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nám. Míru 951
686 01 Uherské Hradiště
telefon: +420 576 514 200
e-mail: info@mkuh.cz

Pokladna

Otevřena denně 30 minut
před začátkem
prvního představení.
Informace
a rezervace vstupenek:
telefon: +420 576 514 300
mobil: +420 602 616 113
e-mail: pokladna@mkuh.cz

O důvodech, proč se
potkat
Letošní první adventní neděle už je
historií a v čase různých očekávání
snad naplníme také očekávání dětských diváků. Nenechte si v kině ujít
novou pohádku Micimutr (2. – 4.12.) či
nového Kocoura v botách (toho ze Shreka; 7. – 10.12.). V posledním měsíci
roku už tradičně přicházíme též
s výběrem Best of – možnost, jak zajít
na filmové pecky, které vám během
podzimu či zimy utekly.

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

Výběr nejlepších snímků najdete také
v našich ARTech (Melancholia, Pina 3D,
každou středu
16.00-17.30 Animásek
Strom života), vlastně většinou snímky, které bojují o evropského Oscara, animační dílny pro děti 9 - 15
let (začátečníky i pokročilé)
tedy Felixe. Ten bude vyhlášen 3.12.,
snad se naším výběrem strefíme…
obvykle úterý
Další dva tituly přinese naše baby Bio
a středa od 20.00
ARTkino
(7.12. Dům, 14.12. Další rok). Druhou
pravidelná nabídka
projekci ozvláštníme pro návštěvníky
nejlepších filmů
také skorovánoční atmosférou. Vánoz přehlídek, soutěží
ce v kině můžete ostatně pozorovat i
a filmových festivalů
jinak, jak ve výzdobě, tak v nabídce
každý čtvrtek
Bijáskových prosincových představení
od 16.00 Zlatý fond
(středy a neděle) a tématech nedělvzdělávací projekce
ních adventních Malovásků.
nejvýznamnějších filmů
domácí a světové
Daní za náročný rozběh kina Hvězda
kinematografie
po rekonstrukci a za nečekané nutné
především pro studenty
investice je letošní odložení pravidelné přehlídky britských filmů v mikuvestibul,
sál kina Hvězda
lášském termínu. Zůstal však zachoVýstavy
ván koncert britského, ale už skoro
pravidelné uvádění
zdomácnělého Jamese Harriese (3.12.).
převážně fotografických
Nostalgickou peckou, ale zároveň příprojektů mladých,
jemným předvánočním místem setkáale i prověřených autorů
ní se určitě stane koncert Marsyas Tour
klub Mír, kino Hvězda
2011 se Zuzanou Michnovou, Oskarem Pe-

trem i hostem, Vlastou Redlem. O důvod víc
se potkat, což je ale také název výstavy fotografií s vernisáží o den dříve.
Těšíme se na vás!
Josef Korvas

Koncerty

vystoupení domácích
i zahraničních skupin

Smetanovy sady (park)

Letní kino

filmový doprovod i oživení
kulturního léta

1. čt 16.00 Zvětšenina – Velká Británie, Itálie, USA 1966 / 111 min. / titulky / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
ZF
18.00 Twilight sága: Rozbřesk - 1. část – USA 2011 / 116 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.00 Perfect Days - I ženy mají své dny – ČR 2011 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč
2. pá 16.00 Micimutr – ČR 2011 / 98 min. / D-Cinema / 80 Kč
18.00 Twilight sága: Rozbřesk - 1. část – USA 2011 / 116 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.15 Muži v naději – ČR 2011 / 115 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
3. so 16.00 Micimutr – ČR 2011 / 98 min. / D-Cinema / 80 Kč
18.00 Twilight sága: Rozbřesk - 1. část – USA 2011 / 116 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.15 Perfect Days - I ženy mají své dny – ČR 2011 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč
20.30 James Harries – předprodej 90 Kč, na místě 130 Kč / klub Mír
Koncert
4. ne 14.30 Vánoční zdobení kina (papírové řetězy, andělíčci, vločky aj. ) – zdarma
Malovásek
15.30 Vánoce v kině (Krtek fotografem, Dva mrazíci, Mikeš ad.) – Československo / 62 min. / 25, 35 Kč Bijásek
16.45 Micimutr – ČR 2011 / 98 min. / D-Cinema / 80 Kč
19.00 Twilight sága: Rozbřesk - 1. část – USA 2011 / 116 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
5. po 16.30 Tintinova Dobrodružství 3D – USA, N. Zéland, Belgie 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
18.30 Twilight sága: Rozbřesk - 1. část – USA 2011 / 116 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
6. út 17.30 Perfect Days - I ženy mají své dny – ČR 2011 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč
20.00 Melancholia – Dánsko, Švédsko, Itálie, Francie 2011 / 130 min. / titulky / 50, 60 Kč
ART
7. st 10.00 Dům – ČR, Slovensko 2011 / 97 min. / od 15 let / D-Cinema / 50 Kč
Baby Bio
15.30 Kocour v botách 3D – USA 2011 / 90 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 Tintinova Dobrodružství 3D – USA, N. Zéland, Belgie 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
20.00 Pina 3D – Německo / 2011 / 106 min. / přístupný / 3D-Cinema / titulky / 90, 110 Kč
ART
8. čt 16.00 Na sever Severozápadní linkou – USA 1959 / 131 min. / od 12 let / titulky / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
ZF
19.00 Muži v naději – ČR 2011 / 115 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
9. pá 16.00 Kocour v botách 3D – USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
17.00 O důvod více (vernisáž fotografické výstavy - Harafica) – (9.12.2011 - 4.1.2012) / foyer kina Hvězda Výstava
18.00 Rumový deník – USA 2011 / 110 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.00 Věc: Počátek – USA, Kanada 2011 / 103 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
10. so 16.00 Kocour v botách 3D – USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
18.00 Věc: Počátek – USA, Kanada 2011 / 103 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
20.00 Rumový deník – USA 2011 / 110 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.00 Vánoční koncert: MARSYAS TOUR 2011 + host: Vlasta Redl – 200 Kč (do 2.12), 250 Kč / Klub Mír Koncert
11. ne 14.30 Vánoční věnce (nejen z přírodních materiálů, ale i ze stuh či papíru) – zdarma
Malovásek
17.00 Šmoulové 3D – USA, Belgie 2011 / 102 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
19.00 Věc: Počátek – USA, Kanada 2011 / 103 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
12. po 17.30 Piráti z Karibiku: Na vlnách Podivna 3D – USA, V. Británie 2011 / 137 min. / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
20.00 Muži v naději – ČR 2011 / 115 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
13. út 17.30 Harry Potter a Relikvie smrti 3D – USA, V. Británie 2011 / 130 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 80 Kč
20.00 Strom života – USA 2011 / 138 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 65, 75 Kč
ART
14. st 10.00 Další rok + Baby Bio předvánoční překvapení – Velká Británie 2010 / 129 min. / od 12 let / titulky / 50 Kč Baby Bio
15.30 Velká vánoční jízda 3D – Velká Británie, USA 2011 / 98 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 140, 160 Kč
Bijásek
16.00 Animásek – animační dílny pro děti 9-15 let, začátečníky i pokročilé (16.00 -17.30 hod.)
Animásek
17.30 Twilight sága: Rozbřesk - 1. část – USA 2011 / 116 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.00 Lovci hlav – Norsko 2011 / 100 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 50, 60 Kč
ART
15. čt 16.00 Hoří, má panenko – Československo, Itálie 1967 / od 12 let / 71 min. / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
ZF
17.30 Velká vánoční jízda 3D – Velká Británie, USA 2011 / 98 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 160 Kč
19.30 Mission: Impossible – Ghost Protocol – USA 2011 / 105 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
16. pá 16.00 Velká vánoční jízda 3D – Velká Británie, USA 2011 / 98 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 160 Kč
18.00 Muži v naději – ČR 2011 / 115 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
20.15 Mission: Impossible – Ghost Protocol – USA 2011 / 105 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
17. so 16.00 Velká vánoční jízda 3D – Velká Británie, USA 2011 / 98 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 160 Kč
18.00 Perfect Days - I ženy mají své dny – ČR 2011 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč

Filmové premiéry a novinky

Naše tipy
Micimutr

pátek 2.12. - neděle 4.12.
Hvězdně obsazená pohádka o tom, že zázraky se dějí, ale
nejprve je potřeba udělat první krok.

Mission: Impossible – Ghost
Protocol

čtvrtek 15.12. - neděle 18.12.
Vybírají si mise, jejichž splnění je prakticky nemožné. Ve
čtvrtém díle Mission: Impossible tým vedený Ethanem
Huntem (Tom Cruise) posune hranice nemožného ještě
o něco dál.

Twilight sága:
Rozbřesk - 1. část
Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 / USA 2011 / 111 min. / od 12 let /
titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: Bill Condon / Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Peter Facinelli, Kellan Lutz, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Nikki Reed ad.
Věčností to teprve začíná. V první části závěrečného dílu strhující upíří romance s názvem Twilight sága: Rozbřesk se Bella Swan (Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson) po
svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně,
stranou všeho a všech, mohou naplno oddat své lásce. Jejich
štěstí, ale netrvá dlouho. Bella zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi, ale zároveň upřímnou náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi (Taylor Lautner), brzy zjišťuje, že čeká
dítě. Těhotenství s upírem pro ni však znamená fatální hrozbu. Čeká ji tedy bouřlivý rok plný lásky, pokušení i ztrát. Musí
se s konečnou platností rozhodnout, zda vstoupí do temného, ale lákavého světa nesmrtelných, nebo zda bude žít plnohodnotným lidským životem. Nevyhnutelnost tohoto rozhodnutí se vine celým Belliným příběhem jako červená nit,
na níž visí osudy obou kmenů – upírů i vlkodlaků. A jakmile
se Bella rozhodne, dojde k celému řetězu nečekaných událostí, jež mohou mít nedozírné následky...

Micimutr

ČR 2011 / 98 min. / D-Cinema / 80 Kč
Režie: VÍT KARAS / Hrají: Libuše Šafránková, Martin Dejdar, Ondřej Novák,
Jaroslava Kretschmerová, Vojtěch Dyk, Jiří Bartoška ad.
Velkolepě pojatý výpravný pohádkový příběh pro děti a
celou rodinu. Pohádka vypráví příběh princezny Karolíny,
která má již brzy posloužit jako svačina tříhlavému drakovi.
Princům, kteří by Karolínu před smutným osudem měli zachránit, se ale do boje s drakem zrovna nechce. Jediný člověk
z celého království se odváží přijít k dračí sluji a pustit se do
předem ztraceného boje. Je to mladý loutkář Vítek (Ondřej Novák), který už dlouho, tajně - a naprosto beznadějně - princeznu miluje. Když je nejhůř, dostane se mu nečekané pomoci
od kouzelnice se záhadným jménem Micimutr (Libuše Šafránková). Ta záchranu princezny ovšem podmíní velice přísným a
nepřekročitelným požadavkem. Pokud jej Vítek nesplní, pokud poruší svůj slib mlčení, bude jeho milovaná princezna
Karolína okamžitě vydána drakovi...

Tintinova Dobrodružství 3D

The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn / USA, Nový Zéland, Belgie
2011 / 110 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 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 film ve
formátu 3D „Tintinova dobrodružství“ v režii Stevena Spielberga, ve kterém se představí Jamie Bell jako Tintin, neohrožený mladý reportér, jehož neúnavné hledání dobrého příběhu ho dovede do světa velkého dobrodružství, a Daniel Craig
jako zločinec Red Rackham. Film, který je natočen podle série
knih Tintinova dobrodružství od autora jménem Hergé, produkují Steven Spielberg, Peter Jackson a Kathleen Kennedy.

Kocour v botách 3D

Puss In Boots / USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
Režie: CHRIS MILLER / Hrají: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis, Billy Bob Thornton, Guillermo del Toro, Tom McGrath ad.
Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který měl za pár peněz sprovodit ze světa Shreka. Přesto se z Kocoura v botách
časem stala s přehledem nejpopulárnější postava téhle
ságy. A když se jeho sláva „dotkla hvězd“, dostal za odměnu
vlastní filmový příběh. Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v
době, která časově předchází setkání se zeleným zlobrem. Je
to psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak by ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a
krást? Všechno určitě musí být úplně jinak, což se taky vzápětí
potvrdí, když se kocour v honbě za třemi kouzelnými fazolkami ocitne tváří v tvář Valdovi Cvaldovi, nejlepšímu kamarádovi z dětství, který ho jednoho nepěkného dne podrazil
tak, že se z kocoura stala štvaná zvěř. A z Valdy Cvaldy nepřítel.
Navzdory intuici se společně s ním a mazanou kočičí zlodějkou Čiči tlapičkou vydává vstříc dobrodružství, během něhož
se utká s nebezpečnými zločinci jménem Jack a Jill, navštíví
vzdušné zámky, zachrání rodné město a možná i očistí své
jméno. Pokud ho ovšem Valda Cvalda znovu nepodrazí.

Rumový deník

The Rum Diary / USA 2011 / 110 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: BRUCE ROBINSON / Hrají: Johnny Depp, Aaron Eckhart, Richard Jenkins, Amber Heard, Michael Rispoli, Giovanni Ribisi ad.
Rok 1960. Paul Kemp (Johnny Depp) je novinář na volné
noze píšící pro krachující plátek kdesi v Karibiku. Chce si
vydobýt své místo na slunci, čím více se ale snaží, tím menší úspěch má. Ze ztroskotanců, kteří se kolem něj neustále
pohybují, si za nejlepšího přítele zvolí toho nejspolehlivějšího – láhev rumu. Film byl natočen podle stejnojmenné knihy
Huntera S. Thompsona.

Věc: Počátek

The Thing / USA, Kanada 2011 / 103 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema
/ 110 Kč
Režie: MATTHIJS VAN HEIJNINGEN JR. / Hrají: Joel Edgerton, Mary Elizabeth Winstead, Eric Christian Olsen, Adewale Akinnuoye-Agbaje ad.
V odlehlé antarktické výzkumné stanici, jejíž osazenstvo, tvořené mezinárodním vědeckým týmem, objeví v ledových
hlubinách neobyčejné stvoření. Z objevu, který má obrovský vědecký potenciál, se však brzy stává vražedná hrozba.
Vědci jsou nuceni čelit narůstající paranoii tváří v tvář zcela
neznámému tvorovi, který je schopen změnit se v dokonalou kopii jakéhokoliv živého organismu. Paleontoložka Kate
se do ledové pustiny vydala v naději, že zde učiní nejzásadnější objevy své kariéry. Společně s norským vědeckým týmem, který narazil na loď, uvězněnou v ledu, zde objevuje
organismus, který, jak se alespoň zdá, před mnoha tisíci lety
během havárie lodi zemřel. Ten však pouze spí a čeká na probuzení. Poté, co prostý experiment věc uvolní z jejího ledového vězení, je Kate nucena spojit své síly s místním pilotem
Carterem ve snaze zabránit tomu, aby je stvoření jednoho po
druhém nevyvraždilo. Parazit dokáže rozložit a poštvat proti
sobě i ten nejsehranější tým.

Velká vánoční jízda 3D

Arthur Christmas / Velká Británie, USA 2011 / 98 min. / přístupný / dabing
/ 3D-Cinema / 160 Kč
Režie: BARRY COOK / Hrají: Bill Nighy, James McAvoy, Hugh Laurie, Jim
Broadbent, Imelda Staunton, Ashley Jensen, Ramona Marquez ad.
Počítačově animovaný snímek konečně nabízí odpověď na
otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen to Santa dělá,
že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? Odpovědí na ni je existence Santovy provozní základny ukryté pod
Severním pólem, která je plná veselí a té nejmodernější techniky. Jádrem celého filmu je ale příběh, jehož složky jsou jako
vystřižené z klasické vánoční pohádky – úsměvně nefunkční
rodina a nečekaný hrdina: Santův nejmladší syn Arthur. Když
Santův fascinující podnik omylem vynechá jedno dítě ze stovek milionů, o které se stará, vydává se nejméně schopný
člen rodiny Clausů na bizarní a vzrušující závod s časem, během kterého má za úkol doručit poslední vánoční dárek na
světě dřív, než se rozední.

Mission: Impossible –
Ghost Protocol
USA 2011 / 105 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: BRAD BIRD / Hrají: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula
Patton, Michael Nyqvist, Josh Holloway, Léa Seydoux ad.
Vybírají si mise, jejichž splnění je prakticky nemožné. Ve čtvrtém díle Mission: Impossible tým vedený Ethanem Huntem
(Tom Cruise) posune hranice nemožného ještě o něco dál.
To ale není jediný důvod, proč by se akční podívaná měla stát
filmovým hitem konce letošního roku. Tím dalším je jméno
režiséra, protože věhlasný tvůrce pixarových animáků Brad
Bird (Ratatouile, Úžasňákovi), prostřednictvím Mission: Impossible oficiálně zběhl k hraným filmům. A zapomenout nesmíme
ani na Prahu, která si tu zahrála na ruskou metropoli Moskvu...
Špionážní agentura IMF má obrovský problém. Právě když její
eso, Ethan Hunt, provádělo tajnou operaci v Moskvě, spáchal
kdosi úspěšný bombový útok na Kreml. Ruští představitelé
jsou rozezlení na nejvyšší míru a mluví dokonce o válečném
aktu. A protože se všechny nitky sbíhají právě u IMF, americký
prezident dá pro jistotu od agentury oficiálně ruce pryč vyhlášením „Ghost Protocolu“, čímž ji odřízne od zdrojů, zázemí, podpory a z jejích členů udělá lidi na odstřel. To rozhodně
není přehánění, krátce po tomto byrokratickém úderu umírá
násilnou smrtí její oficiální šéf. Ethan Hunt se proto pokusí o
nemožné. Společně s trojicí věrných a odhodlaných kolegů
(Simon Pegg, Paula Patton a Jeremy Renner) se pokusí najít pachatele útoku a smýt tak ze sebe veškerou vinu. Jak bylo řečeno už
v úvodu, tahle mise bude skutečně nesplnitelná.

Best Of 2011
Šmoulové 3D

Režie: RAJA GOSNELL / USA, Belgie 2011 / 102 min. / přístupný /
dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný
film, uvádí na plátna všem dobře známé modré hrdiny
- malé Šmouly.

Piráti z Karibiku:
Na vlnách Podivna 3D
Režie: ROB MARSHALL / USA 2011 / 137 min. / přístupný / dabing /
3D-Cinema / 130 Kč
Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa ve filmu nabitém akcí a dobrodružstvím.

Harry Potter a Relikvie
smrti – 2 3D
Režie: DAVID YATES / USA, Velká Británie 2011 / 130 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 80 Kč
Poslední dobrodružství ságy o Harry Potterovi. V tomto
výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do
otevřené války čarodějného světa.

Perfect Days - I ženy mají
své dny

Režie: ALICE NELLIS / ČR 2011 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč
„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.

Muži v naději

Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / ČR 2011 / 115 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
Jiří Vejdělek přichází po úspěšné komedii Ženy v pokušení s novým snímkem věnovaným tentokráte mužům.

ART

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

Vánoční zdobení kina Velká vánoční jízda 3D
neděle 4. 12. 14.30 hod.

Rok se s rokem sešel a už tu máme opět vánoční čas. Je
proto potřeba navodit tu správnou vánoční náladu i v
kině Hvězda. Foyer kina vyzdobíme papírovými řetězy,
andělíčky, vločkami a vším dalším, co vás napadne.

Vánoce v kině
neděle 4. 12. 15.30 hod.

Československo / 62 min. / 25, 35 Kč
Pásmo pohádek: Paraplíčko, Král a skřítek, Krtek fotografem,
Dvanáct měsíčků, Dva mrazíci, Mikeš se učí mluvit.

Kocour v botách 3D
středa 7. 12. 15.30 hod.

Puss In Boots / USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 110, 130 Kč
Režie: CHRIS MILLER / Hrají: Antonio Banderas, Salma Hayek,
Zach Galifianakis, Billy Bob Thornton, Guillermo del Toro ad.
Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který měl
za pár peněz sprovodit ze světa Shreka. Přesto
se z Kocoura v botách časem stala s přehledem
nejpopulárnější postava téhle ságy. A když se jeho
sláva „dotkla hvězd“, dostal za odměnu vlastní filmový příběh.

Vánoční věnce

středa 14. 12. 15.30 hod.

Na žádných dveřích či stolech nemůže v předvánočním
čase chybět vánoční věnec. V Malovásku si vyrobíme
věnce nejen z přírodních materiálů, ale i ze stuh či papíru.

Výstavy

Expediční Společnosti)

18. 11. - 8. 12. / foyer kina Hvězda

„Madagascar: Ostrov snů“ je název výstavy fotografií České expediční společnosti, která měla svou
premiéru roku 2000 v Royal Geographical Society v
Londýně. Nyní výstava tvoří součást programu podporujícího projekt Ho Avy. Tato organizace se snaží
rozvíjet aktivity zvyšující životní úroveň původního
malgašského obyvatelstva s ohledem na zachování
biodiverzity a přírodních zdrojů.
www.hoavy.org

O důvod více
(fotografie)
9.12. - 4. 1. / foyer kina Hvězda

Setkání studentů a absolventů Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, pocházejících
či vycházejících z regionu Uherského Hradiště a okolí.
Výstava fotografií doplňuje program k výročí 20. let
Institutu. Zahajovací vernisáž výstavy proběhne v
pátek 9. 12. od 17 hodin. Výstavu uvede Mgr. PhD. Jiří
Siostrzonek a Marek Malůšek. O hudební doprovod
se postará muzika Harafica a vernisážový orchestr
Bečva band.
www.itf.cz

Koncerty
James Harries
sobota 3. 12. 20.30 hod. / klub Mír

Britský kytarista a zpěvák James Harries žijící 20 let v
České republice navštíví se svým koncertním programem v sobotu 3. prosince klub Mír. Jeho písně znáte
také z českých filmů Lidice, Bobule, Snowborďáci nebo
Rafťáci. James Harries je talentovaný autor i hudebník,
znamenitý hráč na kytaru a především zcela výjimečný
zpěvák. Krom filmové hudby vydal čtyři alba. Aktuální
desce Growing Pains předcházela kolekce Days Like
These. Obě Harries nahrával ve Spojených státech. Growing Pains je snad jen o něco„stručnější“, ale při tom stejně
obsažná a nápaditá. Harries se ohlíží do historie rocku,
country i folku, ale především míří kupředu.
Vstupné: 90 Kč (předprodej); 130 Kč
Předprodej: kino Hvězda, MIC UH, Record music UH, Vichr, Mír, Panský dům Uh. Brod, KD Veselí n. M.
www.jamesharries.com

projektu. V rámci pokračujícího turné připomenou koncerty i osobnost předčasně zesnulého Petra Kalandry
(1995). V jednom koncertu tak zazní průřez tvorbou
všech tří zakládajících protagonistů legendárních
Marsyas. Uslyšíte ty nejzásadnější písně, které vás
přenesou zpět do doby úplných začátků, zachycených
na prvním albu „Marsyas“. Zavzpomínáme si společně
na chvíle, kdy jsme díky dalším deskám a písním brali
život „Jen tak“, a kdy jsme kolem sebe „V přítmí“ hledali
„Kousek přízně“. Oskar zazpívá i sám a pak s kapelou prvotní věci trojice, jako jsou: Karolína a Dívka z plakátu 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
Předprodej: kino Hvězda, MIC UH, Record music UH, Vichr, Mír, Panský dům Uh. Brod, KD Veselí n. M., I.T.C. Zlín.
www.marsyas.cz, www.kalandramemory.cz

Vánoční koncert
MARSYAS TOUR 2011:

Zuzana Michnová, Oskar Petr muzika HRADIŠŤAN:
& Petr Kalandra Memory Band Tříkrálové ohlédnutí
pátek 6. 1. 19.00 hod. / kino Hvězda
+ host: Vlasta Redl
Tematický bilancující pořad, který spojí jak vystoupení
sobota 10. 12. 20.00 hod. / klub Mír
známého hudebního tělesa, tak i obrazové záznamy z
Na koncertě proběhne křest nového koncertního 2 CD
původního tria MARSYAS. Kmotrem bude Vlasta Redl.
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 kapelou Petr Kalandra Memory Band se stálým hostem
Jiřím Charyparem, rozhodli navázat na tradici původních
Marsyas a oživit tak českou hudební scénu ve společném

středa 7. 12.
10.00 hod.

každou středu 16.00 - 17.30 hod.

Malovásek a Animásek
finančně podporuje

některých důležitých okamžiků let 2010 a 2011. Od 17
hodin vernisáž výstavy Ohlédnutí 2011.
Vstupné: 190 Kč (předprodej do 2. 1. 2012); 230 Kč
Vstupenky rezervované v internetovém rezervačním
systému je nutné vyzvednout nejpozději 22. 12.
Předprodej: kino Hvězda, MIC UH, Agentura Vichr,
Record music UH, IC Zlín, Panský dům Uh. Brod, KD
Veselí n. M.
www.hradistan.cz

V
jaké známe kupříkladu z úspěšných Tajností a lží, kde jiná
londýnská rodina kvůli nefungujícím vztahům, pokřiveným
všestrannými tajnostmi a lžemi málem rezignovala na své
základní funkce. Snímek není určen pouze divákům ve věku
„padesát plus“, je univerzálně vyváženým otiskem dnešní
doby. Je budoucí fosílií předurčenou k dalšímu a opakovanému zkoumání. Film získal ocenění The National Board of Review
za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli (Lesley Manvilleová).

Dům

Animásek

neděle 11. 12. 14.30 hod.

Madagascar: Ostrov
snů (fotografie České

BABY BIO

Arthur Christmas / Velká Británie, USA 2011 / 98 min. /
přístupný / dabing / 3D-Cinema / 140, 160 Kč
Režie: BARRY COOK / Hrají: Bill Nighy, James McAvoy, Hugh Laurie, Jim Broadbent, Imelda Staunton, Ashley Jensen ad.
Rodinná komedie ve formátu 3D animovaná
počítačovou grafikou konečně odhaluje neuvěřitelnou
odpověď na dosud nezodpovězenou otázku každého
dítěte: „Jak to, že Santa stihne nadělit všechny ty dárky
za jedinou noc?“

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

Připravujeme / BABY BIO

Melancholia
úterý 6. 12.
20.00 hod.

Dánsko, Švédsko, Itálie,
Francie 2011 / 130 min. /
titulky / 50, 60 Kč
Režie: LARS VON TRIER /
Hrají: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer
Sutherland,
Charlotte
Rampling, Udo Kier, Al- Přiznávám, že nerežírovat tento film
exander Skarsgård, Stel- Lars von Trier, mé hodnocení by bylo
lan Skarsgård, John nižší. Jenže je to právě Lars von Trier,
Hurt, Jesper Christens- díky kterému jsem se já a určitě i řada
en, Brady Corbet ad. dalších diváků, obzvlášť pobízela k
Překrásný film o konci vyhledávání skrytých významů, tvorsvěta. Nový film Mel- bě nedoslovných souvislostí, vnímání
ancholia
dánského obrazové kompozice atd. Byť si nemyslím, že Melancholie je puzzle, které
režiséra Larse von Trimusí být za každou cenu složeno
era vypráví uhrančivý
(oproti tomu např. v Antikristu divák
příběh dvou sester
musí alespoň něco málo vyluštit, aby
(Kirsten Dunst a Charsi jej dokázal užít), tak po aktivním
lotte Gainsbourg), z zhlédnutím dvou hodin tohoto filmu
nichž ta mladší se nemohu být nespokojen. Postavy
právě vdává. Svateb- mají v sobě vepsáno cosi zvláštníní veselí se odehrává ho, tvorba „obrazů“ von Triera je od
na starobylém ven- samého počátku zajímavá, atmosféra
kovském
sídle
a velice unikátní a směrem k závěru
všeobecnou sváteční překvapivě hutná a tíživá, zejména
náladu zakalí náhlá konečných pár minut je doslova dehrozba v podobě rudé struktivních. Samozřejmě i tak bych
planety s názvem ocenil květnatější děj, von Trierovi neMelancholia,
která mohu upřít, že i s malým množstvím
vystoupila
zpoza prostředků dokáže sdělit mnoho, ale
slunce a s níž hrozí nic to nemění na tom, že určitá místa
Zemi bezprostřední byla poměrně dost „vláčná“.
srážka. Režisér Trier je H34D - www.csfd.cz
pověstný precizně gradovanou atmosférou s neočekávanými zápletkami i zvraty,
které ústí do ještě neočekávanějšího konce. Pověstný je i
náročným vedením herců – zejména pak hereček, z nichž
se právě v Melancholii v hlavních rolích představí plavovlasá kráska Kirsten Dunst, známá například z velkofilmu
Spider-Man či historického snímku Marie Antoinetta, a
démonická Charlotte Gainsbourg, která omráčila diváky i
kritiky svým suverénním herectvím v Trierově předchozím
a značně šokujícím mysteriu Antikrist. Film byl na letošní MFF
v Cannes oceněn Cenou za nejlepší ženský herecký výkon (Kirsten
Dunst) a byl nominován na Zlatou palmu.

Pina 3D
středa 7. 12.
20.00 hod.

Německo / 2011 / 106 min. /
přístupný / 3D-Cinema / titulky / 90, 110 Kč
Režie: WIM WENDERS / Hrají: Regina Advento, Malou
Airaudo, Ruth Amarante,
Pina Bausch, Rainer Behr,
Film Pina dokázal nemožné, totiž baAndrey Berezin, Damiano Otvit mě, coby člověka, který tanci zrovtavio Bigi, Bénédicte Billet, na nefandí. Ale díky tomuto snímku
Aleš Cucek ad.
jsem si uvědomil, jak úzký pohled
Zatím poslední film jsem na tento druh umění měl. NejvíWima Wenderse Pina je ce vystihující je věta, kterou pronesl
vůbec první evropský jeden z aktérů, cosi o vyjadřování
hraný 3D film. Film je pocitů, na které nelze najít slova a
strhující cestou do světa že v takové chvíli je na řadě tanec. A
gest a emocí, do krajiny skutečně film komunikuje emoce,
duše zobrazené tělem... které nelze verbálně uchopit a přesto
Po smrti německé cho- tam jsou a jsou velice silné. Asi nejvýreografky a tanečnice mluvnější ukázkou toho je pasáž, kdy
Piny Bauschové (1940– na archivním záznamu tančí sama
2009) natočil Wim Pina Bausch. Její pohyby jsou neverWenders snímek, který bálním vyjádřením strachu, úzkosti
fascinujícím způsobem a mnoha dalších nepojmenovaných
dokumentuje „posm- emocí... Tento snímek považuji za
rtný život“ tvůrčí osob- geniální, ale upřímně myslím, že
nosti. V paměti těl členů Wenders na tom až takovou zásluhu
souboru, který s Pinou nenese. Je totiž geniální proto, že
po desítky let srůstal, se zobrazuje tance geniální choreografky. I když zážitku pomáhá i krásná
autorská vize přelévá
kamera a podmanivá hudba..
do podoby organismu,
jehož
„nesmrtelnost“ kinej - www.csfd.cz
zpečeťuje filmová kamera. Wenders, jenž svůj zájem o uměleckou scénu prokázal
v řadě dalších snímků, připomíná výstupy ze slavných

představení souboru. Nechává však protagonisty uprchnout
z jeviště a infikovat realitu jejich domovského Wuppertalu. Z
výpovědí členů vyplývá, že spolupracovat s Pinou Bauschovou znamenalo podřídit se intenzivnímu, dlouhodobému
tlaku. Tanec v jejím pojetí přestávaly limitovat fyzické dispozice či věk, ale stal se projevem života. Film získal při udělování
Německých filmových cen ocenění za nejlepší dokument.

Strom života
úterý 13. 12.
20.00 hod.

The Tree Of Life / USA 2011 /
138 min. / od 12 let / titulky /
D-Cinema / 65, 75 Kč
Režie: TERRENCE MALICK /
Hrají: Brad Pitt, Sean Penn,
Jessica Chastain, Kari Matchett, Fiona Shaw, Joanna Go- Tak obrazotvorně nadaný Terrence
ing, Kimberly Whalen, Jen- Malick zašel zase o trochu dál a ještě
výrazněji procvičil divákovu trpělivost.
nifer Sipes, Will Wallace ad.
Texas, 50. léta minulého Místy extrémně pomalý a minimálně
století. Jack O’Brien si dialogový počin... Věřím, že někde
prošel dětstvím plným mohli z kina odcházet diváci po desíther a krásné nevinnos- kách, protože režisérského samorosta
ti. Dospívání mu však Malicka je velmi obtížné dešifrovat a
mnozí ho zcela jistě (a možná místy i
přináší
rozčarování
po právu) budou vinit ze samoúčelnosa vztah s jeho otcem,
ti a kýče. Zbožňuju Tenkou červenou
který by mu pomohl
linii i Nový svět, i tady je uznávaný
tímto nelehkým obi proklínaný tvůrce pokorný, pyšný,
dobím projít, je dosti troufalý, hrdý, kašlající na diváka,
komplikovaný. Jack je jdoucí svou vlastní cestou, kterou
ztracenou duší v mod- nikomu nedá. Své nejnovější dítko
erním světě, která si rámuje do stvoření i zániku světa, odeklade řadu otázek a všad jsou slyšet šeptavé vnitřní hlasy
snaží se v životě zori- postav, promlouvající k Bohu, k sobě, k
entovat. Kde je prav- druhým, chtějící pochopit, co se stalo
da? Co je věčnost? Jak a jak se s tím vyrovnat. S leckterými
vznikl život… Hvězdně pasážemi se vyrovnávám dosud.. ale
obsazený snímek je jsem za to rád!!
poctou životu, přírodě castor - www.csfd.cz
a světu kolem nás, jenž
se nám odhaluje jako symfonie. Postupně, obraz po obrazu nám přináší epický a dokonalý příběh, který je aktuální
dnes stejně jako před více než půl stoletím. Snímek získal letos
v Cannes Zlatou palmu za nejlepší film.

Lovci hlav
středa 14. 12.
20.00 hod.

Hodejegerne / Norsko 2011 /
100 min. / od 12 let / titulky /
D-Cinema / 50, 60 Kč
Režie: MORTEN TYLDUM /
Hrají: Nikolaj Coster-Waldau,
Aksel Hennie, Synnøve Macody Lund, Julie Ølgaard, Baard
Když měříte 168 cm, musíte si to
Owe ad.
Zdá se, že Roger Brown nějak kompenzovat. Roger Brown je
má všechno, co si malý muž, který chce žít na vysoké
noze a s vysokou blondýnkou. Začlověk může přát. Je
tímco ke své manželce musí vzhlížet,
nejúspěšnějším lovcem
jeho milenka vzhlíží k němu, což
hlav
(vyhledávačem
mu ale k posílení ega, a hlavně k
talentů)
v
Norsku,
navýšení částky na účtu, nestačí. A
za
manželku
má tak si přivydělává. Dokonalými zlopřekrásnou
galerist- činy, jež nezanechají stopy na něm
ku a vlastní úchvatný a při nichž on nezanechá stopy na
dům. Zároveň si ale místech činu. Aby nicméně obhájil
žije nad poměry a po- svou zpochybněnou úlohu MUŽE,
tají krade umělecká nezbude mu, než se ve sračkách (a
díla. Na slavnostním krvi), jimž se dosud zdárně vyhýbal,
otevření galerie mu vykoupat. Projít si divočinou, shodit
žena představí muže civilizační masku a prodělat promějménem Clas Greve. Ne- nu ze štvané zvěře v lovce. Jádrem
jen že je Greve ideálním Lovců hlav je psychologické drama
kandidátem na pozici, o o krizi mužské identity, jenže ono
kterou Roger usiluje, je jádro bylo vyváleno v thrilleru a poi majitelem Rubenso- sypáno černou komedií. S tím, že niva Lovu na kance, jed- kdy není dopředu zřejmé, jestli bude
noho z nejžádanějších příští scéna zvedat koutky úst, nebo
obrazů v historii mod- žaludek. Nevypočitatelnost filmu
erního umění. Roger (v nakládání se žánrovými konvenvycítí příležitost stát se cemi i hrdinou) se dobře doplňuje s
finančně nezávislým a jeho nekompromisností...
začne plánovat svou Matty - www.csfd.cz
vůbec největší krádež.
Brzy ovšem narazí na problém a tentokrát to nejsou peníze,
které by ho mohly poslat ke dnu...

ČR, Slovensko 2011 / 97 min.
/ od 15 let / D-Cinema / 50 Kč
Režie: ZUZANA LIOVÁ / Hrají: Miroslav Krobot, Taťjana
Medvecká, Judit Bárdos,
Ester Geislerová, Marek
Geišberg, Lucia Jašková, Zcela nevšední česko-slovenský film...
Na snímku oceňuji především scénář
Marián Mitaš ad.
Dům je intimním dra- s jednoduchým rodinným příběhem,
matem otce a dcery, bez zbytečných dialogů a se skvěle
příběhem o lásce, napsanou a ještě lépe zahranou
střetu snů různých gen- postavou „zlého dědy“ Imricha (Miroerací a neutuchající slav Krobot). Nadšení.
touze po svobodě. Im- Traffic - www.csfd.cz
rich 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 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 názory 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 film uveden na prestižním Mezinárodním festivalu Berlinale 2011, v sekci Fórum, která je věnována mladým talentům.

Další rok + překvapení

(vítěz Filmjukeboxu č.5)
středa 14. 12.
10.00 hod.

Another Year / V. Británie
2010 / 129 min. / od 12 let /
titulky / 50 Kč
Režie: MIKE LEIGH / Hrají:
Jim Broadbent, Lesley Manville, Ruth Sheen, Oliver
Maltman, Peter Wight ad.
Jak jen to Mike Leigh dělá, že dokáDěj filmu se odehrává v
že vyjádřit dokonale ženské pocity?
průběhu jednoho napTento jednoroční časosběr zachyrosto průměrného roku cující neštěstí a osamělost kolem
v životě stárnoucích štastného postaršího páru je krásnou
manželů Toma a Gerri, interpretací vztahů moderní doby. A
jejichž domov se díky na těchto filmech miluji autentičnost
jejich vzájemné lásce života takového, jaký opravdu je. Až
stal jediným pevným se začínám děsit toho svého.
bodem vesmíru je- Kryšpín - www.csfd.cz
jich osamělých přátel,
kolegů a rodinných příslušníků… Další rok je moudrým
příspěvkem k tématu stárnutí na filmovém plátně. Charaktery jsou v Leighovské tradici vybroušené do detailu, a to
zejména díky dlouholetým pracovním i mimofilmovým
vztahům herců s režisérem. Film obsahuje široké spektrum
typologie lidských charakterů, jimiž se Leigh zabýval již dříve.
Jakoby připravil syntézu svých pozorování (skutečně se nejlépe hodí slovo příznačné pro antropologii). Na ploše dvou
hodin a v rozvážném tempu představil, lapidárně řečeno,
optimisty jako vystřižené z předchozího snímku o bezstarostné učitelce Happy-Go-Lucky, realisty i „obyčejné“ hrdiny,

Ve druhé polovině
prosince připravujeme
Filmové premiéry

14. 12. - 17. 12. Velká vánoční jízda
USA 2011 / Režie: SARAH SMITH
15. 12. - 18. 12. Mission: Impossible – Ghost Protocol
USA 2011 / Režie: BRAD BIRD
16. 12. Muži v naději (Best Of)
ČR 2011 / Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK
17. 12., 26. 12. Perfect Days - I ženy mají své dny (Best Of)
ČR 2011 / Režie: ALICE NELLIS
18. 12. Jan Pavel II. - Hledal jsem vás
Polsko 2011 / Režie: JAROSLAV SZMIDT
20. 12. - 22. 12. Poupata
ČR 2011 / Režie: ZDENĚK JIRÁSKY
21. 12. Saxána a Lexikon kouzel (Best Of)
ČR 2011 / Režie: VÁCLAV VORLÍČEK
22. 12. - 23. 12. Přizdis*áči
V.Británie 2011 / Režie: BEN PALMER
23. 12., 26. 12. -27. 12. Alvin a Chipmunkové 3
USA 2011 / Režie: MIKE MITCHELL
23. 12., 26.12. Moneyball
USA 2011 / Režie: BENNETT MILLER
27. 12. Twilight sága: Rozbřesk - 1. část (Best Of)
USA 2011 / Režie: BILL CONDON
28. 12. - 30. 12. Šťastný Nový rok
USA 2011 / Režie: GARRY MARSHALL
29. 12. - 30. 12. Černá hodina
USA 2011 / Režie: CHRIS GORAC

ART

út 20. 12. Milovaní
Francie 2011 / Režie: CHRISTOPHE HONORÉ
st 21. 12. Třetí muž (Konec monopolu)
Velká Británie 1949 / Režie: CARL REED
út 27. 12. Alois Nebel (Best Of)
ČR 2010 / Režie: TOMÁŠ LUŇÁK
st 28. 12. Lidice (Best Of)
ČR, Polsko 2011 / Režie: PETR NIKOLAEV

Zlatý Fond

čt 22. 12. Třetí muž
Velká Británie 1949 / Režie: CARL REED
st 21. 12. Prémie ZF: Život Briana
Velká Británie 1979 / Režie: TERRY JONES

Bijásek

ne 18. 12. Hvězda Betlémská
ČR 1967-1970 / Režie: J. KLUGE, B. POJAR ad.
st 21. 12. Vánoční stromeček
ČR 1969 -1973 / Režie: J. KLUGE, Z. MILER ad.
st 28. 12. Čarovné lyže
ČR 1954- 1970 / Režie: J. TRNKA, G. SEKO ad.
so 31. 12. - programy pro celou rodinu
14.30 Silvestrovský Malovásek (kino Hvězda)
15.30 Silvestrovské zimní kino (Smetanovy sady)

Více na www.mkuh.cz

Ohlédnutí 2011 (bilanční výstava fotografií)
Tradice, akce, události, sport, kultura, život… Slovácko
6. ročník neformálního „slováckého pressfota“. Jde o zachycení podoby (každodenního) života na Uherskohradišťsku, uvítáme fotografie amatérů, poučených fotografů, spolků, sdružení, zájmových skupin, …. a současně také příležitost
setkání nad sklenkou vína a zavzpomínání. Vznik fotografií přijímaných na výstavu je ohraničen obdobím 1.1. – 20.12. 2011.
Obrazové momentky, portréty, či reportáže z kulturních, sportovních či společenských akcí, současně třeba také
zprávy o poslání a práci různých neziskových organizací, sdružení a spolků, činnosti škol, zájmových skupin či
jednotlivců, ale také dalších aktualit, reportáží či fotografických cyklů, které možná nejsou oslavou vrcholných
momentů, ale zajímavým způsobem doplňují celkovou atmosféru regionu. Přihlašujte, posílejte!
Harmonogram: 5.11. – 20.12. přihlašování fotografií / 21. – 31.12. hodnocení poroty / 6.1. v 17.00 vernisáž výstavy (kino Hvězda)
Více informací, propozice ad. naleznete na

http://ohlednuti.uh.cz

Zlatý fond

Zvětšenina

Hoří, má panenko

čtvrtek 1. 12.
16.00 hod.

čtvrtek 15. 12.
16.00 hod.

Blowup / Velká Británie,
Itálie, USA 1966 / 111 min.
/ titulky / na průkazku ZF
zdarma, 50 Kč
Režie: MICHELANGELO ANTONIONI / Hrají: David Hemmings, Vanessa Redgrave,
Film, který první půl hodinu říká jen
Sarah Miles, Peter Bowles,
to nejmín, co může. Snaží se ukázat
Jane Birkin, Jimmy Page, vlastnosti hlavního hrdiny a ostatních
Jeff Beck, Chris Dreja ad. i celkem nevýrazných postav. Ukazuje
Filozofická esej o ne- dokonale náladu, pocity, atmosféru a
uchopitelnosti
mís- „klid“ 60. let v Londýně. Hlavní hrdina
ta a času. Viscontiho je arogantní, sebevědomý, cílevědoZvětšenina na příběhu mý a mající všechny vlastnosti potřebznuděného fotografa né k docílení genialního fotografa. K
předjímá vystřízlivění lidem okolo něj se chová jako kdyby
z
bezstarostného neznamenali nic a to hlavně co se týče
života londýnské sme- „tupých“, anorektických a škaredých
tánky. Skutečnost je modelek. Jedna žena ho miluje, ale
stejně nepostižitelná spí a žije s jeho kamarádem. Není
jako marná snaha si jistá jím a vztahem k němu. Další
odhalit náhodně zach- dvojice mladých „modelek“ udělá naycený zločin. Příběh prosto cokoliv pro jednu fotku. Celé to
špičkového
fotogra- vyvrcholí, jednou nevinnou fotografa, jenž znuděn pro- fií. Zvětšenina zvětšuje lidské chyby,
fesionální
rutinou promyšlenost chování lidí a toho jací
náhodně zaznamená jsou lidé... Režisér si hraje se skvělým
vraždu, je klasickým hlavním představitelem a atmosférou,
která je mu nabízena. Naprosto dokopříkladem neuchopitelnalý „větrný park“ je lahoda pro uši a
nosti reality. Vražda
oči a rád bych se takovým parkem něse sice stala, ale nekdy prošel. Režisér nakonec ze všeho
jde ji dokázat, všechny
dostal maximum. Závěrečný tenisový
stopy byly zahlazeny zápas , který spojí a nechá přijmout
a inkriminovaná fo- fotografa jinou realitu. Tu kterou mi
tografie se při detail- nenabízí jeho zrcadlovka. Fotograf se
ním zvětšení začíná zděsí možného objevu a toho co může
rozpadat na nesouvis- znamenat a radši si to nechá jako své
lou strukturu. Snímek, tajemství. Jeho objev by mohl být
který by mohl být jeho vrchol, kterého již nikdy jinak
považován za klíčový nedosáhne a bude jen upadat.
iniciační
film
ital- Djkoma - www.csfd.cz
ských psychothrillerů
zvaných giallo (protože pracuje s řadou příbuzných motivů,
jako je náhodný svědek, který je proti své vůli jediným, kdo
může odhalit vraha), však opouští roli detektivky, přes sociologickou sondu do londýnských klubů, přes fetující
mládež prchá dál do neskutečna. Divák spolu s hrdinou
zažívá hořkost z rozčarování nad marností svého počínání.
Jediným východiskem z prázdnoty se stává přistoupení na
určitá pravidla hry. Hlavní hrdina tak v pověstném finále
přistupuje na hru s neviditelným míčkem. Některým věcem
se zkrátka nelze dostat pod kůži a je lepší je pojmout
komplexně, snažit se poznat jejich esenci. Nudící se fotograf
v podání Davida Hemingse nabízí ukázkovou lekci duševní
krize společenské smetánky. Antonioni s pomocí Zvětšeniny
navazuje na svou dřívější „citovou tetralogii” a poprvé vstupuje na zahraniční půdu, jedná se o jeho první anglicky
mluvený snímek. Podkladem pro scénář se stala povídka argentinského spisovatele Julia Cortázara, který je považován
vedle Borgese za zakladatele latinskoamerické fantaskní
povídky. Snímek získal Zlatou palmu v Cannes (1967) a byl nominován
na dva Oscary (řežie, scénář).

Na sever Severozápadní linkou
čtvrtek 8. 12.
16.00 hod.

North by Northwest / USA
1959 / 131 min. / od 12 let
/ titulky / na průkazku ZF
zdarma, 50 Kč
Režie: ALFRED HITCHCOCK /
Hrají: Cary Grant, Eva Marie North by Northwest byl první film, na
Saint, James Mason, Jessie který jsem se od Hitche opravdu hodRoyce Landis, Leo G. Carroll, ně těšil. Taky je to první film, který
Josephine Hutchinson, Phil- můžu opravdu pochválit. Pochválit ho
ip Ober, Martin Landau, Les za originální příběh, výborného a chaTremayne, Lawrence Dob- rismatického Caryho Granta, - který
by určitě uspěl i jako James Bond díky
kin, Alfred Hitchcock ad.
svojí
eleganci - a stylový scénář. NorVe filmu North by
Nortwest se Alfredu málně přiznám, že je to hezkej chlap a
Hitchcockovi podařilo vypadat jako on by mi vůbec nevadilo.
zkomponovat doko- Ale určitě nemůžu pochválit to, jak
s tím Hitech zaráběl, protože efekty
nale neprůhlednou
jsou otřesně, prvotní Caryho „opilá
zápletku
kolem
jízda“ působí opravdu lacině, některé
agentů, nepravé idenscény jsou uměle a křečovitě vyvolané.
tity a dvojí hry tajných
Místy dochází k obrovské teatrálnosti.
služeb. Úspěch thril- Charaktery vykresleny dobře, ale důleru u diváků a kritiky ležitá věc, vládní agentura mi připabyl přesvědčivý. Am- dala jako pionýrský tábor pro lidi starerická kontrašpionáž šího věku. Největším strašákem je ale
si vymyslí neexis- předvídatelnost, které si většina z vás
tujícího agenta. Ta- nejspíš nevšimla, jak jste do toho byli
jné služby si tohoto zažraní. Mít u toho společnost, vsázel
agenta ztotožní s re- bych se o pokračování další scény a
klamním odborníkem pořádně si namastil kapsy! Ve filmu
Rogerem Thornhillem nenajdete žádný zvrat, který vás pře(Cary Grant), který se kvapí nebo dokonce zarazí, protože to
tak jako volavka dos- všechno budete čekat.
tane do nepronik- lesumir - www.csfd.cz
nutelné hry agentů.
Thornhill, pokoušející se celou věc objasnit, jen v poslední
chvíli ujde jisté smrti při náletu letadla uprostřed pustiny,
jehož iniciátorem byl nepřátelský agent Phillip Vandamm.
Pouze krásná Eva (Eva Marie Saintová) mu nakonec podá
pomocnou ruku, přestože ho zpočátku oklamala… Jednotlivé scény filmu patří nesporně k nejslavnějším akčním
scénám v kinematografii. Hitchcock rafinovaně udržuje
publikum v nejistotě, aby mohl znovu rozehrát své
oblíbené téma ztráty identity. Film byl nominován na 3 Oscary,
na MFF v San Sebastián získal Stříbrnou lasturu. Konec monopolu!

Československo, Itálie 1967
/ od 12 let / 71 min. / na
průkazku ZF zdarma, 50 Kč
Režie: MILOŠ FORMAN
/ Hrají: Jan Vostrčil, Josef Šebánek, Ladislav
Adam, Vratislav Čermák,
František Debelka, Václav Pro mě nejlepší česká komedie. SouNovotný, František Paska, bor neherců zahrál tak, že mě ještě
Marie Kovářová, Jarmila druhý den bolelo břicho od smíchu,
Kuchařová, Vlastimila Vlk- který mě přepadl během sledování
ová, Hana Hanusová, Stan- tohoto filmu a při nesmrtelných hláškách jeho hlavních protagonistů. Jen
islav Dytrich ad.
Autorem námětu a škoda, že Josef Šebánek nemohl hrát
scénáře je známá ve více filmech, bylo by dnes opravdu
a osvědčená trojka na co vzpomínat. Ale i za to v uvozovMiloš Forman, Jaro- kách málo, jsem moc vděčný. Děkuji.
slav Papoušek a Ivan ClintEastwood - www.csfd.cz
Passer.
Modelový
průzkum českého maloměšťáctví ve vypouklém zrcadle
zvýrazňujícím hospodské vztahy, prázdné hlavy, dlouhé
prsty a plytké svědomí, se odehrává na pozadí hasičského
bálu. V karikování a pranýřování české národní povahy jsou
režisér Forman a kameraman Miroslav Ondříček doslova
nelítostní. Komedie se brzy mění v tragickou frašku s citem
pro detail, gesto a dialog. V zobrazení požárnického plesu se
spojují groteskní gagy s nekompromisním odhalením lidské
přízemnosti a tuposti. Mravní stav společnosti se tu zrcadlí
především v postavách starých lidí, obětí organizačních
zmatků, živelných katastrof a hlouposti svých bližních, kteří
svoji nekulturnost a nesvobodu považují za normální. První
Formanův barevný film byl opět obsazen neherci známými z předcházejících filmů. Upocenou atmosféru vesnické
tancovačky podtrhují dechovkové coververze soudobých
beatových hitů, např. Hvězdy na vrbě či From Me To You od
Beatles. Hovorová řeč představuje katalog komunikačních
defektů, zvlášť když se postavy snaží být oficiální. Pamflet o
společnosti, ve které přestávají fungovat kamufláže, ale není
si schopná přiznat pravý stav věcí, se tehdy stal synonymem
společensky podvratného filmového cynismu - proti filmu
například zcela oficiálně protestovali čeští hasiči. Italský koproducent snímku Carlo Ponti se dokonce díla zřekl a žádal
zpět vložený kapitál. Finanční trn z režisérovy paty nakonec
vytrhl francouzský producent Claude Berri, který uhradil
chybějící částku. Ponti ale udělal chybu, neboť film byl v roce
1969 nakonec nominován na Oscara v kategorii cizojazyčný film.

Filmový klub ARTkino
Uherské Hradiště
nabízí řadu bonusů:
- celoroční sleva 10 Kč na všechny projekce Filmového klubu a filmy Projektu 100 – 2011 (20 Kč u 3D představení)
- 50% sleva na průkaz ZF
- slevy na seminářích a filmových přehlídkách MKUH
- slevy od Asociace českých filmových klubů (www.acfk.cz)
- zdarma prémie Filmového klubu
- přístup do bohaté videotéky MKUH
- pravidelné informace mailem
- adresné pozvánky na premiéry nebo diskuse s tvůrci

ARTkino v Uherském Hradišti, to jsou:
- kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Projekce obvykle v úterý a ve středu od 20.00
- filmy jsou opatřeny úvody a doplněny různými bonusy
- bohatě komponovaná dramaturgie
- neformální atmosféra, setkání s tvůrci

Nová Průkazka ART na rok 2012 s platností i pro
prosinec 2011 je již v prodeji! Průkazku si za 60
Kč (členové ZF jen za 30 Kč) můžete po registraci v
našem registračním systému zakoupit před libovolným představením v pokladně kina Hvězda.

