro, George Lopez, Tracy Morgan, Jemaine Clement ad.
Po třech mimořádně úspěšných filmech z mrazivé Doby le-
dové přichází tvůrci ze studia Blue Sky s novým 3D dobro-
družstvím pro celou rodinu, pro změnu z tropické, barevné 
a roztančené Brazílie – Rio! Film je příběhem vzácného pa-
pouška jménem Blu, který žije na malém městě se svoji pa-
ničkou Lindou, s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Linda ho před 
léty zachránila před pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí 
miminko ulovili uprostřed brazilského pralesa a odvezli do 
zasněžené Minessoty. Blu se kvůli tomu sice nikdy nenaučil 
létat, ale v bezpečí a pohodlí Lindina domova se natolik za-
bydlel, že pro něj není problém uvařit kávu, připravit snídani, 
vyčistit si zuby nebo posloužit Lindě jako její osobní budík. 
Když jednoho dne Linda a Blu zjistí, že Blu není posledním 
papouškem svého druhu na světě, jak si až doposud mysleli, 
neváhají a vydají se na cestu do exotické Brazílie za papoušicí 
Perlou, která žije v samotném srdci Rio de Janeira. Krátce po 
jejich setkání jsou ale Blu a Perla uneseni skupinou obchod-
níků se zvířaty. Za pomoci chytré a životem na ulici zocelené 
Perly a partičky upovídaných městských ptáků se jim sice po-
daří uprchnout, ale vyhráno rozhodně nemají...

Piráti z Karibiku:  
Na vlnách podivna 3D 
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides  / USA 2011 / 137 min. / pří-
stupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
Režie: ROB MARSHALL / Hrají: Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey 
Rush, Ian McShane, Stephen Graham, Gemma Ward, Judi Dench ad.
Film divákům znovu představuje zábavu, dobrodružnou at-
mosféru a humor, které byly hlavním důvodem obrovského 
úspěchu celé série – to vše navíc tentokráte v systému Disney 
Digital 3D. Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitá-
na Jacka Sparrowa ve filmu nabitém akcí a dobrodružstvím. 
Když se mu do cesty připlete tajemná Angelica (Penelope 
Cruz), není si jistý, zda se zamiloval, nebo zda se jedná o ne-
milosrdnou podvodnici, která ho využívá k tomu, aby nalezla 
legendární Pramen mládí. Když ho přinutí vstoupit na palu-
bu lodi Queen Anne‘s Revenge, které velí slavný a obávaný 
pirát Černovous, ocitá se Jack na neočekávaném dobrodruž-
ství, během kterého nemá tak docela jasno v tom, kdo je pro 
něj větší hrozbou: zda Černovous či Angelica, se kterou sdílí 
tajuplnou minulost.

V peřině 3D
ČR 2011 / 103 min. / přístupný / 3D-Cinema / 130 Kč
Režie: F. A. BRABEC / Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Amélie Pokorná, Ma-
těj Převrátil, Bolek Polívka, Eliška Balzerová, Nina Divíšková, Arnošt Gol-
dflam, Jiří Mádl, Anna Stropnická, Nikol Moravcová, Milan Šteindler ad.
První český film připravovaný kompletně ve 3D. Efektní podívanou sli-
buje nejen poctivý a plnokrevný 3D formát ale i celý nový svět 
skrytý v peřině, kde se část filmu odehrává a který vznikl kom-
pletně v počítači. V uvolněné atmosféře, kdy všichni tančili 
rock‘n‘roll a po ulicích jezdily růžové cadillacy, ožijí dobré i zlé 

sny, které se ukrývají v našich peřinách. Hudební dobrodruž-
ství pak vyvrcholí přímo v magickém polštářovém světě snů. 
Ve filmu zazní 22 původních skladeb. Hudbu k filmu a větši-
nu písní složil René Rypar, skladatelskou sestavu ale doplnilo i 
několik unikátních hostů. Dvě skladby složila přímo pro film skupina 
Kabát, několik let po smrti Karla Svobody zazní ve filmu melodie, které 
pro „Peřinu“ exkluzivně složil. Skladby otextoval scenárista filmu 
Miroslav Adamec a František Moravec.

Rango
USA 2011 / 107 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 80 Kč
Režie: GORE VERBINSKI / Hrají (v českém znění): Ondřej Brzobohatý, Te-
reza Bebarová, Tomáš Juřička, Otakar Brousek, Lukáš Hlavica ad.
Film vypráví těžko uvěřitelný příběh neuvěřitelného cha-
meleóna. Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů 
o svých hrdinských kouscích, obýval chameleon v havajské 
košili prostorné terárium. Nic mu v něm nechybělo, snad kro-
mě trochy akce. Té si začne naplno užívat, když se nešťastnou 
náhodou ocitne uprostřed vyprahlé pouště, kde si na něm 
málem pochutná hladový jestřáb. A aby napětí nebylo málo, 
jeho další kroky vedou do města jménem Prach, v němž visí 
obyvatelům kolty proklatě nízko. Ve zdejší nálevně si chame-
león vymyslí jméno Rango a pár hrdinských historek, čehož 
vzápětí lituje...

Lidice
ČR, Polsko 2011 / 126 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč  
Režie: PETR NIKOLAEV / Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luk-
nár, Zuzana Bydžovská, Ondřej Novák, Norbert Lichý ad.
Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní 
náhodou připletli do cesty „dějinám“. Tvůrci nejdou cestou 
klasického válečného filmu, tragédii přiblíží skrz mezilidské 
vztahy, a to zejména lásku, která stojí na počátku celého pří-
běhu. Ne každý ví, že událost, jež otřásla celým světem, za-
čala jako příběh obyčejného sukničkáře. Václav Fiala se za-
miluje do Aničky ze Sudet, doma ho však čeká těhotná žena. 
Dopis, ve kterém Aničku lživě informuje, že „něco“ podnikl a 
musí do ústraní, poslouží krátce po atentátu na Reinharda 
Heydricha jako záminka k vyhlazení Lidic. Skutečnou událos-
tí je inspirovaný také příběh druhého hrdiny Františka Šímy, 
který nešťastnou náhodou při opilecké rvačce zabije svého 
syna. Vyhlazení Lidic tedy přežije nic netušíc ve vězení a po 
válce se vrací domů, kde ho čeká holá pláň. Stane se tak pa-
radoxně jediným lidickým mužem, který přežil tuto tragédii. 
S cejchem vraha není však žádoucí. V době tragického konce, 
v červnu 1942, měly Lidice za sebou dějiny trvající nejméně 
šest staletí. Nacisté chladně popravili všechny lidické muže; 
ženy a děti nechali převést do koncentračního tábora, někte-
ré děti dali na převýchovu. 

Melancholia  
Francie, Itálie, Dánsko, Švédsko 2011 / D-Cinema / přístupný / 130 min 
/ 80 Kč
Režie: LARS VON TRIER / Hrají: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kie-
fer Sutherland, Charlotte Rampling, Udo Kier, Alexander Skarsgård ad.
Překrásný film o konci světa. Film vypráví uhrančivý příběh dvou 
sester (Kirsten Dunst a Charlotte Gainsbourg), z nichž ta mladší se 
právě vdává. Svatební veselí se odehrává na starobylém ven-
kovském sídle a všeobecnou sváteční náladu zakalí náhlá 
hrozba v podobě rudé planety s názvem Melancholia, která 
vystoupila zpoza slunce a s níž hrozí Zemi bezprostřední sráž-
ka. Režisér Trier je pověstný precizně gradovanou atmosférou 
s neočekávanými zápletkami i zvraty, které ústí do ještě neo-
čekávanějšího konce. Pověstný je i náročným vedením herců 

– zejména pak hereček, z nichž se právě v Melancholii v hlav-
ních rolích představí plavovlasá kráska Kirsten Dunst a démo-
nická Charlotte Gainsbourg. Film byl na letošní MFF v Cannes oceněn 
Cenou za nejlepší ženský herecký výkon (Kirsten Dunst).

Kung Fu Panda 2 3D
USA 2011 / 91 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč  
Režie: JENNIFER YUH / Hrají: Jack Black, Angelina Jolie, Seth Rogen, Du-
stin Hoffman, Lucy Liu, James Hong, David Cross, Michelle Yeoh ad.
Dvojnásobně pandastické! Nejlínější tvor pod sluncem chlupatý 
pandí chlapík Po, překonal sám sebe, naučil se kung fu a za-
chránil rodné údolí před zlosynem Taj Langem. Tady by mohl 
jeho osud skončit, kdyby se z filmu Kung Fu Panda nestal ce-
losvětový fenomén. Klenot, který si prostě říkal o pokračová-

Naše tipy 
 
Slavnostní otevření kina  
 Hvězda 
pátek 8.7. /  od 15 hodin 
3D filmy, prohlídka kina, atrakce, soutěže, výstava ad. 

Harry Potter a Relikvie  
 smrti - 2 
středa 13. - čtvrtek 21. 7.  - Pozor! 3D (130 Kč) i 2D (90 Kč) projekce
 Poslední dobrodružství ságy o Harry Potterovi.

Lidice
sobota 9. 7., pondělí 11. 7., úterý 12. 7., neděle 17. 7.
Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se ab-
surdní náhodou připletli do cesty „dějinám“.

8. pá 15.00 Slavnostní otevření kina – prohlídka kina, soutěže, atrakce, výstava, živá hudba

15.30 Rio 3D – USA 2011 / 96 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 10 Kč (rezervační místenka)

17.30 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D – USA 2011 / 137 min. / dabing / 3D-Cinema / 10 Kč 

20.30 V peřině 3D + Šumné Slovácko – ČR 2011 / 103 min. / přístupný / 3D-Cinema  / 10 Kč (rezervační místenka)

21.30 Piráti na vlnách – Velká Británie, Německo, USA, Francie 2009 / 134 min. / přístupný / zdarma / Letní kino Smetanovy sady Letní kino

9. so 15.00 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D – USA 2011 / 137 min. / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

18.00 Lidice – ČR, Polsko 2011 / 126 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč

20.30 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D – USA 2011 / 137 min. / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

21.30 Kulový blesk – Československo 1978 / 80 min. / přístupný / zdarma / Letní kino Smetanovy sady Letní kino

10. ne 16.00 Rango – USA 2011 / 107 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 80 Kč 

18.00 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D – USA 2011 / 137 min. / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

20.30 V peřině 3D – ČR 2011 / 103 min. / přístupný / 3D-Cinema / 130 Kč

21.30 S čerty nejsou žerty – Československo 1984 / 90 min. / přístupný / zdarma / Letní kino Smetanovy sady Letní kino

11. po 16.00 Rio 3D – USA 2011 / 96 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč

18.00 Melancholia – Francie, Itálie, Dánsko, Švédsko 2011 / D-Cinema / přístupný / 130 min / 80 Kč

20.30 Lidice – ČR, Polsko 2011 / 126 min. / od 12 let / D-Cinema / 80, 100 Kč ART

12. út 16.00 Kung Fu Panda 2 3D – USA 2011 / 91 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč

18.00 Lidice – ČR, Polsko 2011 / 126 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč

20.30 Melancholia – Francie, Itálie, Dánsko, Švédsko 2011 / D-Cinema / přístupný / 130 min / 60, 80 Kč ART

13. st 15.30 Harry Potter a Relikvie smrti - 1 – Velká Británie, USA 2010 / 146 min. / dabing / D-Cinema / 80 Kč

18.30 Harry Potter a Relikvie smrti - 1 – Velká Británie, USA 2010 / 146 min. / dabing / D-Cinema / 80 Kč

20.30 Rychle a zběsile 5 – USA 2011 / 130 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 80 Kč 

23.59 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 3D  – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč

14. čt 16.30 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 3D – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč

19.30 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / titulky / D-Cinema / 90 Kč

15. pá 15.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 3D – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

17.45 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

20.30 U2 3D – USA 2007 / 85 min. / 3D-Cinema / 140 Kč

21.30 Pelíšky – ČR 1999 / 116 min. / přístupný / zdarma / Letní kino Smetanovy sady Letní kino

16. so 15.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 3D – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč

18.00 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D – USA 2011 / 137 min. / přístupný / 3D-Cinema / 130 Kč 

20.30 V peřině 3D – ČR 2011 / 103 min. / přístupný / 3D-Cinema / 130 Kč

21.30 Občanský průkaz – ČR 2010 / 137 min. / od 12 let / zdarma / Letní kino Smetanovy sady Letní kino

17. ne 15.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 3D – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

18.00 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D – USA 2011 / 137 min. / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

20.30 Lidice – ČR, Polsko 2011 / 126 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč

18. po 16.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 3D – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

19.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

19. út 16.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 3D – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

19.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

20. st 17.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 3D – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč

20.30 U2 3D – USA 2007 / 85 min. / 3D-Cinema / 120, 140 Kč ART

21. čt 16.30 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 3D – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč

19.30 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / titulky / D-Cinema / 90 Kč

22. pá 37. Letní filmová škola (22. – 31. 7.)

Kino Hvězda
slavnostní otevření

 
pátek 8. července 

15:30 Rio 3D 
17:30 Piráti z Karibiku 3D

20:30 V peřině 3D 

www.mkuh.cz 

ní... Sotva se usadil prach po jeho souboji s tygrem Taj Lan-
gem, objevil se na obzoru nový padouch. Nenechte se zmást 
tím, že se Lord Shen skrývá v kůži bílého páva. Jeho ambicí 
je ovládnout celou Čínu a zlikvidovat přitom i bojové umění 
kung fu. K tomu mu má pomoci armáda krvežíznivých vlčích 
pomocníků a mocná tajná zbraň. Po celé zemi mizí věhlasní 
mistři kung fu a Po se spolu s Pěti postrachy vydává na neleh-
kou misi, hodnou věhlasu Dračího bojovníka.

Harry Potter a Relikvie 
smrti - 1 
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I / Velká Británie, USA 2010 
/ 146 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 80 Kč
Režie: DAVID YATES / Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, 
Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Jason Isaacs ad.
První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na 
nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství Vol-
demortovy nesmrtelnosti – viteály.  Spoléhat musí jen sami 
na sebe a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři nepo-
mohou a budou také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc 
jsou mezi nimi temné síly, které se je snaží rozdělit. Mezitím 
se svět kouzelníků stane nebezpečným místem pro všechny 
nepřátele Pána zla. Dlouho obávaná válka se zlem začala, Vol-
demortovi smrtijedi kontrolují ministerstvo kouzel i Bradavice 
a terorizují a zatýkají všechny, kdo by se jim chtěl postavit. To 
nejcennější, co Voldemort chce, ale stále hledají: Harryho Po-
ttera. První část sedmého a posledního pokračování dobrodružství Harry-
ho Pottera, které je rozděleno do dvou celovečerních filmů.  

Harry Potter a Relikvie 
smrti - 2 3D
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II / USA, Velká Británie 2011 
/ 130 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema  130 Kč / D-Cinema 90 Kč
Režie: DAVID YATES / Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, 
Helena Bonham Carter, Bonnie Wright, Maggie Smith ad.
V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a 
zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo v 
sázce tolik jako teď. Nikdo už není v bezpečí. Je to ale Harry 
Potter, kdo možná bude muset postoupit oběť největší, když 
se přiblíží rozhodující bitva s Loredem Voldemortem. Ve čtvr-
tek 13.7. speciální půlnoční premiérová projekce!
 

Rychle a zběsile 5 
Fast Five  / USA 2011 / 130 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 80 Kč
Režie: JUSTIN LIN / Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Dway-
ne Johnson, Tyrese Gibson, Elsa Pataky, Gal Gadot, Ludacris ad.
Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí 
a v té druhé třímají zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený pro-
středník. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už popáté. Pod vedením 
režiséra Justina Lina, jenž si vydobyl ostruhy na předchozích 
dvou dílech slavné akčně závodní série, se potkávají všichni 
staří známí – Paul Walker, Vin Diesel a Jordana Brewster – které ten-
tokrát doplňuje i akční hvězda první velikosti Dwayne John-
son. Česká policie může zůstat v klidu, veškeré silniční běs-
nění se bude odehrávat v rozpálených ulicích brazilského Ria. 
Do města pod obří Ježíšovou sochou je přivedl plán, na jehož 
konci na ně čeká vstupenka ke svobodě. Potíž vězí v tom, že 
ten plán, v nominální hodnotě 100 miliónů dolarů, které na 
ně čekají v sejfu policejní stanice, je naprosto šílený...

U2 3D
USA 2007 / 85 min. / 3D-Cinema / 140 Kč
Režie: MARK PELLINGTON, CATHERINE OWENS / Hrají: Bono, Adam Clay-
ton, Larry Mullen Jr., The Edge ad.
Unikátní projekt – první 3D záznam koncertu na světě. Film byl nato-
čen během jihoamerického turné Vertigo skupiny U2. Neo-
pakovatelnou atmosféru živého vystoupení legendární U2 
si mohou diváci vychutnat díky vyspělé digitální technolo-
gii 3D, vícekanálovému surround zvuku a v neposlední řadě 
díky pulzující atmosféře turné Vertigo, které je jedním z ne-
úspěšnějších koncertních šňůr vůbec. Cílem projektu je, jak 
řekl sám Bono, zprostředkovat jedinečný zážitek z živého vy-
stoupení co nejvíce lidem. Hlavně pak mladým lidem, kteří 
si nemohou dovolit drahé lístky na koncert. Film slibuje novou 
dimezi filmového prostoru, kde se divák stane účastníkem vyprodaných 
koncertů U2.

Filmové premiéry a novinky
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Historie kina Hvězda 
1965-2011  
8. – 21. 7. / foyer kina Hvězda

Bohatý pohled do historie uherskohradišťského kina 
Hvězda, rekonstrukce z let 2010-2011 a akcí z poslední 
doby především skrze fotografie.

Krzysztof Kieślowski 
- Stopy a vzpomínky         
22. 7. – 30. 8. / foyer kina Hvězda  
Výstava zahrnuje průřezovou sérii fotografií, která ma-
puje celou filmařskou dráhu Kieslowského od doku-
mentárních počátků a studia na filmové škole v Łodźi, 
až po jeho poslední filmy natočené ve Francii, Dvojí 
život Veroniky a trilogie Tří barev. Výstava je doprovodnou 
akcí letošní Letní filmové školy.

37. Letní filmová škola

Lidice 
pondělí 11. 7.  
20.30 hod.
ČR, Polsko 2011 / 126 min. 
/ od 12 let / D-Cinema / 80, 
100 Kč
Režie: PETR NIKOLAEV / Hra-
jí: Karel Roden, Zuzana Fial-
ová, Roman Luknár, Zuzana 
Bydžovská, Ondřej Novák, 
Norbert Lichý, Veronika 
Kubařová, Václav Jiráček ad.
Příběh obyčejných lidí, 
kteří se absurdní náhodou 
připletli do cesty “dějinám”. 
Tvůrci nejdou cestou 
klasického válečného 
filmu, tragédii přiblíží 
skrz mezilidské vztahy, 
a to zejména lásku, 
která stojí na počátku 
celého příběhu. Ne 
každý ví, že událost, jež otřásla celým světem, začala jako 
příběh obyčejného sukničkáře. Václav Fiala se zamiluje do 
Aničky ze Sudet, doma ho však čeká těhotná žena. Dopis, ve 
kterém Aničku lživě informuje, že “něco” podnikl a musí do 
ústraní, poslouží krátce po atentátu na Reinharda Heydricha 
jako záminka k vyhlazení Lidic. Skutečnou událostí je in-
spirovaný také příběh druhého hrdiny Františka Šímy, který 
nešťastnou náhodou při opilecké rvačce zabije svého syna. 
Vyhlazení Lidic tedy přežije nic netušíc ve vězení a po válce 
se vrací domů, kde ho čeká holá pláň. Stane se tak paradoxně 
jediným lidickým mužem, který přežil tuto tragédii...

Melancholia                    
úterý 12. 7.  
20.30 hod.
Francie, Itálie, Dánsko, 
Švédsko 2011 / D-Cinema / 
přístupný / 130 min / 60, 80 Kč
Režie: LARS VON TRIER / 
Hrají: Kirsten Dunst, Char-
lotte Gainsbourg, Kiefer 
Sutherland, Charlotte Ram-
pling, Udo Kier, Alexander 
Skarsgård ad.
Překrásný film o konci světa. 
Nový film Melancho-
lia dánského režiséra 
Larse von Triera vypráví 
uhrančivý příběh dvou 
sester (Kirsten Dunst a Char-
lotte Gainsbourg), z nichž 
ta mladší se právě vdává. 
Svatební veselí se odehrává na starobylém venkovském sídle 
a všeobecnou sváteční náladu zakalí náhlá hrozba v podobě 
rudé planety s názvem Melancholia, která vystoupila zpoza 
slunce a s níž hrozí Zemi bezprostřední srážka. Film byl na letošní 
MFF v Cannes oceněn Cenou za nejlepší ženský herecký výkon (Kirsten 
Dunst) a byl nominován na Zlatou palmu.

U2 3D
středa 20. 7.  
20.30  hod. 
USA 2007 / 85 min. / 3D-Cine-
ma / 140 Kč
Režie: MARK PELLINGTON, 
CATHERINE OWENS / Hrají: 
Hrají: Bono, Adam Clayton, 
Larry Mullen Jr., The Edge ad.
Unikátní projekt – první 
3D záznam koncertu na 
světě. Film byl natočen 
během jihoamerického 
turné Vertigo skupiny 
U2. Neopakovatelnou 
atmosféru živého vy-
stoupení legendární U2 
si mohou diváci vychutnat díky vyspělé digitální technolo-
gii 3D, vícekanálovému surround zvuku a v neposlední řadě 
díky pulzující atmosféře turné Vertigo, které je jedním z ne-
úspěšnějších koncertních šňůr vůbec. Cílem projektu je, jak 
řekl sám Bono, zprostředkovat jedinečný zážitek z živého vy-
stoupení co nejvíce lidem. Hlavně pak mladým lidem, kteří si 
nemohou dovolit drahé lístky na koncert. Film slibuje novou 
dimezi filmového prostoru, kde se divák stane účastníkem 
vyprodaných koncertů U2.

           

Dějepis, který (kvalitou) nebolí. Není 
snadné stvořit film, který má v sobě 
jednu z nejpalčivějších ran českých 
dějin a svádí už jen námětem k cito-
vému vydírání. Ale Lidice nakonec ne-
jsou ani chladnou lekcí historie, ani 
plačtivým žalováním na nespravedl-
nost. Jsou vydařeným filmem, který 
tento těžký příběh odvypráví tak, že 
na správných místech vytáhne city, 
na jiných dokáže zamrazit...
novoten - www.csfd.cz

Melancholia je jeden z nejoriginálněji 
a nejpůsobivěji pojatých filmových 
konců světa, jaké si snad lze předsta-
vit - mimo jiné díky všudypřítomné 
nejistotě a nevědomosti (nehledíme 
expertům z NASA na klávesnice a naše 
naděje nenesou k nebi kluci z ropné 
plošiny). Jen její potenciál nebyl mož-
ná (zcela určitě) využit na 100 %...
hirnlego - www.csfd.cz

Letní filmová škola 
Aki Kaurismäki, Emir Kusturica 
a další hosté LFŠ 2011
Diváci letošní Letní filmové školy se budou moci v 
Uherském Hradišti setkat se dvěma osobnostmi ev-
ropského filmu pocházejícími z opačných koutů staré-
ho kontinentu. Dílo Akiho Kaurismäkiho bude představe-
no v komplexní retrospektivě zahrnující nejen uvedení 
všech jeho filmů, ale také masterclass a druhou mono-
grafii z knižní edice Inicály (první monografie byla loni 
věnována maďarskému filmovému „metafyzikovi“ B. 
Tarrovi). Vedle dvou významných tvůrců představí LFŠ 
také hosty k sekci Fokus: Rumunsko, režiséry Andreje Uji-
cu, Mirceu Daneliuca, Ruxandru Zenide nebo herce Andy Vaslui-
anu. Retrospektiva bude věnována přednímu thajské-
mu tvůrců Apichatpongovi Weerasethakulovi, který získal za 
svůj snímek Strýček Búnmí v roce 2010 Zlatou palmu 
na prestižním festivalu v Cannes. Z českých hostů 
bude jako visegradský talent představen režisér Robert 
Sedláček (Pravidla lži, Muži v říji, Největší z Čechů), který 
uvede své nové filmy Rodina je základ státu a Sráči.

Program LFŠ 2011
Program 37. ročníku Letní filmové školy sestává opět 
z šesti pravidelných sekcí, které rovnoměrně pokrývají 
zaměření programu LFŠ (Fokus, Inventura, Spek-
trum, Visegradský horizont, Zvláštní uvedení, AČFK 
uvádí). Témata LFŠ 2011 zahrnují jak aktuální výročí 
(11. září a hrozba terorismu, výročí narození Gustava 
Machatého a Krzysztofa Kieślowského), ostatní cykly 
připomínají neprávem opomíjené kinematografie 
(Rumunsko), režiséry (Robert Sedláček, Andrei Ujica), 
případně splácejí dluh v podobě zásadních retrospek-
tiv (tradice kvality, Billy Wilder, Ernest Lubitsch).

Fotbalový speciál: Okresní přebor 
a zápas Česko-Srbsko 
Emir Kusturica a jeho kapela The No Smoking Orches-
tra naváže mimo jiné na jednu z tradic Letní filmové 
školy, a tou je fotbalové utkání domácích proti hostům. 
Kusturica tak odhalí další ze svých posedlostí, kterou

 

(22. - 31. 7. 2011)
je (kromě politiky) fotbal. V srbském týmu si zahrají 
vybraní členové kapely, za domácí, český tým bude 
bojovat „hvězda“ nového seriálu TV Nova Okresní 
přebor, herec Ondřej Vetchý. Speciální blok vybraných 
dílů Okresního přeboru pak naváže na loňskou 
Fotbalovou horečku, které vévodili britská režisérská 
legenda Ken Loach a gigant československého fotbal-
ového komentátorství Karol Polák.

Doprovodný program 
Emir Kusturica se představí nejen jako filmař (osobně 
uvede výběr ze svých snímků a s diváky se setká také 
během masterclass), ale také jako hudebník. Koncert 
balkánského kabaretu Emir Kusturica and The No Smoking 
Orchestra se uskuteční v neděli 24. 7. 2011. Lístky jsou 
zakoupíte v předprodeji za 290,- Kč (v síti Ticketportal), 
pro akreditované na LFŠ stojí pouze 190,- Kč, na místě 
je možné pořídit lístky za 390,- Kč. Bohatý dopro-
vodný program představí samostatný koncertní stage (v 
areálu kolejí UTB) s hudebním programem každý den 
LFŠ (Lydia Lunch, Priessnitz, Ahmed má hlad, Prago 
Union ad.). Divadelní program bude soustředěn do 
stanu divadla DNO, který nabídne řadu divadelních 
představení a performance. Vstupenky na akce dopro-
vodného programu je možné zakoupit v Městském 
informačním centru na Mariánském náměstí, v době 
konání LFŠ v Info centru před kinem Hvězda. 
 
Dvě letní kina 
V rámci Letní filmové školy je pro diváky již tradičně 
připraven i program v Letních kinech na Masarykově 
náměstí a ve Smetanových sadech, vstup do Letních 
kin je zdarma.

Akreditace
Akreditace na LFŠ probíhá na webových stránkách www.lfs.
cz (na 3 a 6 dnů nebo celou dobu trvání) nebo na místě, pro 
zájemce jsou připraveny i oblíbené jednodenní akredi-
tace, které budou v prodeji v info centru před kinem 
Hvězda. Informační centrum LFŠ bude nabízet i další 
propagační materiály (trička, publikace, tašky ad.).

www.lfs.cz

Akce - připravujeme

Strhující a dechberoucí zážitek...  
Rychlé a pomalé písně jsou spolu 
výborně sladěny a tvoří jeden neopa-
kovatelný celek. Při písních One nebo 
With or Without You mi doslova mra-
zilo zádech a nevěřícně jsem koukal 
na plátno...
Arx - www.csfd.cz

Piráti na vlnách
pátek 8. 7.  21.30 hod.   Hudba a film

The Boat That Rocked / Velká Británie, Německo, USA, Francie 2009 / 134 
min. / přístupný / zdarma
Režie: RICHARD CURTIS / Hrají: Bill Nighy, Kenneth Branagh, Nick Frost, 
Philip Seymour Hoffman, Rhys Ifans, January Jones ad.
Po Lásce nebeské přichází Plavba nebeská. Jeden z nejúspěšnějších a 
nejzábavnějších scenáristů současnosti Richard Curtis umístil 
svou režijní druhotinu na moře a obsadil do ní ty nejlepší 
britské komiky současnosti a ty nejlepší hudební kousky z 
šedesátých let minulého století. Vznikla rebelantsky drzá 
komedie o skupince excentrických dýdžejů, s nimiž by každý 
rád prožil aspoň kousek života. Pokud jde o rockovou muziku, 
byla šedesátá léta zlatou érou. Regulemi sešněrovaný rozhla-
sový trh ve Velké Británii to ale okázale ignoroval, a tak mohli 
tamní posluchači svou oblíbenou muziku poslouchat jen dvě 
hodiny týdně na vlnách veřejnoprávní BBC. Pak se však obje-
vilo Radio Rock, které tuhle nebezpečnou hudbu šířilo 24 ho-
din denně a přísná nařízení obcházelo jednoduchým trikem 

– vysíláním z lodi plující Severním moře těsně za hranicemi 
britských teritoriálních vod, což byla výjimka, na kterou byli 
i vynalézaví zákonodárci krátcí… 

Kulový blesk      
sobota 9. 7. 21.30 hod.   3x za L. Smoljakem 

Československo 1978 / 80 min. / přístupný / zdarma
Režie: LADISLAV SMOLJAK, ZDENĚK PODSKALSKÝ ST. / Hrají: Rudolf 
Hrušínský, Karel Kalaš, Josef Abrhám, Daniela Kolářová, L.Smoljak ad.
V bytě Mistra Bílka, bývalého operního pěvce, se sešla spo-
lečnost zájemců o výměnu bytu. Pulpánovi, Kadlecovi, Ječní, 
Knotkovi, ing. Severin, Flieger s paní Opatrnou, Jechová, Dra-
hotovi, Pivoňka, Fazekašovi a dr. Radosta, který dvanáctismě-
nu zorganizoval. Začíná největší akce v dějinách stěhování! 

S čerty nejsou žerty        
neděle 10. 7. 21.30 hod.   3x za V. Dlouhým

Československo 1984 / 90 min. / přístupný / zdarma
Režie: HYNEK BOČAN / Hrají: Vladimír Dlouhý, Ondřej Vetchý, Jana 
Dítětová, Josef Kemr, Viktor Preiss, Jaroslava Kretschmerová ad.
V jednom knížectví žil spokojeně mlynář Mácha se svým 
synem Petrem. Po svatbě mlynáře se zámeckou kuchařkou 
Dorotkou se ve mlýně všem vedlo velmi zle. Mlynář záhy 
zemřel a Petr zůstává ve mlýně se zlou macechou, která chce 
vše jen pro sebe. Netuší ale, že v temných jeskyních je pekel-
né království, kde vládne Lucifer ... a že s čerty nejsou žerty.

Pelíšky                
pátek 15. 7.  21.30 hod.   Takoví jsme byli

ČR 1999 / 116 min. / přístupný / zdarma
Režie: JAN HŘEBEJK / Hrají: Miroslav Donutil, Jiří Kodet, Eva Holubová, 
Bolek Polívka, Emília Vášáryová, Simona Stašová, Stella Zázvorková ad.
Příběhy jedné historické generace - stárnoucích rodičů, 
dospívající mládeže a malých dětí. Děj je zasazen do 
konce šedesátých let - podzim 67 až léto 68 s krátkým ep-
ilogem přesahujícím do let sedmdesátých. Pražská vilová 
čtvrť Hanspaulka, jemná poetika a humorná nadsázka 
jsou charakteristické pro mozaikové vyprávění paralel-
ních životních osudů tří generací mužů a žen ve zvláštním 
období našich dějin v roce 1968... Co vznikne, když se dá 
dohromady Jan Hřebejk, Miroslav Donutil a Bolek Polívka? 
Správně odpovědli ti, kteří řekli, že výborný film. Kdo si 
myslí, že se ještě nesmál tak, aby se za břicho popadal, tak 
tenhle film je přesně pro vás. Samozřejmě, že nejen Polív-
ka s Donutilem, ale i Kodet a spousta dalších herců zde 
předvedli vynikající herecké výkony a Pelíšky se právem 
mohou řadit k nejlepším filmům, které kdy u nás vznikly a 
my bychom měli být hrdí na to, že u nás stále žijí lidé, jako 
Hřebejk nebo Donutil, kteří dokáží dělat dobré filmy, dobrý 
humor a to způsobem nenapodobitelným a okouzlujícím. 

Občanský průkaz                
sobota 16. 7.  21.30 hod.   Takoví jsme byli
ČR 2010 / 137 min. / od 12 let / zdarma
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 os-
udy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek 
a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou 
občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží 
uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku. Petr, 
Aleš, Popelka a Míťa dospívají v sedmdesátých letech, v 
době, kdy vyjít na ulici bez občanského průkazu znamena-
lo koledovat si o průšvih a kdy povinná  vojenská služba 
byla pro mnohé tím největším strašákem. Každý po svém i 
společně se snaží neztratit v totalitním státě zdravý rozum 
a smysl pro humor, ale také nezadat si s režimem. Prožívají 
řadu epizod, některé jsou úsměvné, s nádechem absurd-
ní grotesky, jiné dramatické a fatální. Občanský průkaz 
vypráví o tom zvláštním životním období, kdy dětství zvol-
na přechází v dospělost, a tahle cesta v každé době vede 
skrz bourání konformismu a rodičovských ideálů, revoltu 
vůči společnosti, hledání a nalézání sebeúcty. Tehdy stejně 
jako dnes… 

Výstavy ART / Letní kino Letní kino Slavnostní otevření

Soutěž o předpremi-
éru filmu Alois Nebel
hlasování do 10. 8. / kino Hvězda
Pomůžete svému oblíbenému kinu Hvězda zajistit 
nehynoucí slávu a mediální pozornost a podpořit ho 
v souboji o předpremiéru filmu Alois Nebel? Hlasuj 
pro kino Hvězda na www.vyhrajpremieru.cz! (Film 
je adaptací úspěšné komiksové trilogie autorů Jaro-
slava Rudiše a Jaromíra 99.) Kino s největším počtem 
hlasů ke dni ukončení hlasování (10. 8.) bude mít 
možnost hostit slavnostní předpremiéru filmu Alois 
Nebel. Ta se uskuteční 20. 9. – tedy devět dní před 
oficiálním uvedením filmu v ostatních českých ki- 

nech. Projekce se zúčastní tvůrci filmu, zástupci médií 
a všichni, kdo pro vítězné kino hlasovali. Její součástí 
bude také pravý nebelovský raut. Zároveň můžeš 
jako hlasující vyhrát některou z připravených cen.  
Více na webu www.vyhrajpremieru.cz. 

The Klezmatics
24.  9. 20.00 hod. / kino Hvězda
Na sobotu 24. 9. jsme (současně jako test nových 
možností kina Hvězda) připravili koncert americ-
kých The Klezmatics - hvězdy současné world music.
Skupina hraje hudbu se židovskými kořeny, dokonale 
zasazenou do naší doby. Zvláštním způsobem tak re-
cykluje klezmer a zasazuje jej do moderních aranží, které 
v sobě spojují židovskou tradici a mystiku se současným 
soundem a postmoderním přístupem. Od svého 
založení v roce 1986 oslavují The Klezmatics estetický 
naturel hudby jidiš s prvky, které by se daly označit jako 
taneční, divoké, provokativní, duchovní či reflexivní. 
Během večera vystoupí domácí klezmer band Ra-
biGabi aus G. (mj. Stanislav Gabriel, Evžen Uher ad.).

Předprodej na všech běžných předprodejních místech 
a webu MKUH od 8. 7. za zvýhodněnou cenu.

Nabídka pro děti:  
 

 let balonem (soutěž o lístky),
skákací hrad (Pirátská loď),  

velká trampolína, poníci, balonky,
cukrová vata, malováskové dílny


