
Kancelář
nám. Míru 951 

686 01 Uherské Hradiště
telefon: +420 576 514 200 

e-mail: info@mkuh.cz

Pokladna
Otevřena denně 30 minut 

 před začátkem 
 prvního představení.  

Informace 
 a rezervace vstupenek: 

telefon: +420 576 514 300
mobil: +420 602 616 113

e-mail: pokladna@mkuh.cz 

1.–19. srpna
srpen 1

Děkujeme za přízeň!
 

Kino Hvězda se ihned po svém otevře-
ní v pátek 8. července setkává s velkým 
zájmem a velmi dobrou návštěvnos-
tí jak očekávaných diváckých hitů a 

úspěšných titulů roku 2011, které do 
kina vracíme i po skončení „filmov-

ky: (Piráti z Karibiku, poslední díl Harry-
ho Pottera, Lidice), tak také zajímavých 

umělečtějších počinů (Trierova Me-
lancholia, hudební U2 3D). Srpnový pro-

gram nadto přináší další netrpělivě 
vyhlížené snímky (Auta 2, Transformers 3, 
Šmoulové, Muži v naději aj.) a potěšitelná 

je také návštěvnost našeho letního kina 
ve Smetanových sadech (v srpnu čtvrtky 

a pátky).

Informujte se také v pokladně nebo 
na našem webu o možných slevách a 

bonusech - např. rodinné vstupné; sleva 
na některé snímky 3D pro děti do 15-
ti let; akce na zadní straně vstupenky 
- a nabídce nové kavárny uvnitř i vně 
budovy. V kině i po zbytek prázdnin 
probíhá výstava k osobnosti polské-

ho režiséra Krzystofa Kieslowského a v 
této souvislosti nezapomínáme ani na 

zajímavé evropské novinky (Paul, Jana 
Eyrová, Hanna, Kieslowského digitálně 

zrestaurovaný Dvojí život Veroniky).

Děkujeme za přízeň a na www.vyhraj-
premieru.cz nás i sebe prosím podpořte 

s nádražákem Aloisem Nebelem!

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

Transformers 3 3D
USA 2011 / 154 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
Režie: MICHAEL BAY / Hrají: Shia LaBeouf, Hugo Weaving, Tyrese Gibson, 
Frances McDormand, John Malkovich, Ken Jeong, Alan Tudyk ad
Mimozemští roboti, maskovaní za pozemská auta, tentokrát 
ve 3-D kabátku. K tomu navrch nejkrásnější žena světa: mo-
delka Rosie Huntington–Whiteley v hlavní ženské roli. Režisér 
Michael Bay s třetím dílem ságy Transformers letos připravil 
všem malým i velkým klukům Vánoce už na léto... 

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.
Na vlnách podivna divákům znovu představuje zábavu, dob-
rodružnou atmosféru 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 iko-
nické roli kapitána Jacka Sparrowa ve filmu nabitém akcí a 
dobrodružstvím.

Lidice
ČR, Polsko 2011 / 126 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 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, zača-
la jako příběh obyčejného sukničkáře...  

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 / 120 Kč 
Režie: DAVID YATES / Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, 
Helena Bonham Carter, Bonnie Wright, Maggie Smith ad.
Posledním dobrodružství ságy o Harry Potterovi! V tomto vý-
pravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevře-
né války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce tolik jako 
teď. Nikdo už není v bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo mož-
ná bude muset postoupit oběť největší, když se přiblíží roz-
hodující bitva s Loredem Voldemortem.

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 a zachránil rodné údolí 
před zlosynem Taj Langem. Na obzoru se však zjevuje nový 
padouch: Lord Shen. Jeho ambicí je ovládnout celou Čínu a 
zlikvidovat přitom i bojové umění kung fu.

Jana Eyrová
Jane Eyre / Velká Británie, USA 2011 / 115 min. / od 12 let / titulky / D-

-Cinema / 80 Kč
Režie: CARY FUKUNAGA / Hrají: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, 
Jamie Bell, Holliday Grainger, Judi Dench, Craig Roberts ad.
Hrdinka, která nepřestává inspirovat generace čtenářů a di-
váků po celém světě se vrací v odvážném filmovému zpraco-
vání režiséra Cary Joji Fukunaga (Sin Nombre). V hlavních rolích ro-
mantického dramatu se představí Mia Wasikowska (Alenka v říši 
divů) a Michael Fassbender (Hanebný parchanti). 

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 
slibuje novou dimezi filmového prostoru, kde se divák stane 

„přímým“ účastníkem vyprodaných koncertů U2. 

Rio 3D
 USA 2011 / 96 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 120 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! 

Velké podmořské  
dobrodružství 3D
OceanWorld 3D  / Velká Británie 2009 / 81 min. / přístupný / dabing / 3D-

-Cinema / 80 Kč
Režie: JEAN-JACQUES MANTELLO / Hrají: Marion Cotillard ad.
Napínavá a dlouhá cesta mořské želvy napříč světovými oce-
ány nabízí vedle dobrodružství i úchvatný a unikátní pohled 
na barevný mořský život. Díky technologii 3D se návštěva 
kina stane doslova potápěčským zážitkem. 

Captain America: The First 
Avenger 3D
USA 2011 / 125 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
Režie: JOE JOHNSTON / Hrají: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Hugo Wea-
ving, Tommy Lee Jones, Stanley Tucci, Sebastian Stan ad.
Zrodil se stylově, když na obálce jednoho z prvních komiksů 
společnosti Marvel pěstí knokautoval Adolfa Hitlera... Steve 
Rogers je idealistický, ale neduživý mladík, který touží pomo-
ci zdolat nacisty. Pro jeho zarputilost ho nakonec vyberou 
jako vhodného kandidáta pro unikátní vědecký experiment, 
který má Americe produkovat Supervojáky.... 

Paul
USA, V. Británie 2011 / 104 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč
Režie: GREG MOTTOLA / Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, Seth Rogen, Ja-
son Bateman, Bill Hader, Jane Lynch, Kristen Wiig, Jeffrey Tambor ad.
Paul je mimozemšťan z Oblasti 51. Celou tu dobu vládci svě-
tových mocností Paula informačně vytěžovali. A protože jim 
už nemá co říct a začíná mít strach, že by se mu vědci mohli 
podívat nejen na zoubek, jednoduše zdrhne... Nick Frost a Si-
mon Pegg (Soumrak mrtvých, Jednotka příliš rychlého nasazení) se s vy-
tříbeným smyslem pro humor pouštějí do rozkrývání Akt X.

Auta 2 3D
Cars 2 3D / USA 2011 / 110 min. / přístupný /dabing / 3D-Cinema / 160 
Kč, děti do 15 let 135 Kč
Režie: JOHN LASSETER, BRAD LEWIS / Hrají: Owen Wilson, Cheech Marin, 
Tony Shalhoub, Larry The Cable Guy, Michael Caine ad.
Hrdinové filmu Auta 2 společností Pixar Animation Studios a 
Walt Disney Studios se vydávají na závodní okruhy. Celebritní 
závoďák Blesk McQueen se společně se svým nejlepším příte-
lem, jedinečným odtahovým vozem Burákem, vydává na zce-
la nové dobrodružství do exotických zemí celého světa. 

Naše tipy 
 
Transformers 
pondělí 1.8. - sobota 6.8. 
Režisér Michael Bay s třetím dílem ságy Transformers letos 
připravil všem malým i velkým klukům Vánoce už na léto... 
Tentokrát ve 3-D kabátku.

Auta 2 
pondělí 8.8.  -  středa 17.8. 
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel, je-
dinečný odtahový vůz Burák budou soutěžit o nejrych-
lejší auto na světě. 

1. po 16.30 Transformers 3 3D – USA 2011 / 154 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč

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

2. út 16.30 Transformers 3 3D – USA 2011 / 154 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

20.00 Lidice – ČR, Polsko 2011 / 126 min. / od 12 let / D-Cinema / 80, 90 Kč ART

3. st 16.30 Transformers 3 3D – USA 2011 / 154 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč

20.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 3D – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / dabing / 3D-Cinema / 120 Kč

4. čt 15.30 Kung Fu Panda 2 3D – USA 2011 / 91 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

17.30 Transformers 3 3D – USA 2011 / 154 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

20.30 Melancholia – Francie, Itálie, Dánsko, Švédsko 2011 / D-Cinema / přístupný / 130 min / 50, 60 Kč ART

21.30 Fimfárum – Do třetice všeho dobrého – ČR 2011 / 75 min. / přístupný / zdarma / Letní kino Letní kino

5. pá 15.30 Transformers 3 3D – USA 2011 / 154 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

18.15 Jana Eyrová – Velká Británie, USA 2011 / 115 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč 

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

21.30 The Doors – When You´re Strange – USA 2009 / 86 min. / od 12 let / titulky / zdarma / Letní kino Letní kino

6. so 15.30 Rio 3D – USA 2011 / 96 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 120 Kč

17.30 Transformers 3 3D – USA 2011 / 154 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

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

7. ne 16.00 Velké podmořské dobrodružství 3D – Velká Británie 2009 / 81 min. / dabing / 3D-Cinema / 80 Kč 

18.00 Jana Eyrová – Velká Británie, USA 2011 / 115 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 70, 80 Kč ART

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

8. -9. 15.30 Auta 2 3D – USA 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema /  160 Kč, děti do 15 let 135 Kč

18.00 Captain America: The First Avenger 3D – USA 2011 / 125 min. / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

20.00 Paul – USA 2011 / 104 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč 

10.st 15.30 Auta 2 3D – USA 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema /  160 Kč, děti do 15 let 135 Kč

18.00 Captain America: The First Avenger 3D – USA 2011 / 125 min. / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

20.00 Paul – USA 2011 / 104 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 70, 80 Kč ART

11. čt 16.30 Auta 2 3D – USA 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema /  155 Kč, děti do 15 let 135 Kč

18.30 Zrození Planety opic – USA 2011 / 105 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč 

20.30 Zkažená úča – USA 2011 / 92 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč

21.30 Na vlásku – USA 2010 / 109 min. / přístupný / dabing / zdarma / Letní kino Smetanovy sady Letní kino

12. pá 16.30 Auta 2 3D – USA 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema /  155 Kč, děti do 15 let 135 Kč

18.30 Zkažená úča – USA 2011 / 92 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

20.30 Intimní past –Velká Británie, USA 2011 / 91 min. / od 15 let / titulky / 90 Kč

21.30 Knoflíkáři – ČR 1997 / 102 min. / přístupný / zdarma / Letní kino Smetanovy sady Letní kino

13. so 16.30 Auta 2 3D – USA 2011 / 110min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema /  155 Kč, děti do 15 let 135 Kč

18.30 Zrození Planety opic – USA 2011 / 105 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč

20.30 Zkažená úča – USA 2011 / 92 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč

14. ne 16.30 Auta 2 3D – UUSA 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč

18.30 Zkažená úča – USA 2011 / 92 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

20.30 Intimní past – Velká Británie, USA 2011 / 91 min. / od 15 let / titulky / 90 Kč

15.-16. 15.30 Auta 2 – USA 2011 / 110min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 90 Kč 

17.30 Auta 2 3D – USA 2011 / 110min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč

20.00 Jmenuji se Oliver Tate – Velká Británie, USA 2011 / 97 min. / přístupný / ŠÚ / titulky / D-Cinema / 60 Kč

17. st 15.30 Auta 2 – USA 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 90 Kč 

17.30 Auta 2 3D – USA 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 155 Kč, děti do 15 let 135 Kč

20.00 Strom života – USA 2011 / 138 min. / od 12 let / titulky / 70, 80 Kč ART

18. čt 15.30 Šmoulové 3D – USA 2011 / 102 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 160 Kč , děti do 15 let 135 Kč

17.30 Šéfové na zabití – USA 2011 / 100 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč 

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

21.30 Čertova nevěsta – ČR 2011 / 90 min. / přístupný / zdarma / Letní kino Smetanovy sady Letní kino

19. pá 15.30 Šmoulové 3D – USA 2011 / 102 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 160 Kč, děti do 15 let 135 Kč

18.00 Mr. Nice – Velká Británie 2010 / 121 min. / od 15 let / titulky / 65, 75 Kč 

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

21.30 Trhák – ČSSR 1980 / 94 min. / zdarma / Letní kino Smetanovy sady Letní kino

The Klezmatics
 

sobota 24. září,

sál kina Hvězda 

Auta 2
Cars  2 / USA 2011 / 110min. / přístupný /dabing / D-Cinema / 110 Kč

Zrození Planety opic
Rise of the Planet of the Apes / USA 2011 / od 12 let / titulky / D-Cine-
ma / 80 Kč
Režie: RUPERT WYATT / Hrají: James Franco, Andy Serkis, Brian Cox, 
John Lithgow, Freida Pinto, Tom Felton, Tyler Labine ad.
Příběh zasazený do současného San Francisca. Experimenty 
s genetickým inženýrstvím vedou k rozvoji inteligence u opic 
a započetí války o nadvládu.

Zkažená úča
Bad Teacher / USA 2011 / 92 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: JAKE KASDAN / Hrají: Jason Segel, Cameron Diaz, Eric Stonestre-
et, Thomas Lennon, Justin Timberlake, Lucy Punch, Molly Shannon ad.
Elizabeth (Cameron Diaz) je učitelka, která by z chování dostala 
přinejmenším dvojku. Pije, bere drogy a nemůže se dočkat, až 
si najde dobře situovaného muže, který se o ni postará a ona 
bude moci svou kariéru učitelky definitivně opustit... 

Intimní past
The Resident / V. Británie, USA 2011 / 91 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč
Režie: ANTTI JOKINEN / Hrají: Jeffrey Dean Morgan, Hilary Swank, Chris-
topher Lee, Lee Pace, Penny Balfour, Michael Massee, Aunjanue Ellis ad.
Mladá a krásna doktorka Juliet se po rozchodu s manželem 
přestěhuje do Brooklynu. Chce začít nový život v překrásném 
apartmánu. Záhadné události ji vedou k podezření, že v bytě 
není sama a brzy se její obavy stanou skutečností.... 

Jmenuji se Oliver Tate
Submarine / Velká Británie, USA 2011 / 97 min. / přístupný / titulky / 
D-Cinema / 60 Kč
Režie: RICHARD AYOADE / Hrají: Sally Hawkins, Craig Roberts, Paddy 
Considine, Noah Taylor, Yasmin Paige, Gemma Chan, Ben Stiller ad.
Patnáctiletý Oliver Tate má dva cíle: zachránit manželství 
svých rodičů za pomoci pečlivě promyšleného plánu a přijít o 
panictví před svými dalšími narozeninami. Film vznikl podle 
slavné knižní předlohy Joea Dunthornea a jde o nekonvenční 
a podmanivý příběh o dospívání.

Šmoulové 3D
Smurfs / USA 2011 / 102 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 160 Kč, 
děti do 15 let 135 Kč
Režie: RAJA GOSNELL / Hrají: Jonathan Winters, Alan Cumming, Neil Pa-
trick Harris, Katy Perry, George Lopez, Hank Azaria  ad.
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, 
uvádí na plátna kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. 
Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a bě-
hem následného pronásledování všichni společně projdou 
kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo 
doprostřed newyorského Central Parku...

Šéfové na zabití
Horrible Bosses / USA 2011 / 100 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
RRežie: SETH GORDON / Hrají: Jennifer Aniston, Colin Farrell, Jason Ba-
teman, Julie Bowen, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Lindsay Sloane ad.
Pro Nicka, Kurta a Dalea by jedinou věcí, která by jejich ka-
ždodenní dřinu udělala aspoň trochu snesitelnější, bylo ro-
zemlít jejich netolerantní šéfy na prach. Bateman, Sudeikis a 
Day hrají tři smůlou pronásledované pracující, zatímco Spa-
cey, Farrell a Aniston jsou jejich nesnesitelní šéfové.

Mr. Nice
Velká Británie 2010 / 121 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
Režie: BERNARD ROSE / Hrají: Rhys Ifans, Chloë Sevigny, David Thewlis, 
Elsa Pataky, Andrew Tiernan, Jack Huston, Jamie Harris ad.
Pravdivý příběh drogového krále. Howard Marks, držitel ox-
fordského diplomu, ještě na univerzitě poznal příjemné účin-
ky měkkých drog, a přestože se původně chtěl věnovat uči-
telské kariéře, vstoupí do lukrativnějšího byznysu. Ilegální 
dovoz marihuany je v šedesátých letech tak výnosný! 

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

Lidice 
úterý 2. 8.  
20.00 hod.
ČR, Polsko 2011 / 126 min. 
/ od 12 let / D-Cinema / 80, 
90 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                    
čtvrtek 4. 8.  
20.30 hod.
Francie, Itálie, Dánsko, 
Švédsko 2011 / D-Cinema / 
přístupný / 130 min / 50, 60 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.

Jana Eyrová
neděle 7. 8.  
18.00  hod. 
Jane Eyre / Velká Británie, 
USA 2011 / 115 min. / od 12 
let / titulky / D-Cinema / 70, 
80 Kč
Režie: CARY FUKUNAGA / Hra-
jí: Mia Wasikowska, Michael 
Fassbender, Jamie Bell, Hol-
liday Grainger, Judi Dench, 
Craig Roberts, Sally Hawkins, 
Imogen Poots, Sophie Ward, 
Tamzin Merchant, Jayne 
Wisener, Simon McBurney ad.
Hrdinka, která nepře-
stává inspirovat gene-
race čtenářů a diváků 
po celém světě se vra-
cí v odvážném filmovému zpracování režiséra Cary Joji Fu-
kunaga (Sin Nombre). V hlavních rolích romantického dramatu se 
představí Mia Wasikowska (Alenka v říši divů) a Michael Fassbender 
(Hanebný parchanti). Režisér Fukunaga vypráví životní příběh 
Jany Eyrové (Mia Wasikowska) prostřednictvím flashbacků, 
které mapují dramatické a pohnuté situace, jež zoufalou a 
vyděšenou mladou ženu přivedly až do domu duchovního 

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

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, doko-
nale zasazenou do naší doby. Zvláštním způsobem 
tak recykluje klezmer a zasazuje jej do moderních 
aranží, kterésobě spojují židovskou tradici a mystiku se 
současným soundem a postmoderním přístupem. Od 
svého založení v roce 1986 oslavují The Klezmatics es-
tetický naturel hudby jidiš s prvky, které by se daly označit 
jako taneční, divoké, provokativní, duchovní či reflexivní. 
Během večera vystoupí domácí klezmer band Rabi-
Gabi aus G. (mj. Stanislav Gabriel, Evžen Uher ad.).

Předprodej: UH - kino Hvězda (pokladna@mkuh.cz; 602 
616 113), Record, MIC, Vichr; ZLÍN – hudebniny Forte a 
IC v těchto městech: KUNOVICE, BUCHLOVICE, UB, ZLÍN, 
LUHAČOVICE, STRÁŽNICE, VESELÍ N. MORAVOU.

www.klezmatics.com

První zpracování románu ze všech, 
které jsem viděl, kterému se poda-
řilo podchytit realistické prvky toho 
vyjímečného díla pozdního roman-
tismu a maximálně potlačit lacinost 
a podbízivou dojemnost, kterým se 
pochopitelně Bronteová ve své době 
nemohla zcela vyhnout...
Bart - www.csfd.cz

otce Johna Riverse (Jamie Bell), v jehož harmonické domác-
nosti se chce nadobro odstřihnout od minulosti… Jane jako 
malá holka osiřela a ujala se jí teta, paní Reedová (Sally Ha-
wkins), která s ní zacházela jako s kusem hadru. Když jí bylo 
deset, vyhodila ji z domu. Její další kroky vedly do charitní 
školy v Lowood, kde se k ní nechovali o mnoho líp. Přesto 
měla takhle životní etapa dvě výhody: chytrá Jane tu získa-
la dobré vzdělání a navíc poprvé v životě našla spřízněnou 
duši v podobě kamarádky Helen Burnsové (Freya Park). Její 
nevyléčitelná nemoc donutí Jane spálit mosty a vydat se z 
relativního bezpečí internátní školy vstříc nejistému osudu. 
Shodou náhod se ocitne na odlehlém panství Thornfield, 
kterému pevnou rukou vládne charismatický pan Roches-
ter (Michael Fassbender). Zde získá práci guvernantky dívenky, 
kterou má Rochester ve svém opatrovnictví. Skromná a in-
teligentní Jane se stane oblíbenkyní hospodyně, paní Fair-
faxové (Judi Dench), a kupodivu i samotného pána domu, kte-
rý v ní nalezne spřízněnou duši. Bohužel ani na Thornfieldu 
ji štěstí nepokvete, můžou za to zdánlivě nevysvětlitelné 
a dost strašidelné úkazy, ke kterým tu dochází, a také čím 
dál temnější Rochesterovy nálady. Děsivá noc, po které už 
nic nebude jako dřív, ji donutí k dalšímu útěku. Tuší však, že 
Thornfield neopouští navždy. Přitažlivost jejího majitele je 
magická a city, které se v Jane probudily, silnější než jeho 
temná povaha.

Paul
středa 10. 8.  
20.00 hod.  
USA 2011 / 104 min. / od 12 
let / titulky / D-Cinema / 70, 
80 Kč
Režie: GREG MOTTOLA / Hra-
jí: Simon Pegg, Nick Frost, 
Seth Rogen, Jason Bateman, 
Bill Hader, Jane Lynch, Kris-
ten Wiig, Jeffrey Tambor ad.
Nedali byste si blíz-
ké setkání? Paul je 
mimozemšťan z Oblas-
ti 51. Ano, to je to 
nejstřeženější místo 
v Americe, kde před 
šedesáti lety údajně 
přistálo UFO. Celou tu dobu vládci světových mocností Paula 
informačně vytěžovali. A protože jim už nemá co říct a začíná 
mít strach, že by se mu vědci mohli podívat nejen na zoubek, 
jednoduše zdrhne a stopne první auto, které by ho mohlo 
odvézt do bezpečí. Šťastnou náhodou v něm jedou dva týpci, 
kteří k němu mají nečekaně blízko. Britská herecko-scenáristická 
dvojice Nick Frost a Simon Pegg už světu prezentovala svůj specifický 
pohled na problematiku zombies (Soumrak mrtvých) a sériových vražd 
v malebných maloměstech (Jednotka příliš rychlého nasazení) a teď se s 
vytříbeným smyslem pro humor pouštějí do rozkrývání Akt X.

Strom života     
středa 17. 8. 
20.00 hod.   
The Tree of Life / USA 2011 / 
138 min. / od 12 let / titulky 
/ D-Cinema / 70, 80 Kč
Režie: TERRENCE MALICK 
/ Hrají: Brad Pitt, Sean 
Penn, Jessica Chastain, Kari 
Matchett, Fiona Shaw, Joan-
na Going, Kimberly Whalen, 
Jennifer Sipes ad.
Texas, 50. léta minulého 
století. Jack O’Brien si 
prošel dětstvím plným 
her a krásné nevinnos-
ti. Dospívání mu však 
přináší rozčarování 
a vztah s jeho otcem, 
který by mu pomohl 
tímto nelehkým ob-
dobím projít, je dosti 
komplikovaný. Jack je 
ztracenou duší v mod-
erním světě, která si 
klade řadu otázek a 
snaží se v životě zorien-
tovat. Kde je pravda? Co 
je věčnost? Jak vznikl život… Hvězdně obsazený snímek je 
poctou životu, přírodě a světu kolem nás, jenž se nám odha-
luje jako symfonie. Postupně, obraz po obrazu nám přináší 
epický a dokonalý příběh, který je aktuální dnes stejně jako 
před více než půl stoletím. Snímek získal letos v Cannes Zlatou pal-
mu za nejlepší film.

Fimfárum – Do třeti-
ce všeho dobrého                

čtvrtek 4. 8.  21.30 hod.   Pro děti aj rodiny
ČR 2011 / 75 min. / přístupný / zdarma
Režie: VLASTA POSPÍŠILOVÁ, KRISTINA DUFKOVÁ, DAVID SÚKUP / Hrají: 
Jan Werich, Jiří Macháček, Miroslav Krobot, Ota Jirák, Roman Říčař, Mi-
roslav Vladyk ad.
Ve třetím Fimfáru pohádky poprvé spojuje i doba, ve které 
se odehrávají. Jde o polovinu 20. století, dobu vlastně 
nedávno minulou, která má ještě řadu pamětníků, ale 
zároveň již svůj sentiment a nostalgii. Společný je pohád-
kám i filmový motiv, protože všechny se svým způsobem 
vztahují k filmu. Od loutkového filmového týdeníku (Jak 
na Šumavě obři vyhynuli), přes staré filmové archivy a do 
nich trikově vloženou loutkou, hrající mezí živými lidmi 
(O kloboučku s pérkem sojčím), až po loutkové citace ze 
slavných filmů (Rozum a Štěstí).

The Doors – When 
You´re Strange                

pátek 5. 8.  21.30 hod.   Hudba a film
USA 2009 / 86 min. / od 12 let / titulky / zdarma
Režie: TOM DICILLO / Hrají: Jim Morrison, Johnny Depp, John Densmore, 
Robby Krieger, Ray Manzarek, Jim Ladd ad.
První celovečerní dokumentární film o skupině The Doors 
napsal a režíroval Tom DiCillo a komentář namluvil John-
ny Depp. Tvůrci v něm odkrývají dosud nezveřejněné 
záběry proslulé čtyřčlenné rockové kapely. Snímek staví 
na záběrech natočených v letech 1966 - 1971, tedy od 
vzniku kapely až do smrti Jima Morrisona. Vedle výstřelků 
Jima Morrisona je to také příběh Raye Manzareka, Robby-
ho Kriegera a Johna Densmora – muzikantů, jejichž důraz 
na uměleckou svobodu a odmítání kompromisu inspiroval 
nejednu generaci. Na Sundance Film Festival 2009 byl snímek nomi-
nován na Cenu Velké poroty v kategorii dokument.

Na vlásku                

čtvrtek 11. 8.  21.30 hod.   Pro děti aj rodiny
USA 2010 / 109 min. / přístupný / dabing / zdarma
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 hradu 
svých rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži a touží po 
dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera s bujnou fantazií 
a odhodlá se s pomocí temperamentního bandity provést 
velký husarský kousek. 

Knoflíkáři                

pátek 12. 8.  21.30 hod.   3x za V. Dlouhým
ČR 1997 / 102 min. / přístupný / zdarma
Režie: PETR ZELENKA / Hrají: Pavel Zajíček, František Černý, Michaela 
Pavlátová, Jan Čechtický, Zuzana Bydžovská, Vladimír Dlouhý ad.
Film sestávající ze šesti povídek, které většinou černě 
humornou, ironickou, mnohdy i trpce hořkou formou 
vyprávějí o jednom dávném prokletí, lidské nevěře, podi-
vných   úchylkách,    nečekaném  zázraku   i    pokryteckém

           

ART Letní kino Zlatý fond / ART

Soutěž o předpremi-
éru filmu Alois Nebel
hlasování do 10. 8. / kino Hvězda
Vyhrajte některou z cen a zároveň pomozte svému 
oblíbenému kinu Hvězda zajistit nehynoucí slávu a 
mediální pozornost a podpořit ho v souboji o slavnost-
ní předpremiéru filmu Alois Nebel! Hlasujte pro kino 
Hvězda na www.vyhrajpremieru.cz! Pokud jste už 
dříve hlasovali, pak vězte, že po 14-ti dnech je možné ze 
stejné mailové adresy hlasovat opět!

(Film je adaptací úspěšné komiksové trilogie autorů 
Jaroslava 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. Hlas-
ování končí už 10. 8. a kino Hvězda je aktuálně na 
lichotivém šestém místě. Nenechte nás spadnout…  
Více na webu www.vyhrajpremieru.cz. 

Miluji Terrence Malicka a považuji ho 
za jednoho z nejinspirativnějších lidí, 
co kdy točili filmy. Jeho Strom života 
není „pure cinema“ ale čirá filozofie o 
životě a smrti aneb tím vším, o čem si 
Fontána jenom mohla zdát. Vlastně 
vůbec nechápu, jak tolik „evropský 
art“ mohl vzniknout za hollywood-
ské peníze s Bradem Pittem v hlavní 
roli. Obávám se, že ať už do kina 
přijde kdokoliv s jakýmkoliv očeká-
váním, tak toho svého se nemá šanci 
dočkat. Nikdy jsem neviděl nic tak 
monumentálního a ambiciozního 
jakým je Strom života. Zato Malicko-
va témata zůstávají stále stejně silná 
a mě blízká.
CheGuevara - www.csfd.cz

odpuštění. Mají svou vlastní vypointovanou stavbu, 
specifickou atmosféru i způsob zpracování, a přesto jedna 
druhé předává motivy vzájemně spolu komunikující a 
pozorující tytéž věci z různých úhlů. Ocenění: 4x Zlatý lev.

Čertova nevěsta                

čtvrtek 18. 8.  21.30 hod.  Pro děti aj rodiny
ČR 2011 / 90 min. / přístupný / zdarma
Režie: ZDENĚK TROŠKA / Hrají: Václav Švanda, Eva Josefíková, Sabina 
Laurinová, David Suchořípa, Jana Andresíková, Barbora Munzarová, 
František Němec, Jan Kuželka, Karel Zima, Nina Horáková ad.
Pohádka Zdeňka Trošky, která se natáčela také na zámku 
Buchlovice. Čerti patří mezi nejoblíbenější postavy českých 
pohádkářů. Určitě to platí i pro režiséra Zdeňka Trošku, 
který doposud tvořil pekelníky, kteří byli buď malí, ale 
šikovní, případně tak dobráčtí, že přinesli i z pekla štěstí. V 
adaptaci pohádky Boženy Němcové ale Čertova nevěsta 
ukáže, že s čerty skutečně nejsou žerty. To vše ve výpravné 
podívané sršící humorem, triky a hvězdami v hlavních 
rolích. V tomhle království chybí ke štěstí jen následník 
trůnu. Král (David Suchařípa) si z toho nedělá těžkou hlavu, 
ale královna (Sabina Laurinová) se trápí a pro potomka by 
se byla ochotná i upsat peklu. A protože čert  nikdy nespí, 
čeká ji i jejího manžela půlnoční dostaveníčko v Čertově 
mlýně, kde dostanou prazvláštní nabídku. V první chvíli ji 
odmítnou, ale... 

Trhák               

pátek 19. 8.  21.30 hod.  3x za L. Smoljakem
ČSSR 1980 / 94 min. / zdarma 
Režie: ZDENĚK PODSKALSKÝ ST. / Hrají: Hana Zagorová, Josef Abrhám, 
Juraj Kukura, Waldemar Matuška, Laď ka Kozderková, Ladislav Smoljak, 
Zdeněk Svěrák, Petr Čepek ad.
Novopečený autor Jíša sebere všechnu odvahu a zamíří 
na Barrandov, aby se zde zeptal na osudy svého námětu 
na film ze života současné vesnice. Překvapený scenáris-
ta se dovídá, že jeho dílo pojal režisér jako velkolepou 
show se zpěvy a tanci. Všichni - kromě produkčního - jsou 
přesvědčeni, že to bude „trhák“. Natáčení začíná, filmaři se 
přesouvají do exteriéru v obci Lipovec, kde svou přítomností 
zcela rozvrátí dosavadní poklidný život... Hudební film Trhák 
vznikl v tvůrčí dílně dvojice cimrmanologů Zdeňka Svěráka 
a Ladislava Smoljaka za vydatného přispění režiséra Zdeňka 
Podskalského. Tak trochu crazy komedie, trochu parodie 
založená na principu film ve filmu místy nechává nahléd-
nout do tvůrčí filmařské kuchyně (ovšem s pořádným nad-
hledem), hlavně je však veselou podívanou s mnoha orig-
inálními nápady a řadou líbivých písniček.

Bijásek, Malovásek, Animásek, Výstavy, Akce

Koncerty / Akce

Výstavy

Krzysztof Kieślowski 
- Stopy a vzpomínky         
22. 7. – 30. 8. / foyer kina Hvězda  
Krzysztof Kieślowski, přední osobnost polské, ale 
i evropské kinematografie, by v letošním roce os-
lavil sedmdesát let od svého narození (27. 6. 1941) 
a nedávno jsme si připomněli také patnácté výročí 
od jeho úmrtí (13. 3. 1996). Výstava „Stopy a vz-
pomínky“ připomíná  pomocí dokumentárních fo-
tografií jeho tvůrčí počátky, zrání a vrcholy tvůrčí 
činnosti. Výstava zahrnuje průřezovou sérií foto-
grafií, která mapuje celou jeho filmařskou dráhu od 
dokumentárních počátků a studia na filmové škole 
v Łodźi, až po jeho poslední filmy natočené ve Fran-
cii, Dvojí život Veroniky a trilogie Tří barev. Vernisáž 
výstavy se uskuteční v pátek 22. 7. v 16:00 hodin 
v prostorách kina Hvězda za účasti Mieczyslawa 
Kuzmického, ředitele Muzea kinematografie v 
Łodźi a dalších hostů Kieślowského retrospek-
tivy. Výstava je doprovodnou akcí letošní Letní 
filmové školy.

www.kinomuzeum.pl
 

Bijásek 

přináší projekce dětských a rodinných filmů 1-2x týdně 
v neděli a ve středu od 15.30. Po registraci a násled-
ném uhrazení 50 Kč před libovolnou filmovou projekcí 
Bijásku (kino Hvězda) získáte celoroční průkaz Bijásku. 
Výhody členství: sleva 10 Kč na každé představení, vs-
tup na bonusové projekce zdarma, možnost rodinné 
slevy, zasílání informací e-mailem ad. 

Malovásek

každou neděli od 14.30 do začátku představení 
Bijásku nabízí v prostorách kina Hvězda aktivní výt-
varné odpoledne, kde se děti mohou zdarma seznámit 
s nejrůznějšími výtvarnými technikami. Pravidelní 
návštěvníci sbírají do průkazky Malovásku (k dostání 
na místě) razítka. Za každé tři návštěvy možnost vybrat 
si volnou návštěvu filmového představení Bijásku. 

Ve druhé polovině srpna  
promítneme

Filmové premiéry
čt 18.8. - ne 21.8.   Šmoulové 3D

USA, Belgie 2011 / Režie: RAJA GOSNELL
čt 18.8., so 20.8.   Šéfové na zabití

USA 2011 / Režie: SETH GORDON 
pá 19.8.   Mr. Nice

Velká Británie 2010 / Režie: BERNARD ROSE 
čt 25.8. - ne 28.8.   Barbar Conan 3D

USA 2011 / Režie: MARCUS NISPEL 
čt 25.8. - ne 28.8.  Kovbojové a vetřelci

USA 2011 / Režie: JON FAVREAU 
čt 25.8. - st 31.8.  Muži v naději

ČR 2011 / Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK 
po 29.8. - út 30.8.  Green Latern 3D

USA 2011 / Režie: MARTIN CAMPBELL 

ART
st 17.8.  Strom života

USA 2011 / Režie: TERRENCE MALICK 
st 24.8.  Hanna 

USA , Německo, V. Británie 2011 / Režie: JOE WRIGHT 
st 31.8. Dvojí život Veroniky

Francie, Polsko 1991 / Režie: KRZYSZTOF KIESLOWSKI 

Letní kino
čt 25.8.  Medvídek Pú

USA 2011 / Režie: STEPHEN J. ANDERSON 
pá 26.8.  Glastonbury

Velká Británie 2006 / Režie: JULIEN TEMPLE 

www.mkuh.cz

Animásek  

(dětské animační dílny) bude nově probíhat každou 
středu od 16.00 do 17.30 hod. v prostorách kina 
Hvězda. Děti se mohou od 1. 9. hlásit do dvou kroužků 

– začátečníci a pokročilí. Vstupní poplatek je 200 Kč. V 
průběhu školního roku se seznámí s animačními tech-
nikami, vyzkouší si každou profesi, která s animací sou-
visí - scénář, střih, animace, vložení hudby, titulků. Vzni-
kat budou zejména kratší animovaná dílka. Ti méně 
zkušení animátoři se nemusí bát, pracovat se bude 
ve skupinách podle už nabytých zkušeností, takže si 
každý přijde na své. Přichystáno mnoho překvapení v 
podobě nejrůznějších hostů, případně výletů. Výhody 
členství: slevy na filmové projekce Bijásku, informace o 
chystaných akcích e-mailem, výlet Animásku, návštěva 
festivalu animovaného filmu, závěrečná veřejná 
prezentace s udílením absolventských diplomů. 

Nepropásněte: od září se znovu rozběhnou 
školní sezóny Bijásek, Malovásek a Animásek!  

Malovásek a Animásek 
finančně podporuje 

Megapříjemná komedie s jedním 
opravdu nečekaným zvratem na konci 
a spoustou originálních nápadů a 
odkazů na filmy... Samotnej Paul je 
skvěle udělanej a ta postava je super. 
Drtivou většinu jeho vtípků sice bylo 
vidět v traileru, ale ve filmu zase obje-
víte jeho dobráckou stránku...
Superpero - www.csfd.cz

Zlatý fond a ART: využijte možnosti slev na kvalitní 
filmy a další výhody členství! 
Zlatý fond 
tradičně nabízí každý čtvrtek od 16 hodin projekce domácích 
i zahraničních klenotů kinematografie. Novou průkazku 
(50 Kč) si můžete vyřídit a vyzvednout před filmovými pro-
jekcemi Zlatého fondu a ARTu (Hvězda, Mír) od 24. 8. 2011. 
Výhody členství: vstup zdarma na všechny projekce ZF v UH 
v sezóně 2011/2012, zasílání informací e-mailem, možnost 
zápůjček DVD, VHS a filmových publikací z archívu MK UH 
(výpůjční řád a aktuální seznam DVD a VHS najdete na webu 
www.mkuh.cz), levnější vstupné na mimořádné akce MK UH 
i AČFK o 50 % levnější průkazka ARTkina, prémie ZF a slevové 
vstupy na koncerty Městských kin ad. 

ART (filmový klub)
láká už mnoho let na projekce převážně v úterý a středu v kině 
Hvězda od 20.00, mimořádně i v kině Mír. Kvalitní klubové a 
cenami ověnčené filmové tituly. Filmy jsou opatřeny úvody 
a doplněny různými bonusy. Průkazku ARTu na rok 2011 (s 
platností 1. 1. – 31. 12. 2011) si za 60 Kč můžete (po registraci 
do našeho systému) zakoupit před představením ART nebo 
Zlatého fondu. Výhody členství: sleva 10 Kč na všechny pro-
jekce ARTU a filmy Projektu 100, slevy na několika desítkách 
seminářů a filmových přehlídek MKUH a AČFK, 50% sleva na 
průkazku Zlatého fondu, zdarma prémie ARTu, informace 
mailem, přistup do bohaté videotéky MKUH ad.


