září 1
1.–15. září
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

V září do kina, nová
sezóna začíná
První měsíc školního roku je čas, kdy
po prázdninách rozjíždíme nové sezóny našich cyklů (Bijásek, Malovásek,
Zlatý fond kinematografie, …). Povšimněte si také prosím změny u naší
aktivity Animásku – letos přecházíme
do režimu pravidelného středečního
kroužku pro dvě kategorie (pokročilí, začátečníci) a novou nabídkou je i
dvojnásobná zkouška Baby Bio se sníženým zvukem a mírně osvíceným
sálem. Informujte se také v pokladně
nebo na našem webu o možných slevách a bonusech (např. rodinné vstupné 2+2 nebo 3+1; sleva na průkazky
ad.) a připravovaných projektech
pro nový školní rok (Zlatý fond, Animásek, Bijásek, Malovásek).
Kromě premiér (asi nejvíce se čeká
na novou Saxánu a Lvího krále ve 3D)
vracíme do kina také opakovačky
oblíbených titulů. Nepřehlédněte
ani závěrečnou porci Letního kina
Smetanovy sady. Nadvakrát 6. a 7.9.
zahájíme letošní ARTkino (v prvním
případě i s živou hudbou) – titul jste
si v obou případech zvolili na Filmjukeboxu vy. Speciální nabídku pak
představují Dny otevřených dveří (10. –
11.9.) a přehlídka No limits (12. – 18.9.;
ve spolupráci s Charitou). Připraveny
jsou i doprovodné tematické výstavy.
Těšíme se na vás!
Josef Korvas

Klezmatics (USA)
sobota 24. září,
sál kina Hvězda
www.mkuh.cz

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

1. čt 15.00 Šmoulové 3D – USA, Belgie 2011 / 102 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč
17.00 Harry Potter a Relikvie smrti – 2 – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
20.00 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D – USA 2011 / 137 min. / přístupný / dabing / 3D / 130 Kč
2. pá 15.00 Šmoulové 3D – USA, Belgie 2011 / 102 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč
17.00 Harry Potter a Relikvie smrti – 2 – USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
20.00 U2 3D – USA 2007 / 85 min. / 3D-Cinema / 120, 140 Kč
20.45 Hlídač č. 47 – ČR 2008 / 108 min. / od 15 let / ŠÚ / zdarma / Letní kino Smetanovy sady
3. so 16.00 Šmoulové 3D – USA, Belgie 2011 / 102 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 150Kč
18.00 Muži v naději – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
20.00 U2 3D – USA 2007 / 85 min. / 3D-Cinema / 140 Kč
20.45 Jára Cimrman, ležící, spící – Československo 1983 / 81 min. / přístupný / zdarma / Letní kino Smetanovy sady
4. ne 14.30 Výtvarné hry (Zábavné odpoledne plné výtvarných her) – zdarma
15.30 Medvídek Pú – USA 2011 / 70 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 50 Kč (v ceně průkazka Bijásku na celý rok!)
17.00 Lidice – ČR, Polsko 2011 / 126 min. / od 12 let / D-Cinema / 75 Kč
20.00 U2 3D – USA 2007 / 85 min. / 3D-Cinema / 140 Kč
5. po 18.00 Auta 2 3D – USA 2011 / 110 min. / přístupný /dabing / 3D-Cinema / 140 Kč
20.15 Zrození Planety opic – USA 2011 / od 12 let / 105 min. / titulky / D-Cinema / 80 Kč
6. út 15.00 Auta 2 3D – USA 2011 / 110 min. / přístupný /dabing / 3D-Cinema / 140 Kč
17.00 Zrození Planety opic – USA 2011 / od 12 let / 105 min. / titulky / D-Cinema / 80 Kč
19.00 Nauka o snech – Francie 2005 / 105 min. / přístupný / titulky / zdarma
20.45 Pavel Procházka (klávesy) + Jarek Viteker (kytara) – zdarma / Atrium
7. st 15.30 Rio 3D – USA 2011 / 96 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 70 Kč (v ceně průkazka Bijásku na celý rok!)
17.30 Auta 2 3D – USA 2011 / 110 min. / přístupný /dabing / 3D-Cinema / 140 Kč
20.00 Černá Labuť – USA 2010 / 110 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 60 Kč (bonus: průkazka FK 2011!), na průkazky zdarma
8. čt 10.00 Králova řeč – Velká Británie, Austrálie, USA / 118 min. / titulky / D-Cinema / 50 Kč (jen za dospělého diváka)
16.00 Amarcord – Itálie, Francie 1973 / 123 min. / od 12 let / titulky / na průkazku ZF zdarma, 60 Kč
18.15 Muži v naději – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
20.15 Nezvratný osud 5 3D – USA 2011 / 92 min. / od 15 let / titulky / 130 Kč
9. pá 16.00 Lví král 3D – USA 2011 / 102 min. / dabing / 160 Kč
18.00 Super 8 – USA 2011 / 112 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 80 Kč
20.15 U2 3D – USA 2007 / 85 min. / 3D-Cinema / 140 Kč
10. so 10.00 Den otevřených dveří kina Hvězda – (10.00-15.00 hod)
16.00 Lví král 3D – USA 2011 / 102 min. / dabing / 160 Kč
18.00 Muži v naději – ČR 2011 / 115 min. / od 12 let / / D-Cinema / 100 Kč
20.15 U2 3D – USA 2007 / 85 min. / 3D-Cinema / 140 Kč
11. ne 10.00 Den otevřených dveří kina Hvězda – (10.00-15.00 hod)
12.30 Animásek - ukázkové hodiny – do 15.30 hod. / zdarma
14.30 Sestavujeme filmový projektor v životní velikosti – zdarma
15.30 Lví král 3D – USA 2011 / 102 min. / dabing / 140, 160 Kč
17.30 Muži v naději – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
20.00 U2 3D – USA 2007 / 85 min. / 3D-Cinema / 140 Kč
12. po 17.30 Generace Singles – ČR 2011 / 77 min. / přístupný / 80, 90 Kč
19.00 Čekárna na dospělost – ČR 2009 / 43 min. / od 12 let / 40 , 60 Kč (v ceně i film od 20.00)
20.00 Nevítaní – ČR 2009 / 95 min. / od 12 let / 40, 60 Kč
13. út 17.00 “Tehdy a teď “ - o historii, přítomnosti a budoucnosti Oblastní charity UH – vernisáž
17.30 Benda Bilili! – Kongo, Francie 2010 / 84 min. / od 12 let / zdarma
20.00 Pozemšťané, koho budete volit? – ČR 2010 / 30 min. / od 12 let / 80 , 90 Kč (v ceně film od 20.30)
20.30 Generace Singles – ČR 2011 / 77 min. / přístupný / 80, 90 Kč
14. st 15.30 Dívka na koštěti – Československo 1971 / 80 min. / 30, 50 Kč
17.30 Cigán – Slovensko, ČR 2011 / 107 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 70, 80 Kč
19.30 H. Třeštíková, E. Hajdu: Filmy se sociální tematikou – ČR, Maď. / 120 min. / od 12 let / 40, 60 Kč
15. čt 16.00 Prolomit vlny – Dánsko, Švédsko, Francie, Nizozemsko 1996 / 159 min. / od 12 let / titulky / na průkazku ZF zdarma
19.00 Saxana a Lexikon kouzel – ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
20.30 Obhájce – USA 2011 / 118 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
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Letní kino
Malovásek
Bijásek

Filmové premiéry a novinky
ART
Koncert
Bijásek

ART
Baby Bio
ZF

Naše tipy
Zahájení nových sezón
Bijásku, Zlatého fondu,
ARTu a Animásku
Městská kina Uh. Hradiště nabízejí pro školní rok
2011/2012 hned několik slevových a doplňkových programů, do kterých se lze už nyní registrovat. Po uhrazení
poplatku získává divák vždy slevy na projekce a také mnohé další výhody. Více na www.mkuh.cz v sekci registrace.

Baby Bio
Jít se podívat na „dospělácký“ film do kina je jedna z
věcí, která rodičům, v situaci kdy mají na starost malé
dítě či děti, hodně chybí. Kino Hvězda se proto zařazuje mezi první kina v ČR, která nabízí „Baby Bio“ filmová
představení. Kočárek mohou rodiče „zaparkovat“ také
přímo v sále a vůbec nebude vadit, že dítě křičí po celou
dobu filmu! Stejně tak se počítá s přebalováním či krmením. Projekce filmů probíhá se sníženou hladinou zvuku
a částečným osvětlením. Diváci mohou vyzkoušet už
ve čtvrtek 8. září, kdy bude od 10 hodin promítán film
Králova řeč. O čtrnáct dnů později ve stejném čase poběží
v Baby Bio snímek Jana Eyrová.

Šmoulové 3D

Animásek
Malovásek
Bijásek

ART
ART
ART
Výstava
ART
ART
ART
Bijásek
ART
ART
ZF

Smurfs / USA 2011 / 102 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč
Režie: RAJA GOSNELL / Hrají: Jonathan Winters, Alan Cumming, Neil Patrick 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 kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central Parku.

Harry Potter a Relikvie
smrti - 2
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II / USA, Velká Británie 2011
/ 130 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 75 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 výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. Je to ale Harry Potter, kdo možná
bude muset postoupit oběť největší, když se přiblíží rozhodující bitva s Loredem Voldemortem.

Piráti z Karibiku:
Na vlnách podivna 3D

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides / USA 2011 / 137 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
Režie: USA 2011 / 137 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
Režie: ROB MARSHALL / Hrají: Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey
Rush, Ian McShane, Stephen Graham ad.
Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána 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 nemilosrdnou
podvodnici, která ho využívá k tomu, aby nalezla legendární
Pramen mládí...

U2 3D

USA 2007 / 85 min. / 3D-Cinema / 140 Kč
Režie: MARK PELLINGTON, CATHERINE OWENS / Hrají: Bono, Adam Clayton, 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.

Muži v naději

ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / Hrají: Jiří Macháček, Bolek Polívka, Simona Stašová, Petra Hřebíčková, Éva Vica Kerekes, Emma Smetana ad.
Scenárista, režisér a producent Jiří Vejdělek přichází po
úspěšné komedii Ženy v pokušení s novým snímkem věnovaným tentokráte mužům. Ústřední otázka této skvěle obsazené 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 bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se
nesmí nudit …!!!”

Lidice

syna a nástupce Simbu. A ten mu často přidělá hluboké královské vrásky, třeba když se (nenápadně nasměrován proradným strýčkem) vypraví do země zrádných hyen na sloním
hřbitově, za zakázanou severní hranicí stínů. Tentokrát to ještě Mufasa stihl a vyděšeného Simbu i s jeho kamarádkou Nalou zachránil. Ale neúnavný podrazák Scar jen protáhl kostnatou lví čelist a připravil další past, která tentokrát sklapla
dokonale. Zdivočelé stádo, hnané na jeho příkaz potměšilými hyenami by bezbranného Simbu určitě zadupalo do země,
ale i tentokrát ještě dokázal Mufasa zasáhnout. Při zoufalé záchranné akci však, s vydatným přičiněním svého po trůnu
toužícího bratra, zahyne... Film získal po svém prvotním uvedení v
roce 1994 více než osmdesát různých cen včetně pěti cen Grammy, tří Zlatých Glóbů a dvou Oscarů.

Super 8

ČR, Polsko 2011 / 126 min. / od 12 let / D-Cinema / 75 Kč
Režie: PETR NIKOLAEV / Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luk- USA 2011 / 112 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 80 Kč
nár, Zuzana Bydžovská, Ondřej Novák, Norbert Lichý ad.
Režie: J. J. ABRAMS / Hrají: Joel Courtney, Kyle Chandler, Elle Fanning,
Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní Ron Eldard, Noah Emmerich, Zach Mills, Amanda Michalka ad.
náhodou připletli do cesty „dějinám“. Tvůrci nejdou cestou Jsou tady… Když se skupinka teenagerů rozhodne na kameklasického válečného filmu, tragédii přiblíží skrz mezilidské ru „Super osmičku“ natočit zombie horor, ani ve snu by nikovztahy, a to zejména lásku, která stojí na počátku celého pří- ho z nich nenapadlo, že výsledek bude děsivější, než zamýšběhu. Ne každý ví, že událost, jež otřásla celým světem, zača- leli. Jeden z nejoriginálnějších tvůrců současnosti J. J. Abrams
la jako příběh obyčejného sukničkáře...
(série Ztracení, Mission: Impossible 4 spojil síly s největším
hollywoodským expertem na mimozemšťany Stevenem
Spielbergem a společně natočili film, při jehož sledování si
nutně vzpomenete na E. T. Mimozemšťana nebo na Blízká seCars 2 3D / USA 2011 / 110 min. / přístupný /dabing / 3D-Cinema / 140 Kč tkání třetího druhu. Vraťme se ale k amatérským filmařům z
Režie: JOHN LASSETER, BRAD LEWIS / Hrají: Owen Wilson, Cheech Marin, malého městečka v Ohiu, kteří názorně předvádějí, jak těžce
Tony Shalhoub, Larry The Cable Guy, Michael Caine ad.
se rodily nezávislé snímky v předdigitální éře, v sedmdesáHrdinové filmu Auta 2 společností Pixar Animation Studios a tých letech minulého století. Když zrovna na místním nádraWalt Disney Studios se vydávají na závodní okruhy. Celebritní žíčku točili vrcholnou scénu svého filmu, před jejich očima
závoďák Blesk McQueen se společně se svým nejlepším příte- po srážce s autem vykolejil nákladní vlak. Nebyla to jen tak
lem, jedinečným odtahovým vozem Burákem, vydává na zce- obyčejná nehoda, což potvrzuje přítomnost armády na místě
la nové dobrodružství do exotických zemí celého světa.
tragédie. A tím to nekončí. Ve městě mizí domácí zvířata i lidé,
místní šerif je zoufalý, oblast obsadí armáda, jejíž velitelé evidentně něco tají, je vyhlášená okamžitá evakuace…

Auta 2 3D

Zrození Planety opic

Rise of the Planet of the Apes / USA 2011 / od 12 let / 105 min. / titulky
/ D-Cinema / 80 Kč
Režie: RUPERT WYATT / Hrají: James Franco, Andy Serkis, Brian Cox, ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
John Lithgow, Freida Pinto, Tom Felton, Tyler Labine ad.
Režie: VÁCLAV VORLÍČEK / Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Jiřina
Místo evoluce … revoluce. Chtěli jsme zdokonalit lidskou rasu, Bohdalová, Petr Nárožný, Jan Kraus, Ivana Chýlková, Josef Somr ad.
místo toho jsme přišli o pozici pánů tvorstva. Zrození plane- „Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ.” Tři sta
ty opic barvitě a napínavě líčí revoluci, která vedla k tomu, že let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha
nás na piedestalu civilizace vystřídali nižší primáti. Remake lety nad Saxánou, studentkou čarodějnické školy v Říši pokultovní klasiky je unikátní v tom, že je z větší části líčen z po- hádek, která utekla do světa lidí za svou první láskou Honzou
hledu opic, a také tím, že v něm nehrají herci v maskách, ale Bláhou. Saxána nyní žije normálním životem v krásné rodinprimáti, kteří jsou jako živí. Slůvko „jako“ je velmi důležité, pro- né vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznitože většina z nich existovala pouze v počítačích trikové spo- vou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapolečnosti Weta Digital, která celý svět okouzlila Avatarem.
mněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě. Právě toto maminčino tajemství náhodou
objeví dcerka Saxánka, která se nenadálou souhrou okolností a své zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek plné trpasFinal Destination 5 / USA 2011 / 92 min. / od 15 let / titulky / 130 Kč
líků, rarachů, draků, bazilišků, šotků a morkolabů. Na malou
Režie: STEVEN QUALE / Hrají: Emma Bell, Jonathan Bennett, Jana Kra- holčičku čekají neuvěřitelná dobrodružství neznámého svěmer, David Koechner, Tony Todd, Michael Landes, Courtney B. Vance ad. ta, který se právě ocitl na pokraji zkázy. Odvážná Saxánka za
Série hororů s příměsí černé komedie pokračuje pod taktov- pomoci svých nových pohádkových kamarádů rozplétá zakou režiséra Stevena Qualea. V pokračování hororové série motaný svět pohádek, který se zlými silami snaží ovládnout
skupinu tentokrát nesleduje žádný démon ani šílenec, ale sa- komiksový gangster Crashman. Žákyni 2.B čeká nelehký úkol,
motná smrt, či přesněji řečeno samotní filmaři... Samovi (Nicho- jak se vypořádat se všemi nástrahami podzemní říše, přelstít
las D’Agosto) tentokrát připadne úloha zachránce, má zachránit komiksového gangstera a dostat se zpátky domů k mamince.
život sedmi kolegů vč. svého nejlepšího kamaráda Petera a
přítelkyně Molly (Emma Bell). Hlasy těm, kteří přežijí, propůjčí
the Lucky Eight, ale z pohledu smrti měli všichni umřít na zmíněném mostě. Zarputilý posel smrti (Tony Todd), který v posled- The Lincoln Lawyer / USA 2011 / 118 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
ním díle zmizel, varuje Sama na pohřbu slovy: „Smrti se nelíbí, Režie: BRAD FURMAN / Hrají: Marisa Tomei, Matthew McConaughey,
když ji chce někdo napálit.“
Ryan Phillippe, John Leguizamo, Josh Lucas, Margarita Levieva ad.
Ve strhujícím thrilleru Obhájce ztvárnil Matthew McConaughey roli Michaela, “Micka”, Hallera, charismatického trestního advokáta v Los Angeles, jehož kanceláří je zadní sedadlo
The Lion King / USA 2011 / 102 min. / dabing / 160 Kč
vozu Lincoln Continental. Po tom, co většinu své kariéry stráRežie: ROB MINKOFF, ROGER ALLERS / Hrají: Rowan Atkinson, Matthew vil obranou drobných kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj
Broderick, Jonathan Taylor Thomas, Jim Cummings ad.
velký životní případ: obhajobu bohatého playboye z Beverly
Poprvé v Disney Digital 3D! Všude tam, kam až slunce dosáhne, se Hills, který je obviněn z pokusu vraždy. To, co se ze začátku
rozkládá spořádaná a barvitá zvířecí říše. Přísně a spravedli- jeví jako jasný případ s velkým finančním výnosem, se rychle
vě tam vládne lví král Mufasa, který udržuje rovnováhu a řád, obrátí v děsivý souboj dvou mistrů manipulace a krizi Halledrží na uzdě svého zapšklého a neustále intrikujícího bratra rova svědomí. Skvělý scénář Johna Romana vznikl podle liteScara a s láskou otců a moudrostí vládců vychovává svého rární předlohy Michaela Connellyho.

Saxana a Lexikon kouzel

Nezvratný osud 5 3D

Obhájce

Lví král 3D

Bijásek
neděle
| Malovásek
neděle
14.30 | Animásek
Bijásek
neděle
15.30 15.30
| Malovásek
neděle 14.30
| Animásek
středa 16.00

Výtvarné hry
pátek 2. 9. 20.00 hod.

USA 2007 / 85 min. / 3D-Cinema / 140 Kč
Zábavné odpoledne plné výtvarných her, kde se děti
naučí především týmové spolupráci.

Medvídek Pú
neděle 4. 9. 15.30 hod.

Winnie the Pooh / USA 2011 / 70 min. / přístupný / dabing / DCinema / 50 Kč (v ceně průkazka Bijásku na celý rok!)

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)
ART

Animásek ukázkové hodiny

Benda Bilili!
úterý 13. 9.
17.30 hod.

11. 9. 12.30 -15.30 hod.

Kongo, Francie 2010 / 84
min. / od 12 let / zdarma
Režie: RENAUD BARRET,
FLORENT DE LA TULLAYE
Ricky snil o tom, že
udělá ze Staff Benda
Bilili nejlepší orchestr Nářez. Garážový dokument o partě inv Kongu. Roger, dítě z validních konžských bezdomovců, kteří
ulice, si ze všeho nejvíc snili o zemi jménem Evropa a za pět let
přál připojit se k těmto ji svou říznou pouliční hudbou dobyli.
hvězdám kinšaského Některé momenty jsou monumentální
gheta, které brázdí a bez debat působivější než všichni miměsto na kolečkových lionáři z chatrčí třetího světa...
křeslech upravených Marigold - www.csfd.cz
ve stylu filmu Mad Max.
Hlavně je ale třeba přežít, přelstít nástrahy ulic Kinšasy a
zpěvem a tancem uniknout realitě. Film nám představuje
jeden splněný sen, pět let existence této skupiny od prvních
písní až po triumfální úspěchy na festivalech po celém světě.

Přijďte si vyzkoušet, jak jednoduše doma vytvořit svůj
krátký animovaný filmeček. A zároveň se můžete podívat na to, jak se nám dařilo v minulých letech - ukázky
již vytvořených děl. A pokud vás tato tvorba zaujme, stačí se
nahlásit do animačního kroužku, který se bude konat každou
středu 16.00-17.30 hod. Cena 250 Kč (pololetí), 400 Kč(rok), absolventi z loňska 150 Kč, 250 Kč.

Sestavení filmového
projektoru
11. 9. 14.30 hod.

V rámci Dne otevřených dveří kina Hvězda nahlédneme do zákoutí promítací kabiny a seznámíme
se s prací promítače. Následně v Malovásku vytvoříme
promítačku v životní velikosti.

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 Stokorcového 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.

Rio 3D
středa 7. 9. 15.30 hod.

USA 2011 / 96 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 70 Kč (v
ceně průkazka Bijásku na celý rok!)
Režie: CARLOS SALDANHA / Hrají: Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Rodrigo Santoro ad.
Příběh vzácného papouška jménem Blu, který žije na
malém městě se svoji paničkou Lindou.

Lví král 3D
neděle 11. 9. 15.30 hod.

USA 2011 / 102 min. / dabing / 3D-Cinema / 140, 160 Kč
Režie: ROB MINKOFF, ROGER ALLERS / Hrají: Rowan Atkinson,
Matthew Broderick, Jonathan Taylor Thomas ad.
Všude tam, kam až slunce dosáhne, se rozkládá
spořádaná a barvitá zvířecí říše. Přísně a spravedlivě
tam vládne lví král Mufasa, který udržuje rovnováhu a
řád, drží na uzdě svého zapšklého a neustále intrikujícího bratra Scara a s láskou otců a moudrostí vládců
vychovává svého syna a nástupce Simbu.
Malovásek a Animásek
finančně podporuje

Výstavy / Akce

Historie kina Hvězda Otevřené kino
Hvězda
1965 – 2011
1. – 12. 9. / foyer kina Hvězda

Bohatý pohled do historie kina Hvězda, rekonstrukce
2010/11 a akcí z poslední doby především skrze fotografie.

10. - 11.9. 10.00-15.00 hod.

Slovácké slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti jsou jedinečnou akcí svého druhu, na
které se v dvoudenním programu představuje krása
tradiční lidové kultury turistického regionu Slovácko
v plné své kráse, rozmanitosti a zároveň ryzí čistotě
a živelnosti. V rámci tradičního pojetí otevřených
objektů historických památek města bude po oba
víkendové dny otevřeno i kino Hvězda, včetně
zpřístupnění běžně nedostupných míst (promítací kabina, kopule kina ad.)

Koncerty

Druhá tráva a Robert Akurat (PL) + Los Perdidos
Křesťan + Peter Rowan (USA) + Rasta Führer + Afarastafa
19. 9. 20.00 hod. / kino Hvězda
Na koncertě proběhne křest nového CD “Marcipán z
Toleda”. Vstupné: předprodej 230 Kč, na místě 280 Kč

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 koncertujících v zahraničí.
Kapela odehrála už přes 100 koncertů v klubech i na
známých rockových festivalech ve Velké Británii, Dánsku,
Norsku, Německu, Rakousku, Slovensku a v České republice (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). Akurat si zachovala svůj optimistický náhled na život a i díky němu získává stále více
příznivců (jen na Facebooku jich má přes deset tisíc).
Koncert podpoří výtečný ska-punk spolek z Holešova Los
Perdidos, originální reggae/ska kapela Rasta Führer (JiNa sobotu 24. 9. jsme (současně jako test nových hlava) a na afterparty v baru se předvede „živý DJ“ AfaRmožností kina Hvězda) připravili koncert americ- astaFa (Brno) s vlastní kombinací reggae a hip-hopu.
kých The Klezmatics - hvězdy současné world music.
Skupina hraje hudbu se židovskými kořeny, dokonale Cena vstupenky: 120 Kč (předprodej), 150 Kč
zasazenou do naší doby. Zvláštním způsobem tak re- Předprodej: UH - kino Hvězda (pokladna@mkuh.cz;
cykluje klezmer a zasazuje jej do moderních aranží, které 602 616 113), klub Mír, Record, MIC, Vichr; Panský
v sobě spojují židovskou tradici a mystiku se současným dům Uherský Brod, Kulturní dům Veselí nad Moravou
soundem a postmoderním přístupem. Od svého založení
www.akurat.pl, www.facebook.com/akurat
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 RabiGabi aus G. (mj.
Stanislav Gabriel, Evžen Uher ad.).

The Klezmatics (USA)
24. 9. 20.00 hod. / kino Hvězda

V srpnu výhodná cena předprodeje! Cena vstupenky: 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

ART / Připravujeme

U2 3D
pátek 2. 9.
20.00 hod.

USA 2007 / 85 min. / 3DCinema / 120, 140 Kč
Režie: MARK PELLINGTON,
CATHERINE OWENS / Hrají:
Bono, Adam Clayton, Larry
Mullen Jr., The Edge ad.
Unikátní projekt – první Tak tohle je vrchol součásné filmové
3D záznam koncertu na technologie!!! Nezapomenutelný a
světě. Film byl natočen hlavně neopakovatelný zážitek, kteběhem jihoamerického rý mě vtrhl a po celou dobu nepustil.
turné Vertigo skupiny Boss321 - www.csfd.cz
U2. Neopakovatelnou
atmosféru živého vystoupení legendární U2 si mohou diváci vychutnat díky vyspělé digitální technologii 3D, vícekanálovému surround zvuku a v neposlední řadě díky pulzující atmosféře turné Vertigo, které je jedním z neúspěšnějších
koncertních šňůr vůbec. Cílem projektu je, jak řekl sám Bono,
zprostředkovat jedinečný zážitek z živého vystoupení 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.

Nauka o snech
úterý 6. 9.
19.00 hod.!

The Science of Sleep / Francie
2005 / 105 min. / přístupný /
titulky / zdarma
Režie: MICHEL GONDRY /
Hrají: Gael García Bernal,
Charlotte Gainsbourg, Alain
Chabat, Miou - Miou, Emma Michel Gondry si zaslouží (opět) vede Caunes, Sacha Bourdo ad. kou pochvalu. Zvláště za jeho nekoVítěz Filmjukebox č. 1 nečný vizuální talent a nápady. Také
/ Téma: Sny, snění, vz- za chytrý scénář vkusně balancující
pomínky. Nauka o snech na pomezí reality a snu...
je podivínským výle- Renton - www.csfd.cz
tem do kolážové říše
divů, která je vyrobena z papíru, celofánu a představ. Nauka
o snech je laškovná romantická fantazie odehrávající se v chaotickém mozku Stephana Mirouxa (Gael Garcia Bernal), mladého výstředního muže, jehož sny mu neustále napadají reálný svět. Když dřímá, stává se z něj charismatický moderátor
„Stephane TV,“ který přednáší „nauku o snech“ do papírových
kamer. Ve skutečném životě má nudnou práci ve vydavatelství Pařížského kalendáře a hyne láskou ke své sousedce
Stephanie (Charlotte Gainsbourg). Přestože je Stephanie
Stephanem zezačátku okouzlena, je zmatena jeho dětinstvím
a labilním postojem k realitě... Protože není schopen získat
si srdce Stephanie když bdí, rozhodne se hledat odpovědi
ve svých snech. Film získal v roce 2006 na katalánském MFF v Sitges
cenu poroty a na MFF v Cannes 2007 cenu za nejlepší hudbu. Náhrada za
propršený Filmjukebox č. 1 (Letní kino, 30. června). Po filmu ve foyeru
nebo atriu kina malý jazzový zákusek: Pavel Procházka (klávesy) + Jarek
Viteker (kytara). Jemný jazz pro nové kino. Jemné dobroty pro vás...

Černá Labuť
středa 7. 9.
20.00 hod.

Black Swan / USA 2010 / 110
min. / od 12 let / titulky / DCinema / 60 Kč (jako bonus
průkazka ART á 60 Kč na celý
rok 2011!); vlastníci průkazky
zdarma
Režie: DARREN ARONOFSKY / Strhujúce. A obdivuhodne odvážne Hrají: Natalie Portman, Mila natočiť adaptáciu Labutieho jazera
Kunis, Vincent Cassel, Bar- ako mainstreamovo-oscarovo sa
bara Hershey, Winona Ryder, tváriaci eroticko-paranoidno-schizoKristina Anapau ad.
frenický thriller...
Vítěz Filmjukebox č. 2 / Téma: Cervenak - www.csfd.cz
Touhy, naděje, vášně. Psychologický thriller, zasazený do prostředí newyorské baletní
scény. Vizionářský režisér Darren Aronofsky (Wrestler, Fontána, Requiem za sen) přivádí diváky na fascinující a mrazivou
cestu do nitra mladé baleríny, která se kvůli své vytoužené
roli v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou. Snímek sleduje příběh Niny (Natalie Portman), baleríny newyorského
baletu, jejíž život je, podobně jako život všech v této profesi, plně pohlcen tancem. Žije s matkou Ericou, bývalou balerínou (Barbara Hershey), která své profesní ambice nikdy
zcela nenaplnila podle svých představ a tak teď alespoň
nadšeně podporuje kariéru své dcery. Když se umělecký šéf

baletu Thomas Leroy (Vincent Cassel) rozhodne pro novou
premiéru sezóny, Labutí jezero, vyměnit stávající primabalerínu Beth Macintyre (Winona Ryder), Nina je jeho jasnou
volbou. Do souboru ale vzápětí přichází nová tanečnice Lily
(Mila Kunis), která na Leroye velmi zapůsobí svou smyslností a pro Ninu se tak okamžitě stává velkou konkurencí. “Labutí jezero” totiž vyžaduje tanečnici, která umí zahrát jak nevinnou a noblesní Bílou labuť, tak Černou labuť, která představuje lstivost a smyslnost... Výkon Natalie Portman byl oceněn
Oscarem i Zlatým glóbem za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli.

Generace Singles
pondělí 12. 9.17.30,
úterý 13. 9. 20.30

ČR 2011 / 77 min. / přístupný
/ 80, 90 Kč
Režie: JANA POČTOVÁ
Jsou svobodní, flexibilní,
ekonomicky nezávislí...
a nezadaní. Svoboda
je dnes vnímána jako Navenek není tenhle dokument
vyšší hodnota než sta- nijak moc atraktivním produktem,
bilita… Nemáme ta- ale čas od času dokáže obnažit podkovou potřebu realizo- statu problému (ano, pro mne jde o
vat se životem v páru... problém!) takovým způsobem, že
Co všechno způsobuje, vás zamrazí...
že se takto podivně jahol - www.csfd.cz
rozhodujeme? A je tomu
opravdu tak? Není spíše problémem dneška, že lidé nemohou, (ačkoliv by více než chtěli), někoho najít? Ve filmu se
příběhy hlavních postav filmu propojují s názory odborníků
na toto téma, které zasahuje do ekonomie, sociologie, psychologie, marketingu, etologie a hlavně zprostředkovaně
nebo přímo do života každého z nás. Kromě odborníků z
předpokládatelných disciplín budou ve filmu vystupovat
například i hvězdy českého pick‐up artu – vědeckého pohledu
na balení žen, majitelé seznamovacích agentur, organizátoři
víkendů pro nezadané, provozovatelé internetových seznamek nebo stále populárnějších akcí typu speed‐dating atd.
Film vznikl v koprodukci HBO a nezávislého producenta Filipa
Čermáka jako součást cyklu „BEZ CENZURY”.

Čekárna na dospělost
pondělí 12. 9.
19.00 hod.

ČR 2009 / 43 min. / od 12 let
/ 40, 60 Kč (v ceně i film od
20.00)
Natočili
dokument
sami o sobě. Říkalo se
jim děti ulice, nyní jsou
klienty “nízkoprahových Byla to výpověď mladých, zásah z
klubů”. Kari je vyhlášený venčí asi neměl být nijak velký. Takto,
průšvihář.
Párkrát je to ale myslím dobrá výpověď o
už měl problémy se dnešní mladé generaci.
zákonem. Nejraději má moksha - www.csfd.cz
graffiti. Petr si nerozumí
s rodiči a všechno říká rapem. Michal nejde ven bez svého
skateboardu. Jakub je v pohodě, jen si občas neví rady... Ještě
nedávno tihle kluci nevěděli, jak naložit se svým volnem. Pak
začali chodit do “nízkopraháče”, a také o tom natočili film.

Nevítaní

Pozemšťané, koho
budete volit?
úterý 13. 9.
20.00hod.

ČR 2010 / 30 min. / od 12 let
/ 80 Kč 90 Kč (v ceně film od
20.30 - Generace Singles)
Režie: LINDA JABLONSKÁ
V šestiměsíční dokumentární dílně o. s. Inventura vznikal pod Po technické stránce katastrofální,
vedením dokumenta- ale obsahově velmi zajímavé. Otázky
ristky Lindy Jablonské od handikepovaných lidí jsou buď nefilm, který dokazuje, že horázně provokativní a nebo k věci a
i lidi s mentálním hen- podle toho jsou i reakce...
dikepem se mohou ve heyda - www.csfd.cz
veřejném prostoru orientovat a mít politický názor. Filmový štáb sledoval volby
do Poslanecké sněmovny, účastnil se předvolebních mítinků
a natáčel ankety s občany i politiky na témata, která jsou v
jiných médiích přinejmenším neobvyklá. Štáb také zjišťoval,
zda politická korektnost a předvolební sliby nejsou jen prázdnými hesly, pokoušel se odhalit, nakolik je dvacet let po revoluci v českém člověku stále zakořeněný předsudek vůči
všemu, co není “úplně normální”.

Cigán
středa 14. 9.
17.30hod.

ČR 2010 / 30 min. / od 12 let
/ 70 Kč , 80 Kč (v ceně film od
19.30)
Slovensko, ČR 2011 / 107
min. / od 12 let / titulky / DCinema / 70, 80 Kč
Režie: MARTIN ŠULÍK / Hrají: Začarovaný kruh dobra a zla cigánJán Mižigár, Miroslav Gulyas, skej „favely“, vtipom i fackou rozoAttila Mokos, Miroslava berá tému, pri ktorej sa každý robí
Jarábeková, Ivan Mirga ad.
slepí, alebo si na ňu oduševnene
K Bohu i Ďáblovi je odpľuvne...
stejně blízko. Narodit Flipper - www.csfd.cz
se tady znamená dostat
hned do kolíbky nesmazatelný cejch. Vaše budoucnost tady
je jasná. Není žádná. Uznávaný slovenský režisér Martin Šulík
natočil nesmlouvavý film z míst, která civilizace vyvrhla ze
svého lůna. I přesto se i tady rodí lidé, kteří chtějí žít a plnit
si své sny. Adamovi, čtrnáctiletému romskému chlapci z osady, zabijí otce. Nikdo neví, co se stalo. Nejsou svědkové ani
důkazy. Matka po pohřbu dlouho netruchlí. Chce zabezpečit
děti, a tak se provdá za otcova bratra – zloděje a lichváře Žiga.
Adamovi se ze dne na den změní život...

Helena Třeštíková
(CZ) a Eszter Hajdu
(HU): Filmy se
sociální tematikou
středa 14. 9.
19.30 hod.

ČR, Maďarsko / 120 min. / od 12 let / 40, 60 Kč
Setkání s dvěma dokumentaristkami, které se věnují
mapování sociálních a společenských jevů svých zemí:
České republiky a Maďarska. Helena Třeštíková obdržela
za své dokumenty mnoho ocenění a řadí se mezi absolutní špičku dokumentárních tvůrců minimálně evropského
formátu. V roce 2007 převzala ve Španělsku cenu za nejlepší
evropský dokument roku - stal se jí snímek Marcela. Eszter
Hajdu je maďarská producentka dokumentů, žurnalistka a
reportérka. Hajdu natočila množství ceněných dokumentů
o zajímavých osobách a komunitách. Věří, že poznání a akceptování druhých lidí je klíčem k nalezení harmonie na
tomto světě. Podrobnosti programu v jednání.

Ve druhé polovině září
připravujeme
Filmové premiéry

čt 15. 9. - st 21. 9., po 26. 9. - st 28. 9. Saxana a Lexikon kouzel
ČR 2011 / Režie: VÁCLAV VORLÍČEK
čt 15. 9. - ne 18. 9. Obhájce
USA 2011 / Režie: BRAD FURMAN
pá 16. 9. Bláznivá, ztracená láska
USA 2011 / Režie: GLENN FICARRA, JOHN REQUA
čt 22. 9. Nebojte se tmy
USA, Austrálie 20011 / Režie: TROY NIXEY
čt 22. 9. - ne 25. 9. Drive
USA 2011 / Režie: NICOLAS WINDING REFN
pá 23. 9., ne 25. 9. Šmoulové 3D
USA 2011 / Režie: RAJA GOSNELL
pá 23. 9. - ne 25. 9. U2 3D
USA 2007 / Režie: MARK PELLINGTON, C. OWENS
po 26. 9., st 28. 9. Pina 3D
Německo 2011 / Režie: WIM WENDERS
čt 29. 9. - so 1. 10. Noc žraloka 3D
USA 2011 / Režie: DAVID R. ELLIS
pá 30. 9. - sé 1. 10. Lví král 3D
USA 1994, 2011 / Režie: ROB MINKOFF, M. BRODERICK
čt 29. 9. - so 1. 10. Kamarád taky rád
USA 2011 / Režie: WILL GLUCK

ART

út 20. 9. Melancholia
Dánsko, Švédsko, Itálie 2011 / Režie: LARS VON TRIER
st 21. 9. Taxikář
USA 1976 / Režie: MARTIN SCORSESE
út 27. 9 Win Win
USA 2011 / Režie: THOMAS MCCARTHY
st 28. 9. Pina 3D
Německo 2011 / Režie: WIM WENDERS

Zlatý fond (čtvrtek
Zlatý 16.00)
fond

Amarcord

Prémie ZF: Prolomit vlny

čtvrtek 8. 9.
16.00 hod.

čtvrtek 15. 9.
16.00 hod.

Itálie, Francie 1973 / 123
min. / od 12 let / titulky / na
průkazku ZF zdarma, 60 Kč
Režie: FEDERICO FELLINI /
Hrají: Pupella Maggio, Armando Brancia, Magali
Noël, Ciccio Ingrassia, Nan- Začne to jako idylická pohodovdo Orfei, Maria Antonietta ka - taková pohodovka, až se mi její
Beluzzi ad.
idealizace příčí, ale po stupňovaném
Felliniho autobiogra- rozvíjení poněkud trpčích, stále však
fický film Amarcord stejným stylem podávaných motivů,
se odehrává v Rimi- jsme rádi, když se vrátí nostalgická
ni, režisérově rodišti, radost ze začátku filmu. Snímek příve 30. letech. Fellini mý, milý, opravdový a hřejivý.
ve filmu vzpomíná Pohrobek - www.csfd.cz
na své dospívání, k
němuž nutně náleží třeba i první erotické zážitky, tajné
návštěvy kina či platonická láska. Fellini se obrací k éře italského fašismu – k době, kdy sám prožíval mládí, kdy se vyrovnával se zkostnatělou školskou výchovou a kdy získával
první sexuální zkušenosti. Ačkoli to režisérovi mnozí kritici
zazlívali, není divu, že v plejádě často groteskních příhod,
spojených zejména s institucí rodiny vnímané jako základní
pilíř společnosti, se samotná existence represivního režimu
odsouvá nejprve do pozadí a poté zcela vytěsňuje. Jenže
Fellini nezkoumá politický systém, ale postihuje život úplně
obyčejných lidí v podmínkách, které dosud považují za více
či méně normální, v nichž se konflikty vyznačují spíše trapností než „heroičností“ a ve kterých zaznamenáme spíše
směšné pinožení a donkichotství než cokoli jiného. Lidé
se oddávají karnevalovému veselí, radují se z maličkostí,
s veškerou vážností prožívají drobná traumata, zvědavě
přihlížejí grandiózním oslavám nebo průvodům a všechno,
co je alespoň na okamžik vytrhne z všední existence,
jsou ochotni jako stádo přivítat fašistickým pozdravem.
Nadšeně poslouchají propagandistické fráze o rostoucí
síle italského národa (údajně až teď) navazujícího na velikost dávného římského impéria. Film získal roku 1975 Oscara
za nejlepší zahraniční film.

Slevy a průkazy vydané Městskými kiny Uh. Hradiště
Zlatý fond – nejvýznamnější filmy Malovásek – tvořivé
domácí a světové kinematografie výtvarné dílny
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

čt 22. 9. Taxikář + úvod Jiří Černý
USA 1976 / Režie: MARTIN SCORSESE
čt 29. 9. Nebe nad Berlínem + vzpomínka na Colomba
Německo, Francie 1987 / Režie: WIM WENDERS

výhody:

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

Animásek – animační dílny

výhody:

- za každých 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku
bijáskového filmu
- pravidelné formace mailem				
- návštěva Zlínských ateliérů
- hosté z oboru animace ad.

Bijásek

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

Rodinné vstupné
3+1 nebo 2+2 (2 děti do 15 let + 2 dospělí - nárok na 1 vstupenku zdarma)

Dárkové poukazy (filmové)

pondělí 12. 9.
20.00 hod.

ČR 2009 / 95 min. / od 12 let
/ 40, 60 Kč
Režie: TOMÁŠ ŠKRDLANT
„Ten film je o dobrém
životě i se špatnou sudbou. O návratu zpět Hrozně zajímavý, a chvílemi demezi lidi, do lidského presivní pohled na problémy lidí s
života se všemi jeho tělesným postižením... Těžko se na to
nedokonalostmi,” říká dívá, protože je v každém tom osudu
o svém snímku režisér hodně bolesti, zvláště díky odsudTomáš Škrdlant. Pětici kům nás, rádoby zdravých.
hlavních postav, které honajz - www.csfd.cz
se narodily s vážným
postižením a byly rodiči odmítnuty, sledoval neuvěřitelných
dvacet let. Od prvních bolestných pokusů pochopit, proč se k
nim rodiče nehlásí a společnost je izoluje, až po zjištění, že žít
se dá i bez rodiny a i s postižením. Intimní a nesmírně citlivě
natočený Škrdlantův dokument rozhodně není smutnou
ukázkou několika nešťastných osudů, ale naopak povzbudivým svědectvím o tom, co všechno dokáže hendikepovaný
člověk se silnou vůlí zvládnout. Film získal výroční Cenu Pavla
Kouteckého za nejlepší český dokument.

cena: zdarma
platnost: 1. 9. 2011 - 30. 5. 2012
konání: každou neděli od 14.30 hod.
členství: pro děti a mládež 3-15 let

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

Zlatý fond

ne 18. 9., st 21.9. Saxana a Lexikon kouzel
ČR 2011 / Režie: VÁCLAV VORLÍČEK
ne 25. 9. Šmoulové 3D
USA 2011 / Režie: RAJA GOSNELL
st 28. 9. Rango
USA 2011 / Režie: GORE VERBINSKI

Dánsko, Švédsko, Francie,
Nizozemsko 1996 / 159 min.
/ od 12 let / titulky / na
průkazku ZF zdarma
Režie: LARS VON TRIER /
Hrají: Emily Watson, Stellan Skarsgård, Katrin CarTen chlap samozřejmě je příšerný citotlidge, Jean - Marc Barr ad.
vý vyděrač, ale marná sláva, to si stoPříběh o síle a moci krát můžu logicky dovodit pár hodin
lásky se odehrává v za- po shlédnutí filmu, leč nijak tím nepopadlé vesničce v sev- přu, že mě tenhle příběh o ženě, která
erním Skotsku v 70. se zcela obětovala pro milovaného
letech, a pojednává o muže, srazil hluboko do kolen. Autenvíře,
sebeobětování ticita příběhu je posílena „nepřikrášlea zázracích. Hluboce ným“ snímáním ruční kamerou
věřící
protestantská Marigold - www.csfd.cz
dívka, mladičká a naivní Bess, se provdá za světem protřelého těžaře Jana, který
pracuje na naftařské plošině v Severním moři. Jan je silně
přitahován nevinností a čistotou dívky, která pravidelně
rozmlouvá s Bohem. Brzy po sňatku ale Jan utrpí při explozi úraz a ochrne na celém těle. Bess se obviňuje, protože se
předtím vroucně modlila k Bohu, aby jí ho vrátil domů. Jan
nesnese pomyšlení, že se již nikdy nebudou moci milovat
a přesvědčí Bess, aby spala s jinými muži a pak mu o tom
doma podrobně vyprávěla. Když se její chování rozkřikne po
vesnici, kde žije, lidé se jí začnou vyhýbat a nakonec je svým
okolím vyobcována... Ocenění: Velká cena poroty na MFF v Cannes
1996, Český lev ‘97 za nejlepší zahraniční film ad.

na 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

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

