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Kancelář

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

Ohlédání 2011 aj
vyhlédání 2012
Vážení a milí diváci,
spolu s Vámi a Hradišťanem se i my
tady v Městských kinech ohlížíme za
právě se končícím rokem, a byl to určitě
rok mimořádný a složitý. Nicméně
deset měsíců náhradního provozu a
starostí navíc nás připravilo na následné složité období kolaudace, záběhu
a hlavně provozu ve zcela rekonstruovaném
kině Hvězda. (Jinak uzávěrka pro zasílání fotografií do bilanční fotografické výstavy Ohlédnutí 2011 je už 20. 12.!
Samotná vernisáž i setkání s muzikou Hradišťan je pak na Tři krále v pátek 6. 1.)
Děkujeme Vám za Vaši přízeň, díky níž
se naše kino od července 2011 opět
zařadilo mezi jedno z nejnavštěvovanějších jednosálových kin v ČR s bohatým přesahem akcí pro děti, rodiny, seniory,
školy, s nabídkou vernisáží a výstav či
hudebních lahůdek. Přejeme Vám krásné
a pohodové Vánoce a doufáme, že se s Vámi
budeme v kině hojně setkávat i v roce 2012.
Do nového roku Vám přejeme hodně
zdraví, lásky a krásných (nejen) filmových zážitků.
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

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

Výstavy

sobota 31. 12. od 15:30
kino Hvězda a za kinem

26. po

rodinné filmy pro nejmenší,
české klasické pohádky,
divadelní představení...

vestibul,
sál kina Hvězda

Silvestrovský
Malovásek a
Zimní kino

15. čt 16.00 Hoří, má panenko – Československo, Itálie 1967 / od 12 let / 71 min. / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
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 / 132 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 / 132 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
20.15 Mission: Impossible – Ghost Protocol – USA 2011 / 132 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
18. ne 14.30 Vánoční ozdoby ze samotvrdnoucí hmoty – zdarma
15.30 Hvězda Betlémská – Československo / 67 min. / 25, 35 Kč
17.00 Jan Pavel II. - Hledal jsem vás – Polsko 2011 / 90 min. / 60 Kč (senioři nad 65 let 40 Kč)
19.00 Mission: Impossible – Ghost Protocol – USA 2011 / 132 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
19. po
nehrajeme
20. út 18.00 Poupata – ČR 2011 / 90 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč
20.00 Milování – Francie 2011 / 139 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 50, 60 Kč
21. st 15.30 Vánoční stromeček – Československo / 63 min. / 25, 35 Kč
16.00 Animásek – animační dílny pro děti 9-15 let, začátečníky i pokročilé (16.00 -17.30 hod.)
16.45 Saxána a Lexikon kouzel – ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 90 Kč
18.30 Poupata – ČR 2011 / 90 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč
20.00 Třetí muž – Velká Británie 1949 / 104 min. / od 12 let / titulky / 50, 60 Kč
22. čt 16.00 Třetí muž – Velká Británie 1949 / 104 min. / od 12 let / titulky / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
18.00 Přizdis*áči – Velká Británie 2011 / 98 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 110 Kč
20.00 Poupata – ČR 2011 / 90 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč
23. pá 16.00 Alvin a Chipmunkové 3 – USA 2011 / 87 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 90 Kč
17.45 Moneyball – USA 2011 / 133 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
20.15 Přizdis*áči – Velká Británie 2011 / 98 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 110 Kč

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

27. út

28. st

29. čt

30. pá
31. so
1. ne
2. po
3. út
4. st

ZF

Malovásek
Bijásek

ART
Bijásek

Filmové premiéry a novinky

Animásek

Naše tipy
ART
ZF

Městská kina Uherské Hradiště Vám přejí bohatou nadílku
a vše nejlepší do Nového roku 2012.
16.00 Alvin a Chipmunkové 3 – USA 2011 / 87 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 90 Kč
17.45 Moneyball – USA 2011 / 133 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
20.15 Perfect Days - I ženy mají své dny – ČR 2011 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč
16.00 Alvin a Chipmunkové 3 – USA 2011 / 87 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 90 Kč
17.45 Twilight sága: Rozbřesk - 1. část – USA 2011 / 116 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.00 Alois Nebel – ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 50, 60 Kč
ART
15.30 Čarovné lyže – Československo / 70 min. / 25, 35 Kč
Bijásek
17.30 Lidice – ČR, Polsko 2011 / 126 min. / od 12 let / D-Cinema / 80, 90 Kč
ART
20.00 Šťastný Nový rok – USA 2011 / 120 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
16.00 Prémie ZF: Život Briana – Velká Británie 1979 / 94 min. / od 12 let / titulky / na průkazku ZF zdarma
ZF
18.00 Šťastný Nový rok – USA 2011 / 120 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.00 Černá hodina 3D – USA 2011 / 89 min. / přístupný / titulky / 3D-Cinema / 130 Kč
18.00 Černá hodina 3D – USA 2011 / 89 min. / přístupný / titulky / 3D-Cinema / 130 Kč
20.00 Šťastný Nový rok – USA 2011 / 120 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
15.30 Silvestrovský Malovásek – výroba vtipných papírových masek, soutěže a hry
Malovásek
16.30 Silvestrovské zimní kino – Přijďte s námi oslavit konec roku! / Smetanovy sady za kinem Hvězda
Bijásek
nehrajeme
17.30 Filmjukebox č. 6: Nový rok s peckou toho starého a výhodná akce 1+1
20.00 Mission: Impossible – Ghost Protocol – USA 2011 / 132 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
17.30 Černá hodina 3D – USA 2011 / 89 min. / přístupný / titulky / 3D-Cinema / 130 Kč
20.00 Moneyball – USA 2011 / 133 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
16.00 Animásek – animační dílny pro děti 9-15 let, začátečníky i pokročilé (16.00 -17.30 hod.)
Animásek
17.30 Alois Nebel – ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 60 Kč

Jan Pavel II. - Hledal jsem vás

neděle 18.12.
Nejdražší polský dokument o nejvýznamnější osobnosti
polských novodobých dějin. O polském papeži vyprávějí
tenorista Placido Domingo, módní návrhářka Luara Biagiotti, bývalý polský prezident Lech Wałęsa, Dalajlama ad.

Moneyball

pátek 23.12., pondělí 26. 12.
Snímek podle skutečného příběhu Billyho Beaneho, bývalého nadějného hráče baseballu s vyhlídkami na oslnivou
kariéru, který se poté, co nedokázal splnit nadějná očekávání, se svou soutěživou povahou raději zaměřil na administrativní stránku tohoto sportu.

Jan Pavel II. - Hledal jsem vás

Jan Pawel II: Szukalem was... / Polsko 2011 / 90 min. / 60 Kč (senioři nad
65 let 40 Kč)
Režie: JAROSLAW SZMIDT
Nejdražší polský dokument o nejvýznamnější osobnosti polských novodobých dějin. Nový polský dokumentární
film věnovaný Janu Pavlu II. vznikal čtyři roky. Natáčen byl ve
třinácti zemích na čtyřech kontinentech. Vedle unikátních archivních záběrů je film vystavěn na rozhovorech s padesáti
osobnostmi vybranými z nejrůznějších prostředí. O polském
papeži vyprávějí např. tenorista Placido Domingo, bývalý
italský prezident Francesco Cossiga, módní návrhářka Luara
Biagiotti, Dalajlama, někdejší vatikánský mluvčí Joaquín Navarro Valls nebo bývalý polský prezident Lech Wałęsa. Vypravěčem v dokumentu je významný polský televizní moderátor Krzysztof Ziemiec. Film „Jan Pavel II. Hledal jsem vás...“ měl
premiéru v polských kinech 11. března. Tvůrci tohoto dosud
největšího dokumentárního filmu věnovaného polskému
papeži připravují také jeho osmidílnou televizní verzi. Jak
řekl režisér dokumentu: „Nejde o biografii, ani další kroniku
pontifikátu Jana Pavla ll. ve stylu televizních reportáží, spíše
jsme se pokusili zaměřit se svižně moderně filmařsky na univerzální charakter papežovy zprávy“.

Alvin a Chipmunkové 3

Alvin and the Chipmunks: Chip-Wrecked / USA 2011 / 87 min. / přístupný /
dabing / D-Cinema / 90 Kč
Režie: MIKE MITCHELL / Hrají: Jason Lee, Matthew Gray Gubler, Amy Poehler, Jesse McCartney, Anna Faris, Christina Applegate, Alyssa Milano ad.

Poupata

ČR 2011 / 90 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč
Režie: ZDENĚK JIRÁSKÝ / Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká, Josef Láska, Kateřina Jandáčková, Thi Minh Nguyen ad.
Tak trochu jiný vánoční příběh… Film Poupata postihuje
svět zoufalých sociálních vztahů a charakterů, toužících se
vymanit z osudově daného prostředí a uskutečnit svůj sen
o normálním životě. Nevyhnutelná krutost, s jakou se příběhy všech postav prolínají, připomíná v mnohém britská sociální dramata devadesátých let, včetně černého humoru, který jednotlivé situace jaksi bezostyšně doprovází. Příběh Poupat vypráví o těžké zkoušce rodiny, žijící v kraji drsných pravidel. Postavy žijí velkými ideály v kontrastu s malostí svých
činů. Rodina Jardy Hrdiny (Vladimír Javorský) žije v zapadákově.
Jarda pracuje jako hradlař na dráze. Jeho koníčkem je lepení modelů ze sirek v láhvích, jeho slabostí závislost na výherních automatech. Jardova žena Kamila uklízí nádražní toalety
a sní o tom, že spolu se svými vrstevnicemi secvičí spartakiádní skladbu Poupata po pětadvaceti letech a předvedou ji s
pýchou celému městu. Dcera Agáta touží po šťastném životě
daleko od domova, s plným vědomím toho, že její jedinou
nadějí je útěk a zrada nejbližších. Syn Honza věří v sílu lásky
bez ohledu na okolnosti, za jakých se zrodila. Kamila hledí
s jistotou do budoucna a ve své naivitě si nehodlá připustit
bídu dnešního dne. Jediný Jarda ví, že svět ani sebe nezmění. Vědom si svého slabošství, nepokouší se o nic. Chorobná
závislost na výherních automatech přivede jeho nejbližší do
neřešitelné životní situace. Skutečný a přesvědčivý pokus o
záchranu rodiny přijde ve chvíli, kdy už je pozdě…

Přizdis*áči

The Inbetweeners Movie /Velká Británie 2011 / 98 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 110 Kč
Režie: BEN PALMER / Hrají: Simon Bird, James Buckley, Blake Harrison, Joe
Thomas, Belinda Stewart-Wilson ad.
Tvůrčí tým úspěšného seriálu The Inbetweeners se vrací
s celovečerním snímkem Přizdis*áči. Co se stane, když se
čtveřice mladíků vypraví na dovolenou bez svých rodičů, bez
učitelů, bez peněz a s velmi malou šancí na to, že by dovolenou mohli strávit v dámské společnosti? Život dospívajícího
člověka definuje celá řada významných událostí, od první návštěvy restauračního zařízení až po první nesmělé a neohrabané doteky, a vysoko na žebříčku těchto životních zážitků je
pochopitelně první dovolená v zahraničí bez doprovodu rodičů. A protože se jejich dny působení v Rudge Park Comprehensive chýlí ke konci, rozhodnou se Will, Simon, Jay a Neil,
známí též jako “přizdis*áči”, že se na takovou potenciálně přelomovou cestu vypraví. Cílem jejich cesty je populární krétské město Malia, pověstné svými nočními kluby.

Moneyball

Chipmunkové jsou zpět a i o letošních Vánocích to pořádně
rozpiští! Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny
na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním během chvíle
obrátí naruby. Chimpunkové a Chipettky páchají na parníku,
který se stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu
za druhou a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale i všem
ostatním pasažérům. Veškerá legrace ale končí ve chvíli, kdy
ztroskotají na opuštěném ostrově, ze kterého, jak se zdá, není
úniku. Brzy se ale ukáže, že ostrov není tak opuštěný, jak to na
první pohled vypadalo. Alvin a jeho přátelé potkávají nového
kamaráda, se kterým se vydávají na dobrodružné putování
po ostrově, na jehož konci je čeká velké překvapení.

USA 2011 / 133 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
Režie: BENNETT MILLER / Hrají: Brad Pitt, Jonah Hill, Robin Wright, Philip Seymour Hoffman, Chris Pratt, Kathryn Morris, Tammy Blanchard ad.
Snímek podle skutečného příběhu Billyho Beaneho (Brad
Pitt) – bývalého nadějného hráče baseballu s vyhlídkami
na oslnivou kariéru, který se poté, co nedokázal splnit nadějná očekávání, se svou soutěživou povahou raději zaměřil na
administrativní stránku tohoto sportu. Na počátku sezóny v
roce 2002 se Billy ocitá v zapeklité situaci: jeho špatně financovaný tým Oakland Athletics přišel znovu o své nejlepší hráče, kteří se nechali zlákat velkými týmy a on je nucen dát svůj
tým znovu do pořádku a zahájit sezónu s třetinou původního
rozpočtu. V touze po vítězství se Billy rozhodne jít proti klasickým zvyklostem, které v baseballu platí. Zaměří se zcela
mimo baseballová hřiště na zneuznané teorie Billyho Jamese a najme Petera Branda, inteligentního ekonoma. Společně se postaví selskému rozumu vyzbrojeni odhodláním vše
přehodnotit a vybaveni počítačovou statistickou analýzou,
kterou baseballová administrativa dlouhodobě ignoruje. Dospějí k neuvěřitelným závěrům a začnou najímat hráče, které
zbytek baseballového světa považuje za příliš nevhodné, příliš staré, příliš nemocné nebo příliš problematické, kteří jsou
ale současně všichni velmi nedocenění... Tento experiment
ale nakonec vede nejenom ke změnám v tom, jak se baseball
hraje, ale také k výsledku, který Billymu definitivně otevře oči
a posune ho na zcela novou úroveň.

Šťastný Nový rok

New Year‘s Eve / USA 2011 / ? min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: GARRY MARSHALL / Hrají: Zac Efron, Lea Michele, Abigail Breslin, Katherine Heigl, Robert De Niro, Jessica Biel, Hilary Swank ad.
Režisér Garry Marshall a hvězdné obsazení filmu se předvedou ke konci roku 2011 v romantické komedii “Šťastný Nový
rok”. Film oslavuje lásku, naději, odpuštění, druhé šance a
nové začátky v příbězích párů i singlů, jež se vzájemně proplétají a odehrávají se uprostřed pulzujícího New Yorku plného nadějí během nejkouzelnějšího večera roku.

Černá hodina

The Darkest Hour / USA 2011 / 89 min. / přístupný / titulky / 3D-Cinema
/ 130 Kč
Režie: CHRIS GORAK / Hrají: Olivia Thirlby, Emile Hirsch, Rachael Taylor,
Max Minghella, Joel Kinnaman, Dato Bakhtadze ad.
Kdykoliv se mimozemšťané rozhodnout zaútočit na Zemi,
začínají v Americe. Taky vám to bylo podezřelé? Asi nejslavnější ruský režisér a producent současnosti Timur Bekmambetov se rozhodl zavedené pořádky zrušit. Ve filmu Černá
hodina se vlivem invaze z vesmíru otřásá Rudé náměstí a
mumifikovaný Lenin. Netradiční prostředí a Bekmambetova pověst trikového mága slibují, že Černá hodina bude mimořádný zážitek. Když partička mladých amerických turistů
vyrazí do východní Evropy poznávat krásy a krásky ruské metropole, může to skončit jednou velkou nekonečnou party v
luxusních moskevských klubech, nebo také zběsilým bojem
o vlastní přežití. Nepotkali sice čečenské mafiány či nabroušené příslušníky tajné policie, ale s mimozemšťany taky není
žádná legrace. Zvlášť když jsou neviditelní a udělají z člověka
popel, než by řekl: „popel“. Město nemůže dlouho vydržet a
co teprve vyjukaní turisté, kteří neumějí rusky a v cizí metropoli se nevyznají. Otázkou navíc zůstává, co se s nimi, potažmo s celou civilizací stane, pokud se jim vůbec podaří přežít.

Best Of 2011
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.

Saxána a Lexikon kouzel

Režie: VÁCLAV VORLÍČEK / ČR 2011 / 90 min. / D-Cinema / 90 Kč
„Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ.”

Twilight sága: Rozbřesk 1. část

Režie: BILL CONDON / USA 2011 / 116 min. / od 12 let / titulky /
D-Cinema / 90 Kč
Věčností to teprve začíná. V první části závěrečného dílu strhující upíří romance se Bella Swan a Edward
Cullen po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira.

Alois Nebel

Režie: TOMÁŠ LUŇÁK / ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 50, 60 Kč
Adaptace kultovního komiksu Alois Nebel autorů Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99. K realizaci filmu byl poprvé v
české kinematografii použit rotoscoping.

Lidice

Režie: PETR NIKOLAEV / ČR, Polsko 2011 / 126 min. / od 12 let /
D-Cinema / 80, 90 Kč
Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou připletli do cesty „dějinám“.

ART

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

Vánoční ozdoby ze
Silvestrovský
samotvrdnoucí hmoty Malovásek
neděle 18. 12. 14.30 hod.

Přijďte si s dětmi vyrobit vlastní ozdoby na váš vánoční
stromeček. Každá ozdoba bude originál!

Hvězda Betlémská
neděle 18. 12. 15.30 hod.

Československo / 67 min. / 25, 35 Kč
Pásmo animovaných pohádek: Hvězda Betlémská, Co
to bouchlo, Budulínek Mandelinka, Vánoční stromeček, Jak šli
nadělovat, Rohatá princezna.

Vánoční stromeček
středa 21. 12. 15.30 hod.

Československo / 63 min. / 25, 35 Kč
Pásmo animovaných pohádek: Vánoční stromeček,
Mikeš vypráví pohádku, Jak šli nadělovat, Čvrček a pila, Krtek
v Zoo, Dvanáct měsíčků, Za horama, za dolama.

Čarovné lyže
středa 28. 12. 15.30 hod.

Československo / 70 min. / 25, 35 Kč
Pásmo animovaných pohádek: Jak šli nadělovat, V čertích
službách, Čarovné lyže, Dva mrazíci, Andělský kabát, Sněhulák,
Jak se Herodes uzdravil.
Malovásek a Animásek
finančně podporuje

Filmový klub ARTkino

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.
www.itf.cz

Přijďte s námi oslavit konec roku! V Malovásku na vás
čeká výroba vtipných papírových masek, soutěže a hry,
do kterých se můžou zapojit nejen děti, ale i rodiče.

Silvestrovské zimní
kino

pátek 6. 1. 19.00 hod. / kino Hvězda

Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je
ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou
i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým
záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích
vycházel zejména z folklóru. Vznikl společně s tanečním
souborem v roce 1950 v Uh. Hradišti, kde pracovala
řada generací hudebníků, zpěváků a tanečníků pod
dlouholetým vedením Jaroslava Václava Staňka. Ten
posunul tehdejší chápání prezentace folklóru od volného předvádění hudebních a tanečních čísel směrem
k propracovanějším kompozicím, které již snesly
měřítka umělecké práce. Od roku 1978 je uměleckým
vedoucím Hradišťanu tvůrčí osobnost - houslista a
hudební skladatel Jiří Pavlica. Pod jeho vedením se
začal soubor postupně transformovat. Dramaturgie
čerpá z regionálních souvislostí a všímá si lidového
umění v jeho širším geografickém a historickém kontextu. Vzrostly také interpretační nároky na členy
souboru. Postupně se začala významně prosazovat autorská tvorba. Vedle společných vystoupení se hudební
i taneční složka Hradišťanu ubírají svou vlastní cestou.
Jiří Pavlica přivedl muziku Hradišťan k nadžánrovému
hudebnímu pojetí a představil ji v desítkách projektů
vydaných na zvukových nosičích, v rozmanitých
cyklech televizních či rozhlasových nebo každoročně
na stovkách živých koncertních vystoupení. Způsob
práce, dramaturgie a umělecká úroveň řadí Hradišťan k
ojedinělým tělesům nejen ve svém regionu.
www.hradistan.cz
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.

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

sobota 31. 12. 16.30 hod.

Již páté pokračování projektu svátečního rodinného
prostoru před závěrem roku se známými postavičkami
večerníčků, pohádek i krátkých filmů našeho dětství a
dospívání. Program pro rodiny s dětmi i pro dospělé.
Občerstvení na místě, ceny mírné, nálada slavnostní a přátelská! Vemte si s sebou (pro jistotu) vlastní
hrnek na svařák (dospělácký aj dětský) a deku, pokud
využijete laviček. Koná se ve spolupráci s Městem Uh. Hradiště
a Nadací Děti-Kultura-Sport.

Animásek
každou středu 16.00 - 17.30 hod.

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

Vernisáž výstavy
Ohlédnutí 2011
pátek 6. 1. 17.00 hod. / foyer kina Hvězda
Vernisáž již 6. ročníku neformálního „slováckého
pressfota“. Představeny budou fotografie amatérů,
poučených fotografů, spolků, sdružení, zájmových
skupin a dalších autorů z našeho regionu za rok 2011.
www.ohlednuti.uh.cz

Koncerty / Akce
muzika HRADIŠŤAN:
Tříkrálové ohlédnutí

- 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

sobota 31. 12. 15.30 hod.

Výstavy
O důvod více
(fotografie)

Připravujeme

Jan Burian
čtvrtek 26. 1. 19.00 hod. / kino Hvězda

Pražský písničkář Jan Burian vystoupil od roku 1970
na téměř čtyřech tisících koncertů, většinou sólově
za doprovodu klavíru, ale také v různých formacích. V
současné době vystupuje mimo jiné i v rockové sestavě
svého syna Jiřího. Vydal více než deset samostatných
písňových alb, debut Hodina duchů (1989) vyšel již ve
třech vydáních, poslední desky jsou věnovány osudům
žen – Dívčí válka (2006) a nedokonalosti mužů – Muži
jsou křehcí (www.muzijsoukrehci.cz) a v dubnu 2010
vyšlo album Dvanáct druhů samoty (...a jedna něžná
píseň navíc). Jako spisovatel vydal od roku 1990 více
než deset knih – od sbírek poezie a televizních rozhovorů
až po knihy inspirované cestováním a poznáváním cizích
kultur. Jan Burian je znám rovněž jako televizní moderátor. V letech 1993 – 2005 jsme mohli většinou na programu ČT2 spatřit nějaký ze 135 natočených pořadů s názvem Posezení s Janem Burianem, nedávno uvedla ČT1
jeho pořad Burianův den žen, na němž spolupracoval s
řadou mladých filmových dokumentaristů (Vít Klusák,
Filip Remunda, Erika Hníková ad.). Společně s režisérem
Pavlem Kouteckým natočil před několika lety také cyklus
dokumentů Chilský deník (pět půlhodinových snímků z
této vzdálené země), v rámci cyklu Severská cesta také
filmy Islandská paměť, Žít jako Dán a Bornholm – Mimo
sezónu. Burian je mimo jiné propagátorem kontroverzního hesla: „Kopírování zachraňuje hudbu!“, uvádí
přehlídku dokumentární tvorby na festivalu Finále - Plzeň,
organizuje volné sdružení Osamělých písničkářů a jejich
společné pravidelné koncerty a občas vystavuje své fotografie. A aby toho nebylo málo, funguje Burian i jako
průvodce – v této úloze vyráží do světa již více než deset let. Provádí po Islandu, Portugalsku a nově i v Chile a
na ostrovech Rujana, Bornholm a Öland v Baltském moři.
www.janburian.cz
Vstupné: 100 Kč předprodej; 130 Kč
Předprodej: kino Hvězda, MIC UH, Agentura Vichr, Record
music UH, IC Zlín, Panský dům Uh. Brod, KD Veselí n. M.

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.

Milování

Alois Nebel

úterý 20. 12.
20.00 hod.

úterý 27. 12.
20.00 hod.

Les Biens-aimés / Francie
2011 / 139 min. / od 12 let
/ titulky / D-Cinema / 50,
60 Kč
Režie: CHRISTOPHE HONORÉ / Hrají: Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni,
Catherine Deneuve, Miloš Víc sexu, míň dramatu oproti PísForman, Zuzana Onufráko- ním o lásce. Zajímavé bylo cestování časem i světem, rok 68 optikou
vá, Paul Schneider ad.
Z Paříže 60. let přes Francouzů, hudba a hlavně ten
Prahu do současného propletenec vztahů, omylů, kroků
Londýna. Madeleine vedle a naivních zamilování se. Ale
se svou dcerou Verou to nejdramatičtější vlastně vyšlo
proplouvají tanečním naprázdno. Je vidět, že Honoré měl
na projekt mnohem víc financí, takže
krokem skrze životy
film protáhl (dvě a čtvrt hodiny jsou
mužů, které milují. Ale
na tenhle žánr moc) a výtvarnou
láska může povznášet
stránku dovedl k dokonalosti. O něco
i bolet, umí být radostlepší byly drsnější, lidštější a možná
ná i hořká. Elegie na amatérštější Písně o lásce, ale opravženskost a vášeň, ele- du jen o kousek.
gie, která tu a tam profredisek - www.csfd.cz
puká v hudbu. Film Milovaní nabízí českému
publiku několik lákadel, které by netuzemský divák těžko
docenil. Melodrama s prvky muzikálu, ve světě známé
hlavně díky hereckému obsazení (Catherine Deneuve se
svým nestárnoucím šarmem a její dcera Chiara Mastroianni), se totiž zčásti odehrává v Praze a nabízí mnoho
odkazů na české reálie a v neposlední řadě se v něm objevují i čeští protagonisté. Za všechny můžeme zmínit herce
Pavla Lišku či režiséra (tentokrát v herecké roli) Miloše Formana. Snímek Christophea Honorého vyrobený v českofrancouzské koprodukci zakončil poslední ročník festivalu
v Cannes. Je oslavou elegance, lásky a šarmu, jak to umí
jen Francouzi.

Třetí muž
středa 21. 12.
20.00 hod.

The Third Man / Velká Británie 1949 / 104 min. / od 12
let / titulky / 50, 60 Kč
Režie: CAROL REED / Hrají:
Joseph Cotten, Alida Valli,
Orson Welles, Trevor Howard,
Carol Reed, Geoffrey Keen,
Třetí muž má značnou nevýhodu v
Karel Štěpánek ad.
Děj filmu se odehrává pověsti, která ho předchází. Divák
krátce po skončení na jejím základě tak nějak očekává
druhé světové války. „onen nejlepší britský film historie“.
Na pozvání Harryho A toho se mu navzdory veškerým
Limea přijíždí do Vídně kvalitám snímku prostě nedostane.
spisovatel Holly Mar- Podíl Grahama Greena je jasně rozpotins, který má napsat znatelný. Jedny z nejlepších dialogů
vůbec a perfektně rozehraný příběh
o nově vybudovaném
s tradičně „greenovsky zabitější“
pečovatelském
druhou polovinou. Škoda zbytečně
zařízení svého přítele.
roztahané závěrečné naháněčky.
Po příjezdu se HoolZpočátku se také může zdát citerový
ly dovídá, že Harry hudební podkres vzhledem k žánru
se stal obětí autone- poněkud nevyhovující, ale právě on
hody, a na pohřbu se nakonec ukáže jedním z největších
mu je od policejního kladů. Hned po atmosféře poválečné
důstojníka Callowaye Vídně, pokřivené kameře a hercích.
sděleno, že Harry je Všech, bez jediné výjimky. K tomu něpovažován za zločince. kolik zprofanovaných záběrů a jedna
Zde začíná Hollyho naprosto dokonalá scéna na ruském
cesta hledání pravdy. kole, kterou jsem si hned po dokouPostupně zjišťuje, že kání filmu prostě musel pustit znovu.
někteří svědci nehody Třetí muž je výborným politickým
jsou odstraňováni a thillerem. Neřekl bych sice tím úplně
že se Harry podílel na nejlepším, ale do užšího výběrového
černém obchodu s kola na tento post by se po právu
falešným penicilinem. probojoval.
Po tomto zjištění se DaViD´82 - www.csfd.cz
rozhoduje k odjezdu
z Vídně. Avšak po cestě zahlédne muže, jež vypadá jako
jeho mrtvý přítel Harry. Po exhumaci se zjistí, že místo Harryho byl pochován někdo jiný. Po schůzce s Callowayem, a
zjištění, jaké mají falešné léky pro pacienty následky, se Holly
rozhoduje, že poslouží jako návnada k chycení a usvědčení
Harryho. Při setkání dvou bývalých přátel dojde k přestřelce
a Harry je smrtelně zraněn. Film získal Oscara za nejlepší kameru
(1951) a Velkou cenu festivalu v Cannes (1949). Konec monopolu!

ČR, Německo 2011 / 87 min.
/přístupný / D-Cinema /
50, 60 Kč
Režie: TOMÁŠ LUŇÁK / Hrají: Miroslav Krobot, Karel
Roden, Václav Neužil ml.,
Tereza Voříšková, Marie Lud- Předem musím přiznat, že pro mě je
víková, Leoš Noha ad.
Alois Nebel srdcová záležitost. Je to
Adaptace kultovního moje krevní skupina. Mám rád komikkomiksu Alois Nebel sovou předlohu, mám rád Priessnitz i
autorů
Jaroslava Umakart, mám rád drsnou horskou příRudiše a Jaromíra 99 rodu v pohraničí i onu pohnutou nejedpřináší temný příběh noznačnou historii těchto míst. Tedy už
s atmosférou podob- díky tomi je velice nepravděpodobné,
nou filmům jako Scan- že by se mi film mohl nelíbit. A ani se
ner Darkly, Sin City to nestalo. Že je film spíš vizuální a
nebo Valčík s Bašírem, méně o příběhu to přece musel vědět
k jehož realizaci použil každý, kdo původní příběh zná. Zde je
režisér Tomáš Luňák skutečně děj podružný, hlavním motopoprvé v české kine- rem čehokoliv okolo Nebela je temná
matografii rotoscoping, atmosféra. A tu se i přesto, že toho
unikátní technologii vzhledem k zfilmovatelnosti muselo
kombinující kreslený a být spoustu vypuštěno, podařilo do filmové řeči převést naprosto skvěle...
hraný film. Příběh filmu
kinej
- www.csfd.cz
začíná na podzim roku
1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois
Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je tichý samotář, kterého čas
od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková), oběť zločinu spáchaného
při odsunu Němců z pohraničí po 2. světové válce. Šedivé
dny na nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně
plynou, výhybkář Wachek (Leoš Noha) společně se svým
otcem (Alois Švehlík) kšeftují s důstojníky sovětské armády.
Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne tajemný Němý
(Karel Roden), který překročí hranice se sekyrou v ruce, aby
pomstil svoji matku. Halucinace Nebela nakonec přivedou
do blázince a přijde o místo výpravčího. Po propuštění
se vydá do Prahy hledat jinou práci u dráhy a na Hlavním
nádraží potká svou životní lásku, toaletářku Květu (Marie
Ludvíková). Nebel se rozhodne vrátit zpátky do hor, aby se
znovu setkal s Němým a souboj s temnými stíny minulosti
dovedl do konce.

Lidice
středa 28. 12.
17.30 hod.

ČR, Polsko 2011 / 126 min. / od
12 let / D-Cinema / 80, 90 Kč
Režie: PETR NIKOLAEV / Hrají:
Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár, Zuzana
Bydžovská, Ondřej Novák,
Norbert Lichý ad.
Příběh Lidic je příběhem Nemůžu si pomoc, ale byl jsem
obyčejných lidí, kteří dojat. Nejednou. Asi jsem měkota:)
se
absurdní
náho- A rozhodně to není tak špatný, jak
dou připletli do cesty mnoho lidí naznačuje. Jasně, není
“dějinám”. Tvůrci nej- to dokonalý film, jak by mohlo
dou cestou klasického naznačovat moje absolutní hodnocení, ale přesto mi to přišlo jako fakt
válečného filmu, tragédobrý kousek a určitě je dobře, že
dii přiblíží skrz mezilidbyl natočen...
ské vztahy, a to zejména lásku, která stojí na molotov - www.csfd.cz
počátku celého příběhu.
Ne každý ví, že událost, jež otřásla celým světem, začala jako
příběh obyčejného sukničkáře. Václav Fiala se zamiluje do
Aničky ze Sudet, doma ho však čeká těhotná žena. Dopis,
ve kterém Aničku lživě informuje, že “něco” podnikl a musí
do ústraní, poslouží krátce po atentátu na Reinharda Heydricha jako záminka k vyhlazení Lidic. Skutečnou událostí
je inspirovaný také příběh druhého hrdiny Františka Šímy,
který nešťastnou náhodou při opilecké rvačce zabije svého
syna. Vyhlazení Lidic tedy přežije nic netušíc ve vězení a po
válce se vrací domů, kde ho čeká holá pláň. Stane se tak
paradoxně jediným lidickým mužem, který přežil tuto tragédii. S cejchem vraha není však žádoucí. V době tragického
konce, v červnu 1942, měly Lidice za sebou dějiny trvající
nejméně šest staletí. Nacisté chladně popravili všechny lidické muže; ženy a děti nechali převést do koncentračního
tábora, některé děti dali na převýchovu. Celková bilance 192 popravených mužů, 58 žen zemřelo v koncentračních
táborech a 88 dětí bylo posláno do plynu. Obec Lidice byla
vymazána z map a srovnána se zemí.

V první polovině ledna
připravujeme
Filmové premiéry

2.1. Mission: Impossible – Ghost Protocol
USA 2011 / Režie: BRAD BIRD
3.1. Černá hodina
USA 2011 / Režie: CHRIS GORAC
3.1. Moneyball
USA 2011 / Režie: BENNETT MILLER
4.1. Alois Nebel
ČR 2010 / Režie: TOMÁŠ LUŇÁK
5.1. - 11.1. Sherlock Holmes - Hra stínů
USA 2011 / Režie: GUY RITCHIE
7.1., 13.1., 14.1. Kocour v botách 3D
USA 2011 / Režie: CHRIS MILLER
7.1. - 8.1. Twilight sága: Rozbřesk - 1. část
USA 2011 / Režie: BILL CONDON
10.1. - 11.1. Le Havre
Finsko, Francie 2011 / Režie: AKI KAURISMÄKI
12.1. - 18.1. Muži, kteří nenávidí ženy
Švédsko, Dánsko 2009 / Režie: NIELS ARDEN OPLEV
13.1., 15.1. Labyrint
ČR 2011 / Režie: TOMÁŠ HOUŠKA

ART

st 4. 1. Tenkrát na Západě
Itálie, USA 1968 / Režie: SERGIO LEONE
st 11. 1. Le Havre
Finsko, Francie 2011 / Režie: AKI KAURISMÄKI

Zlatý Fond

čt 5. 1. Pat Garrett a Billy Kid
USA 1973 / Režie: SAM PECKINPAH
st 12. 1. Juha
Finkso 1999 / Režie: AKI KAURISMÄKI

Bijásek

ne 8. 1. Velká vánoční jízda 3D
Velká Británie 2011 / Režie: SARAH SMITH
st 11. 1. Kocour v botách 3D
USA 2011 / Režie: CHRIS MILLER
ne 15. 1. Micimutr
ČR 2011 / Režie: VÍT KARAS

Více na www.mkuh.cz

Zlatý fond

Třetí muž

Prémie ZF: Život Briana

čtvrtek 22. 12.
16.00 hod.

čtvrtek 29. 12.
16.00 hod.

Life Of Brian / Velká BriThe Third Man / Velká Británie 1979 / 94 min. / od 12
tánie 1949 / 104 min. / od
let / titulky / na průkazku ZF
12 let / titulky / na průkazku
zdarma
ZF zdarma, 50 Kč
Režie: TERRY JONES / Hrají:
Režie: CAROL REED / Hrají:
Graham Chapman, John
Joseph Cotten, Alida Valli,
Cleese, Terry Gilliam, Eric
Orson Welles, Trevor How- Neskutočne cynický thriller. Už len tou
Idle, Terry Jones, Michael Život Briana je faktickým vyvrcholeard, Carol Reed, Geoffrey ústrednou melódiou, ktorú používa s
Palin, Terence Bayler, Carol ním tvorby Monty Pythonů a jednou
Keen, Karel Štěpánek, Wil- krásnymi obmenami rytmu v každej
Cleveland, Kenneth Colley, z nejlepších komedií, jaká kdy byly
frid Hyde-White, Annie Ro- situácii, si ma skutočne podmanil.
George Harrison, Spike Mil- vytvořena. Po dokončení Svatého
sar, Paul Hörbiger, Ernst Krása s akou ľahkovážnosťou využíva
povojnovú situáciu vo Viedni, z politicligan ad.
Deutsch ad.
grálu si členové skupiny řekli, že už
Brian Kohn se narodí mají vybudované nějaké zázemí a že
Těžko něco po kva- kých pomerov si robí srandu a nakove stejný den jako můžou opravdu zariskovat a rýpnout
litativní
stránce niec bezohľadne roztriešti aj pointu
Ježíš Kristus, ale v sou- si i do citlivé oblasti náboženské víry a
vyčítat jednomu z samotnú. Každopádne genialita snímku tkvie na miestach, na ktoré sa moje
sedním domě. Mnoho politiky. Scénář vznikal koncem roku
nejoceňovanějších
lidí jej proto omylem 1977 na Barbadosu, kde se všichni
snímků filmové histo- divákovské zmysly počas sledovanie
považuje za Mesiáše. členové skupiny sešli, a poté se ho
rie, že ano? Nejlepší snímku neprepracovali a tak vidím len
Brian se vždy někam pokoušeli nabídnout společnosti EMI,
na tom je, že za těch skvelý film, ktorý si určite zaslúži byť
nevinně přimotá a která produkovala Svatý grál... Podle
více než padesát let videný a vychválený. Hriech by bol ale
vždy ho to něco stojí. vedení studia to byl rouhačský film a
vůbec nezastaral, je nespomenúť unikátne prepracovanú
réžiu a výbornú prácu kamery.
Nikdo se ani moc ne- peníze na svůj projekt Monty Pythoni
výtečně napsaný, zahgenetique
- www.csfd.cz
diví, že si jej nakonec sháněli velmi těžko, byť rozpočet byl
raný a lehce natočený
přece jen definitivně na dnešní poměry směšné 4 miliony
(Oscar za kameru),
má atmosféru, zkrátka nejde mu vyčíst vůbec nic. Gra- spletou s Ježíšem a ve dolarů. Natáčelo se v Tunisku a hlavní
ham Greene napsal scénář jednak napínavý, zároveň svých třiatřiceti skončí roli po dlouhých dohadech získal
Graham Chapman, který byl sice v té
však nutící k zamyšlení (což platí i pro jeho knihy). Or- na kříži. Ještě, že si při
době těžký alkoholik, ale kvůli hlavní
sonu Wellsovi stačí opravdu málo místa, aby vytvořil ukřižování kolega odroli se dal do hromady. Zápletka je
poutavého padoucha! V bezprostředně poválečném vedle notuje veselou
parodickou parafrází vzniku legendy,
údobí stavěla po tři roky za sebou Britská filmová akad- písničku o tom, že je
na jejímž podkladě se šířilo křesťanemie do výsadního postavení režiséra nejlepšího filmu potřeba brát život z té ství, a zároveň parodií na novodobou
roku Carola Reeda díky jeho snímkům Štvanec (Odd Man lepší stránky... Neuc- politiku od kolonialismu přes národOut, 1947), Padlý idol (The Fallen Idol, 1948) a Třetí muž tivá satira na biblické ně-osvobozenecký boj až po problém
(The Third Man, 1949), v nichž se tento tvůrce představuje filmy a náboženskou terorismu... Monty Pythoni uvádějí,
jako imaginativní vypravěč ponurých příběhů plných netoleranci se sta- že některá města promítání filmu
vražedných intrik, příznačně vyjadřujících atmosféru té la snad ve všech zakázala, dokonce i když neměla
doby, ztěžklou břemenem deziluze jako důsledku nedáv- zemích světa kul- žádné kino...
no překonané II. světové války. Z nich Třetí muž dosáhl tovním filmem všech gudaulin - www.csfd.cz
britské
největšího mezinárodního věhlasu (tři oscarové nomi- přívrženců
nace, nejlepší film Cannes 1949), významně se podílel na komické skupiny Monthy Pythons. Přepestrý antibiblický
vzniku konkurenční bariéry evropských filmů hollywood- svět Monty Pythonů jako vždy nabitý palčivými a místy
ské produkci na starém kontinentu a ve filmové historii dost drsnými gagy, které často překračují téma Nového
zaujal místo klasického díla, vykazující přímý vliv amer- zákona, nebo se jich dotýkají jen hodně volně. Britští
ického noir stylu. Padlý idol zahájil Reedovu spolupráci vtipálkové, kteří zároveň ztělesnili většinu postav, vtiskli
se spisovatelem Grahamem Greenem v postavení autora navíc snímku ucelený filmový tvar, dovedně využívající
námětu a současně i scenáristy. Vedle Třetího muže jsou především „závazně dogmatického” stylu „seriózního” hisspolupodepsáni ještě pod Naším člověkem v Havaně. torického velkofilmu.
Pro oba tvůrce je typická tendence silného příběhu, situovaného zpravidla do cizích lokalit, jehož děj se odvíjí
z hlubin psychologie postav rozpolcených ostrým morálním dilematem. Tematicky nejčastěji směřují k pocitům
viny, vědomí vlastního selhání, otázkám zodpovědnosti
vůči vyššímu mravnímu principu či paradoxům životních
peripetií, většinou rozehraných na pozadí konkrétní politické situace. Třetí muž svým dějem, symbolikou situací
i významem svého sdělení dokonale naplňuje vnímání
světa obou tvůrců. Konec monopolu!

