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1.–15. října
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

Sudety i středověk
v kině Hvězda
Nový český film tvůrců Tomáše Luňáka, Jaroslava Rudiše a Jaromíra
Švejdíka Alois Nebel dorazí první říjnový týden i k nám (a vám). A ne sám,
představit ho přijedou režisér Tomáš
Luňák a dvorní fotograf Dušan Tománek
(o dalších hostech jednáme). Hvězda se zúčastnila celorepublikové
soutěže kin o předpremiéru filmu, v
tuhém boji jsme nakonec obsadili
šesté místo s více než tisícovkou hlasů diváků, slavnostnost hradišťské
premiéry dotvoří soutěže a speciální
akce (sledujte naše web stránky).
Nedávno představený digitalizovaná
Marketa Lazarová Františka Vláčila, film,
který prošel pečlivou rekonstrukcí,
kino Hvězda promítne přesně v den
výročí prvotního otevření budovy.
Byl to totiž právě tento snímek, jenž
6. října 1967 Hvězdu odstartoval. Součástí následných Rozprav pod fotkami
bude hudebně-povídavé setkání v
atriu (na kopuli) s pamětníky stavby
kina Hvězda, které bude zaznamenáno a stane se podkladem pro reedici
publikace „40 let kina Hvězda a historie filmu a promítání v Uherském
Hradišti“. Setkání bude předcházet
výzva k zapůjčení fotografií a dalších pamětnických memorálií.

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

Když už jsme u domácí tvorby, neměl by zapadnout jiný český film,
novinka Nic proti ničemu (10. - 11.10.) –
ostatně další porci českých a slovenských titulů čekejte ve druhé polovině října (Týden Visegrádského filmu a
kultury, 24. – 28. 10.).

pravidelné uvádění
převážně fotografických
projektů mladých,
ale i prověřených autorů

Nepropásněte ani vernisáž výstavy
panta rhei v pátek 14. 10. Těšíme se.

vystoupení domácích
i zahraničních skupin

Josef Korvas

Výstavy

klub Mír, kino Hvězda

Koncerty

Smetanovy sady (park)

Letní kino

filmový doprovod i oživení
kulturního léta

1. so 16.00 Šmoulové 3D – USA, Belgie 2011 / 102 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
18.00 Kamarád taky rád – USA 2011 / 109 min. / od 12 let / titulky / D – Cinema / 110 Kč
20.15 Noc žraloka 3D – USA 2011 / 115 min. / od 15 let / titulky / 3D – Cinema / 130 Kč
2. ne 14.30 Výroba fotorámečků – zdarma
Malovásek
15.30 Šmoulové 3D – USA, Belgie 2011 / 102 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 110, 130 Kč
Bijásek
17.30 Kamarád taky rád – USA 2011 / 109 min. / od 12 let / titulky / D – Cinema / 110 Kč
20.00 Noc žraloka 3D – USA 2011 / 115 min. / od 15 let / titulky / 3D – Cinema / 130 Kč
3. po 19.00 Muži v naději – ČR 2011 / 115 min. / od 12 let / / D-Cinema / 80 Kč
4. út 16.30 Šmoulové 3D – USA, Belgie 2011 / 102 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
19.00 Marketa Lazarová – Československo 1967 / 162 min. / D-Cinema / 50, 60 Kč
ART
5. st 10.00 Jmenuji se Oliver Tate – Velká Británie, USA 2010 / 97 min. / od 12 let / titulky / 50 Kč (jen za dospělého diváka) Baby Bio
15.30 Šmoulové 3D – USA, Belgie 2011 / 102 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 110, 130 Kč
Bijásek
16.00 Animásek – druhá schůzka animační dílny (16.00 -17.30 hod.)
Animásek
17.30 Muži v naději – ČR 2011 / 115 min. / od 12 let / / D-Cinema / 80 Kč
20.00 Alois Nebel (premiéra) + režisér Tomáš Luňák ad. – ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 60, 70 Kč
ART
6. čt 16.00 Marketa Lazarová – Československo 1967 / 162 min. / D-Cinema / ZF zdarma, 60 Kč
ZF
19.00 Rozpravy pod fotkami (setkání s pamětníky stavby kina Hvězda) – atrium/kavárna kina Beseda
19.30 Alois Nebel – ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 70 Kč
7. pá 16.00 Saxána a Lexikon kouzel – ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
18.00 Alois Nebel – ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 70 Kč
Alois Nebel a hradišťská
premiéra za účasti režiséra
20.00 Elitní zabijáci – USA, Austrálie 2011 / 100 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
středa 5.10. ve 20.00 hod.
Kino Hvězda se zúčastnilo celorepublikové soutěže kin o
20.30 Akurat (PL) + Los Perdidos, Rasta Führer, Afarastafa – předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč / Mír
Koncert
předpremiéru filmu, v tuhém boji nakonec obsadilo šesté
místo s více než tisícovkou hlasů diváků. Předpremiéru tedy
nevyhrálo, ale ve středu 5. 10. se mohou při premiéře
8. so 16.00 Saxána a Lexikon kouzel – ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
ve Hvězdě diváci setkat s režisérem snímku Tomášem Luňákem a
možná i s dalšími hosty z řad autorů.
17.45 Elitní zabijáci – USA, Austrálie 2011 / 100 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Marketa Lazarová
20.00 Alois Nebel – ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 70 Kč
čtvrtek 6.10. v 16.00 hod.
Na den přesně po 44 letech se vrací proslulá historická
9. ne 14.30 Obrázky z těstovin – zdarma
Malovásek
balada Františka Vláčila v pečlivě zrestaurované digitální
podobě. Přesně 6. října 1967 zahajoval tento snímek provoz
tehdy otvíraného kina Hvězda. Proto po projekci v 19.00 hodin
15.30 Saxána a Lexikon kouzel – ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 90, 100 Kč
Bijásek
zveme pamětníky i další diváky na Povídání pod fotkami do
kavárny a atria kina Hvězda.
17.30 Alois Nebel – ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 70 Kč
20.00 Elitní zabijáci – USA, Austrálie 2011 / 100 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Šmoulové 3D
Smurfs, The / USA, Belgie 2011 / 102 min. / přístupný / dabing / 3D-Ci10. po 17.30 Bez dechu – USA 2011 / 100 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
nema / 130 Kč
Režie: RAJA GOSNELL / Hrají: Jonathan Winters, Alan Cumming, Neil
20.00 Nic proti ničemu – ČR 2011 / 98 min. / přístupný / D-Cinema / 70, 80 Kč
ART Patrick Harris, Katy Perry, George Lopez, Hank Azaria, Paul Reubens ad.
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film,
uvádí na plátna kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly.
11. út 17.30 Nic proti ničemu – ČR 2011 / 98 min. / přístupný / D-Cinema / 80 Kč
Zlý Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni společně projdou kouzel20.00 2001: Vesmírná odysea – Velká Británie, USA 1968 / 141 min. / přístupný / 60, 70 Kč
ART ným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central Parku. Malí modří Šmoulové mu12. st 16.00 Animásek – třetí schůzka animační dílny (16.00 - 17.30 hod.)
Animásek sejí dát hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat zpátky
domů do vesničky dříve, než je Gargamel znovu vystopuje.
17.30 Bez dechu – USA 2011 / 100 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Kamarád taky rád
20.00 Strom života – USA 2011 / 138 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 65, 75 Kč
ART Friends with Benefits / USA 2011 / 109 min. / od 12 let / titulky / D – Cinema / 110 Kč
Režie: WILL GLUCK / Hrají: Mila Kunis, Justin Timberlake, Emma Stone,
13. čt 16.00 Orfeus – Francie 1950 / 112 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
ZF Woody Harrelson, Patricia Clarkson, Nolan Gould, Richard Jenkins ad.
Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila Kunis) rozhodně nemají
18.00 Johnny English se vrací – Velká Británie, Izrael, Francie 2011 / 101 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
na usedlý život ani pomyšlení. Když si Newyorčanka Jamie,
zaměstnaná jako hledačka nových příležitostí, vyzkouší své
umění na uměleckém řediteli Dylanovi z Los Angeles, kterého
20.00 Jeden den – USA 2011 / 108 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
přemluví, aby vzal svou vysněnou práci v New Yorku, uvědomí si oba, že jsou si velice podobní. Každý z nich má za sebou
14. pá 17.00 Vernisáž výstavy “panta rhei” – (14.10. - 17.11.) / foyer kina Hvězda
Výstava
tolik zkrachovalých vztahů, že jsou ochotni zkrátka pustit lásku z hlavy a starat se jen o zábavu. Jakmile se tedy Dylan přestěhuje do New Yorku a začnou se spolu vídat častěji, užívají
18.00 Johnny English se vrací – Velká Británie, Izrael, Francie 2011 / 101 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
si spoustu legrace a sdílejí přesvědčení, že láska je jen mýtus
z hollywoodských filmů. A právě tehdy se rozhodnou vyzkou20.00 Rodina je základ státu – ČR 2011 / 106 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč
šet báječně sexy a uvědoměle dospělý experiment. Rozšíří-li
své přátelství o příležitostný, zcela nezávazný sex „bez jakýchkoliv emocí“, dokáží se vyhnout všem úskalím, která se nut15. so 17.30 Jeden den – USA 2011 / 108 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
ně objevují, pokud někdo začne být víc než pouhý kamarád?
20.00 Johnny English se vrací – Velká Británie, Izrael, Francie 2011 / 101 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Noc žraloka 3D
16. ne 14.30 Hrátky s textilem: Savování – zdarma
Malovásek Shark Night 3D / USA 2011 / 115 min. / od 15 let / titulky / 3D–Cinema
/ 130 Kč
Režie: DAVID R. ELLIS / Hrají: Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Car15.30 Krtek a medicína – Československo / 66 min. / 30, 40 Kč
Bijásek
mack, Katharine McPhee, Chris Zylka, Joel Moore, Donal Logue ad.
Hrůza čeká na dně. Děsivá Noc žraloka má ambice stát se Čelistmi 3-D generace. Velezkušený režisér hororů David Ellis (Ne17.30 Johnny English se vrací – Velká Británie, Izrael, Francie 2011 / 101 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
zvratný osud, Hadi v letadle) natočil nekompromisní film, po kterém budete mít nějaký čas odpor ke koupání mimo vanu a
20.00 Rodina je základ státu – ČR 2011 / 106 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč
kryté bazény. Partička vysokoškoláků původně vyrazila na malebný ostrůvek uprostřed obrovského jezera se slanou vodou,
17. po 17.30 Bez dechu – USA 2011 / 100 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
aby si plnými doušky užila slunečný víkend. Idylický plán se
začne hroutit, když po nevinné jízdě na wakeboardingovém
prkně a následné nehodě vyklopýtá z jezera jeden z chlap20.00 Jeden den – USA 2011 / 108 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
ců o ruku chudší... Začíná nerovný souboj na život a na smrt.

Naše tipy

Filmové premiéry a novinky
Muži v naději

ČR 2011 / 115 min. / od 12 let / / D-Cinema / 80 Kč
Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / Hrají: Jiří Macháček, Bolek Polívka, Simona Stašová, Petra Hřebíčková, Éva Vica Kerekes, Emma Smetana ad.
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 …!!!” Rudolf s úspěchem uplatňuje svou divokou teorii v každodenní praxi a o to
víc pak nechápe naivitu svého nesnesitelně korektního zetě
Ondřeje (Jiří Macháček), který pro samé svědomité plnění povinností nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice (Petra Hřebíčková) začíná nudit. Z nudného slušňáka Ondřeje se pak díky
románku s krásnou Šarlotou (Eva Kerekésová) skutečně na chvíli
stává sebevědomý pán tvorstva. Situace je to sice krásná, ale
dlouhodobě neudržitelná. Už proto, že skutečnými pány tvorstva jsou pochopitelně ženy...

Alois Nebel

ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 70 Kč
Režie: TOMÁŠ LUŇÁK / Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Václav Neužil ml., Tereza Voříšková, Marie Ludvíková, Leoš Noha, Alois Švehlík ad.
Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu Alois Nebel
autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 přináší temný příběh s
atmosférou podobnou filmům jako Scanner Darkly, Sin City
nebo Valčík s Bašírem, k jehož realizaci použil režisér Tomáš
Luňák poprvé v české kinematografii rotoscoping, unikátní
technologii kombinující kreslený a hraný film. Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel (Miroslav Krobot).
Nebel je tichý samotář, kterého čas od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková),
oběť zločinu spáchaného při odsunu Němců z pohraničí po 2.
světové válce. Šedivé dny na nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně plynou, poklidnou atmosféru naruší jednoho dne tajemný Němý (Karel Roden), který překročí hranice se
sekyrou v ruce, aby pomstil svoji matku... Film slaví velký mezinárodní úspěch ještě před premiérou v českých kinech. Byl totiž zapsán do
“áčkového” programu mezinárodního festivalu v Benátkách.

Saxána a Lexikon kouzel

ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
Režie: VÁCLAV VORLÍČEK / Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Jiřina
Bohdalová, Petr Nárožný, Jan Kraus, Ivana Chýlková, Josef Somr ad.
„Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ.” Tři sta
let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha
lety nad Saxánou, studentkou čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla do světa lidí za svou první láskou Honzou
Bláhou. Saxána nyní žije normálním životem v krásné rodinné
vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou
tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla,
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 trpaslíků, rarachů,
draků, bazilišků, šotků a morkolabů...

Elitní zabijáci

Killer Elite / USA, Austrálie 2011 / 100 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: GARY MCKENDRY / Hrají: Jason Statham, Clive Owen, Robert De
Niro, Yvonne Strahovski, Adewale Akinnuoye-Agbaje ad.
Ať přežije ten nejlepší. Thriller vznikl podle kontroverzního bestselleru Ranulpha Fiennese, který je podle slov autora autentickou reportáží z nebezpečného světa, o jehož existenci nemají normální smrtelníci ani tušení... Pohádkově bohatému
ománskému šejkovi zbývá posledních pár měsíců života. Než
mu vyměřený čas vyprší, chce dostat na talíři hlavy mužů, kteří zabili jeho tři syny. Obětmi šejkovy odplaty se mají stát příslušníci britských speciálních jednotek (SAS), elitní, všestranně vybavení vojáci, kteří jeho hochy připravili o život během
války o Omán. Tuhle pracovní nabídku, ovšem bez konkrétních detailů, dostane Hunter (Robert De Niro), legenda mezi nájemnými zabijáky...

Bez dechu

Abduction / USA 2011 / 100 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: JOHN SINGLETON / Hrají: Taylor Lautner, Maria Bello, Jason Isaacs,
Sigourney Weaver, Alfred Molina, Michael Nyqvist, Lily Collins ad.
Po nevídaném úspěchu Twilight ságy se Taylor Lautner představuje v akčním thrilleru Bez dechu. Mladý Nathan Harper (Taylor Lautner) jednoho dne objeví svojí fotografii na webové stránce s pohřešovanými dětmi. Rychle zjišťuje, že jeho „dosavadní“ otec a matka rozhodně nejsou jeho skutečnými rodiči. Nyní chce víc než
cokoliv jiného odkrýt svoji pravou identitu. Do cesty se mu
však připletou vládní agenti a začíná jej pronásledovat policie.
Co stojí za tajemstvím jeho pravého jména a rodiny? Z pronásledování se stává divoká a nebezpečná hra o Nathanův život...

Nic proti ničemu

ČR 2011 / 98 min. / přístupný / D-Cinema / 80 Kč
Režie: PETR MAREK / Hrají: Johana Švarcová, Radek Rubáš, Marian
Moštík, Kamila Davidová, Marta Pilařová, Gerard Hudeček ad.
Falešný pedofil v občanském sdružení. Komedie vypráví příběh
manželů Radka a Johany, kteří přijíždějí inkognito na sraz
adoptovaných snažících se založit občanské sdružení. Rozhodují se totiž, jestli budou adoptovat dítě a chtějí poznat „co
z těch lidí vyroste“. Radek se však ukvapeně představí pod
cizí chatovou přezdívkou Skippi, což je někdo, kdo založení
sdružení od začátku podkopává nechutnými pedofilními poznámkami a tak se okamžitě, aniž by tušil proč, stává hlavním
vyvrhelem setkání. Když se k tomu přidá ještě fakt, že mezi
účastníky se skrývá dávný a stále zamilovaný milenec manželky hlavního organizátora a několik dalších výlupků, je jasné,
že založení sdružení je v ohrožení…

Johnny English se vrací

Johnny English Reborn / Velká Británie, Izrael, Francie, Japonsko 2011 /
101 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: OLIVER PARKER / Hrají: Rowan Atkinson, Dominic West, Gillian
Anderson, Rosamund Pike, Mark Ivanir, Togo Igawa, Pierce Brosnan ad.
Nebezpečí je třeba zesměšnit! Jmenuje se Johnny English, nosí tvář
Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným
rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho
druhu... Britské tajné služby se právě řítí do nového kolosálního průšvihu. Na oficiální návštěvu Velké Británie se chystá čínský premiér, pro kterého má jít podle zaručených informací o
úplně poslední cestu v jeho životě, nepočítáme-li tu na hřbitov. A protože se šéfová MI7, Pamela Thorntonová (Gillian Anderson), nemůže na nikoho spolehnout, vsadí vše na jednu kartu
– na Johnnyho Englishe.

Jeden den

One Day / USA 2011 / 108 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: LONE SCHERFIG / Hrají: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia
Clarkson, Romola Garai, Jodie Whittaker, Jamie Sives, Ken Stott ad.
Neobyčejný film o neobyčejném vztahu dle celosvětový bestseller Davida
Nichollse. Emma a Dexter se vídají celých dvacet let, každý rok
spolu ale stráví jen jeden den. Seznámili se na večírku po jejich
společné promoci, i přes vzájemné sympatie ale zůstávají jen
přátelé. Každý následující 15. červenec odhaluje, jak se oba za
rok změnili, odkrývá jejich úspěchy i prohry, navzájem se svěřují se svými zážitky, problémy a nevydařenými láskami. Po letech strávených hledáním štěstí a porozumění - ale také dospíváním a dozráváním - si začínají uvědomovat, že klíč k opravdové lásce a spokojenosti mají celou dobu na dosah ruky.

Rodina je základ státu

ČR 2011 / 106 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč
Režie: ROBERT SEDLÁČEK / Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin Finger, Monika A. Fingerová, Simona Babčáková, Jiří Vyorálek ad.
Libor, bývalý učitel dějepisu, který dosáhl vysokého manažerského postu ve významném finančním ústavu, si žije se svou
rodinou v luxusní vile na okraji Prahy. Bezstarostný život ale
netrvá věčně a na povrch začnou vyplouvat machinace s penězi klientů banky. Liborovi začnou tvrdě šlapat na paty policejní vyšetřovatelé. Snaží se uniknout před hrozícím vězením
a oddálit osvětlení celé situace své nic netušící manželce (Eva
Vrbková), a tak se rozhodne pro netradiční útěk - společnou
rodinnou dovolenou na jižní Moravě...

ART

Bijásek ne + st 15.30 | Malovásek neděle 14.30 | Animásek středa 16.00

Výroba
fotorámečků

ster Crashman. Žákyni 2.B čeká nelehký úkol, jak se
vypořádat se všemi nástrahami podzemní říše...

neděle 2. 10. 14.30 hod.

Hrátky s textilem:
Savování

Šmoulové 3D

Savování neboli odbarvování textilu je metoda, kterou
si zpestříme naše oblečení a vytvoříme originální módní kousky. Nutno si přinést vlastní starší tmavé tričko.

Máte po prázdninách spoustu nových fotek a chcete
si je vystavit? Vyrobíme fotorámečky, které budou
sloužit jako krásná dekorace pokojíčku.

neděle 2. 10., středa 5. 10. 15.30 hod.

The Smurfs / USA, Belgie 2011 / 102 min. / přístupný / dabing /
3D-Cinema / 110, 130 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, uvádí na plátna kin všem dobře známé modré
hrdiny, Šmouly. 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...

Obrázky z těstovin
neděle 9. 10. 14.30 hod.

Netradiční materiál a hezký výsledek. To je tvoření z
těstovin. Necháme se inspirovat netradičními tvary
těstovin.

Saxána a Lexikon
kouzel
neděle 9. 10. 15.30 hod.

ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 90, 100 Kč
Režie: VÁCLAV VORLÍČEK / Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský,
Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný, Jan Kraus, Ivana Chýlková ad.
Odvážná Saxánka za pomoci svých nových pohádkových kamarádů rozplétá zamotaný svět pohádek,
který se zlými silami snaží ovládnout komiksový gang-

Krtek a medicína
neděle 16. 10. 15.30 hod.

Československo / 66 min. / 30, 40 Kč
Režie: ZDENĚK MILER, JOSEF KLUGE
Pásmo krátkých animovaných pohádek: Mistr a myš,
Ondra a sněžný drak, Nácíček nakupuje, Krtek a
medicína, Člověk neandertálský.

Animásek
každou středu 16.00 - 17.30 hod.

Malovásek a Animásek
finančně podporuje

Výstavy / Akce
Výstava poskytovatelů Výstava panta rhei
sociálních služeb
14. 10. - 17.11. / foyer kina Hvězda

3. ročník mezinárodního výtvarného sympozia panta
rhei pořádal Ústav vizuální tvorby v Uherském Hradišti
Možnost prezentovat se občanům města mají jak při zlínské Fakultě multimediálních komunikací Uniposkytovatelé sociálních služeb registrovaní dle záko- verzity Tomáše Bati a společnost mmCité se sídlem v
na č. 108/2006 Sb., tak i navazující a související služby, Bílovicích ve dnech 25. 8. - 3. 9. 2011. Partnerem celé
které jsou se sociální oblastí na Uherskohradišťsku akce je společnost mmCité sídlící v Bílovicích, která
spjaty. Výstava bude pořádána v rámci klíčové ak- se zabývá vývojem a výrobou městského mobiliáře
tivity projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních a exteriérového nábytku. Stejně jako v předchozích
služeb na Uherskohradišťsku“, který je spolufinancov- letech sympozium nabízí možnost inspirace zbytkoán Evropským sociálním fondem a pořádá ji Město vým materiálem - ocel, dřevo a sklo, z nichž budou
Uherské Hradiště ve spolupráci s Městskými kiny vznikat statické i kinetické objekty. Čtveřice umělců
Uherské Hradiště.
zhmotní své prostorové výtvarné vize: Ivana Sláviková,
www.mesto-uh.cz
Banská Bystrica; Jan Ambrůz, Šarovy; Zdeněk Šmíd, Zlín;
Vladimír Kovařík, Uh. Hradiště. V kině Hvězda budou
představeny exponáty z posledních dvou ročníků a
současně i fotoreportáž z průběhu. Vernisáž výstavy
proběhne v pátek 14. 10. v 17.00 hodin.

29. 9. - 10.10. / foyer kina Hvězda

Michalův salát
pátek 21. 10. 16.30 hod. / kino Hvězda

Dobrodružné, legrační, popletené i groteskní představení
Michala Nesvatby, plné nápadů, zlepšováků a vynálezů!

Koncerty

Akurat (PL) + Los Perdidos Midi Lidi + PPE
+ Rasta Führer + Afarastafa

pátek 28. 10. 20.00 hod. / klub Mír

Turné k nové desce Operace „Kindigo!“. Jednoduchý poslech. Jednoduché poselství: Elektro. Video. Láska. Midi Lidi jsou spíš než kapelou audiovizuálním uměleckým projektem, který kombinuje hudební
produkci se speciálně vytvořenými videoprojekcemi.
Skupinu tvoří hudebníci Petr Marek, Markéta Lisá, Prokop
Holoubek a autoři videa Filip Cenek, Magdalena Hrubá,
VJ Kolouch. Midi Lidi hrají energické a taneční elektro.
Zvuky z počítačů se mísí s živým zpěvem česky psaných
textů. I když je skupina díky charakteru své produkce asi
atraktivnější na pódiu, jejich muzika se hraje i na Rádiu
1 nebo zazněla ve filmu Protektor. Kromě tohoto soundtracku vydala skupina ještě dvě klasické desky: Čekání na
robota, Hastrmans, Tatrmans & Bubáks. Letos, přesněji
30. září, spatří světlo světa nová deska Operace “KindiV klubu Mír se chystá velká reggae-ska-rock party! go!”, která je podle kapely ve srovnání s předešlou „HasHvězdou večera bude skupina Akurat, která je jed- trmans…“ plná optimismu!
nou s nejpopulárnějších polských kapel pravidelně Vstupné: předprodej 100 Kč, 140Kč (na průkazku
koncertujících v zahraničí. Kapela odehrála už přes 100 ART 70 / 110 Kč)
koncertů v klubech i na známých rockových festivalech www.midilidi.cz
ve Velké Británii, Dánsku, Norsku, Německu, Rakousku,
Slovensku a v České republice (Mighty Sounds, Hrachovka, Mišmaš). Jejich písně se v Polsku umísťují i v TOP
žebříčcích a bylo k nim natočeno také mnoho podařených
videoklipů (viz. YouTube). Akurat si zachoval 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 (Jihlava) a na afterparty v baru se předvede„živý DJ“ AfaRastaFa
(Brno) s vlastní kombinací reggae a hip-hopu.
Vstupné: 120 Kč (předprodej), 150 Kč
www.akurat.pl, www.facebook.com/akurat

7. 10. 20.30 hod. / klub Mír

počátků přes dobývání vesmíru a konflikt s umělou inteligencí až po přechod na vyšší rovinu existence. Tak by se dal
stručně popsat snímek, při jehož natáčení Kubrick v roce
1968 téměř dvojnásobně překročil rozpočet a připravil
MGM o tehdy enormních 10,5 milionu dolarů. Jím inscenované obrazové a hudební kompozice se nicméně
následně natolik zapsaly do západní popkultury, že vyvolaly více citací, odkazů a parodií než jakýkoli jiný kus celuloidu v historii kinematografie. Zlí jazykové přesto dodnes
nepřestávají tvrdit, že by se náklady studiu jen těžko vrátily
(dokonce několikanásobně), nebýt hipíků, abstraktní cesty
„za nekonečno a dál” a skutečnosti, že vstupenky do kina
byly v roce 1968 levnější než psychedelické drogy, l když
dnes se nad některými odhady tehdejších futurologů už
jen usmíváme, realismus trikových sekvencí a filmem nadhozené otázky jsou na druhou stranu stále fascinující... Zlí
jazykové přesto dodnes nepřestávají tvrdit, že by se náklady studiu jen těžko vrátily (dokonce několikanásobně),
nebýt hipíků, abstraktní cesty „za nekonečno a dál” a
skutečnosti, že vstupenky do kina byly v roce 1968 levnější
než psychedelické drogy. l když dnes se nad některými
odhady tehdejších futurologů už jen usmíváme, realismus
trikových sekvencí a filmem nadhozené otázky jsou na
druhou stranu stále fascinující. Snímek byl v roce 1969 oceněn
Oscarem za nejlepší efekty a speciální vizuální efekty.

neděle 16. 10. 14.30 hod.

Animační dílny pro začátečníky i pokročilé v termínu 21.9. 2011 - 9.5. 2012 (vyjma svátků a prázdnin). Objevíte velké dobrodružství ve světě animace a vytvoříte si vlastní příběh prostřednictvím
jednoduchých filmových kouzel. Poznáte hosty
z oboru animace, navštívíte zlínské Ateliéry, za
každých pět návštěv získáte jednu volnou vstupenku na bijáskové představení a mnoho dalšího.
Cena: 250 Kč (pololetí), 400 (rok), absolventi 150 Kč
(pololetí), 250 Kč (rok).

Připravujeme

Marketa Lazarová
úterý 4. 10.
19.00 hod.

Československo 1967 / 162
min. / D-Cinema / 50, 60 Kč
Režie: FRANTIŠEK VLÁČIL ST.
/ Hrají: Josef Kemr, Naďa
Hejná, Jaroslav Moučka,
František Velecký, Karel
Vašíček, Ivan Palúch, Martin Mrázek, Václav Sloup, Nepřekonatelné dílo československé
Pavla Polášková, Alena kinematografie. Naprosto čistý, přiPavlíková, Michal Kožuch, rozený, a přitom až chorobně mysticZdeněk Lipovčan, Magda ký život středověkého člověka je tu
Vášáryová, Harry Studt, podán v absurní dokonalosti. Pudy,
Vlastimil Harapes ad.
city, víra se tu v zuřivém víru přetaProslulá historická bal- hují o vládu nad světem i člověkem.
ada Františka Vláčila v To, co nakonec vítězí, je čisté ztělespečlivě zrestaurované nění životní energie, paměti dějin
digitální
podobě. anebo snad samotného Boha.
Polovina 13. století. Pohrobek - www.csfd.cz
Kraj v okolí Boleslavi žije pod krutovládou loupeživého rytíře Kozlíka a jeho
synů. S nikým nemají slitování, ničeho se nebojí. Saskému
hraběti Kristiánovi zajmou syna, Marketu, dceru zemana Lazara z Obořiště, která má nastoupit cestu k Bohu, unesou
a znásilní...Tři roky psal společně s Františkem Pavlíčkem
scénář, tři roky film ve velmi obtížných podmínkách natáčel.
Několikanásobně překročil rozpočet i natáčecí plán, vydal se
ze všech sil. Spisovatel Josef Škvorecký ho dokonce nazval
„vousatým kostlivcem”, ale film stále nebyl hotový. Vedení Filmového studia Barrandov tiše zuřilo a nevědělo, jak ze svízelné situace ven - na jedné straně proinvestované peníze,
na druhé nedokončený film. Když konečně natáčení zastavilo a donutilo Vláčila natočený materiál sestříhat, dost možná
tím režisérovi zachránilo život. Vláčil se ale s výslednou podobou vančurovské adaptace dlouho odmítal smířit, necelé
tři hodiny filmového času jsou podle něj jen nehotovým
tvarem, ochuzeným o řadu dějových a významových linií. I
tak byla Marketa hned dvakrát vyhlášena nejlepším českým
filmem všech dob (v roce 1994 v rámci karlovarského festivalu a o čtyři roky později v anketě ke 100 letům českého filmu)… Technologicky proces digitalizace zaštítila společnost
Universal Production Partners (UPP), která už digitálně restaurovala devatenáct dokumentů Jana Špáty. „Naším cílem je odstranit všechny technické nesrovnalosti, k nimž
během let manipulací a skladováním došlo,” uvedl ředitel
UPP Vít Komrzý na tiskové konferenci. „Výsledkem bude
digitální kopie identická s původním dílem. I přes použití
nejmodernější techniky nebudou překročeny technologické limity doby, ve které bylo dílo vytvořeno, naprosto
ctíme celistvost díla a jeho původní autorsky definovanou
podobu,“ řekl Jaroslav Sedláček. Na MFF Karlovy Vary 1994
proběhla mezi novináři anketa o nejlepší český film všech dob. Vyhrála
Marketa Lazarová.

Alois Nebel + premiéra
za účasti delegace: režisér Tomáš Luňák ad.
středa 5. 10.
20.00 hod.

ČR 2011 / 87 min. / přístupný
/ D-Cinema / 60, 70 Kč
Režie: TOMÁŠ LUŇÁK / Hrají:
Miroslav Krobot, Karel Roden, Václav Neužil ml., Tereza
Voříšková, Marie Ludvíková, Leoš Noha, Alois Švehlík,
Ondřej Malý, Ján Sedal, Ivan Alois Nebel a vyprázdněná narace.
Trojan, Klára Melíšková, Si- Film, ve kterém je atmosféra hustší
než sudetská mlha. ale scénář řidší
mona Babčáková ad.
Nový český film tvůrců než konzistence ranní stolice. Ač jsem
Tomáše Luňáka, Ja- předlohu nečetl, jde vidět, že se zde
roslava Rudiše a muselo hodně škrtat, což jde hlavně
Jaromíra
Švejdíka poznat v nepropracovaných postavách
slaví velký mezinárod- a naoko hozené primitivní zápletce, ve
ní úspěch ještě před které se OPRAVDU nic neděje. To však
až tak moc nevadí, hlavně díky přepremiérou v českých
krásné vizuální stránce, z jejíž samotkinech. Byl totiž zapné podstaty pryští hutná atmosféra,
sán do “áčkového”
která se zažírá nepříjemně do těla. Být
programu mezinárodto klasicky natočené, prošel by Alois
ního festivalu v Benát- kiny bez povšimnutí. Takhle si tento
kách. Kino Hvězda se atypický projekt pro naše končiny
zúčastnilo celorepub- alespoň udrží auru výjimečné události.
likové soutěže kin o Rozhodně je totiž na co koukat...
předpremiéru filmu, v
mcb - www.csfd.cz
tuhém boji nakonec

obsadilo šesté místo s více než tisícovkou hlasů diváků.
Předpremiéru tedy nevyhrálo, ale v pátek 5. 10. se mohou
při premiéře ve Hvězdě diváci setkat s režisérem snímku
Tomášem Luňákem a možná i s dalšími hosty z řad autorů
– podrobnosti v jednání. Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu Alois Nebel autorů Jaroslava Rudiše a
Jaromíra 99 přináší temný příběh s atmosférou podobnou
filmům jako Scanner Darkly, Sin City nebo Valčík s Bašírem,
k jehož realizaci použil režisér Tomáš Luňák poprvé v české
kinematografii rotoscoping, unikátní technologii kombinující kreslený a hraný film. Příběh filmu začíná na podzim
roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde
slouží jako výpravčí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je
tichý samotář, kterého čas od času přepadne podivná mlha.
Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková),
oběť zločinu spáchaného při odsunu Němců z pohraničí po
2. světové válce. Šedivé dny na nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně plynou, výhybkář Wachek (Leoš Noha)
společně se svým otcem (Alois Švehlík) kšeftují s důstojníky
sovětské armády. Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne
tajemný Němý (Karel Roden), který překročí hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil svoji matku. Halucinace Nebela nakonec přivedou do blázince a přijde o místo výpravčího. Po
propuštění se vydá do Prahy hledat jinou práci u dráhy a na
Hlavním nádraží potká svou životní lásku, toaletářku Květu
(Marie Ludvíková). Nebel se rozhodne vrátit zpátky do hor,
aby se znovu setkal s Němým a souboj s temnými stíny minulosti dovedl do konce.

Nic proti ničemu
pondělí 10. 10.
20.00 hod.

ČR 2011 / 98 min. / přístupný
/ D-Cinema / 70, 80 Kč
Režie: PETR MAREK / Hrají:
Johana Švarcová, Radek
Rubáš, Marian Moštík,
Kamila Davidová, Marta
Pilařová, Gerard Hudeček,
Jiří Najvert, Petr Marek, Jiří
Nejdřív jsem byla opravdu na vážNezhyba ad.
Falešný
pedofil
v kách - chci se té šílené kameře a deobčanském sdružení. seti střihům do jednoho záběru smát
Film vypráví příběh a užít si je, nebo se mi z nich dělá
manželů Radka a Jo- nehorázně zle? Přistoupila jsem na
hany, kteří přijíždějí tu první možnost a udělala jsem dobinkognito na sraz adop- ře - snímek jsem si neskutečně užila,
příběh nebyl nic míň než dokonalý,
tovaných
snažících
dialogy perfektně rozehráté... Petr
se založit občanské
Marek mě přesvědčil o tom, že expesdružení.
Rozhodují
rimentovat se dá ve filmu jakkoliv a
se totiž, jestli budou
že i herci ne tak slavných jmen dokáží
adoptovat dítě a chtějí podat jedny z nejzajímavějších herecpoznat „co z těch lidí kých výkonů!
vyroste“. Radek se však
Vodnářka - www.csfd.cz
ukvapeně
představí
pod cizí chatovou
přezdívkou Skippi, což je někdo, kdo založení sdružení od
začátku podkopává nechutnými pedofilními poznámkami a tak se okamžitě, aniž by tušil proč, stává hlavním vyvrhelem setkání. Když se k tomu přidá ještě fakt, že mezi
účastníky se skrývá dávný a stále zamilovaný milenec
manželky hlavního organizátora a několik dalších výlupků,
je jasné, že založení sdružení je v ohrožení… Komedie
si bere na paškál všechny ty marné pokusy o lepší svět
prostřednictvím různých sdružení, jejichž motivace jsou
často ušlechtilejší, než schopnost organizátorů uvést je v
reálnou praxi. Film okouzluje skvělými a přirozenými výkony neokoukaných herců a také způsobem, jakým je nasnímán, kdy kamera doslova žije s protagonisty a vytváří tak
dojem silné autenticity.

2001: Vesmírná odysea
úterý 11. 10.
20.00 hod.

2001: A Space Odyssey /
Velká Británie, USA 1968
/ 141 min. / přístupný / 60,
70 Kč
Režie: STANLEY KUBRICK
/ Hrají: Keir Dullea, Gary
Lockwood, William Sylvest- Čirá filmová magie, s těžko uchopiteler, Daniel Richter, Marga- ným závěrem a geniálním nápadem
ret Tyzack, Douglas Rain, Vi- spojit ladný pohyb kosmických korávian Kubrick ad.
bů se Straussovým valčíkem. Perla
Vítěz Filmjukeboxu světové kinematografie.
č. 3 / Téma: Nový Lima - www.csfd.cz
svět 21. století. Kultovní snímek o symbolické pouťi člověka od jeho zvířecích

Strom života
středa 12. 10.
20.00 hod.

USA 2011 / 138 min. / od 12
let / titulky / D-Cinema / 65,
75 Kč
Režie: TERRENCE MALICK
/ Hrají: Brad Pitt, Sean
Penn, Jessica Chastain, Kari
Matchett, Fiona Shaw, Joanna Going, Kimberly Whalen, Chápu naprosto rozdílné názory, proJennifer Sipes, Will Wallace, tože je to nejden z divácky nejnáročZach Irsik, Erinn Allison, nějších snímků, jaké jsem sám viděl.
Hunter McCracken, Laramie Osobně jsem byl z poloviny filmu
Eppler, Tye Sheridan, Nico- nadšený (obrazově a hudebně je to
las Gonda, Kelly Koonce, Jes- prostě bezkonkurenční nádhera) a
z té druhé otrávený (příliš dlouhá
sica Fuselier ad.
Texas, 50. léta minulého pasáž dospívání, což jsou vlastně jen
století. Jack O’Brien si divoce rozstříhané fragmenty, které
prošel dětstvím plným na mě nijak emocionálně nepůsoher a krásné nevinnos- bily). O opravdovém ději si tu divák
ti. Dospívání mu však může nechat pouze zdát. V obsahu k
přináší rozčarování a vz- filmu zní vše poměrně jasně, bez něj
tah s jeho otcem, který bych byl ale asi z větší včásti ztracený.
by mu pomohl tímto Pro mě to ale není největší problém,
nelehkým
obdobím problém mám ten, že mě film nijak
nezasáhnul, nedonutil mě o něm
projít, je dosti komppřemýšlet a zatím ve mě nevyvolal
likovaný. Jack je ztracetouhu vidět ho znovu. A od Malicka
nou duší v moderním
můžu všechny jeho předchozí filmy
světě, která si klade
jinak vidět i vícekrát do roka. Takže
řadu otázek a snaží pro všechny, kteří byli stejně jako
se v životě zoriento- já nadšeni hlavně scénámi vzniku
vat. Kde je pravda? Co vesmíru, planety země a života na
je věčnost? Jak vznikl ní, mohu jen doporučit stejně auživot… Hvězdně obsa- diovizuálně nádherný opus Baraka
zený snímek je poctou - Odysea země.
životu, přírodě a světu Darren - www.csfd.cz
kolem nás, jenž se nám
odhaluje 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 palmu za nejlepší film.

Ve druhé polovině října
připravujeme
Filmové premiéry

út 18. 10. - st 19. 10. Kůže, kterou nosím
Španělsko 2011 / Režie: PEDRO ALMODÓVAR
čt 20. 10. - ne 23. 10., ne 30.10. Tři mušketýři 3D
USA, Německo 2011 / Režie: PAUL W. S. ANDERSON
so 22. 10. - ne 23. 10. Dream House
USA 2011 / Režie: JIM SHERIDAN
út 25.10. Dům
Dny kultur zemí Visegrádu
ČR, Slovensko 2011 / Režie: ZUZANA LIOVÁ
pá 28. 10. - ne 30. 10. Dluh
USA 2010 / Režie: JOHN MADDEN
čt 27. 10. - po 31. 10. Tintinova Dobrodružství 3D
USA , Nový Zéland 2011 / Režie: STEVEN SPIELBERG
čt 27. 10. - po 31. 10. Moje krásná učitelka
USA 2011 / Režie: TOM HANKS
čt 27. 10., so 29. 10. Nakáza
USA 2011 / Režie: STEVEN SODERBERGH

ART

út 18. 10. Volver
Španělsko 2006 / Režie: PEDRO ALMODÓVAR
st 19. 10. Rozervaná objetí
Španělsko 2009 / Režie: PEDRO ALMODÓVAR
st 19. 10. Kůže, kterou nosím
Španělsko 2011 / Režie: PEDRO ALMODÓVAR
po 24. 10. Viditelný svět
Dny kultur zemí Visegrádu
Slovensko 2011 / Režie: PETER KRIŠTÚFEK
po 24. 10. Dům 		
Dny kultur zemí Visegrádu
ČR, Slovensko 2011 / Režie: ZUZANA LIOVÁ
út 25. 10. Lůno 		
Dny kultur zemí Visegrádu
Německo 2010 / Režie: BENEDEK FLIEGAUF
st 26. 10. Bělehradský fanton
Dny kultur zemí Visegrádu
Srbsko, Bulharsko 2009 / Režie: JOVAN B. TODOROVIC
st 26. 10. Dvojí život Veroniky
Dny kultur zemí Visegrádu
Francie, Norsko 1991 / Režie: KRZYSZTOF KIESLOWSKI

Zlatý fond

čt 20. 10. Prémie ZF: Vše o mé matce
Španělsko, Francie 1999 / Režie: PEDRO ALMODÓVAR

Bijásek

ne 16. 10. Krtek a medicína
Československo / Režie: ZDENĚK MILER, JOSEF KLUGE
st 19. 10. Fimfárum - Do třetice všeho dobrého 3D
ČR 2011 / Režie: VLASTA POSPÍŠILOVÁ ad.
ne 23. 10. Grotesky Toma a Jerryho
USA 1990 / Režie: CARL URBANO, PAUL SOMMER ad.
ne 30. 10. Tintinova Dobrodružství 3D
USA , Nový Zéland 2011 / Režie: STEVEN SPIELBERG

Baby Bio

st 19. 10. Alois Nebel
ČR 2011 / Režie: TOMÁŠ LUŇÁK

Více na www.mkuh.cz

Zlatý fond

Marketa Lazarová

+ setkání s pamětníky
stavby kina Hvězda (19.00)
čtvrtek 6. 10.
16.00 hod.

Československo 1967 /
162 min. / D-Cinema / na
průkazku ZF zdarma, 60 Kč
Režie: FRANTIŠEK VLÁČIL ST.
/ Hrají: Josef Kemr, Naďa
Hejná, Jaroslav Moučka,
František Velecký, Karel
Vašíček, Ivan Palúch, Mar- Co dělá film věčným? Asi to, že mu
tin Mrázek, Václav Sloup, léta nic neuberou na síle. Marketa
Pavla Polášková, Alena Lazarová existuje jakoby paralelně a
Pavlíková, Michal Kožuch, mimo ostatní filmová díla. Je svébytným dílem. Jsem rád, že existují
Zdeněk Lipovčan, Magda
takové filmy. Srovnání s Rublevem je
Vášáryová, Harry Studt,
opravdu na místě.
Vlastimil Harapes ad.
Nedávno představený kinej - www.csfd.cz
digitalizovaný
film, který prošel pečlivou rekonstrukcí, kino Hvězda
promítne přesně v den výročí prvotního otevření budovy. Byl to totiž právě tento snímek Františka Vláčila
(mnohými zařazovaný do desítky nejlepších historických filmů světové kinematografie), jenž byl při slavnostním otevření kina Hvězda v pátek 6. října 1967 uveden. Součástí akce bude také hudebně-povídavé setkání v atriu (na kopuli) s pamětníky stavby kina Hvězda
(a hradišťskými Pondělníky) s názvem Rozpravy o kině
Hvězda, které bude také zaznamenáno a stane se podkladem pro reedici publikace „40 let kina Hvězda a historie filmu a promítání v Uherském Hradišti“, který Městská
kina vydala ve spolupráci se Spolkem přátel literatury a
Knihovny B . B. Buchlovana v prosinci roku 2007. Setkání
bude předcházet výzva k zapůjčení fotografií a účasti na
besedě nad stavbou a počátky fungování kina Hvězda.
Proslulá historická balada Františka Vláčila v pečlivě zrestaurované digitální podobě. Polovina 13. století. Kraj v okolí
Boleslavi žije pod krutovládou loupeživého rytíře Kozlíka a
jeho synů. S nikým nemají slitování, ničeho se nebojí. Saskému hraběti Kristiánovi zajmou syna, Marketu, dceru zemana Lazara z Obořiště, která má nastoupit cestu k Bohu, unesou a znásilní...Tři roky psal společně s Františkem Pavlíčkem
scénář, tři roky film ve velmi obtížných podmínkách natáčel.
Několikanásobně překročil rozpočet i natáčecí plán, vydal se
ze všech sil. Spisovatel Josef Škvorecký ho dokonce nazval
„vousatým kostlivcem”, ale film stále nebyl hotový. Vedení Filmového studia Barrandov tiše zuřilo a nevědělo, jak ze svízelné situace ven - na jedné straně proinvestované peníze,
na druhé nedokončený film. Když konečně natáčení zastavilo a donutilo Vláčila natočený materiál sestříhat, dost možná
tím režisérovi zachránilo život. Vláčil se ale s výslednou podobou vančurovské adaptace dlouho odmítal smířit, necelé
tři hodiny filmového času jsou podle něj jen nehotovým
tvarem, ochuzeným o řadu dějových a významových linií. I
tak byla Marketa hned dvakrát vyhlášena nejlepším českým
filmem všech dob (v roce 1994 v rámci karlovarského festivalu a o čtyři roky později v anketě ke 100 letům českého filmu)… Technologicky proces digitalizace zaštítila společnost
Universal Production Partners (UPP), která už digitálně restaurovala devatenáct dokumentů Jana Špáty. Na MFF Karlovy
Vary 1994 proběhla mezi novináři anketa o nejlepší český film všech dob.
Vyhrála Marketa Lazarová.

Orfeus
čtvrtek 13. 10.
16.00 hod.

Orphée / Francie 1950 / 112
min. / od 12 let / titulky /
D-Cinema / na průkazku ZF
zdarma, 50 Kč
Režie: JEAN COCTEAU / Hrají: Jean Marais, François
Périer, Jean Cocteau, JeanPierre Melville, Jean - Pierre Antoine de Saint-Exupéry řekl, že
dokonalé není to, k čemu se už nedá
Mocky, María Casares ad.
Snímek Jeana Coc- nic přidat, ale to, od čeho se nedá nic
teaua
Orfeus
je odebrat. V tomhle ohledu je pro mě
považován za nejzda- Orfeus dokonalý. Ani jedna scéna mi
řilejší
opus
jeho tu nepřišla navíc, příběh mě úplně
vtáhl a prestože jsem za sebou měl na
režijní filmové dráhy.
festivalu už 9 celovečeráků, zapomněl
Je
součástí
voljsem na bolesti krku, očí i zadku a mané „orfické trilogie“,
ximálně se do této fascinující moderní
jejíž první část tvoří
verze známého mýtu ponořil. Přestředometrážní
sur- vozník, co vás na onen svět převeze v
realismem ovlivněný limuzíně, smrtonoši na motorkách a
snímek Krev básníka krásná smrt s vosím pasem... Skvělá
(1930) a závěrečnou podívaná pro diváka, co umí vypnout
Orfeova závěť (1959). logické myšlení a nechat na sebe film
Slavný umělec tu na prostě působit.
základě vlastní hry z Cimr - www.csfd.cz
roku 1925 aktualizuje
a přepracovává starořeckou legendu, jež výrazně symbolizuje moc umění. – Populární básník Orfeus je okouzlen tajemnou kněžnou, s níž se setká při tragickém incidentu, během nějž je zabit jeho mladý kolega. Musí ženu
doprovodit do tajemného sídla a je svědkem, jak zmizí
s mrtvým za zrcadlem. Od té doby je jako proměněný a
chová se nevlídně k ženě Eurydice. Té naopak pomáhá
kněžnin řidič Heurtebise. Aristokratka je ve skutečnosti
Orfeova Smrt, která se do muže zamiluje a o své vůli ho
zbaví manželky. Heurtebise pomůže básníkovi dostat se
do podsvětí, kde mu tribunál nad Smrtí umožní návrat i
se ženou zpět na zem pod podmínkou, že nesmí na Eurydiku pohlédnout. On je však už v zajetí lásky ke své
Smrti. Manželka se proto sama obětuje. Avšak také Smrt
později sama podstoupí oběť a vrátí zemřelého muže do
světa lidí i s jeho těhotnou ženou. Neboť „smrt básníka
vyžaduje oběť, která jej učiní nesmrtelným“. Cocteau se
netají spřízněností se svým hrdinou: básník, či obecněji
umělec, je výjimečnou osobností, která za cenu utrpení
a obětí proniká k neznámému a dosahuje k vrcholům
bytí. Ve svém díle kombinuje realismus s poezií a používá
i trikové záběry. Podsvětí (zónu) představuje jako temné
místo zmaru (natáčelo se ve vybombardované vojenské
akademii v Saint-Cyr). Film, který ve své době ovlivnil
řadu mladých francouzských filmařů a který je uváděný
v restaurované a digitalizované podobě, věnoval jeho autor homosexuálnímu výtvarníkovi Christianu Bérardovi
(1902-1949). Ocenění: Cena FIPRESCI MFF Benátky 1950.

František Vláčil st.

Jean Cocteau

* 19. 2.1924, Český Těšín
† 28. 1. 1999, Praha

* 5. 7. 1889, Maisons-Lafitte, Francie
† 11. 10. 1963, Milly-la-Foręt, Francie

Dětství prožil na severní
Moravě, formovala ho však
doba strávená v Brně (1936
– 1951). Po krátkém pobytu
na UMPRUM v Praze se zapsal na FF v Brně, kde vystudoval dějiny umění a estetiku (1951). S filmem začínal
už během studií, kdy externě spolupracoval se skupinou
kresleného a loutkového filmu, potom nastoupil do nově
zřízeného Studia populárně-vědeckých a náučných filmů
v KF Brno. Prodlouženou vojnu strávil v ČAF (1951 – 1958),
kde natočil desítky instruktážních a propagandistických
filmů. Z nich vynikal film Vzpomínka (1954), natočený k 1.
výročí Gottwaldovi smrti. Vyhnul se sestřihu zpravodajských materiálů a vytvořil „dokumentární báseň“, v které
kamera v pomalé jízdě obhlíží prostory Hradu, kde Gottwald bydlel a pracoval... Od roku 1958 až do konce 80.
let byl režisérem ve Filmovém studiu Barrandov a už jeho
debut Holubice (1960) byl v ČSR událostí, protože se objevil filmař s malířským a grafickým talentem a také s kameramanským viděním. Je příznačné, že si pro hraný film
vybíral látky z blíže neurčené minulosti, aby získal prostor pro hru představivosti. Šlo většinou o historizující balady, z kterých nejznámější je Marketa Lazarová (1967). Téměř
tři hodiny trvající film kritici označili za najvýznamnejší
český film. Za normalizace se načas musel vzdát hrané
celovečerní tvorby. Volil kratší filmy, krom jiných i tři dokumenty: Město v bílém (1972), Praha secesní (1974) a Karlovarská promenáda (1973). Ty patří do oblasti dokumentárních básní. Vláčil sa častokrát stal předmětem zájmu
filmařů různých generací - jak pro ojedinělý talent a
specifickou metodu práce, sahající až na dno možností
svých i štábu, tak pro své vnitřní zápasy. Zápasy byl i
výstižný název výstavy fotografií o natáčení Markety Lazarové a Údolí včel (1967) v Konírně Pražského hradu (2008)
a stejnojmenné publikace... Až na konci životní i profesionální dráhy získal Vláčil také prestižní ocenění: Českého
lva za dlouholetý přínos českému filmu (1994). Rok 1998
pak přinesl nejvyšší uznání kritiky pro Marketu Lazarovou a
rovněž Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové
kinematografii na MFF v Karlových Varech.

Jean Cocteau, francouzský spisovatel, básník, dramatik, malíř
a režisér se narodil 5. července
1889 v Maisons-Laffitte (malé
město
nedaleko
Paříže).
Prožíval harmonické dětství v
prominentní rodině advokáta.
Rodinná idyla skončila v roce
1898 kdy jeho otec Georges spáchal sebevraždu. Po zbytek
dětství se potýkal s psychickými problémy, častými nemocemi a stal se nevyrovnaným a nezvladatelným dítětem.
Ve škole měl nevalný prospěch a v roce 1907 se studiem
definitivně skončil, když opakovaně nesložil maturitní
zkoušku. Vyrůstal v době, kdy se ve Francii rodily avantgardní směry jako dadaismus, kubismus a surrealismus a kombinace všech těchto směrů později ovlivnila jeho bohatou
a různorodou tvorbu. V roce 1908 poprvé publikoval svoje
verše. V dalších letech se formovala jeho kariéra ovlivněná
hudbou Igora Stravinského, poezií Guillauma Apollinaire,
nebo ruským baletem představovaným choreografem
Sergejem Ďagilevem. Mezníkem v jeho životě byl také rok
1915, kdy se osobně seznámil s malířem Pablem Picassem.
Jako dramatik a libretista se poprvé představil v roce
1917. Ovšem ne všechny jeho dramatická díla se potkala
s úspěchem u publika, které ne vždy ocenilo jeho osobitý
styl a každá nová hra hrozila skandálem. Ale i přesto jeho divadelní hry jako Svatebčané na Eiffelce (1921), Modrý vlak (1924),
nebo Král Oidipus (1925) patří mezi stěžejní díla francouzské
nové vlny. Hlubokou stopu zanechal v literárním světě i svými romány (Tomáš lhář nebo Velký skok) a básněmi. V podstatě
všechna jeho díla, jak dramatická, nebo literární slaví dodnes
úspěchy, jsou překládány v mnoha zemích a jeho dramata se hrají dodnes. Na filmovém plátně se představil jako
režisér poprvé v roce 1925 svým krátkometrážním snímkem
Jean Cocteau fait du cenéma. V roce 1930 natočil snímek Le sang
d’um poete, podle vlastního scénáře. Jako režisér dosáhl na vrchol později svými snímky Kráska a zvíře (1946), Orfeus (1950)
a Orfeova závěť (1960). Ve všech třech snímcích nechal vyniknout Jeana Maraise a i Jean Cocteau se v těchto filmech
představil před kamerou jako herec. O svém vrcholném dílu
Orfeus Cocteau řekl: “Orfeus, to jsem já sám. Vložil jsem do něj
celý svůj život.”

pataamat - www.csfd.cz (redakčně upraveno)

Petr “contrastic” Kubíček - www.csfd.cz (redakčně upraveno)

