
Kancelář
nám. Míru 951 

686 01 Uherské Hradiště
telefon: +420 576 514 200 

e-mail: info@mkuh.cz

Pokladna
Otevřena denně 60 minut 

 před začátkem 
 prvního představení.  

Informace 
 a rezervace vstupenek: 

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

e-mail: pokladna@mkuh.cz 

15.–31. srpna
srpen 2

Hvězda běží na 
plné obrátky

 
...vždyť se také prázdniny blíží ku kon-

ci a za námi je už několik týdnů pro-
vozu po generální rekonstrukci. Váží-

me si těch, kteří k nám opakovaně za-
vítají a i pro nové návštěvníky máme 
připraven pestrý a zajímavý program. 

Uvedeme asi velmi očekávané Šmou-
ly a Vejdělkovy Muže v naději. Na konci 

srpna se sešla trojice filmů vycháze-
jící z komiksové podoby (Barbar Conan, 
Kovbojové a vetřelci, Green Lantern), připo-

mínáme i skvělý hudební a vizuální 
pamlsek v podobě U2 3D.

Nadto do kina vracíme trojku Trans-
formers i posledního Harry Pottera. Po-
kračuje také nabídka našeho letního 

kina ve Smetanových sadech (v srpnu 
čtvrtky a pátky s upraveným začát-

kem od 20.45). Děkujeme za přízeň 
u akce podpořte premiéru s nádra-

žákem Aloisem Nebelem. Skončili jsme 
na území celé ČR na šestém místě a 
na počátek října už chystáme premi-
éru i s režisérem a dalšími hosty. Ve 

foyeru kina do konce srpna probíhá 
výstava k osobnosti režiséra Krzysztofa 
Kieslowského (dožil by se letos 70-ti let) 

a tak určitě 30.8. nepropásněte jeho 
digitálně zrestaurovaný Dvojí život 

Veroniky).

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

bonusech (např. rodinné vstupné; sle-
va na některé snímky 3D pro děti do 

15-ti let ad.) a připravovaných pro-
jektech pro nový školní rok (Zlatý fond, 
Animásek, Bijásek, Malovásek). Chystáme 
i na zkoušku speciální projekce pro rodiče 
s menšími dětmi či projekce pro seniory – v 

obou případech se snížením vstup-
ným i zvukem. 

Těšíme se na vás!

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

každou středu 
 16.00-17.30 Animásek

animační dílny pro děti 9 - 15 
let (začátečníky i pokročilé)

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

Auta 2 3D
Cars 2 3D / USA 2011 / 110 min. / přístupný /dabing / 3D-Cinema / 155 
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. 

Auta 2
Cars  2 / USA 2011 / 110 min. / přístupný /dabing / D-Cinema / 90 Kč

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. Zlý 
čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během 
následného pronásledování všichni společně projdou kouzel-
ným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo dopro-
střed 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.

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...  

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 no-
vou dimezi filmového prostoru, kde se divák stane „přímým“ 
účastníkem vyprodaných koncertů U2. 

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). 

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... 

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 ote-
vřené 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.

Naše tipy 
 
Muži v naději 
čtvrtek 25. 8. - středa 31. 8. 
Scenárista a režisér Jiří Vejdělek přichází po úspěšné ko-
medii Ženy v pokušení s novým snímkem věnovaným 
tentokráte mužům. Ústřední otázka této komedie zní, zda 
může být nevěra základem šťastného manželství.

Šmoulové 3D 
čtvrtek 18. 8. - neděle 21. 8. 
Šmoulové se stali evropským i světovým fenoménem, kte-
rý pronikl na stránky comiksů, knih, na televizní obrazovky, 
do videoher a také na pulty obchodů s hračkami, kde se 
prodalo  přes 300 milionů jejich modrých figurek. Nyní při-
cházejí Šmoulové na plátna kin ve 3D podobě.

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. / od 12 let / 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

20.45 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 / 75 Kč 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. út 16.30 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 3D – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. /  dabing / 3D-Cinema / 120 Kč 

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

24. st 17.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 3D – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / dabing / 3D-Cinema / 120 Kč

20.00 Hanna – USA, Německo, Velká Británie 2011 / 111 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 70, 80 Kč ART

25. čt 16.00 Barbar Conan 3D – USA 2011 / 110 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 130 Kč

18.00 Kovbojové a vetřelci – USA 2011 / 115 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 80 Kč 

20.00 Muži v naději – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč 

20.45 Medvídek Pú – USA 2011 / 70 min. / přístupný / dabing / zdarma / Letní kino Smetanovy sady Letní kino

26. pá 16.00 Barbar Conan 3D – USA 2011 / 110 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 130 Kč

18.00 Muži v naději – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč 

20.00 Kovbojové a vetřelci –USA 2011 / 115 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 80 Kč

20.45 Glastonbury – Velká Británie 2006 / 138 min. / přístupný / titulky / zdarma / Letní kino Smetanovy sady Letní kino

27. so 16.00 Barbar Conan 3D – USA 2011 / 110 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 130 Kč

18.00 Kovbojové a vetřelci – USA 2011 / 115 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 80 Kč

20.00 Muži v naději – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč

28. ne 16.00 Barbar Conan 3D – USA 2011 / 110 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 130 Kč

18.00 Muži v naději – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč 

20.00 Kovbojové a vetřelci – USA 2011 / 115 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 80 Kč

29. po 18.00 Green Lantern 3D – USA 2011 / 105 min. / přístupný / titulky / 3D-Cinema / 130 Kč 

20.00 Muži v naději – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč

30. út 18.00 Green Lantern 3D – USA 2011 / 105 min. / přístupný / titulky / 3D-Cinema / 130 Kč 

20.00 Muži v naději – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč

31. st 17.30 Muži v naději – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč

20.00 Dvojí život Veroniky – Francie, Norsko, Polsko 1991 / 98 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 50, 60  Kč ART

1. čt 15.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 3D – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / dabing / 3D-Cinema / 120 Kč

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

20.30 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D – USA 2011 / 137 min. / 3D-Cinema / 120 Kč

2. pá 15.00 Harry Potter a Relikvie smrti - 2 3D – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / dabing / 3D-Cinema / 120 Kč 

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

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

Barbar Conan 3D
Conan the Barbarian / USA 2011 / 110 min. / od 12 let / titulky / 3D-Ci-
nema / 130 Kč 
Režie: MARCUS NISPEL / Hrají: Jason Momoa, Bob Sapp, Rachel Nichols, 
Stephen Lang, Ron Perlman, Saïd Taghmaoui, Rose McGowan ad.
Osudy barbara Conana při jeho cestě napříč Hyborií, aby 
pomstil smrt svého otce a vyvraždění své rodné vesnice. Re-
make dnes již kultovního fantasy filmu podle knihy Roberta 
E. Howarda pojednává o bojovníku Conanovi (Jason Momoa), 
kterému v mládí barbaři zavraždili otce (Ron Perlman) a matku. 
Conan je vržen do otroctví, ale po nějaké době uprchne a ne-
myslí na nic jiného než na pomstu. 

Kovbojové a vetřelci
Cowboys & Aliens / USA 2011 / 115 min. / přístupný / dabing / D-Cine-
ma / 80 Kč 
Režie: JON FAVREAU / Hrají: Daniel Craig, Olivia Wilde, Harrison Ford, 
Sam Rockwell, Clancy Brown, Noah Ringer, Paul Dano ad.

Už zase na nás útočí mimozemšťané. Jejich prvotním cílem 
se stal Divoký západ a doba kdy všem, kdo tu chtěli přežít, vi-
sely kolty proklatě nízko. Na všech klíčových postech najdete 
filmové ikony, ať jsou to producenti Steven Spielberg a Ron Howard, 
scenáristé Star Treku a Transformers Roberto Orci a Alex Kurtzman 
a především režisér Jon Favreau (Iron Man). Před kamerou pak 
uvidíte Daniela Craiga (aktuální James Bond) a Harrisona Forda.

Muži v naději
ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč 
Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / Hrají: Jiří Macháček, Bolek Polívka, Simona Stašo-
vá, Petra Hřebíčková, Éva Vica Kerekes, Emma Smetana ad.
Scenárista, režisér a producent Jiří Vejdělek přichází po 
úspěšné komedii Ženy v pokušení s novým snímkem věno-
vaným tentokráte mužům. Ústřední otázka této skvěle obsa-
zené komedie zní, zda může být nevěra základem šťastného 
manželství. Šarmantní bonviván Rudolf (Bolek Polívka) je o 
tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bo-
jovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se 
nesmí nudit …!!!” 

Green Lantern 3D
 USA 2011 / 105 min. / přístupný / titulky / 3D-Cinema / 130 Kč 
Režie: MARTIN CAMPBELL / Hrají: Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter 
Sarsgaard, Mark Strong, Temuera Morrison, Jon Tenney ad.

Testovací pilot je obdarován mystickým zeleným prstenem, 
který mu propůjčí nadpozemské síly a také členství v mezi-
galaktické eskadře, jejíž ukolem je udržovat mír ve vesmíru... 
Film byl natočený podle stejnojmenného sci-fi komiksu.

The Klezmatics (USA) 

24. září, kino Hvězda 

www.mkuh.cz

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

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 obsa-
zený snímek je poctou 
životu, přírodě a světu 
kolem nás, jenž se nám 
odhaluje jako symfo-
nie. Postupně, obraz po 
obrazu nám přináší epický a dokonalý příběh, který je aktuál-
ní dnes stejně jako před více než půl stoletím. Snímek získal le-
tos v Cannes Zlatou palmu za nejlepší film.

Hanna                    
středa 24. 8.  
20.00 hod.
USA, Německo, Velká Bri-
tánie 2011 / 111 min. / od 
12 let / titulky / D-Cinema / 
70, 80 Kč
Režie: JOE WRIGHT / Hrají: 
Saoirse Ronan, Eric Bana, 
Cate Blanchett, Olivia Wil-
liams, Michelle Dockery, Tom 
Hollander, Jessica Barden ad.
Hanně (kterou si zah-
rála na Oscara nomi-
novaná Saoirse Ronan 
z filmu Pokání, taktéž 
v režii Joea Wrighta) je 
šestnáct let. Je bystrá, 
zvídavá a je to milu-
jící dcera. Je výjimečná 
svou silou, vytrvalostí 
a zkušenostmi vojáka 

– to proto, že vyrůstala 
v divočině na severu 
Finska, kde ji vychoval 
ovdovělý otec Erik (Eric 
Bana), bývalý agent CIA. 
Erik Hannu naučil lovit, 
podroboval ji extrém-
nímu výcviku sebeo-
brany a s pomocí pouhé 
jediné encyklopedie a 
knihy pohádek jí nah-
radil veškerou školní 
docházku. Hannin život 
se nepodobá životu 
žádného z jejích vrstevníků – pro ni byla výchova současně 
i výcvikem, to vše ve snaze udělat z ní dokonalého zabijáka. 
Ale Hannina rodina má ve světě nevyřízené účty a Erik si se 
smíšenými pocity hrdosti a obav uvědomuje, že už svou dce-
ru nemůže dále držet na jednom místě. Tento okamžik Han-
nina dospívání je pro ni velice drsný – je nucena se od Erika 
odloučit a vydává se na misi, která jí byla od samého počátku 
souzena. Než se jí podaří znovu se podle plánů sejít s otcem 
v Berlíně, je zadržena agenty, které za ní vyslala nemilosrd-
ná špionka Marissa Wieglerová (držitelka Oscara Cate Blanchett). 
Marissa, která se špionážní činnosti věnuje celý život, ukrývá 
řadu let tajemství, jež ji s Hannou a Erikem spojují. Hanna, 
která je zadržována v podzemním komplexu pod marockou 
pouští, se brzy svým věznitelům postaví na odpor...

Akční thriller s prvky pohádky od bra-
tří Grimmů, asi tak by se dal charakte-
risovat tento počin:-) Teenagera Serša 
Ronan mě ale ve své poněkud drsné 
roli velmi mile překvapila, byla skvěle 
připravená a její koordinace pohybů 
byla prostě úžasná, určitě toho má 
ještě hodně před sebou a akční tipy 
ji do budoucna spolehlivě sednou, 
Blanchett v záporné-chladnokrevné 
roli agentky CIA rovněž (tady v tomto 
ohledu, je to ale tak všechno). Děj byl 
trochu klišovitý a lehce předvídatelný, 
máme tu vyloženě kladné a záporné 
charaktery, které není těžké rozeznat 
už od začátku, je tu spousta nadu-
pané akce, různých druhů bojových 
umění, film má spoustu rychlých 
střihů, dlouhých záběrů, choreografie 
je tu zmáknutá na jedničku, elektro-
nická hudba od Chemiků, tady byla 
velmi silným článkem, film hodně 
oživila, film občas nepostrádal i vtip a 
některé humorné dialogy byly oprav-
du značně komické...
Karlos80  - www.csfd.cz

Akurat (PL) + Los Perdidos 
+ Rasta Führer + Afarastafa

7.  10. 20.30 hod. / klub Mír
 V pátek 7. 10. se v klubu Mír v Uherském Hradišti 
chystá velká reggae-ska-rock party. Hvězdou 
večera bude skupina Akurat, která je jednou s 
nejpopulárnějších polských kapel pravidelně koncer-
tujících v zahraničí. Přestože texty jsou v rodné polštině, 
odehrála skupina už přes 100 koncertů v klubech i na 
známých rockových festivalech ve Velké Británii, Dánsku, 
Norsku, Německu, Rakousku, Slovensku a v České repub-
lice (Mighty Sounds, Hrachovka, Mišmaš). Hned první 
album skupiny „Pomarańcza“ se setkalo s okamžitým 
úspěchem díky hitům „Hahahaczyk”a „Lubię mówić z 
Tobą”. Nejinak tomu bylo i u následujících desek, které 
přinesly nepřeslechnutelné kusy „Do prostego człowieka“ 
nebo „Fantasmagorie“ a stejně jako písně z prvního 
alba se v Polsku umísťovaly v TOP žebříčcích po několik 
týdnů a bylo k nim natočeno také mnoho podařených 
videoklipů (viz. YouTube).  Navzdory ekonomickým 
krizím, měnícímu se klimatu a politickým válkám si skupi-
na Akurat zachovala svůj optimistický náhled na život a 
i díky němu získává stále více příznivců (jen na Face-
booku jich má přes deset tisíc). 
Koncert podpoří výtečný ska-punk spolek z Holešova Los 
Perdidos, originální reggae/ska kapela Rasta Führer (Ji-
hlava) a na afterparty v baru se předvede „živý DJ“ AfaR-
astaFa (Brno) s vlastní kombinací reggae a hip-hopu.

Cena vstupenky: 120 Kč (předprodej), 150 Kč
Předprodej viz. The Klezmatics.
 
www.akurat.pl, www.facebook.com/akurat

Dvojí život Veroniky
středa 31. 8.  
20.00  hod. 
La Double vie de Véronique / 
Francie, Norsko, Polsko 1991 / 
98 min. / od 12 let / titulky / 
D-Cinema / 50, 60 Kč
Režie: KRZYSZTOF KIESLOWS-
KI / Hrají: Irene Jacob, Alek-
sander Bardini, Wladyslaw 
Kowalski, Jerzy Gudejko, 
Philippe Volter ad.
Zvláštní příběh dvou 
identických dívek – Pol-
ky a Francouzky – lze 
vnímat v nejrůznějších 
rovinách. Divákovi se 
záměrně otvírá nekonečný prostor pro úvahy a reflexe. Za-
tímco „polská“ Veronika dává před láskou k muži přednost 
lásce k hudbě, a proto také umírá, „francouzská“ Veronika 
volí zdánlivě „příjemnější“ životní cestu. Obě ženy, které se 
náhodně setkají jen na dálku a na kratičký okamžik, trpí stej-
nou srdeční nemocí, mají stejná gesta, používají stejné před-
měty. Také vztah k otcům je velmi podobný. Zatímco první 
umírá pro lásku k umění, druhá nachází - jakoby v podvě-
domí poučena jejím údělem - životní lásku k muži, který je 
možná strůjcem jejich příběhu... Snímek získal na filmovém festi-
valu v Cannes v roce 1991 cenu za nejlepší herecký výkon, cenu FIPRESCI 
a také byl nominován na Zlatou palmu. Nová digitalizovaná kopie filmu!

Čertova nevěsta                
čtvrtek 18. 8.  20.45 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... Za pár měsíců se královně narodí princez-
na Štěpánka. Roste jako z vody a nejlíp je jí se Štěpánem, 
synem královniny komorné. Krátce před osmnáctými naro-
zeninami se Štěpánka dozví o paktu, který kdysi její matka 
přece jen s čerty uzavřela.

Trhák               
pátek 19. 8.  20.45 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.

ART Letní kino Zlatý fond / ART

Druhá tráva a Robert 
Křesťan + Peter Rowan (USA)

19.  9. 20.00 hod. / kino Hvězda 
Na koncertě proběhne křest nového CD “Marcipán  z 
Toleda”.  Vstupné: předprodej 230 Kč, na místě 280 Kč

The Klezmatics (USA)
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 hud-
by jidiš s prvky, které by se daly označit jako taneční, di-
voké, provokativní, duchovní či reflexivní. Během večera 
vystoupí domácí klezmer band RabiGabi aus G. (mj. 
Stanislav Gabriel, Evžen Uher ad.).
 
V srpnu výhodná cena předprodeje! Cena vstupen-
ky: do 30. 8. 290 Kč, 1. - 20. 9. 390 Kč, na místě 450 Kč.
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

Medvídek Pú                
čtvrtek 25. 8. 20.45 hod.  Pro děti aj rodiny
Winnie the Pooh / USA 2011 / 70 min. / přístupný / dabing / zdarma
Režie: STEPHEN J. ANDERSON / Hrají: Craig Ferguson, Jim Cummings, 
Tom Kenny, Dee Bradley Baker, Gilbert Gottfried ad.

S filmem Medvídek Pú se malí diváci vrací do Stokor-
cového lesa, kde znovu ožívají nadčasové kouzlo, vtip a 
žertovná atmosféra původních krátkých filmů. Přichází 
zábava ve společnosti „přihlouplého Medvěda“ a jeho 
přátel Tygra, Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka... 
a pochopitelně také Ijáčka, který ztratil ocásek. „Celý příběh 
se odehrává v rámci jediného dne,“ popisuje režisér Don 
Hall. „Ve Stokorcovém lese začíná den jako každý jiný. Pú se 
probouzí velice hladový a nemá doma žádný med. Takže se 
vydává ho sehnat, ale jeho pouť posléze nabere zcela jiný 
směr – nejprve kvůli soutěži, ve které se mají všichni pokusit 
najít Ijáčkovi nový ocas.“ Pú později nachází vzkaz od 
Kryštůfka Robina, který zní: „Odešel sem. Moc práce. Brzo 
zpet.“ Pak ale Sova celý vzkaz pochopí zcela jinak a tvrdí, 
že jejich přítele uneslo strašlivé stvoření, zvané „Brzopet“. 
Velice záhy se všichni vydávají na napínavé dobrodružství 
ve snaze zachránit Kryštůfka Robina před imaginárním 
nebezpečím. Jak se ukazuje, medvěd, který původně toužil 
jen po trošce medíku, má před sebou náročný den.
 

Glastonbury                
 
pátek 26. 8. 20.45 hod.  Hudba a film
Velká Británie 2006 / 138 min. / přístupný / titulky / zdarma
Režie: JULIEN TEMPLE / Hrají: Björk, David Bowie, James Brown, Nick 
Cave, Joe Strummer, Thom Yorke ad.

Od roku 1970 se - prý zpravidla na zabláceném terénu - 
koná v anglickém Piltonu dnes už legendární hudební fes-
tival Glastonbury. První ročník proběhl díky “podnikavosti” 
jednoho mladého farmáře: ten vpustil na svůj pozemek pat-
náct set lidí, od každého vybral jednu libru a umožnil hudeb-
ní produkce. A pak už se festival jen a jen rozrůstal a nabýval 
na popularitě nejen u návštěvníků, ale i u hudebníků. Festi-
val Glastonbury je největší a jeden z nejdůležitějších hudeb-
ních festivalů na světě. Hostí proslulé světové hudebníky a 
kapely, koná se každoročně v anglickém městě Pilton a to 
již od roku 1970. Glastonbury se řadí mezi multižánrové fes-
tivaly, prostor je ponechán i divadlu, tanci a kabaretu. Vznik 
festivalu ovlivnila éra hippies, první ročník se konal pod 
názvem Pilton Festival a navštívilo jej 1500 účastníků. Od 
té doby se festival vypracoval na jednu z nejdůležitějších 
hudebních akci léta, vystoupili zde např. Led Zeppelin, 
David Bowie, New Order, The Smiths, The Cure, Lou Reed, 
Beastie Boys nebo U2.

Bijásek, Malovásek, Animásek

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 oslavil 
sedmdesát let od svého narození a nedávno jsme si 
připomněli také patnácté výročí od jeho úmrtí. Výsta-
va zahrnuje průřezovou sérií fotografií, která mapu-
je celou jeho filmařskou dráhu od dokumentárních 
počátků a studia na filmové škole v Łodźi, až po jeho 
poslední filmy natočené ve Francii, Dvojí život Veron-
iky a trilogie Tří barev. 

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 získání 
na místě) razítka. Za každých pět návštěv možnost vy-
brat si volnou návštěvu filmového představení Bijásku. 

V první polovině září  
promítneme

Filmové premiéry
čt 1. 9. - so 3. 9.  Harry Potter a Relikvie smrti -2 3D i 2D

USA, Velká Británie 2011/ Režie: DAVID YATES 
čt 1. 9.  Piráti z Karibiku - Na vlnách podivna

USA 2011 / Režie: ROB MARSHALL
pá 2. 9. - ne 4. 9. , pá 9. 9. - ne 11. 9.  U2 3D

USA 2007 / Režie: MARK PELLINGTON, C. OWENS
so 3. 9., pá 9. 9. - st 11. 9.   Muži v naději

Česko 2011 / Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK
ne 4. 9.  Lidice

Česko, Polsko 2011 / Režie: PETR NIKOLAEV
po 5. 9. - st 7. 9.  Auta 2 3D

USA 2011 / Režie: JOHN LASSETER, BRAD LEWIS
pá 9. 9. - st 11. 9.  Lví král 3D

USA 1994, 2011 / Režie: ROB MINKOFF, M. BRODERICK
čt 15. 9. - st 21. 9.  Saxána a Lexikon kouzel

ČR 2011 / Režie: VÁCLAV VORLÍČEK

ART
pá 2. 9.  U2 3D

USA 2007 / Režie: MARK PELLINGTON, C. OWENS 
út 6. 9.  Nauka o snech 

Francie 2006 / Režie: MICHEL GONDRY
st 7. 9.  Filmjukebox č. 2

divácký výběr filmu dle hlasování na www.filmjukebox.cz
po 12. 9.  Čekárna na dospělost

ČR 2009
po 12. 9.  Nevítaní

ČR 2009 / Režie: TOMÁŠ ŠKRDLANT
út 13. 9.  Benda Bilili!

Kongo, Francie 2010 / Režie: RENAUUD BARRET, 
FLORENT DE LA TULLAYE

út 13. 9.  Pozemšťané, koho budete volit?
ČR 2010 / Režie: LINDA JABLONSKÁ

út 13. 9.  Generace singles
ČR 2011 / Režie: JANA POČTOVÁ

st 14. 9.  Cikán
Slovensko, ČR 2011 / Režie: MARTIN ŠULÍK

st 14. 9.  H. Třeštíková a Eszter Hajdu (HU) : Filmy se sociální tematikou

Zlatý fond
čt 8. 9.  Kabinet doktora Caligariho

Německo 1920 / Režie: ROBERT WIENE
čt 15. 9.  Prolomit vlny

Dánsko / Švédsko / Francie 1996 / Režie: LARS V. TRIER

Bijásek
ne 4. 9.  Medvídek Pú

USA 2011 / Režie: STEPHEN J. ANDERSON
st 7. 9.  Rio

USA 2011 / Režie: CARLOS SALDANHA

www.mkuh.cz

Animásek  

(dětské animační dílny) bude nově probíhat každou 
středu od 16.00 do 17.30 hod. v kině Hvězda. Děti 
se mohou od 1. 9. hlásit do dvou kroužků – začátečníci 
a pokročilí. Vstupní poplatek je 250 Kč na pololetí, 400 
Kč na celý rok (absolventi mají další slevy). V průběhu 
školního roku se seznámí s animačními technika-
mi, vyzkouší si každou profesi, která s animací souvi-
sí - 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 našich dětských cyklů!  

Malovásek a Animásek 
finančně podporuje 

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.

Chápu naprosto rozdílné názory, pro-
tože je to nejden z divácky nejnároč-
nějších snímků, jaké jsem sám viděl. 
Osobně jsem byl z poloviny filmu na-
dšený (obrazově a hudebně je to pro-
stě bezkonkurenční nádhera) a z té 
druhé otrávený (příliš dlouhá pasáž 
dospívání, což jsou vlastně jen divoce 
rozstříhané fragmenty). O oprav-
dovém ději si tu divák může nechat 
pouze zdát. V obsahu k filmu zní vše 
poměrně jasně, bez něj bych byl ale 
asi z větší části ztracený. Pro mě to 
ale není největší problém, problém 
mám ten, že mě film nijak nezasáh-
nul, nedonutil mě o něm přemýšlet a 
zatím ve mně nevyvolal touhu vidět 
ho znovu. A od Malicka můžu všech-
ny jeho předchozí filmy jinak vidět i 
vícekrát do roka. Takže pro všechny, 
kteří byli stejně jako já nadšeni hlav-
ně scénámi vzniku vesmíru, planety 
země a života na ní, mohu jen dopo-
ručit stejně audiovizuálně nádherný 
opus Baraka - Odysea země.
Darren - www.csfd.cz

Jan Kuděla: Z natáče-
ní snímku Žert v Uh. 
Hradišti a okolí         
22. 7. – 30. 8. / kavárna kina Hvězda  
Výstava obsahuje několik fotografií z natáčení sním-
ku Žert (Československo, 1968), kdy barrandovský 
kolektiv filmařů v čele s režisérem Jaromilem Jirešem 
pořizoval v srpnu 1968 v Uh.Hradišti a ve Vlčnově 
záběry pro tento dnes již legendární film podle knihy 
Milana Kundery. 

Pro mě film o ženě, o její intuici, o 
jejím nadání rozumět, cítit a vědět co, 
přestože neexistuje proč. O jejím živo-
tě, jenž je jakoby žit podruhé, o čemsi 
jako zkušenosti, která přece nemohla 
být zažita...
Pohrobek - www.csfd.cz 

Zlatý fond – nejvýznamnější filmy 
domácí a světové kinematografie
cena: 50 Kč 
platnost: 1. 9. 2011 - 30. 6. 2012 
projekce: každý čtvrtek v 16.00 hod.
členství: studenti, učitelé, senioři, diváci s průkazem ART
 
výhody:    

- vstup zdarma na všechny projekce ZF
- zasílání informací  nejen o filmech mailem každý týden
- možnost zápůjček DVD i filmových publikací z archivu MKUH
- o 50% levnější průkaz ART
- slevy na semináře a přehlídky

ART – kvalitní klubové a 
oceněné snímky
cena: 60 Kč 
platnost: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
projekce: převážně úterý a středa od 20.00 hod.
 
výhody: 

- slevy od Asociace českých filmových klubů (www.acfk.cz)
- sleva 10 Kč na všechny projekce Filmového klubu a Projektu 100
- slevy na semináře a přehlídky MKUH
- přístup do videotéky MKUH
- 50% sleva na průkaz ZF
- pravidelné informace mailem

Bijásek – dětský filmový klub
cena: 50 Kč 
platnost: 1. 9. 2011 - 30. 6. 2012
projekce: každou středu a neděli od 15.30 hod.
 
výhody: 

- sleva 10 Kč na každou projekci Bijásku
-  20 Kč sleva na divadelní představení  
- rodinná sleva (při návštěvě čtyř a více rodinných příslušníků 
nárok na vstupenku zdarma) 

- pravidelné informace mailem 

Slevy a průkazy vydané Městskými kiny Uh. Hradiště
Malovásek – tvořivé 
výtvarné dílny
cena: zdarma 
platnost: 1. 9. 2011 - 30. 5. 2012
konání: každou neděli od 14.30 hod.
členství: pro děti a mládež 3-15 let
 
výhody: 

- za každých 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku
bijáskového filmu

- pravidelné informace mailem    

Animásek  – animační  dílny
cena: 250 Kč (pololetí), školní rok 400 Kč
platnost: 1. 9. 2011 - 9. 5. 2012
konání: každou středu 16.00 -17.30 hod.
členství: začátečníci nebo pokročilí 9-15 let

výhody: 
- za každých 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku
bijáskového filmu

- pravidelné formace mailem    
- návštěva Zlínských ateliérů
- hosté z oboru animace ad.

Rodinné vstupné 
2 děti do 15 let + 2 dospělí nárok na 1 vstupenku zdarma

Dárkové poukazy 
na filmová představení v hodnotě 250 Kč, 500 Kč, 750 Kč, 
1000 Kč

Děti do 3 let věku zdarma 
(bez nároku na sedadlo)           

ZTP a ZTP/P
50% sleva pro držitele průkazek ZTP, doprovod zdarma


