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Bosna, Tibet i 4D
Už prvního dne nového měsíce vás 

zveme do Portalu, kde se za účasti re-
žiséra Radovana Lipuse uskuteční Šumný 

večer, totiž projekce tří dokumentů 
s besedou na šumné stopy českých 

architektů v Bosně a Hercegovině. (Na 
začátek roku 2012 se pak připravuje 
další pokračování Šumného večera – 

tentokrát na téma českých architektů 
a jejich stop v Japonsku.)

Kavárna kina Hvězda v pondělí 7. 11. od 
17 hodin se zase stane svědkem ver-

nisáže výstavy fotografií z Tibetu za účasti 
jejich autora, režiséra Viliama Poltikoviče, 

který se zaměřuje na dokumentární 
film. Akce je součástí letošní Student-
ské konference na téma Tibet, kterou 
pořádá o den později v kině Hvězda 
Střední škola průmyslová, hotelová 
a zdravotnická Uherské Hradiště ve 

spolupráci s Městskými kiny. 

Režisér Robert Rodriguez se rozhodl ve 
své filmové novince Spy Kids 4: Stroj času 

zprostředkovat divákům úplně nový 
smyslový zážitek díky zapojení čtvrté-
ho rozměru – vůně. Během projekce 

budou mít diváci díky speciální aro-
makartě možnost na několika mís-

tech snímku zapojit do výsledného 
prožitku i svůj čich.

Skupina DVA představí ve čtvrtek 10. 11. 
v klubu Mír svou novou desku HU, 

oceněnou Andělem v kategorii alter-
nativní hudba.

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

Šmoulové 3D
The Smurfs / USA, Belgie 2011 / 102 min. / přístupný / dabing / 3D-Ci-
nema / 130 Kč
Režie: RAJA GOSNELL / Hrají: Jonathan Winters, Alan Cumming, Neil 
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. 
Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a bě-
hem následného pronásledování všichni společně projdou 
kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo 
doprostřed newyorského Central Parku.

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.

Spy Kids 4D: Stroj času 
Spy Kids: All the Time in the World in 4D / USA 2011 / 89 min. / přístupný 
/ dabing / 4-D Cinema / 130 Kč
Režie: ROBERT RODRIGUEZ / Hrají: Daryl Sabara, Alexa Vega, Antonio 
Banderas, Jessica Alba, Joel McHale, Danny Trejo, Jeremy Piven ad.

Rebecca a Cecil, slavná dvojice malých superšpionů, se vrací s 
novým dobrodružstvím ve čtvrtém pokračování filmové série 
kultovního Roberta Rodrigueze. Nepůjde jim tentokrát o nic 
menšího, než je záchrana stroje času. Podaří se jim spolu se 
svojí nevlastní matkou, tajnou agentkou Marissou, zastavit ší-
leného padoucha před ovládnutím světa? Zcela ojedinělým prv-
kem Spy Kids 4D je zapojení čtvrtého rozměru – vůně!

Perfect Days - I ženy mají 
své dny
ČČR 2011 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč
Režie: ALICE NELLIS / Hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Zuzana 
Kronerová, Ondřej Sokol, Vojtěch Kotek, Bohumil Klepl ad.

„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád 
ještě nevím, čím chci být, až vyrostu.“ Existenciální otázku 
hlavní hrdinky přetavila režisérka Alice Nellis v originální ko-
medii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět. Celý příběh začí-
ná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky (Ivana Chýlková), která 
sice nedostane největší kytici, jakou si dovede představit, zato 
ale pěkné přáníčko od své bývalé švagrové (Zuzana Bydžovská), 
trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela 
(Bob Klepl), krém na vrásky od homosexuálního kamaráda Ri-
charda (Ondřej Sokol) a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné 
matky (Zuzana Kronerová). Přáníčko si doma vystaví, při vzkazu 
se – ač sama sebe proklíná – dojatě rozpláče a dárkového 
striptéra jí okamžitě přebere Richard. Takhle vypadá úspěšný 
život Eriky Oskarové, hvězdy televizního pořadu “Před a po”. 
Přitom Erika má skoro všechno – vlastní pořad, vyhlášený ka-
deřnický salón, velký byt s terasou a svobodu, ale s každým 
přibývajícím rokem víc a víc touží po tom jediném, co nemá 

– a to je dítě. Erika tedy nastolí plán “Dítě” a pustí se do něj se 
stejnou vervou, se kterou budovala jak svůj podnik, tak své 
vlastní já. Jenže některé věci se nalinkovat nedají, například 
mladičký barman Adam (Vojta Kotek).

Vyměřený čas  
In Time / USA 2011 / 109 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: ANDREW NICCOL / Hrají: Justin Timberlake, Alex Pettyfer, Olivia 
Wilde, Amanda Seyfried, Johnny Galecki, Cillian Murphy ad.

Žij navěky. Nebo to aspoň zkus. Představte si, že můžete 
žít jen do 25 let. Pak zemřete. Pokud nevyděláte, neukrad-
nete nebo nezdědíte nějaký čas navíc. Děj filmu akčního scifi 
thrilleru Vyměřený čas v hlavní roli s Justinem Timberlakem 
se odehrává v blízké budoucnosti, v době, kdy peníze nezna-
menají vůbec nic. Platí se časem. Will Salas (Justin Timberlake) 
má na svých životních hodinách zřídkakdy víc než 24 hodin. 
Žije z minuty na minutu v chudé zóně Dayton a jenom tvr-
dá práce v továrně mu každý den poskytne další den živo-
ta. Stejnému osudu čelí i jeho matka Rachel (Olivia Wilde) a 
spousta dalších lidí v tomto zapadákově. Místní gangy jsou 
navíc vždy připraveny kohokoliv okrást, byť jen o pár hodin, 
a klidně tím ukončit jeho život. Jednoho dne Will pomůže 
před jedním z těchto gangů uniknout bohatému Henrymu 
(Matt Bomer). Henry za to Willovi daruje celé století času a sám 
se rozhodne svůj nekonečný život skončit. Will je následně 
obviněn z jeho vraždy a nezbývá mu nic jiného, než dokázat 
svoji nevinu. Vydává se na útěk do nejbohatší zóny v New 
Greenwich, kde na rozdíl od Daytonu nikdo nikam nespěchá. 
Čas je luxus, který si tu mohou dovolit všichni, protože bu-
dou žít stovky ba dokonce tisíce let...  

Arthur a souboj dvou světů 
Arthur et la guerre des deux mondes / Francie 2011 / 101 min. / přístup-
ný / dabing / D-Cinema / 90 Kč
Režie: LUC BESSON / Hrají (v českém znění): Z. Adamovská, Z. Norisová, 
M. Táborský, D. Štěpán, B. Tůma, J. Prager ad.
Pomocí lsti se Maltazard dostal do světa lidí. Má jasný cíl: 
sestavit armádu obřích seidů a převzít nadvládu nad celým 
světem. Vypadá to, že plány mu může zmařit jenom Arthur, 
který se ale musí nejdříve dostat do své ložnice a vrátit se 

Naše tipy 
Spy Kids 4D: Stroj času  
čtvrtek 3.11.  - pondělí 7.11., sobota 12.11.,
Rebecca a Cecil, slavná dvojice malých superšpionů, se 
vrací s novým dobrodružstvím ve čtvrtém pokračování 
filmové série kultovního Roberta Rodrigueze.  Zcela ojedi-
nělým prvkem Spy Kids 4D je zapojení čtvrtého rozměru – vůně! 
 

Perfect Days - I ženy mají 
své dny 
čtvrtek 3.11. - středa 9.11. 

„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád 
ještě nevím, čím chci být, až vyrostu.“ Existenciální otázku 
hlavní hrdinky přetavila režisérka Alice Nellis v originální 
komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět.

1. út 16.30 Šmoulové 3D – USA, Belgie 2011 / 102 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

18.00 Radovan Lipus a Šumné stopy –  zdarma / Café Portal Beseda

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

2. st 10.00 Iluzionista – Francie, Velká Británie 2010 / 80 min. / přístupný / 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 – animační dílny pro děti 9-15 let, začátečníky i pokročilé (16.00 -17.30 hod.) Animásek

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

20.00 Jeskyně zapomenutých snů – USA, Německo 2010 / 90 min. / přístupný / titulky / 3D-Cinema / 100, 120 Kč ART

3. čt 16.00 Forrest Gump – USA 1994 / 142 min. / titulky / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč ZF

18.30 Spy Kids 4D: Stroj času – USA 2011 / 89 min. / přístupný / dabing / 4-D Cinema / 130 Kč 

20.00 Perfect Days - I ženy mají své dny – ČR 2011 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč 

4. pá 17.30 Spy Kids 4D: Stroj času – USA 2011 / 89 min. / přístupný / dabing / 4-D Cinema / 130 Kč 

20.00 Perfect Days - I ženy mají své dny –ČR 2011 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč

5. so 16.00 Šmoulové 3D – USA, Belgie 2011 / 102 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč

18.30 Spy Kids 4D: Stroj času – USA 2011 / 89 min. / přístupný / dabing / 4-D Cinema / 130 Kč 

20.15 Perfect Days - I ženy mají své dny – ČR 2011 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč

6. ne 14.30 Výroba zvířátek z nafukovacích balónků –  zdarma Malovásek

15.30 Do kina za Krtkem – ČR / 67 min. / přístupný / 25, 35  Kč Bijásek

17.00 Spy Kids 4D: Stroj času – USA 2011 / 89 min. / přístupný / dabing / 4-D Cinema / 130 Kč 

19.00 Perfect Days - I ženy mají své dny – ČR 2011 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč

7. po 17.00 Vernisáž výstavy Viliam Poltikovič: Tibet (fotografie) – (7.-31.11.) Výstava

17.30 Spy Kids 4D: Stroj času – USA 2011 / 89 min. / přístupný / dabing / 4-D Cinema / 130 Kč 

19.30 Perfect Days - I ženy mají své dny – ČR 2011 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč

8. út 17.00 Perfect Days - I ženy mají své dny – ČR 2011 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč 

19.00 Česká radost v českých kinech: Pod sluncem tma – ČR 2011 / 81 min. / 70, 80 Kč (v ceně i film od 20.30) ART

20.30 Česká radost v českých kinech: Em a On – ČR 2011 / 87 min. / 70, 80  Kč ART

9. st 15.30 Medvídek Pú – USA 2011 / 70 min. / přístupný / dabing / 30, 40 Kč Bijásek

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

17.30 Perfect Days - I ženy mají své dny – ČR 2011 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč 

20.00 Lollipop Monster – Německo 2011 / 96 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč ART

10. čt 16.00 Pokání – Sovětský svaz 1984 / 153 min. / titulky / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč ZF

19.30 Vyměřený čas –  USA 2011 / 109 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

20.00 DVA – 140 Kč (na průkazku ART 90 Kč) / klub Mír Koncert

11. pá 16.00 Arthur a souboj dvou světů – Francie 2011 / 101 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 90 Kč 

18.00 Johnny English se vrací –  Velká Británie, Izrael, Francie 2011 / 101 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 80  Kč 

20.00 Vyměřený čas – USA 2011 / 109 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90  Kč

12. so 16.00 Arthur a souboj dvou světů – Francie 2011 / 101 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 90 Kč  

18.00 Spy Kids 4D: Stroj času – USA 2011 / 89 min. / přístupný / dabing / 4-D Cinema / 130 Kč 

20.00 Vyměřený čas – USA 2011 / 109 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90  Kč

13. ne 14.30 Papírové korále –  zdarma Malovásek

15.30 Arthur a souboj dvou světů – Francie 2011 / 101 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 80, 90 Kč Bijásek

17.30 Rodina je základ státu – ČR 2011 / 106 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč 

20.00 Vyměřený čas – USA 2011 / 109 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90  Kč

14. po 17.30 Půlnoc v Paříži – Španělsko, USA 2011 / 94 min. / od 15 let / titulky / 90 Kč 

19.30 Turínský kůň – Maďarsko, Švýcarsko, Německo, Francie 2011 / 146 min. / od 12 let / titulky / 45, 55 Kč ART

15. út 16.00 Arthur a souboj dvou světů – Francie 2011 / 101 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 90 Kč 

18.00 Půlnoc v Paříži – Španělsko, USA 2011 / 94 min. / od 15 let / titulky / 90 Kč 

20.00 Užívej si, co to jde – USA, Francie 2009 / 88 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč ART

16. st 15.30 Arthur a souboj dvou světů – Francie 2011 / 101 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 80, 90 Kč Bijásek

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

16.00 Prémie ZF: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu...  – USA 1972 / 87 min. / na průkazku ZF zdarma ZF

Radovan Lipus  
a Šumné stopy

Kavárna Portal,  
úterý 1.11. od 18.00 hod. 

do své původní velikosti! Uvězněný v drobném tělíčku Mini-
moje, se může samozřejmě spolehnout na pomoc Selenie a 
Betamechea a kupodivu také na Darkose, syna Maltazarda, 
který tvrdí, že chce přejít na jeho stranu. V závěrečném boji 
proti Maltazardovi, kdy jde Arthur se svými kamarády pěšky, 
jede na kole, v autě a dokonce i na motorce Harley Davidson, 
bude Arthur s kamarády potřebovat veškerou pomoc, která 
seženou. Bitva může začít!

Johnny English se vrací
Johnny English Reborn / Velká Británie, Izrael, Francie, Japonsko 2011 / 
101 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 80 Kč
Režie: OLIVER PARKER / Hrají: Rowan Atkinson, Dominic West, Gillian 
Anderson, Rosamund Pike, Mark Ivanir, Togo Igawa, Pierce Brosnan ad.
Nebezpečí je třeba zesměšnit! Kdo zachrání Její veličen-
stvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrov-
na leží u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že je na něj 
spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal 
nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana 
Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem 
grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu. Po 
poslední takové „nehodě“ se více méně dobrovolně uchý-
lil do tibetského kláštera, kde kromě vnitřního míru hledá 
esprit pravého bojovníka. Až tady si ho najdou mateřské taj-
né služby, které se právě řítí do kolosálního průšvihu. Na ofi-
ciální 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, neboť se to v jejím revíru hemží dvo-
jitými agenty, kteří jsou do plánovaného atentátu zapojení, 
vsadí vše na jednu kartu – na Johnnyho Englishe. 

Rodina je základ státu
ČR 2011 / 106 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
Režie: ROBERT SEDLÁČEK / Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin Fin-
ger, Monika A. Fingerová, Simona Babčáková, Jiří Vyorálek ad.
Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. 
Libor (Igor Chmela), bývalý učitel dějepisu, který dosáhl vyso-
kého manažerského postu ve významném finančním ústavu, 
si řadu let spokojeně žije společně se svou rodinou v luxus-
ní vile na okraji Prahy. Bezstarostný život ale netrvá věčně a 
na povrch začnou vyplouvat machinace s penězi klientů, tý-
kající se celého vedení banky. Libor se následně ocitá v do-
hledu policejních vyšetřovatelů, kteří mu začnou tvrdě šlapat 
na paty. Snaží se uniknout před hrozícím vězením a oddálit 
osvětlení celé situace své nic netušící manželce (Eva Vrbková). 
Rozhodne se tak pro netradiční útěk, kdy pod záminkou spo-
lečné dovolené odveze celou rodinu na jižní Moravu. Prchání 
před spravedlností se stane cestou plnou hledání ztracených 
vztahů nejen mezi „uprchlíky“, ale také s jejich spolužáky z vy-
soké školy (Jiří Vyorálek, Simona Babčáková), které náhodou po-
tkávají a kteří žijí své „obyčejné“ životy v okresním městě. Po 
krátké době ale policie odhaluje další souvislosti včetně mís-
ta, kde se rodina nachází, což odstartuje skutečné rodinné 
drama a stále se zrychlující cestu – před spravedlností i pod 
povrch vztahů v rodině.

Půlnoc v Paříži  
Midnight in Paris / Španělsko, USA 2011 / 94 min. / od 15 let / titulky 
/ 90 Kč
Režie: WOODY ALLEN / Hrají: Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Co-
tillard, Alison Pill, Adrien Brody, Michael Sheen, Léa Seydoux ad.
Nová romantická komedie Woodyho Allena. Mladý pár 
Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams), který se má na pod-
zim brát, přijíždí s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevýznam-
ným spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se sem po 
svatbě přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou předsta-
vu nesdílí a nemyslí si, že toto město bylo ve 20. letech minu-
lého století zlatým věkem. Jednoho večera jde Inez se svými 
přáteli tancovat a Gil se prochází noční Paříží. Jeho půlnoční 
zážitky mu odhalí Paříž v jiném světle a ovlivní nejen jeho 
budoucí život. Žije v iluzi, kterou lidé někdy trpí, a domnívá 
se, že život ostatních lidí, by byl pro něho daleko lepší.  V ro-
mantické komedii se dále objeví například Marion Cotillar-
dová, Adrien Brody a manželka francouzského prezidenta 
Carla Bruniová Sarkozyová. 

Filmové premiéry a novinky



Forrest Gump
čtvrtek 3. 11. 
16.00 hod.
USA 1994 / 142 min. / tit-
ulky / na průkazku ZF zdar-
ma, 50 Kč
Režie: ROBERT ZEMECKIS 
/ Hrají: Tom Hanks, Rob-
in Wright, Gary Sinise, 
Mykelti Williamson, Sally 
Field, Haley Joel Osment, 
Peter Dobson, Siobhan Fal-
lon, Hanna Hall, Brett Rice, 
Kirk Ward, Kurt Russell, 
Stephen Bridgewater, Mi-
chael Jace, Michael McFall, 
Joe Alaskey ad.
Robertu Zemeckisovi 
se podařilo natočit do-
jemný i vtipný příběh 
a prostřednictvím 
osudů alabamského 
občana, který má IQ 
tak nízké, že takřka 
neví, co se kolem 
něho děje, přinesl 
průřez poválečnou 
americkou historií. Při 
sledování filmu raději 
dejte přednost originálnímu zvuku a českým titulkům, jež 
jsou ostatně i pod všemi bonusy. Rozhodně nezapomeňte 
na komentář, kde tvůrci mimo jiné vysvětlují metaforick-
ou funkci peříčka nebo přiznávají inspiraci Formanovým 
Amadeem, kde hlas vypravěče také nebyl jen scenáris-
tickou berličkou. Druhý komentátor jedné z producentek 
naopak můžete klidně vynechat. Pod názvem „making of” 
najdete dokument postavený jak na tradičně trapných 
pokusech herců popsat psychologii postav, tak i na zají-
mavém vyprávění režiséra. Tvorbě triků je pak věnován 
i samostatný dokument. V dalším materiálu výtvarník 
prozradí, že dům Gumpových byl postaven přímo kvůli 
natáčení a že filmaři dále vytvořili například věrohodný vi-
etnamský prales či použili přesně ten pokoj v hotelu Wa-
tergate, který se stal pro Nixona osudným. Unikátní jsou 
kamerové zkoušky Haleye Joela Osmenta, pro něhož byl 
part Gumpa mladšího první rolí. Film dosáhl velkého úspěchu 
u diváků a vydělal celosvětově přes 667 milionů dolarů a byl nomi-
nován na 13 Oscarů, z nichž 6 cen získal, včetně ceny nejlepší film, 
nejlepší režisér (Robert Zemeckis) a nejlepší herec (Tom Hanks).

Bez tohohle filmu si neumím před-
stavit Zemeckise... Byl by známý, ale 
nebyl by věčný .... tenhle film má 
v sobě naivitu v podobě Hankse a 
i celkovou realitu v podobě překá-
žek v jeho životě...V tomto filmu je 
tolik moc skrytých fórků až to nejde 
spočítat. Vymyšlení smajlíků, štípnutí 
do zadku, hraní ping-pongu, projev 
v armádní uniformě na srazu hipíků, 
protiválečného hnutí a mnohem více. 
Krom toho všeho, je tu neuvěřitelná 
přehlídka „neviditelných“ speciálních 
efektů, které postřehne minimum di-
váků. Geniální herectví Toma Hankse 
v roli tupce, který je vlastně génius. 
Jeden z mála filmů, na které nedám 
ani s dabingem dopustit.
Djkoma- www.csfd.cz

Tom Hanks
*  9. 7. 1956 
Concord, Kalifornie, USA

Jeho rodiče se rozvedli, 
když mu bylo pouhých 
pět let. Na střední škole 
se věnoval sportu a 
chtěl se stát kosmo-
nautem. Nakonec ale 
objevil herectví. Své 
komediální nadání 
zužitkoval už na prk-
nech školního divadla, 
kde také začal sbírat 
svá první ocenění. Jeho kroky posléze vedly přes Chabot-
skou univerzitu na Kalifornskou státní univerzitu v Scra-
mentu, kde potkal svou první manželku Samanthu Lew-
es. Při natáčení filmu Volunteers se seznámil s Ritou Wilson, 
která se nakonec v roce 1988 stala jeho druhou ženou. 
Hanksova filmová kariéra začala v komediích, v kterých 
si získal publikum, díky svému bezchybným komediál-
ním výkonům ve filmech jako byl například hit Rona 
Howarda Žbluňk. V roce 1988 byl poprvé nominován na 
Oscara za hlavní roli ve filmu Velký. V devadesátých letech 
se přesunul z komedií do “seriózních” filmů a získal Os-
cara hned dvakrát za sebou. Nejdříve za film Philadelphie 
a následující rok za svůj strhující výkon ve snímku Forrest 
Gump. V následujících letech přibyly další oscarové nomi-
nace, za válečný snímek Zachraňte Vojína Ryana a Trosečníka. 
Za sebou má i režijní zkušenost v podobě komedie To je 
náš hit!. V současnosti patří Hanks mezi nejlepší herce 
své generace. Z talentovaného komika se stal během 
několika let americkým národním klenotem. Exceluje 
stejně v komediích jako ve vážných dramatech a jeho 
postavy jsou jen stěží zapomenutelné. Spojuje v sobě 
hereckou neokázalost a vystupování milého chlapíka od 
vedle, díky němuž je divákům blízký. 

Kateřina “KevSpa” Papstová - www.csfd.cz (redakčně kráceno)

Pokání 
čtvrtek 10. 11. 
16.00 hod.
Monanieba / Sovětský svaz 
1984 / 153 min. / titulky / na 
průkazku ZF zdarma, 50 Kč
Režie: TENGIZ ABULADZE / 
Hrají: Avtandil Macharadze, 
Ia Nindze, Merab Ninidze, 
Kachi Kavsadze, Zeinab 
Bocvadze, Ketevan Abu-
ladze, Edišer Giorgobiani, 
Nino Zachariadze, Amiran 
Amiranašvili ad.
Legendární film, který 
v 80. letech minulého 
století předznamenal 
zlom epochy v 
Sovětském svazu i 
v celém Východním 
bloku. Vysoce styl-
izované podobenství o 
krutém městském sta-
rostovi Varlamovi, jenž 
ani po smrti nenašel 
klid v hrobě. Vyvrcho-
lení Abuladzeho trilo-
gie o věčném boji do-
bra a zla. Metaforicky 
laděný film, kde se mísí 
fantazie s realitou a 
fikce s historií, vypráví 
politickou alegorii o 
diktátorských režimech 
a kultech osobnosti 
(démonický hrdina 
VaHam Aravidze nosí cvikr jako Berija, knírek jako Hitler a 
argumentuje jako Stalin). Legendární film měl obrovský 
ohlas doma i v zahraničí. Film získal Zvláštní cenu poroty a Cenu 
FIPRESCI na 40. MFF v Cannes, byl nominován na Zlatý glóbus za nejlepší 
cizojazyčný film v roce 1988 a obdržel Ceny Nika za film, scénář, režii a 
mužský herecký výkon pro Avtandila Macharadzeho.

POKÁNÍ je nesporně mimořádný film, 
jehož poselství není možné v žádném 
případě zužovat na pojmy jako su-
perego nebo komunismus. Vznešené 
ideály, velké myšlenky, vypjatý patos, 
vznosná gesta, to všechno jsou rovněž 

„jednom“ lidské pojmy a nezachází-
-li se s nimi s náležitou úctou, velmi 
rychle retardují - i na zločin. Pozná-
vací funkce filmu, o nějž se vydatně 
spoluzasloužil tehdejší generální 
tajemník gruzínských komunistů a 
pozdější ministr zahraničí gorbače-
vovské pěrestrojky i gruzínský prezi-
dent Eduard Ševarnadze, byla nesmír-
ná... Film přerůstá pro toho, kdo chce 
a umí naslouchat, do nadčasového 
podobenství o základních prvcích 
všelidských ideálů: lásce, nenávisti, 
šlechetnosti i zločinu. A velkolepá 
filmová řeč, která je jeho základním 
vyjadřovacím prostředkem, nesporně 
spoludovytváří nadčasový rozměr 
nejen díla, ale i odkazu svého pozoru-
hodného tvůrce.
sportovec - www.csfd.cz

Britský film až za rok 
Vážení partneři, spolupracovníci, fanoušci filmu a poten-
ciální diváci,

od čtvrtka 1. do neděle 4. prosince 2011 se v Uherském 
Hradišti měl uskutečnit již 16. ročník Semináře brit-
ského filmu. Je mi nesmírně líto, ale přesto, že celá akce 
je programově i technicky výborně připravena, hosté 
potvrzeni, doprovodné akce i kopie filmů nasmlouvány, 
musím za pořádající Městská kina sdělit, že letošní konání 
akce rušíme a přesouváme ji na prosinec roku 2012.

Na základě aktuálního důkladného posouzení ekonom-
ické situace po dokončené rekonstrukci kina Hvězda a 
s tím spojenými vícenáklady na dokončení technologií 
a funkčnosti celého zařízení ve druhé polovině roku 
2011, nárůstu spotřeby energií (při neznalosti, jak se 
bude spotřeba energií chovat v první zimní sezóně) a 
nenaplnění některých dlouhodobých partnerských 

dohod o konání pronájemních akcí v budově kina od září 
2011, nenabízí náš ekonomický výhled dostatečnou míru 
rezerv, abychom s klidným svědomím celou akci kvalitně 
uspořádali a hlavně ufinancovali.

Tomuto rozhodnutí samozřejmě předcházela konzultace 
s programovým ředitelem akce a souhlasné stanovisko, 
že není možné program radikálně redukovat a nechceme 
také ohrozit kvalitu akce, její tradiční značku a závazky a 
solidnost vůči partnerům.

Je to pro mne tíživé rozhodnutí a vůbec mne netěší, 
nicméně věřím v důvěru všech okolo a těším se spolu s 
vámi na prosinec roku 2012.
 
Josef Korvas,
ředitel Městských kin Uherské Hradiště, p. o.

Jeskyně zapomenu-
tých snů     
středa 2. 11. 
20.00 hod.
Cave of Forgotten Dreams/ 
USA, Francie, Kanada, 
Německo 2010 / 90 min. / 
přístupný / titulky / 3D-Cin-
ema / 100, 120 Kč
Režie: WERNER HERZOG / 
Hrají: Werner Herzog ad.
Jeden z nejfantas-
tičtějších a nejpřevrat-
nějších archeolo- 
gických objevů všech 
dob pohledem klasi-
ka světové kinemato-
grafie Wernera Her-
zoga. Po tisíciletí 
ukryté důkazy o lid-
ské kreativitě v unikát-
ních 3D záběrech. 
Jeskyně Chauvet v 
malebném údolí řeky 
Ardeche byla obje-
vena teprve v roce 
1994. Nález odhal-
il dosud nevídanou 
kolekci jeskynních 
maleb, jež jsou jed-
nou tak staré než 
jakékoliv předchozí objevy. Desítky tisíc let hermeticky 
uzavřená jeskyně vydala kromě maleb i mnoho dalších 
stop po životě člověka a zvířat, která ho v té době obklop-
ovala. Vzhledem ke křehkosti celého systému je jeskyně 
veřejnosti nepřístupná a oscarový režisér Werner Her-
zog (ikona světové kinematografie, autor řady hraných i 
dokumentárních filmů) byl prvním a zřejmě i posledním 
filmařem, jenž dostal možnost v jejích prostorách natáčet. 
Vznikl tak film, který nás díky zvolené 3D technologii doko-
nale provede místem, jež nám příroda a naši předci ucho-
vali ve stavu, v jakém byl opuštěn před 20 000 lety. Film, 
jehož produkci financovala americká společnost History 
Films, v sobě spojuje kvality špičkového přírodovědného 
dokumentu a autorské eseje, která se zabývá hlubšími 
souvislostmi našeho vztahu k přírodě, lidskému umu a 
umění obecně.

Česká radost v českých 
kinech (Dokumenty 
MFF Jihlava I.):  
Pod sluncem tma                 
úterý 8. 11.  
19.00  hod.
ČR 2011 / 81 min. / 70, 80 Kč 
(v ceně i film od 20.30)
Režie: MARTIN MAREČEK / 
Aktéři: Milan Smrž, Tomáš 
Tožička, Joseph Munam-
weemba, David Mwansa, 
Morris ad.
V roce 2006 Milan a 
Tomáš elektrifikovali 
areál školy a nemoc-
nice v odlehlé zambi-
jské krajině. Nabídli tak 
osadě Masuku světlo 
i samostatnost. Po 
čtyřech letech se na-
posledy vrací, aby zjis-
tili, proč některé části 
systému nefungují, 
opravili je a finálně 
předali. Film je sledu-
je během hektických 
dnů i černočerných 
nocí a nabízí necen-
zurovaný vhled do úskalí rozvojové pomoci. Zkraty všeho 
druhu, míjení a prolínání různých světů, ale i oslavné rituály 
vděčnosti a návrhy řešení. Pod sluncem tma je příběhem 
pokusu předání evropské technologie i odpovědnosti. 
Barevná situační sonda, která si bez hodnocení a 
doslovných komentářů prohlíží různé podoby světla a tmy.

Vánoční koncert  
MARSYAS TOUR 2011:  
Zuzana Michnová & Oskar 
Petr + Petr Kalandra Memo-
ry Band + host: Vlasta Redl   
sobota 10. 12. 20.30  hod. / klub Mír
Po několikaleté koncertní pauze se zpěvačka a autorka 
písní Zuzana Michnová rozhodla k návratu na hudební 
pódia spolu s původním členem Marsyas, zpěvákem 
a skladatelem Oskarem Petrem. Oba se ve spojení s ka-
pelou Petr Kalandra Memory Band se stálým hostem 
Jiřím Charyparem, rozhodli navázat na tradici původních 
Marsyas a oživit tak českou hudební scénu ve společném 
projektu s názvem: Zuzana Michnová A Oskar Petr & Petr 
Kalandra Memory Band. V rámci pokračujícího turné 
připomenou koncerty i osobnost předčasně zesnulého 
Petra Kalandry (1995). V jednom koncertu tak zazní 
průřez tvorbou všech tří zakládajících protagonistů leg-
endárních Marsyas. Uslyšíte ty nejzásadnější písně, které 
vás přenesou zpět do doby úplných začátků, zachy-
cených na prvním albu „Marsyas“. Zavzpomínáme si 
společně na chvíle, kdy jsme díky dalším deskám a pís-
ním brali život „Jen tak“, a kdy jsme kolem sebe „V přítmí“ 
hledali „Kousek přízně“. Oskar zazpívá i sám a pak s ka-
pelou prvotní věci trojice, jako jsou: Karolína, Dívka z 
plakátu, Záliv Žár a dojde i na legendárního Zmrzlináře. 
Vše završuje Zuzana Michnová, která projde ve svém 
recitálu napříč svojí autorskou tvorbou: např. S Louisem, 
Sám ví líp, Za městem, Marsyas a Apollón nebo Země 
Bójů. Společně všichni zazpívají a zahrají věci jako: Břímě, 
Hrnek, Dopisy, Solnej Sloup ad.  Koncert připomene také 
písně Petra Kalandry v podání Míry Kuželky.
Vstupné: 200 Kč (předprodej do 2.12.), 250 Kč 
www.marsyas.cz, www.kalandramemory.cz

Česká radost v českých 
kinech (Dokumenty 
MFF Jihlava I.):  
Em a On              
úterý 8. 11.  
20.30  hod.
ČR 2011 / 87 min. / 70, 80 Kč
Režie: VLADIMÍR MICHÁLEK
Severočeský hudeb-
ní fenomén Xavier 
Baumaxa... bez cen-
zury. Em a On je film 
o dvou kamarádech 
ze severočeského 
Litvínova. Ukrajinský 
básník EM Rudénko a 
hudebník Xavier Bau-
maxa. Oběma je 36 let. 
První je nezaměstnaný. 
Čas od času likviduje 
nebezpečné odpady 
v chemičce a nebo 
tahá na černo kabely 
blátem. Prostě dělá to, 
co nikdo nechce. Nestávkuje. Nestěžuje si. Druhý obráží 
Českou republiku se svou kytarou. Je vystudovaný učitel. 
To, co je spojuje, je přátelství a ohromný talent, který jen 
tak pomalu probublává do veřejného podvědomí. U Ru-
dénka je to pokračování v tradici krátkých přebásněných 
až do absurdna vyprávěných mini příběhů. Navazuje tak 
nepřímo (aniž by o tom možná sám věděl) na dílo Iva 
Vodseďálka, Egona Bondyho a dalších. U Baumaxy se jedná 
o tvorbu, která je zcela nová. Ničemu nepodobná. Je inteli-
gentní, krutá a věřím, že mnoho lidí s ní může mít oprav-
dové potíže. Pro pozorného člověka však není příliš těžké 
rozpoznat, že je to člověvěk plný něžného citu (stejně tak 
EM Rudénko), který své texty pouze nerozpatlává do rozpli-
zlé, bezduché, patetické říkanky, či efektních rýmů... Došlo 
tu k hlubokému provázání mezi tvůrci a hlavními hrdiny 
filmu. Inspirace byla vzájemná. Tedy i zde by se hodilo 
otřepané, ale pravdivé – Vše souvisí se vším.

Lollipop Monster  
středa 9. 11. 
20.00  hod.
Německo 2011 / 96 min. / od 
12 let / titulky / 60, 70 Kč
Režie: ZISKA RIEMANN / Hra-
jí: Jella Haase, Sarah Hor-
vath, Nicolette Krebitz, San-
dra Borgmann, Rainer Sell-
ien, Nikeata Thompson ad.
Drsné lolitky v 
městské džungli. 
Středoškolačky Ari a 
Oona jsou odlišné typy 
a přesto jsou si podob-
né. Ari s blonďatými 
copy pochází z navenek 
spokojené trendy rod-
iny jako vystřižené z 
katalogu na panen-
ky Barbie. Tmavov-
lasá Oona vyrůstající v 
uměleckém prostředí 
se zasekla v tem-
ném berlínském un-
dergroundu osm-
desátých let. Mezi cukrově růžovou panenkou a černě 
oděnou rockerkou však vzniká pevné pouto. Společné 
pro obě dívky, řídící se svými pudy a instinkty je schopno-
st ničit se. Ari nezávazným sexem, Oona morbidními kres-
bami. Nové přátelství je vyvede z prostředí nefungujících 
rodin a pomáhá jim zvládnout pokrytectví okolí. Až do 
okamžiku, kdy dojde k události, která všechno změní. Ko-
miksové vyprávění, hořké i komické zároveň, je obohace-
no animovanými vsuvkami, amatérským videem či hudeb-
ními klipy fiktivní expresivní kapely Zvíře (emotivní texty 
skupiny napsaly pro film samy scenáristky). Německá de-
butující scenáristka a režisérka Ziska Riemann publikuje 
od roku 1997 vlastní komiksy a vytvořila i komiksový inter-
netový časopis. Natočila několik krátkých filmů, píše povíd-
ky, scénáře a vydala sólové album. Film získal na letošním MFF v 
Berlíně ocenění „Femina-Film-Prize“ za nejlepší kostýmy.

Turínský kůň  
pondělí 14. 11. 
19.30  hod.
A Torinói ló / Maďarsko, 
Švýcarsko, Německo, Fran-
cie 2011 / 146 min. / od 12 
let / titulky / 45, 55 Kč
Režie: BÉLA TARR, ÁGNES 
HRANITZKY / Hrají: János 
Derzsi, Erika Bók, Ricsi, Mi-
hály Kormos ad.

“Matko, jsem hlupák!“ 
Poslední slova filosofa 
Friedricha Nietzsche-
ho, jehož setkání s 
týraným koněm vyústi-
lo ve svérázné prozření, 
uvozují sérii výjevů z 
vyprahlého života otce, 
dcery a jejich koně 
v bezčasé pustině. 
Chátrající statek, vysy-
chající studna, vzdor-
ovitý kůň, nečekané 
návštěvy a potulní 
honáci. Uhrančivé po-
dobenství o samotě, 
tíživém lidském os-
udu natočil legend-
ární maďarský režisér 
Béla Tarr jako své 
poslední opus mag-
num. Černobílé obrazy, 
strohá kamera, mini-
mum dialogů a majes-
tátná hudba tvoří 
velkolepou filmovou 
skladbu, navazující na 
předchozí Tarrova díla 
(Satanské tango, Wer-
ckmeisterovy harmonie). Poslední Tarrův film získal Stříbrného 
medvěda na MFF v Berlíně 2011.

Užívej si, co to jde
(vítěz Filmjukeboxu č. 4) 
 
úterý 15. 11. 
20.00 hod.
Whatever Works / USA, 
Francie 2009 / 88 min. / od 
12 let / titulky / 60, 70 Kč 
Režie: WOODY ALLEN / Hrají: 
Larry David, Evan Rachel 
Wood, Patricia Clarkson, 
Ed Begley Jr., Henry Cavill, 
Olek Krupa, Jessica Hecht, 
Michael McKean, Yolonda 
Ross ad.
Výstřední Newyorčan 
Boris Yellnikoff (Larry 
David) odkládá život 
vyšší společenské 
třídy k ledu, aby 
se mohl oddávat 
svobodnějšímu životu. 
Nejraději však svou 
nekompromisní kri-
tikou čehokoli a ko-
hokoli krmí své kavá-
renské přátele, stu-
denty šachu, obyčejné 
kolemjdoucí i samotné 
diváky. Odmítá se řídit 
jakýmikoli konvence-
mi a jeho životním 
krédem je: užívej si, 
co to jde. A tak, když 
se shodou náhod pot-
ká s mladou dívkou 
Melody (Evan Rachel 
Wood), obrátí znovu 
celý svůj život naruby. 
A nejen sobě… Stárnoucí Boris, naivní Melody, její sexy 
matka a upjatý otec procházejí postupně očistnou katar-
zí, v nichž se zbavují všech předsudků o „šťastném životě“. 
Woody Allen opět přichází s komedií plnou svérázných 
názorů na mezilidské vztahy a znovu potvrzuje, že ve vz-
tazích nefunguje nic a zároveň cokoli. Užívej si, co to jde 
je film o lidech, kteří nejsou šťastní, protože žijí tak, jak od 
nich očekává společnost. Jakmile si ale tento řetězec někdo 
dovolí narušit, spustí se dominový efekt plný překvapivých 
zvratů, na jehož konci je poznání, že na jakoukoli změnu 
není nikdy pozdě. Film získal v roce 2010 španělskou cenu Turia 
awards za nejlepší zahraniční snímek.

ART Připravujeme / BABY BIO Zlatý fond

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

BABY BIO:
Iluzionista
středa 2. 11. 
10.00 hod.
L’illusionniste / Francie, 
Velká Británie 2010 / 80 min. 
/ přístupný / titulky / 50 Kč 
(jen za dospělého diváka)
Režie: SYLVAIN CHOMET / 
Hrají: Jean-Claude Donda  ad.
Britsko-francouzský 
animovaný film vznikl 
na základě nereal-
izovaného scénáře 
francouzského herce 
a režiséra Jacquese 
Tatiho z roku 1956. 
Tati jej tehdy věnoval 
své nejstarší dceři a 
vypráví v něm příběh 
zestárlého iluzionisty, 
který putuje se svým 
uměním od vesnice k 
vesnici. Jednoho dne v 
zapadlé vísce narazí na 
mladou obdivovatelku, 
která opravdu věří 
tomu, že dokáže dělat 
zázraky. Toto setkání 
oběma změní život... Hlavní postavou filmu je animovaná 
postavička Tatiho v podobě Pana Hulota, který herce pro-
slavil po celém světě. Režisérem snímku byl Sylvian Chom-
et, autor oceňovaného Tria z Belleville (2003). Film byl nomi-
nován na Zlatý glóbus v kategorii animovaný film.

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. Čtveřice umělců 
zhmotní své prostorové výtvarné vize: Ivana Sláviková, 
Banská Bystrica; Jan Ambrůz, Šarovy; Zdeněk Šmíd, Zlín; 
Vladimír Kovařík, Uh. Hradiště.  

Radovan Lipus 
a Šumné stopy      
úterý 1. 11. od 18.00 hod. /  Café Portal
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 

Šmoulové 3D
 
středa 2. 11. 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 ad.
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný 
film, uvádí na plátna kin všem dobře známé modré 
hrdiny, Šmouly.

Výroba zvířátek  
z nafukovacích  
balónků
 
neděle 6. 11.  14.30 hod.  
První listopadový Malovásek si vytvoříme z tradičních 
nafukovacích balónků netradiční zvířátka. Touto 
zábavnou formou procvičíme naši fantazii.

Do kina za Krtkem
 
neděle 6. 11. 15.30 hod.   
ČR / 67 min. / přístupný / 25, 35  Kč
Pásmo krátkých animovaných filmů: Krtek a rake-
ta, Krtek a vejce, Jak ulovit tygra, Krtek a tranzistor, 
Broučci – Jak Skok a Kuk spadli, Člověk neandertálský.

Medvídek Pú 
 
středa 9. 11.  15.30 hod.  
USA 2011 / 70 min. / přístupný / dabing / 30, 40 Kč
Režie: STEPHEN J. ANDERSON / Hrají: Craig Ferguson, Jim Cum-
mings, Tom Kenny, Dee Bradley Baker, Gilbert Gottfried  ad.
S filmem Medvídek Pú se malí diváci vrací do Stokor-
cového lesa, kde znovu ožívají nadčasové kouz-
lo, vtip a žertovná atmosféra původních krátkých 
filmů. Přichází zábava ve společnosti „přihlouplého 
Medvěda“ a jeho přátel Tygra, Králíčka, Prasátka, Sovy, 
Klokanice, Klokánka... a pochopitelně také Ijáčka, který 
ztratil ocásek.

V druhé polovině  
listopadu připravujeme 

Filmové premiéry 
st 16. 11. , pá 18. 11., ne 20.11.  Muži v naději
    ČR 2011 / Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK 
čt 3. 11. - st 9. 11. Twilight sága: Rozbřesk - 1. část  

USA 2011 / Režie: BILL CONDON
pá 18. 11. - so 19. 11.  Nechápu, jak to dokáže  

USA 2011 / Režie: ANDREW NICCOL 
pá 25. 11. - ne 27. 11., st 30. 11.  Žraloci na s(o)uši 

Malajsie 2011 / Režie: AUN HOE GOU  
pá 25. 11. - ne 27. 11.   Ocelová pěst 

USA 2011 / Režie: SHAWN LEVY  
pá 25. 11. - ne 27. 11.  Válka bohů 

USA 2011 / Režie: TARSEM SINGH 

ART 
st 16. 11.  Půlnoc v Paříži 

Španělsko, USA 2011 / Režie: WOODY ALLEN 
po 21. 11.  To největší na světě        Severský filomový podzim 2011

Norsko, Dánsko 2001 / Režie: THOMAS ROBSAHM  
út 22. 11.  Řezníci                                   Severský filomový podzim 2011                           

Dánsko 2003  / Režie: ANDERS THOMAS JENSEN 
čt 24. 11. Spolehni se                           Severský filomový podzim 2011                           
    Švédsko, Norsko 2010 / Režie: JOHAN KLING  
út 29. 11. Česká radost v českých kinech  
                          (Dokumenty MFF Jihlava II.): Závod ke dnu                            
   ČR 2011 / Režie: VÍT JANEČEK 
út 29. 11. Česká radost v českých kinech  
                          (Dokumenty MFF Jihlava II.): Rock života
   ČR 2011 / Režie: JAN GOGOLA ML.
st 30. 11.  Anonym

V. Británie, Německo 2011 / Režie: ROLAND EMMERICH  
  
Zlatý fond
st 16. 11. Prémie ZF: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu 

USA 1972 / Režie: WOODY ALLEN 
čt 24. 11.  Emmin stín

Dánsko 1988  / Režie: SØREN KRAGH-JACOBSEN 

Bijásek
ne 20. 11. Sammyho dobrodružství  3D
    Belgie 2010 / Režie: BEN STASSEN 
ne 27. 11., st 30. 11.  Žraloci na s(o)uši 
   Malajsie 2011 / Režie: AUN HOE GOU  

Baby Bio
st 23. 11.  Nic proti ničemu

ČR 2011 / Režie: PETR MAREK

 
Více na www.mkuh.cz

Papírové korále
 
neděle 13. 11. 14.30 hod.  
Myslíte, že je to nemožné? Naopak. Vytvoříme si 
parádní ozdoby na krk ze starých novin, časopisů či 
barevných papírů.

Arthur a souboj dvou 
světů 
 
neděle 13. 11., středa 16. 11.  15.30 hod.  
Arthur et la guerre des deux mondes  / Francie 2011 / 101 min. / 
přístupný / dabing / D-Cinema / 80, 90 Kč
Režie: LUC BESSON / Hrají (v českém znění): Z. Adamovská, Z. 
Norisová, M. Táborský, D. Štěpán, B. Tůma, J. Prager ad.
Pomocí lsti se Maltazard dostal do světa lidí. Má jasný 
cíl: sestavit armádu obřích seidů a převzít nadvládu 
nad celým světem... 

Malovásek a Animásek 
finančně podporuje 

v Bosně a Hercegovině, především na nevšední osob-
nost architekta Karla Paříka, rodáka z vesničky Veliš u 
Jičína, který v této balkánské zemi a zejména v hlavním 
městě Sarajevu více než 150 významných staveb. Po 
projekci následuje beseda s Radovanem Lipusem, au-
torem projektu Šumná města, režisérem a scenáristou.

Viliam Poltikovič:  
Tibet (fotografie)   
7. - 31. 11. / kinokavárna
Tibet patří mezi nejmagičtější místa naší planety. 
Nacházejí se zde překrásné vysokohorské scenerie, velmi 
silná energetická místa, působivé kláštery, pevnosti, ale 
také otevření, srdeční a krásní Tibeťané. Několikrát v Tibe-
tu natáčel také režisér Viliam Poltikovič: „Tibet a Himálaj 
patří mezi nejkrásnější místa, která jsem kdy viděl. Jsou 
tam velmi čisté energie, jež člověka nabíjejí a povznášejí, 
vnitřní klid a nadhled nad naším konáním přicházejí jako-
by samy od sebe.“  Vernisáž výstavy v pondělí 7.11. v 17.00 hodin 
za účasti autora.

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).

Myslím, že se jedná o mnohem 
významnější film, než se na první po-
hled zdá. Představuje totiž návrat k 
jakémusi prvotnímu snění, k čistému, 
nekontaminovanému vytržení člově-
ka ze světa duchů, archetypální fas-
cinaci proměnou tvaru a substance. 
Herzog používá film a 3D v rozporu se 
současným iluzivním pojetím, které 
cílí na dokonalost efektu (jeho 3D je 
ve skutečnosti místy velmi nedoko-
nalé). Sestupuje do hlubin historie 
a lidské paměti, aby, podobně jako 
pravěcí výtvarníci, re-prezentoval 
zázračnou esenci a nechal diváka po-
cítit hlubinu snu tam, kde ji už dnes 
není zvyklý vídat – v tichu, nehnu-
tosti, prostotě tvaru...
Marigold - www.csfd.cz  

Zvláštně úchylné v tom nejpozitiv-
nějším slova smyslu. Úžasná vizuální 
i hudební stránka, která je nesmírně 
originální, zároveň ale příběh ne-
rozbíjí. Jeden z mála filmů o nácti-
letých, kde hlavní hrdinové nejsou 
jen propracované karikaturky nebo 
modelové z titulní strany, ale jejich 
chování je velmi uvěřitelné. Poslední 
milostnou avantýru mladé Ari bych 
si dokázala odpustit, závěr byl ale 
tak vtipně a neotřele geniální, že už 
jen kvůli němu mi Lollipop Monster 
zůstane v hlavě pěkně dlouho. 
StarsFan - www.csfd.cz

Xavier Baumaxa, vlastním jménem 
Lubomír Tichý - litvínovský excent-
rický písničkář a kytarista - vystoupil 
několikrát také v klubu Míru. Loni to 
byl závěrečný koncert na Cyklotour 
2011, kterou jel s Tomášem Poláčkem 
z MF Dnes. Koncert se mohl pochlu-
bit výbornou návštěvností a dobrou 
atmosférou.  Spokojený byl i sám 
Baumaxa, který do Hradiště vzkázal: 

„Výborný koncert - všem moc děkuji!“

Ocenil bych hlavně nápad, kameru a 
za poselství celého filmu. Ten oprav-
du přibližuje aktuální problematiku 
evropského a afrického přístupu k 
řešení různých provozních problémů. 
Do toho se ještě mixují typicky české 
prvky humoru zodpovědných expertů, 
kteří jsou konfrontováni především s 
africkým ledabylým naturelem, závis-
lostí na zahraniční pomoci a stagnací 
ve vývoji. Řekl bych, že film rozhodně 
stojí za to zhlédnout už jenom kvůli 
pochopení situace a postavení lidí 
v Africe. 
CiTrus007 - www.csfd.cz 

Mnozí můžou namítnout, že Tarr se 
od Satanského tanga daleko neposu-
nul a variuje již známé věci. Nesouhla-
sím; Turínský kůň je svým způsobem 
dokonalý epilog Satanského tanga, 
tvůrce a dokonce i civilizace. V Tangu 
se postavy ještě snažily osudu vzepřít, 
utéct a začít znovu, otec s dcerou z 
Koně toho nejsou přes veškeré proti-
venství schopni, zkrátka proto, že jsou 
slabí, unavení a příliš svázaní se svou 
rodnou hroudou. A tak odevzdaně 
čekají na svůj konec, aniž by na svých 
stále více zvnějšku narušovaných ri-
tuálech cokoliv změnili. Turínský kůň 
je přepečlivě vybroušenou filmovou 
meditací, která člověka vtáhne a ne-
pustí ani dlouho po skončení titulků 
(což ostatně dokládá, že plný kinosál 
dlouhou chvíli civěl na plátno - přitom 
spalo jen minimum lidí - než se od-
hodlal k potlesku). Turínský kůň není 
v žádném případě těžký a nestravitel-
ný art, nebere se vůbec vážně, je to 
absurditka, kde červotoči přestávají 
vrtat a postavy to silně zneklidňuje. 
Jen se skládá z cca. 30 záběrů, což 
může mnohým nabourat představy o 
ideálně stráveném večeru.
woody - www.csfd.cz

Broken Swordovský look v celove-
černím animáku. Animace ve mně 
vzbudila mnoho vzpomínek a celý 
film se tak pro mě stal nostalgickou 
záležitostí. Trio z Belleville jsem 
neviděl, a tak jsem k Iluzionistovi 
usedal neposkvrněn Chometovou 
tvorbou. Animace je roztomilá 
a úsměvná, příběh už tak veselý 
není. Ten je spíše melancholický, s 
občasným deštěm deprese, který 
se promítá do depresivních příběhů 
klauna s břichomluvcem... Iluzionis-
ta je vlastně spíše smutným animáč-
kem, který si najde cestu zejména 
k dospělejšímu publiku. Iluzionista 
splnil vekerá má očekávání - jen více 
podobných animáků.
Hal_Moore - www.csfd.cz 

Nezastavitelný tvůrce Woody Allen 
jede na svém filozofujícím kolovrát-
ku dál a v jádru nám představuje 
příběh, postavy a obsah obdobný, 
jako už mnohokrát. I nyní to celkem 
vychází, jeho úhel pohledu na vztahy, 
život a nejrůznější společenské glosy 
je zase trochu posunutý a aktuali-
zovaný. Děj sice neobsahuje takřka 
nic, čím by mne vyloženě nadchnul, 
ovšem nenarazil jsem tam také na 
nic, co by mne urazilo a nudilo. Ško-
da, že Allen už nějaký čas nemá na to 
odehrát hlavní roli, pořád jsem čekal, 
kdy po těch schodech z patra bytu 
sejde sám pokulhávající maestro. 
Boris, hlavní to postava, je prostě 
on. Jeho herecká náhrada je ovšem 
ideální, huba mu taky jede jako ku-
lomet. Taktéž náhrada jeho nedávné 

„evropské“ múzy Scarlett Johansson 
za (ještě mladší) Evan Rachel Wood 
nebyla špatnou volbou, svoji roli 
naivní maloměstské miss zvládla 
výborně. A kouká se na ní také dobře. 
Woody, užívej si dál! 
EggO - www.csfd.cz


