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15.–31. října
říjen 2

V říjnu na Pedra a 
Visegrad

Ve druhé polovině měsíce října se už 
tradičně zaměříme na kulturu zemí Vise-
grádu (24. – 28. 10.) a tak nevynechejte 
snímky polské, slovenské, maďarské 

či dokonce koprodukční. Na závěr 
této přehlídky a přímo v Den české 

státnosti vás pak oblaží koncert Midi 
Lidi (i se slovenským hostem). Sou-

běžně s naší přehlídkou se v Jihlavě 
koná další ročník festivalu dokumen-

tů v Jihlavě – výběr z nejzajímavěj-
ších titulů už na vás čeká v listopa-

du… A kdo tíhne ke světu Pedra 
Almodovara, ten má možnost ho v 

těchto dnech navštívit hned čtyřikrát.

Ve foyeru kina můžete shlédnout 
artefakty i fotografie z mezinárodní-
ho sympozia panta rhei, v kavárně se 

oblažit dobrou kávou, v pokladně 
si pro své děti koupit lístek do kina 

nebo vstupenku na Michalův salát 
(21.10.). Pro maminky s dětmi a ko-
čárky máme novinku: v prosinci si 

na stránce www.filmjukebox.cz mohou 
zvolit si film pro předvánoční baby 

Bio speciál. 

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
kulturního léta

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 svě-
řují se svými zážitky, problémy a nevydařenými láskami. Po le-
tech strávených hledáním štěstí a porozumění - ale také dospí-
váním a dozráváním - si začínají uvědomovat, že klíč k oprav-
dové lásce a spokojenosti mají celou dobu na dosah ruky. 

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 kolosální-
ho průšvihu. Na oficiální návštěvu Velké Británie se chystá čín-
ský premiér, pro kterého má jít podle zaručených informací o 
úplně poslední cestu v jeho životě, nepočítáme-li tu na hřbi-
tov. A protože se šéfová MI7, Pamela Thorntonová (Gillian Ande-
rson), nemůže na nikoho spolehnout,  vsadí vše na jednu kartu 

– na Johnnyho Englishe.

Rodina je základ státu
ČR 2011 / 106 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč
Režie: ROBERT SEDLÁČEK / Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin Fin-
ger, Monika A. Fingerová, Simona Babčáková, Jiří Vyorálek ad.
Libor, bývalý učitel dějepisu, který dosáhl vysokého manažer-
ského 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 pe-
nězi klientů banky. Liborovi začnou tvrdě šlapat na paty poli-
cejní 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...

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 akč-
ním thrilleru Bez dechu. Mladý Nathan Harper (Taylor Lautner) jed-
noho dne objeví svojí fotografii na webové stránce s pohřešo-
vanými dětmi. Rychle zjišťuje, že jeho „dosavadní“ otec a mat-
ka 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 proná-
sledování se stává divoká a nebezpečná hra o Nathanův život..

Alois Nebel
ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 70 Kč
Režie: TOMÁŠ LUŇÁK / Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Václav Neu-
žil ml., Tereza Voříšková, Marie Ludvíková, Leoš Noha, Alois Švehlík ad.
Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu přináší tem-
ný příběh s atmosférou podobnou filmům jako Scanner Dark-
ly, Sin City nebo Valčík s Bašírem, k jehož realizaci byl poprvé 
v české kinematografii použit rotoscoping - unikátní techno-
logii kombinující kreslený a hraný film. Příběh filmu začíná na 
podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jesení-
kách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Ne-
bel 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 sklon-
ku socialismu líně plynou, poklidnou atmosféru naruší jed-
noho dne tajemný Němý (Karel Roden), který překročí hranice 
se sekyrou v ruce, aby pomstil svoji matku... Film byl ještě před 
premiérou v českých kinech zapsán do “áčkového” programu v Benátkách.

Kůže, kterou nosím 
La Piel que habito / Španělsko 2011 / 118 min. / od 15 let / titulky / D-

-Cinema / 90 Kč
Režie: PEDRO ALMODÓVAR / Hrají: Antonio Banderas, Elena Anaya, Ma-
risa Paredes, Blanca Suárez, Fernando Cayo, Bárbara Lennie ad.
Dvanáct let po smrti manželky, jež zahynula v explodujícím 
autě, se renomovanému plastickému chirurgovi Robertu Led-
gardovi (Antonio Banderas) podařilo vyvinout odolný typ kůže, 
který by byl býval jeho milovanou zachránil. Šarmantní muž 
posedlý ideou, jež sahá za hranice bioetiky, se nenechá spou-
tat skrupulemi ani v okamžiku, kdy se rozhodne svůj vynález 
testovat. V thrilleru s prvky melodramatu, natočeném volně 
podle románu Tarantule Thierryho Jonqueta, se po více než 
dvaceti letech sešli ke spolupráci Pedro Almodóvar a jeho 
dávný oblíbenec Banderas. „Tvář nás definuje,“ říká jeho hrdi-
na, i když sám za tou svou skrývá temné myšlenky. V příběhu, 
v němž hraje zásadní roli chladně vykalkulovaná a precizně 
provedená pomsta, Almodóvar za scenáristické pomoci bra-
tra Agustína suverénně kombinuje časové roviny, mezi něž 
rozpíná svá témata vášně, tělesnosti a pohlavní identity.  

Tři mušketýři 3D
The Three Musketeers in 3D / USA, Německo 2011 / 110 min. / od 12 let / 
dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
Režie: PAUL W. S. ANDERSON / Hrají: Logan Lerman, Ray Stevenson, 
Matthew MacFadyen, Luke Evans, Mads Mikkelsen, Christoph Waltz, 
Milla Jovovich, Orlando Bloom, Juno Temple, James Corden ad.
Nové moderní zpracování nadčasového románu Alexandra 
Dumase natočené ve 3D slibuje skvělou podívanou. Akčně 
pojatý velkofilm plný propracovaných scén je již nyní přirov-
návám k nebývale úspěšným Pirátům z Karibiku. Roli D‘Artag-
nana ztvárnil mladičký Logan Lerman, v dalších rolích uvidíme 
hvězdy stříbrného plátna jako Millu Jovovich (Milady de Winter), 
Orlanda Blooma (vévoda z Buckinghamu), tři mušketýry si zahrá-
li Matthiew MacFayden, Ray Stevenson a Luke Evans, jako kardinál Ri-
chelieu se ve filmu objeví oscarový Christoph Waltz.

Dream House
USA 2011 / 90 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: JIM SHERIDAN / Hrají: Daniel Craig, Naomi Watts, Rachel Weisz, 
Marton Csokas, Taylor Geare, Elias Koteas, Jane Alexander ad.
Úspěšný vydavatel Will Atenton (Daniel Craig) skončí s prací v 
New Yorku, aby se společně se svou ženou Libby (Rachel Weisz) 
a svými dvěma dcerami přestěhoval do klidného městečka v 
Nové Anglii. Zatímco se ve svém novém životě zabydlují, zjiš-
ťují, že jejich dokonalý domov byl dějištěm vraždy matky a je-
jích dětí. Když se Will pustí do pátrání o podrobnostech celé 
tragédie, zavede ho jediná stopa sousedce Ann (Naomi Watts),   
která měla k zavražděné rodině velice blízký vztah. Jak Will s 
Ann společně skládají dohromady hrůznou skládačku, zjišťu-
jí, že příběh posledního člověka, který opustil dům je děsivý 
právě tak, jako příběh toho, kdo do něj vstoupil po něm.

Naše tipy 
Kůže, kterou nosím + další 
snímky Pedra Almodóvara 
úterý 18.10.  - čtvrtek 20.10.
Španělský režisér Pedro Almodóvar patří dnes již mezi elitu 
světových režisérů.  Z jeho výjimečných filmů jsme 
pro vás připravili Vše o mé matce, Volver, Rozervaná objetí a 
režisérovu novinku pod názvem Kůže, kterou nosím. 
 

Tři mušketýři 3D 
čtvrtek 20.10. - neděle 23.10., neděle 30.10. 
Nové moderní zpracování nadčasového románu Alexandra 
Dumase natočené ve 3D slibuje skvělou podívanou.

15. so 17.30 Jeden den – USA 2011 / 108 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

20.00 Johnny English se vrací –  Velká Británie, Izrael, Francie  2011 / 101 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

16. ne 14.30 Hrátky s textilem: Savování –  zdarma Malovásek

15.30 Krtek a medicína – Československo / 66 min. / 30, 40 Kč Bijásek

17.30 Johnny English se vrací – Velká Británie, Izrael, Francie  2011 / 101 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

20.00 Rodina je základ státu – ČR 2011 / 106 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč

17. po 17.30 Bez dechu – USA 2011 / 100 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

20.00 Jeden den – USA 2011 / 108 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč

18. út 17.30 Kůže, kterou nosím – Španělsko 2011 / 118 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

20.00 Volver – Španělsko 2006 / 120 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč ART

19. st 10.00 Alois Nebel – ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 50 Kč (jen za dospělého diváka) Baby Bio

15.30 Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3D – ČR 2011 / 75 min. / přístupný / 3D-Cinema / 70, 90 Kč Bijásek

16.00 Animásek – animační dílny pro děti 9-15 let, začátečníky i pokročilé (16.00 -17.30 hod.) Animásek

17.30 Rozervaná objetí – Španělsko 2009 / 129 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč ART

20.00 Kůže, kterou nosím – Španělsko 2011 / 118 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 80, 90 Kč ART

20. čt 16.00 Prémie ZF: Vše o mé matce – Španělsko, Francie 1999 / 101 min. / na průkazku ZF zdarma ZF

18.00 Tři mušketýři 3D – USA, Německo 2011 / 110 min. / od 12 let / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

20.15 Alois Nebel – ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 70 Kč 

21. pá 16.30 Michalův salát - Michal Nesvadba – 55 min. / 140 Kč (předprodej běží) Divadlo

18.30 Alois Nebel – ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 70 Kč 

20.15 Tři mušketýři 3D – USA, Německo 2011 / 110 min. / od 12 let / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč

22. so 17.00 Tři mušketýři 3D – USA, Německo 2011 / 110 min. / od 12 let / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč

19.00 Elitní zabijáci – USA, Austrálie 2011 / 100 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

20.30 Dream House – USA 2011 / 90 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč

23. ne 14.30 Muchlané ovoce: Jednoduchá výtvarná technika i pro ty nejmenší děti –  zdarma Malovásek

15.30 Grotesky Toma a Jerryho – USA 1990 / 70 min. / dabing / 30, 40 Kč Bijásek

17.00 Alois Nebel – ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 70 Kč 

18.30 Tři mušketýři 3D – USA, Německo 2011 / 110 min. / od 12 let / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč

20.30 Dream House – USA 2011 / 90 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč

24. po 17.30 Viditelný svět – Slovensko 2011 / 104 min. / od 12 let / D-Cinema / 75, 85 Kč ART

20.00 Dům – ČR, Slovensko 2011 / 97 min. / od 15 let / D-Cinema / 80, 90 Kč ART

25. út 17.30 Dům – ČR, Slovensko 2011 / 97 min. / od 15 let / D-Cinema / 90 Kč 

20.00 Lůno – Německo, Maďarsko, Francie 2010 / 111 min. / od 15 let / titulky / 60, 70 Kč ART

26. st 17.30 Bělehradský fantom – Srbsko, Bulharsko, Maďarsko 2009 / 82 min. / od 12 let / D-Cinema / 65, 75 Kč ART

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

27. čt 16.00 Tintinova Dobrodružství 3D –  USA, Nový Zéland, Belgie 2011 / 110 min. / dabing / 3D-Cinema / 165 Kč 

18.00 Moje krásná učitelka –  USA 2011 / 98 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

20.00 Nakáza – USA, Spojené arabské emiráty 2011 / 105 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč

28. pá 16.00 Tintinova Dobrodružství 3D –  USA, Nový Zéland, Belgie 2011 / 110 min. / dabing / 3D-Cinema / 165 Kč 

18.00 Dluh –  Velká Británie, Izrael, Francie  2011 / 101 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

20.00 Midi Lidi + PPE – předprodej 100 Kč, 140Kč (na průkazku ART 70 / 110 Kč) / klub Mír Koncert

20.15 Moje krásná učitelka – USA 2011 / 98 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč

29. so 16.00 Tintinova Dobrodružství 3D –   USA, Nový Zéland, Belgie 2011 / 110 min. / dabing / 3D-Cinema / 165 Kč  

18.00 Nakáza –  USA, Spojené arabské emiráty 2011 / 105 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč 

20.15 Dluh – USA 2010 / 112 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč

30. ne 14.30 Halloweenské tvoření: Dýně, strašidla, lampióny, čarodějnice,... –  zdarma Malovásek

15.30 Tintinova Dobrodružství 3D – USA, Nový Zéland, Belgie 2011 / 110 min. / dabing / 3D-Cinema / 165Kč Bijásek

17.30 Dluh – USA 2010 / 112 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

20.00 Tři mušketýři 3D – USA, Německo 2011 / 110 min. / od 12 let / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč

31. po 17.30 Tintinova Dobrodružství 3D – USA, Nový Zéland, Belgie 2011 / 110 min. / dabing / 3D-Cinema / 165Kč 

19.30 Moje krásná učitelka – USA 2011 / 98 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč

XVI. Britský film 
Free Cinema, Britská nová 

vlna,  Karel Reisz, němý film 
s živou hudbou, koncert 
James Harries, výstavy, ...

1.– 4. 12.  
Uherské Hradiště
kino Hvězda, Mír

www.britskyseminar.cz 

Dům
ČR, Slovensko 2011 / 97 min. / od 15 let / D-Cinema / 90 Kč
Režie: ZUZANA LIOVÁ / Hrají: Miroslav Krobot, Taťjana Medvecká, Judit 
Bárdos, Ester Geislerová, Marek Geišberg, Lucia Jašková ad.
Imrich buduje svůj vlastní životní sen – staví dům pro svoji 
mladší dceru Evu. Do stavby domu projektuje všechny své 
sny a ambice, které ztratil v éře komunismu. Na rodinném 
dvoře však stojí rozestavěné domy dva – první, nedokončený 
dům, měl patřit Evině starší sestře Janě. Ta se ale otcovi vze-
přela a Imrich ji i s její rodinou ze svého života „vyškrtl“. Eva 
sní o tom, že po maturitě konečně opustí „vězení dokonalé-
ho domova“ a vydá se poznávat jiný svět mimo maloměsto 
a otcovi starosvětské názory. Chodí za školu, tajně se stýká se 
sestrou a její rodinou, a dělá vše proto, aby mohla co nejdříve 

„vypadnout“. Nečekaně ji cestu zkříží nový muž, starší a ženatý 
Jakub, se kterým ji do života přibude další tajemství. Brzy však 
všechna tajemství začnou vyplouvat na povrch a jejich životy 
naberou nečekaný zvrat.

Dluh 
The Debt / USA 2010 / 112 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: JOHN MADDEN / Hrají: Helen Mirren, Sam Worthington, Marton 
Csokas, Jesper Christensen, Ciarán Hinds, Tom Wilkinson ad.
Každé tajemství něco stojí. Každý dluh je třeba zaplatit, a pokud to neudě-
láte, nakonec vás to zničí. Režisér John Madden (Zamilovaný Shake-
speare, Mandolína kapitána Corelliho) natočil s výjimečnou herec-
kou sestavou působivý a chytrý thriller, ve kterém si podávají 
ruce minulost a současnost, pravda a lež a pocit viny je tu sil-
nější než pud sebezáchovy. Rok 1965. Tři mladí agenti Mossa-
du, Rachel Singer (Jessica Chastain), David Peretz (Sam Worthing-
ton) a Stephan Gold (Marton Csokas) vrátili domů jako hrdinové, 
poté co ve Východním Berlíně úspěšně vystopovali a zabili 
nacistického válečného zločince, bývalého doktora z Osvěti-
mi. Teď již mají vysloužilí agenti status národních ikon, dcera 
Rachel dokonce o jejich misi napsala knihu. Oni však zoufale 
trpí pod tíhou tajemství, které se zavázali nikdy neprozradit...

Tintinova Dobrodružství 3D
The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn  / USA, Nový Zéland, Bel-
gie 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 165 Kč
Režie: STEVEN SPIELBERG / Hrají: Jamie Bell, Daniel Craig, Andy Serkis, 
Cary Elwes, Nick Frost, Simon Pegg, Toby Jones, Mackenzie Crook ad.
Paramount Pictures a Columbia Pictures představují nový 
film v režii Stevena Spielberga, ve kterém se představí Tin-
tin jako neohrožený mladý reportér, jehož neúnavné hledání 
dobrého příběhu ho dovede do světa velkého dobrodružství, 
a zločinec Red Rackham. Film, který je natočen podle série 
knih Tintinova dobrodružství od autora jménem Hergé, pro-
dukují Steven Spielberg, Peter Jackson a Kathleen Kennedy.

Moje krásná učitelka
Larry Crowne / USA 2011 / 98 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: TOM HANKS / Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Rami Malek, Jon 
Seda, Taraji P. Henson, Bryan Cranston, Wilmer Valderrama ad.
Oscarový Tom Hanks hraje chlapíka středního věku, který díky 
ekonomické krizi ztratí práci. Do té doby pracuje jako úspěš-
ný šéf v hypermarketu. Larry zjišťuje, že bez vzdělání dobrou 
práci nezíská, a proto se rozhodne pro návrat do školních la-
vic. Ve škole se zapíše do hodin komunikace a nečekaně se 
zamiluje do své učitelky Mercedes (Julia Roberts), která ve svém 
osobním životě řeší spory s manželem. Obyčejný mužský jako 
Larry, který má mnoho důvodů se domnívat, že jeho život se 
zastavil, dostane životní lekci: Když si myslíš, že vše co mělo 
smysl už Tě minulo, objevíš důvod proč žít.

Nakáza
Contagion / USA, Spojené arabské emiráty 2011 / 105 min. / od 12 let / 
titulky / D-Cinema / 80 Kč 
Režie: STEVEN SODERBERGH / Hrají: Matt Damon, Marion Cotillard, 
Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Jude Law, Laurence Fishburne ad.
Akční thriller, jenž se soustřeďuje na čtyři světové kontinen-
ty, které postihla smrtící nákaza představující existenční riziko 
pro lidstvo. Do ohniska hrůzné nákazy je seslán mezinárodní 
tým lékařů, který se s touto smrtelnou hrozbou bude muset 
vypořádat a co nejrychleji najít lék.

Filmové premiéry a novinky



Prémie ZF:  
Vše o mé matce 
čtvrtek 20. 10. 
16.00 hod.
Todo sobre mi madre /
Španělsko, Francie 1999 / 
101 min. / na průkazku ZF 
zdarma  
Režie: PEDRO ALMODÓVAR 
/ Hrají: Cecilia Roth, Marisa 
Paredes, Antonia San Juan, 
Penélope Cruz, Fernando 
Fernán Gómez, Carmen Bal-
agué, Pedro Almodóvar ad.
Vše o mé matce je 
spletitý příběh o 
hledání vlastní iden-
tity a znovuotevírání 
starých ran. Hlavním 
motivem filmu je 
hledání ztraceného 
otce. Mladý Esteban 
(Eloy Azorín) se chce 
stát spisovatelem a tak 
si pečlivě vede deník. 
V něm je zachyceno 
jeho největší přání - 
poznat svého otce, se 
kterým se nikdy neset-
kal. V den svých sedm-
náctých narozenin 
však umírá pod koly 
automobilu a pravdu 
se už nedozví. Jeho 
matka Manuela (Cecil-
ia Rothová) se se syno-
vou smrtí nedokáže vy-
rovnat a tak odjíždí do 
Barcelony, zde pátrá po 
Estebanově otci - tím je transsexuál Lola (Toni Cantó). Aby 
se k Lole dostala blíž, seznámí se s řádovou sestrou Rosou 
(Penélope Cruzová). Rosa se stará o narkomany a prostitut-
ky, tím si zasluhuje odpor a odsouzení vlastní rodiny. Později 
Manuela navštíví Humu Rojo, která nepřímo zavinila Este-
banovu smrt (pozn. ten zahynul, když přebíhal cestu, aby 
získal autogram této herečky). Huma Rojo nabídne Ma-
nuele místo asistentky. Všechny osudy spojuje jediná oso-
ba - Lola. A jak tomu bývá u Almodovára zvykem, vše končí 
paradoxně: Manuela pečuje o těhotnou a HIV pozitivní Rosu, 
otcem dítěte, které nakonec skončí v péči Manuely, je opět 
Lola, která také umírá na AIDS. Pro Almodovára je typické, 
že zkoumá ženskou mentalitu ze všech možných úhlů a ve 
všech někdy až nepochopitelných situacích. Almodovárovy 
transsexuální postavy umožňují převrátit zaběhlá schémata, 
tento prvek se objevuje také ve filmu Špatná výchova. Vše o 
mé matce vychází ze známých aspektů, šokuje i něžně hladí 
zároveň. V roce 1999 získal film na MFF v Cannes cenu za nejlepší režii 
a byl nominován na Zlatou palmu, v roce 2000 obdržel Oscara a cenu 
BAFTA za nejlepší cizojazyčný film.

Sotva zazněly první tklivé tóny, mé 
srdce zjihlo, o třináct minut později 
se na okamžik zastavilo. Od daného 
momentu mě až do doběhnutí závě-
rečných titulků nic nezajímalo tolik, 
jako osudy hrdinek této důkladné 
sondáže do nitra ženské duše. Mužští 
hrdinové jsou buď vyeliminováni úpl-
ně, nebo jsou spíše ženami než muži, 
nebo nic nevidí, nebo je jejich jedinou 
starostí sex... Již naprosto chápu, proč 
se Almodóvar věnuje raději ženským 
postavám, jednoduše jsou zajímavější 
a jak naznačují i závěrečné titulky – 
nevybarví se tak rychle jako muži. :) 
Nemohu si pomoci – pokud by nějaký 
režisér měl dostat patent na analýzu 
ženských duší, pak jedině Almodóvar. 
Můžete namítnou, že já, jako osoba 
mužského pohlaví a heterosexuální 
orientace, to nedokážu posoudit, ale 
stejně věřím, že se podobné ženy v 
podobných situacích cítí podobně. 
Neměl bych opomenout zmínit hojně 
využívanou krásnou hudbu Alberta 
Inglesiase a neméně krásnou Penélo-
pe v roli těhotné jeptišky...
Matty - www.csfd.cz

Pedro Almodóvar
*  24. 9. 1949, Calzada de Calatra-

va,  Ciudad Real, Španělsko

Pedro Almodóvar se 
narodil ve Španělsku v 
Calzada de Calatrava, pro-
vincii Cuidad Real. S ro-
dinou sa přestěhovali 
do Extremadoru, když 
měl Pedro osm let. Tady 
navštevoval základní i 
vysokou školu. Když mu 
bylo 16, přestěhoval se 
do Madridu - sám, bez peněz, s velkým snem studovat a 
dělat filmy. Psal články do časopisů, pracoval u telefonní 
společnosti a za našetřené peníze si později koupil svou 
první 8 mm kameru. V roce 1972 se přestěhoval do Bar-
celony, kde začal natáčet krátkometrážní prvotiny. Jeho 
celovečerním filmovým debutem byl film Pepi, Luci, Bom 
y otras chicas del montón (1980) - příběh o rockové kapele a 
lesbické lásce se stal u tehdejší španělské mládeže kul-
tovním. Druhý Almodóvarův film Labyrint vášní (1982) byl 
natočen v podobném duchu. Zatímco prvními dvěma 
filmy boural sexuální konvence, další dva - černá komedie 
Černá roucha (1983) a humorně laděný příběh služky Co jsem 
komu udělala? (1984) působily velmi umírněně a provoka-
tivní společenské otázky v nich zůstaly rafinovaně ukry-
ty. V roce 1987 založil se svým bratrem vlastní filmovou 
společnost El Desero. Natočil úspěšné filmy Matador (1986) 
a  Zákon touhy (1987), nejvíce ceněný byl však až další jeho 
snímek Ženy na pokraji nervového zhroucení (1988). Následující 
tituly Spoutej mě! (1990), Vysoké podpadky (1991) a Kika (1993)  
již byly kultovními výtvory profesionála s množstvím 
příznivců po celém světě. Snímek Květ mého tajemství (1995) 
vypráví další osud ženy - tentokrát spisovatelky, zničené 
životem, zatímco Na dno vášně (1997) se pohrává s žánrem 
thrilleru. Zlomovým byl určitě rok 1999 a film Vše o mé 
matce, za nějž získal Oscara za nejlepší cizojazičný film. 
Film se stal oblíbeným u diváků i kritiky. Cenu filmové 
akademie (nejlepší scénář) získalo i citlivé drama Mluv s 
ní (2002). Následovaly snímky Špatná výchova (2004), Volver 
(2006), Rozervaná objetí (2009) a nyní přichází Almodóvar s 
novinkou pod názvem Kůže, kterou nosím. Pedro Almodóvar 
sa postupně zařadil mezi špičku světových režisérů. Svý-
mi filmy neustále posouvá hranice sexuální otevřenosti a 
problémů společnosti. Rozmanitostí a rozdílností postav 
často poukazuje na povrchnost a sobecké odcizování... 

Edo “boytoy” Cesnek - www.csfd.cz (redakčně upraveno)

Volver     
úterý 18. 10. 
20.00 hod.
Španělsko 2006 / 120 min. / 
od 12 let / titulky / 60, 70 Kč
Režie: PEDRO ALMODÓVAR 
/ Hrají: Penélope Cruz, Car-
men Maura, Lola Dueñas, 
Blanca Portillo, Yohana 
Cobo, Chus Lampreave, An-
tonio de la Torre  ad.
Když duchové tančí 
tango… Volver zna-
mená „vrátit se“ – a 
Pedro Almodóvar se 
svým filmem vrací do 
kraje svého dětství La 
Mancha. Je to kraj, kde 
často fouká silný vítr, 
který šíří požáry. Při 
jednom z nich zahynu-
li rodiče Raimundy a Sole, sester odlišného temperamentu, 
ale podobných osudů. Ten dramatičtější prožívá energická 
a krásná Raimunda, odhodlaná za každou cenu bránit svou 
dospívající dceru a zvyklá živit nejen ji, ale i nezaměstnaného 
manžela. Nosí v sobě jedno strašné tajemství, o kterém ví 
pouze její matka. Ta však zemřela a zjevuje se jen jako duch. 
Ale Raimunda, na rozdíl od své sestry, nevěří na přízraky... 
Penélope Cruz byla za svůj výkon v roce 2007 nominována na Oscara a v 
Cannes získala ocenění za nejlepší ženský herecký výkon.

Rozervaná objetí                 
středa 19. 10.  
17.30 hod.
Los Abrazos rotos / Španělsko 
2009 / 129 min. / od 12 let / 
titulky / 60, 70 Kč
Režie: PEDRO ALMODÓVAR / 
Hrají: Penélope Cruz, Blanca 
Portillo, Lluís Homar, José 
Luis Gómez, Tamar Novas, 
Rubén Ochandiano, Lola 
Dueńas, Asier Etxeandia ad.
Před čtrnácti lety se 
jeden muž stal obětí 
vážné autonehody, při 
níž ztratil nejen zrak, 
ale i ženu svého života, 
Lenu. Tento muž má 
dvě jména. První je 
Harry Caine – pseudo-
nym, jenž používá pro 
literární tvorbu. Druhé je Mateo Blanco – jeho skutečné jmé-
no, jímž se podepisuje pod filmy, které natáčí. Po nehodě 
se Mateo stává Harrym. Vzhledem k tomu, že už nemůže 
režírovat filmy, nechá Matea umřít se ženou, kterou milov-
al. Nyní žije Harry díky psaní scénářů, pomoci své oddané 
produkční a jejího syna Diega. Rozhodl se žít, aby mohl 
vyprávět a díky tomu je stále velice aktivní a atraktivní slepec, 
jemuž se podařilo vyvinout si zbývající smysly tak, že si vše 
užívá plnými doušky. Svět na Matea zapomněl velice rychle 
a on nemá zájem o jeho vzkříšení. Jenže jedné noci se stane 
Diegovi nehoda a Harry se o něj stará. Během dlouhých nocí, 
co u chlapce bdí, mu začne vyprávět o své minulosti... Snímek 
byl na MFF v Cannes 2009 nominován na Zlatou palmu.

Kůže, kterou nosím              
středa 19. 10.  
20.00 hod.
La piel que habito /
Španělsko 2011 / 118 min. 
/ od 15 let / titulky / D-Cin-
ema / 80, 90 Kč
Režie: PEDRO ALMODÓVAR 
/ Hrají: Antonio Banderas, 
Elena Anaya, Marisa Pare-
des, Blanca Suárez, Fernan-
do Cayo, Bárbara Lennie, 
Eduard Fernández ad.
Dvanáct let po smrti 
manželky, jež zahynu-
la v explodujícím autě, 
se renomovanému 
plastickému chirur-
govi Robertu Ledgar-
dovi (Antonio Banderas) 

Dva   
čtvrtek 10. 11. 20.00  hod. / klub Mír
DVA vznikli na jaře 2006 v Třebechovicích pod Orebem. 
V půli roku poprvé doprovázeli film Kabinet doktora Cali- 
gariho a v prosinci měla premiéru hra Divadla DNO 
Ledové techno, tedy lapohádky, kde DVA živě hráli a také 
z ní vydali soundtrack. Na svět přichází také kompilační 
deska Kapitán Demo. V roce 2008 projekce filmu Ka-
binet doktora Caligariho s hudbou kapely DVA zaštítila 
Projekt 100. Premiérově doprovázeli také krátké filmy 
Georgese Mélièse ad. Poté jim vyšlo první lisované album 
Fonók, o rok později následovalo Kollektt8. Duo dále 
živě vystupuje jak v Česku, tak i v Německu, Norsku, Ra-
kousku, Francii, Maďarsku a Itálii, atd. Loni DVA vypus-
tili nové album HU. Za toto album zíslali ocenění Anděl v ka- 
tegorii alternativní hudba.
Vstupné:  120 Kč (na průkazku ART 90 Kč)
www.2dva.cz

Longital   
čtvrtek 17. 11. 20.00  hod. / klub Mír
Longital jsou dva zvukoví cestovalé: Shina (zpěv, baskyt-
ara), Daniel Salontay (zpěv, kytara, smyčec). V bahohu 
s nimi cestuje ještě virtuální elektronický spoluhráč 
Xi-Di-Nim. Longital hrají „heart beat“ - hudbu ze srdce, která 
upokojuje mysl a hýbá tělem. Díky Shinimnu podmanivému 
hlasu, Salontayovej virtuózní hře smyšcem na kytaře a 
použitím nevídaného elektronického nástroje je Longital 
jedním z nejoriginálnějších zjevů slovenské hudební scény. Dvo-
jice odehrála stovky koncertů v 12 zemích Evropy, os-
caroví Glen Hansard a Markéta Irglová si ji vybrali za 
předskokana loňského turné. V loni vychází deska Teraz, 
která představuje zatím nejenergičtější podobu tvorby 
dvojice. 
Vstupné:  120 Kč (na průkazku ART 90 Kč)
www.longital.com

podařilo vyvinout odolný typ kůže, který by byl býval jeho 
milovanou zachránil. Šarmantní muž posedlý ideou, jež 
sahá za hranice bioetiky, se nenechá spoutat skrupulemi 
ani v okamžiku, kdy se rozhodne svůj vynález testovat. V 
thrilleru s prvky melodramatu, natočeném volně podle 
románu Tarantule (Mygale) Thierryho Jonqueta, se po více 
než dvaceti letech sešli ke spolupráci Pedro Almodóvar a 
jeho dávný oblíbenec Antonio Banderas. „Tvář nás definu-
je,“ říká jeho hrdina, i když sám za tou svou skrývá temné 
myšlenky. V příběhu, v němž hraje zásadní roli chladně 
vykalkulovaná a precizně provedená pomsta, Almodóvar 
za scenáristické pomoci bratra Agustína suverénně kom-
binuje časové roviny, mezi něž rozpíná svá témata vášně, 
tělesnosti a pohlavní identity. 

Viditelný svět  
pondělí 24. 10. 
17.30 hod.
Slovensko 2011 / 104 min. 
/ od 12 let / D-Cinema / 75, 
85 Kč
Režie: PETER KRIŠTÚFEK 
/ Hrají: Ivan Trojan, Jana 
Hlaváčová, Kristína Tur-
janová, Martin Mňahončák, 
Ivan Palúch, Marián Mitaš, 
Dagmar Bajnoková ad.
Film se zabývá sle-
dováním, voyeurstvím 
a virtuálními seznam-
kami coby fenomény 
současného světa. Nik-
dy nevíte, kdo se zrov-
na dívá. Máte pocit, že 
vás někdo sleduje? 
Možná mu bude stačit, 
že vás pozoruje, nebo bude chtít do vašeho života aktivně 
vstoupit. Pro jistotu se ale vždycky připravte na nejhorší, jak 
líčí temný psychologický thriller s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Ten 
se ve filmu objevuje jako Oliver, velmi uzavřený a nekomu-
nikativní letový dispečer. Jediný „živý“ kontakt má se svou 
matkou (Jana Hlaváčová), od kolegů v práci si udržuje odstup a 
doma mu společníka dělají televize a dalekohled. Jím z bytu 
na bratislavském sídlišti šmíruje na první pohled šťastnou 
rodinku z protějšího domu. S rolí pouhého pozorovatele si 
ale dlouho nevystačí a rozhodne se k sousedům odnaproti 
proniknout co nejblíž…

 Dům  
pondělí 24. 10.  
20.00 hod.
ČR, Slovensko 2011 / 97 min. 
/ od 15 let / D-Cinema / 80, 
90 Kč
Režie: ZUZANA LIOVÁ / Hra-
jí: Miroslav Krobot, Taťjana 
Medvecká, Judit Bárdos, 
Ester Geislerová, Marek 
Geišberg, Lucia Jašková, 
Marián Mitaš ad.
Dům je intimním dra-
matem otce a dcery, 
příběhem o lásce, střetu 
snů různých generací a 
neutuchající touze po 
svobodě. Imrich budu-
je svůj vlastní životní 
sen – staví dům pro 
svoji mladší dceru Evu. 
Do stavby domuprojek-
tuje všechny své sny a ambice, které ztratil v éře komunismu.
Na rodinném dvoře však stojí rozestavěné domy dva – první, 
nedokončený dům, měl patřit Evině starší sestře Janě. Ta se 
ale otcovi vzepřela a Imrich ji i s její rodinou ze svého života 

„vyškrtl“. Eva sní o tom, že po maturitě konečně opustí „vězení 
dokonalého domova“ i život na maloměstě a konečně se 
vydá poznávat jiný svět. Těžce nese otcovy starosvětské ná-
zory a jeho chování vůči matce a sestře, chodí za školu, tajně 
se stýká se sestrou a její rodinou, přivydělává si a dělá vše 
proto, aby mohla co nejdříve „vypadnout“. Nečekaně ji cestu 
zkříží nový muž, starší a ženatý Jakub, se kterým ji do života 
přibude další tajemství. Brzy však všechna tajemství začnou 
vyplouvat na povrch a jejich životy naberou nečekaný zvrat. 
Dům je celovečerním debutem mladé slovenské scénáristky a 
režisérky Zuzany Liové. Ve světové premiéře byl uveden na prestižním 
Mezinárodním festivalu Berlinale 2011, v sekci Fórum, která je věnována 
mladým talentům.

Lůno 
 
úterý 25. 10.  
20.00 hod.
Womb / Německo, Maďarsko, 
Francie 2010 / 111 min. / od 
15 let / titulky / 60, 70 Kč
Režie: BENEDEK FLIEGAUF 
/ Hrají: Eva Green, Matt 
Smith, Lesley Manville, 
Hannah Murray ad.
Něha, sobectví, altru-
ismus, minulost, bu-
doucnost, etika, láska – 
všechny tyto elementy 
krouží kolem Lůna. Eva 
Green (Casino Royale, 
Království nebeské) se v 
roli mladé ženy Rebec-
cy vrací do dědečkova 
domu na chladném 
anglickém pobřeží, 
kde před mnoha lety 
prožila svou první, ještě 
dětskou lásku. Rebec-
ca a Tommy, kterému 
zůstal rošťácký úsměv, 
naváží přesně tam, 
kde se v dětství jejich 
cesty rozešly. Renom-
ovaný maďarský režisér 
Benedek Fliegauf 
(Houština, Dealer, Mléčná dráha) však nevypráví klasický 
příběh o „l´amour fou”, ale zamýšlí se nad podobou lásky 
v kontextu genetické reprodukce. Když Tommy zemře při 
autonehodě, rozhodne se Rebecca k umělému oplodnění 
za pomoci klonování lidské DNA a celý svůj život pak čelí 
důsledkům svého kontroverzního rozhodnutí. Milostné dra-
ma v mezinárodní koprodukci připomene slavné Milence ze 
severního pólu Julia Medema. Příběh osudové a zakázané 
lásky však režisér Fliegauf zasadil do velmi blízké budoucnos-
ti, která mu dovolila rafinovaně využít prvky science fiction.

Bělehradský fantom
 
středa 26. 10. 
17.30 hod.
The Belgrade Phantom / Srb-
sko, Bulharsko, Maďarsko 
2009 / 82 min. / od 12 let / D-
Cinema / 65, 75 Kč
Režie: JOVAN B. TODOROVIC 
/ Hrají: Marko Zivic, Rado-
slav Milenkovic, Nada Ma-
cankovic, Milutin Milosevic, 
Boris Komnenic ad.
Bělehrad, Jugoslávie, 
1979. Zatímco je jugos-
lávský prezident Tito na 
Kubě v záležitosti pro-
jednání mezinárodních 
vztahů, získává si pozo-
rnost a srdce Bělehradu 
záhadný fantom. 
Každou noc předvádí v 
ulicích města velkolepé řidičské manévry, ke kterým „používá“ 
kradené bílé Porsche. Rádiovým spojením fantom vyzývá 
policisty, aby se ho pokusili chytit. Více než 10 000 lidí pod-
poruje v ulicích svého hrdinu. Policie je zatažena do hry, kde 
on určuje pravidla. Fantom se stává politickou hrozbou. Co 
začalo jako hra, se nyní ukazuje jako politický skandál a mýtus, 
který nebude nikdy nezapomenut.

Dvojí život Veroniky
 
středa 26. 10. 
19.30 hod.
La Double vie de Véronique / 
Francie, Norsko, Polsko 1991 
/ 98 min. / od 12 let / titulky 
/ D-Cinema / 50, 60 Kč
Režie: KRZYSZTOF KIES-
LOWSKI / Hrají: Irene Jacob, 
Aleksander Bardini, Wlady-
slaw Kowalski, Jerzy Gude-
jko, Philippe Volter, San-
drine Dumas ad.
Zvláštní příběh dvou 
identických dívek – 
Polky a Francouzky – lze 
vnímat v nejrůznějších 
rovinách. Diváko-
vi se záměrně otvírá 
nekonečný prostor 
pro úvahy a reflexe. 
Zatímco “polská” Ve-
ronika dává před lásk-
ou 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 stejnou srdeční nemocí, mají stejná 
gesta, používají stejné předměty. Také vztah k otcům je vel-
mi podobný. Zatímco první umírá pro lásku k umění, druhá 
nachází - jakoby v podvědomí poučena jejím údělem - životní 
lásku k muži, který je možná strůjcem jejich příběhu. Záhad-
né věci se tu dějí s neuvěřitelnou přirozeností a jednoduch-
ostí. Kieślowski pomocí dokonale propracovaných detailů 
vytváří strhující až mystický obraz, naplněný zvláštní emoční 
silou a vymykající se v mnohém současným kinematogra-
fickým trendům. Obrovský podíl na vyznění filmu mají kam-
eraman Sławomir Idziak, hudební skladatel Zbigniew Preis-
ner a především představitelka obou Veronik Irène Jacobová. 
Snímek získal na filmovém festivalu v Cannes v roce 1991 cenu za nejlepší 
herecký výkon, cenu FIPRESCI (udělovanou Mezinárodní federací fil-
mových kritiků) a také byl nominován na Zlatou palmu. Na filmovém festi-
valu ve Varšavě obdržel Cenu diváků.

ART Připravujeme / BABY BIO Zlatý fond

Midi Lidi + PPE      
pátek 28. 10. 20.00 hod. / klub Mír

Turné k nové desce Operace „Kindigo!“ jedou Midi 
Lidi spolu se slovenskou stylově spřízněnou kapelou 
PPE (Puding pani Elvisovej)... Jednoduchý poslech. 
Jednoduché poselství: Elektro. Video. Láska. Midi Lidi 
jsou spíš než kapelou audiovizuálním uměleckým pro-
jektem, 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 hra-
jí 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 Protek-
tor. 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 “Kindigo!”, která je podle kapely ve 
srovnání s předešlou „Hastrmans…“ plná optimismu!
Vstupné: předprodej 100 Kč, 140Kč (na průkazku 
ART 70 / 110 Kč)
www.midilidi.cz

BABY BIO:
Alois Nebel  
středa 19. 10.  
10.00 hod.
ČR 2011 / 87 min. / přístupný 
/ D-Cinema / 50 Kč (jen za 
dospělého diváka)
Režie: TOMÁŠ LUŇÁK / Hra-
jí: Miroslav Krobot, Karel 
Roden, Václav Neužil ml., 
Tereza Voříšková, Marie 
Ludvíková, Leoš Noha, Alois 
Švehlík, Ondřej Malý ad.
Hlavní roli v železničním 
blues – černobílé ko-
miksové trilogii Bílý 
Potok, Hlavní nádraží, 
Zlaté Hory – hraje 
Alois Nebel. Narozen 
ve znamení Vah roku 
1948 ve Frývaldově, 
dříve Freiwaldau, nyní 
Jeseník. Celý život u 
dráhy, stejně jako jeho 
příbuzní. Sbírá jízdní 
řády, pije pivo, kouří a 
občas vidí v mlze to, co 
jiní nevidí. Naposledy 
pracoval jako výpravčí v 
Bílém Potoce. Pak mu vlaky, projíždějící napříč celým stoletím, 
zatemnily mysl.

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

Koncerty 

Výstavy / Akce

Výstava panta rhei       
14. 10.  - 17.11. / foyer kina Hvězda 
3. ročník mezinárodního výtvarného sympozia panta 
rhei pořádal Ústav vizuální tvorby v Uherském Hradišti 
při zlínské Fakultě multimediálních komunikací Uni-
verzity Tomáše Bati a společnost mmCité se sídlem v 
Bílovicích ve dnech 25. 8. - 3. 9. 2011. Partnerem celé 
akce je společnost mmCité sídlící v Bílovicích, která 
se zabývá vývojem a výrobou městského mobiliáře 
a exteriérového nábytku. Stejně jako v předchozích 
letech sympozium nabízí možnost inspirace zbytko-
vým materiálem - ocel, dřevo a sklo, z nichž budou 
vznikat statické i kinetické objekty. Čtveřice umělců 
zhmotní své prostorové výtvarné vize: Ivana Sláviková, 
Banská Bystrica; Jan Ambrůz, Šarovy; Zdeněk Šmíd, Zlín; 
Vladimír Kovařík, Uh. Hradiště. V kině Hvězda budou 
představeny exponáty z posledních dvou ročníků a 

Hrátky s textilem: 
Savování
 
neděle 16. 10. 14.30 hod.  
Savování neboli odbarvování textilu je metoda, kterou 
si zpestříme naše oblečení a vytvoříme originální mód-
ní kousky. Nutno si přinést vlastní starší tmavé tričko.

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.

Fimfárum – Do třetice 
všeho dobrého 3D
 
středa 19. 10. 15.30 hod.   
ČR 2011 / 75 min. / přístupný / 3D-Cinema / 70, 90 Kč
Režie: VLASTA POSPÍŠILOVÁ, KRISTINA DUFKOVÁ, DAVID SÚKUP / 
Hrají: Jan Werich, Jiří Macháček, Miroslav Krobot, Ota Jirák ad.
Poslední část fimfárovské trilogie s pohádkami Jak na 
šumavě obři vyhynuli, O kloboučku s pérkem sojčím a 
Rozum a štěstí je prvním českým stereoskopický ani-
movaným filmem.

Muchlané ovoce
 
neděle 23. 10. 14.30 hod.  
Jednoduchá výtvarná technika i pro ty nejmenší děti.

Grotesky Toma  
a Jerryho
 
neděle 23. 10. 15.30 hod.  
USA 1990 / 70 min. / dabing / 30, 40 Kč
Režie: CARL URBANO, PAUL SOMMER
Tom a Jerry – nerozluční kumpáni, kteří se navzájem 
nenechají vydechnout. Přicházejí v nové podobě ještě 
hravější, rychlejší a vykutálenější. Tom a Jerry Kids se 
svými kamarády se představují.

V první polovině  
listopadu připravujeme 

Filmové premiéry 
čt 27. 10. - st 2. 11.  Moje krásná učitelka
    USA 2011 / Režie: TOM HANKS 
čt 27. 10. - po 31. 10.  Tintinova Dobrodružství 3D

USA , Nový Zéland 2011 / Režie: STEVEN SPIELBERG
út 1. 11., so 5. 11.  Šmoulové 3D
     USA 2011 / Režie: RAJA GOSNELL 
čt 3. 11. - čt 17. 11.  Spy Kids 4: Stroj času 3D (+ vůně divákům)
    USA 2011 / Režie: ROBERT RODRIGUEZ 
čt 3. 11. - st 9. 11.  I ženy mají své dny 

Česko 2011 / Režie: ALICE NELLIS
čt 10. 11. - ne 13. 11.  Vyměřený čas 

USA 2011 / Režie: ANDREW NICCOL 
čt 11. 11. - út 15. 11.  Arthur a souboj dvou světů

Francie 2010 / Režie: LUC BESSON  
po 14. 11. - út 15. 11.  Půlnoc v Paříži

Španělsko, USA 2011 / Režie: WOODY ALLEN 
st 16. 11. - ne 20. 11.  Muži v naději

Španělsko, USA 2011 / Režie: WOODY ALLEN

ART 
st 2. 11.  Jeskyně zapomenutých předků 3D 

Kanada, USA, Německo 2011 / Režie: WERNER HERZOG
st  9. 11.  Lollipop Monster 

Německo 2011 / Režie: ZISKA RIEMANN 
po 14. 11.  Turínský kůň                              

Maďarsko, Švýcarsko 2011 / Režie: BÉLA TARR
út 15. 11.  Užívej si, co to jde (vítěz Filmjukebox č. 4)
     USA, Francie 2009 / Režie: WOODY ALLEN 
st 16. 11.  Půlnoc v Paříži                              
    Španělsko, USA 2011 / Režie: WOODY ALLEN 
  
Zlatý fond
čt 10. 11.  Pokání + úvod: Galina Kopaněva 

SSSR 1984 / Režie: TENZIG ABULADZE
st 16. 11.  Prémie ZF 

Bijásek
st 2. 11.  Šmoulové 3D
      USA 2011 / Režie: RAJA GOSNELL
ne 6. 11. Do kina za krtkem
      Československo / Režie: ZDENĚK MILER AD.
st  9. 11.  Medvídek Pú
    USA 2011 / Režie: STEPHEN J. ANDERSON 
ne 13. 11., st 16. 11.  Arthur a souboj dvou světů

 Francie 2010 / Režie: LUC BESSON 

Baby Bio
st 2. 11.  Iluzionista

Francie, Velká Británie 2010  / Režie: SYLVAIN CHOMET
st 23. 11.  Nic proti ničemu

ČR 2011  / Režie: PETR MAREK
 

Více na www.mkuh.cz

Halloweenské 
tvoření
 
neděle 30. 10. 14.30 hod.  
Dýně, strašidla, lampióny, čarodějnice... vytvoříme tu 
pravou atmosféru strašidelnými dekoracemi a výtvory..

Tintinova 
Dobrodružství 3D
 
neděle 30. 10. 15.30 hod.  
The Advantures of Tintitn: Secret of the Unicorn / USA, Nový 
Zéland, Belgie 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema 
/ 145, 165 Kč
Režie: STEVEN SPIELBERG / Hrají: Jamie Bell, Daniel Craig, Andy 
Serkis, Cary Elwes, Nick Frost, Simon Pegg, Toby Jones  ad.
Tintin je odvážný mladý reportér, který se svým psem 
Filutou zažívá úžasná dobrodružství po celém světě a 
jen tak tak vždy vyvázne živý. Jeho neúnavné hledání 
dobrého příběhu ho dovede do světa velkého dobro-
družství a do střetu se zločincem Redem Rackhamem. 

Malovásek a Animásek 
finančně podporuje 

Velmi pěkné rodinné drama, kde se 
vyskytují prakticky jen ženské po-
stavy a mezi nimi exceluje Penélope 
Cruz, jako krásná žena s těžkým živo-
tem, se kterým se potýká s neuvěři-
telnou silou a klidem. Jak Volver po-
stupoval ke svému konci, měla jsem 
její Raimundu stále raději. Moc se mi 
líbil konec, bylo to takové uklidnění 
a smíření a dost mě to pobavilo. 
Jossie - www.csfd.cz

současně i fotoreportáž z průběhu. Vernisáž výstavy 
proběhne v pátek 14. 10. v 17.00 hodin.

Michalův salát   
pátek 21. 10. 16.30 hod. / kino Hvězda
Dobrodružné, legrační, popletené i groteskní 
představení Michala Nesvatby, plné nápadů, 
zlepšováků a vynálezů! Michal dětem představí své 
království knížek. Jeho nádhernou knihovnu a nebude 
chybět ani dobrodružství které se nestává jen v knížkách 
a při jejich čtení, ale Michal a jeho knížky se postupně 
stanou kamarády. Každá knížka chce vyprávět příběhy, 
jak to ale dopadne když Michal v knihovně najde knihu, 
které její příběh někdo vzal. Kdo to byl? Na to děti přijdou 
až na představení společně s Michalem a jeho kamará-
dem telefonním seznamem.

Tak filmové, tak almodóvarské, tak 
španělské. Jen několikrát do roka 
odcházím z kina s pocitem absolutní 
bezmezné blaženosti. Každý druhý 
rok je to díky panu Almodovarovi. 
Možná vůbec nejlepší role Antonia 
Banderase.
kusper - www.csfd.cz 

Animásek
 
každou středu 16.00 - 17.30 hod.
Animační dílny pro začátečníky i pokročilé v ter-
mínu 21.9. 2011 - 9.5. 2012 (vyjma svátků a prázd-
nin). Objevíte velké dobrodružství ve světě ani-
mace a vytvoříte si vlastní příběh prostřednictvím 
jednoduchých filmových kouzel. Poznáte hosty 
z oboru animace, navštívíte zlínské Ateliéry, za 
každých pět návštěv získáte jednu volnou vstu-
penku na bijáskové představení a mnoho dalšího. 
Cena: 250 Kč (pololetí), 400 (rok), absolventi 150 Kč 
(pololetí), 250 Kč (rok).

Realistické drama o nepochopení 
mezi rodiči a jejich (skoro) dospělými 
potomky. Dobře vykreslené postavy, 
věrohodné konflikty a na závěr smíř-
livé finále. Možná je to škoda, já bych 
si to uměl představit i s kousavějším 
závěrem, takhle jsou zbytečně otupe-
na jeho ostří.  V každém případě je 
tu narozdíl od drtivé většiny českých 
filmů solidním základem scénář, a až 
od něj se odvíjí všechno ostatní.
Slarque - www.csfd.cz

Atmosféru to má od začátku do 
konce a nesklouzne to ke karikování. 
Je ale pravda, že nebýt tam Trojan, 
nestojí to za moc. On ten film vytá-
hl jednoznačně. Sám ho utáhne a 
vytváří děsivou postavu, ze které 
skutečně jde strach... Podle mýho 
svěží vítr do našich vod, na kterém je 
znát taková poctivá autorská práce 
se vším všudy...
salalala - www.csfd.cz

Film Rozervaná objetí je typickým 
dílem svého autora. V začátku je 
divák vržen do těžce srozumitelného 
příběhu plného záhad, přičemč tyto 
záhady jsou postupně rozkrývány. Sa-
mozřejmě, že nesmí chybět romantika. 
Natočit to kdokoliv jiný, než samotný 
Almódovar, byla by to asi naivní sláta-
nina v duchu telenovely...
kinej - www.csfd.cz 

Fliegaufem nastolené oidipovské 
drama přivedené do extrému na mě 
v kině sice působilo do velké míry 
vykonstruovaně a uměle; na druhou 
stranu když jsem situaci přijal jako 
danou, přestal o ní přemýšlet, a na 
místo toho se zaměřil na motivaci 
a rozhodnutí hlavních i vedlejších 
postav, rázem se z Lůna stal jeden 
z nejpodnětnějších filmů letošního 
roku. Fliegauf klade otázky etické i 
morální a přitom sám jako autor zau-
jímá ambivalentní postoj a nevnucu-
je nám ani náznakem nějaká výcho-
diska či názory. Když se pak po filmu 
po plátně v naprostém tichu začnou 
sunout závěrečné titulky, můžete 
si popřemýšlet nad tím, jaký je váš 
vlastní názor...
Bajda - www.csfd.cz

Kluk, která dal naději všem lidem 
a při tom riskoval svůj život. Příběh 
byl perfektní... myslím si, že to ale 
šlo natočit mnohem lépe. Ty doku-
mentární vložky v tom nemusely 
být, měli být zfilmované - tím by film 
získal větší napětí, lepší spád. Co se 
mi na tomto filmu nejvíce líbilo, bylo 
to, že o fantomovi jste se dozvěděli 
jen to, co ostatní lidi.
EggO - www.csfd.cz

Velmi jednoduchá a přímá dějová 
linka není v případě tohoto snímku 
na škodu, protože režisér pracuje 
hlavně s nejniternějšími pocity jak 
hrdinů, tak i diváků. Celý film vy-
stavěl na výrazném audiovizuálním 
vjemu, postaveném na mistrovské 
kameře Slawomira Idziaka a nevtíra-
vém, i když velmi působivém hudeb-
ním doprovodu Zbigniewa Preisnera. 
Toto téměř až snové skloubení mě v 
kině usadilo do sedačky a i přes svou 
relativně krátkou stopáž mi snímek 
připadal ještě kratší...
Isherwood - www.csfd.cz

Ozvláštnění rotoskopií snímek vyta-
huje nad průměr, neboť totéž hrané 
by byla jen velká nuda. Vše pohyblivé 
je svou (zřejmě i cílenou) jednodu-
chostí ve smutném kontrastu s doko-
nalým pozadím, jehož detaily občas 
berou dech - je vidět, že animátoři si 
s tím hodně vyhráli, o to víc bohu-
žel forma převyšuje obsah. Místy 
extrémní NIC by se dalo krájet, tichá 
atmosféra zapadlého jesenického 
nádraží je sice velice uvěřitelná, ale 
věrohodnost všednosti a odtažení od 
reality je až ubíjející. Příliš prostoru 
tak dostávají vedlejší linie a scény na 
úkor vysvětlení děje, které přichází 
až na závěr a je jednoduše odbyté...
hippyman - www.csfd.cz 

Radovan Lipus  
a Šumné stopy

Kavárna Portal, úterý 1.11. od 18.00 hod. 
Městská kina a Knižní dům Portal vás zvou na ŠUMNÝ 
VEČER - projekci 3 dokumentů z cyklu ŠUMNÉ STOPY 

Radovana Lipuse a Davida Vávry, jež volně navazuje na 
již uzavřený úspěšný cyklus Šumná města. Tentokrát 

se tvůrci zaměřili na šumné stopy českých architektů v 
Bosně a Hercegovině, především na nevšední osobnost 
architekta Karla Paříka, rodáka z vesničky Veliš u Jičína, 

který po absolvování vídeňské Akademie realizoval 
v této balkánské zemi a zejména v hlavním městě 

Sarajevu více než 150 významných staveb. Po projekci 
následuje beseda s Radovanem Lipusem, autorem 

projektu Šumná města, režisérem a scenáristou.


