
Oscar a Zlatý globus
Kocour v botách 3D 
Režie:  CHRIS MILLER  / USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 
3D-Cinema / 130  Kč
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...

Muži, kteří nenávidí ženy
Režie: DAVID FINCHER / USA, Švédsko, Velká Británie, Německo 
2011 / 158 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 110  Kč
Mikael Blomkvist, je povolán, aby rozluštil tajemství 
dávného zmizení Harriet  Vangerové, za pomoci drsné 
potetované počítačové hackerky Lisbeth Salanderové.

Půlnoc v Paříži
Režie: WOODY ALLEN  / Španělsko, USA 2011 / 94 min. / od 15 let / 
titulky / 50 Kč
Nová romantická komedie Woodyho Allena vypráví o 
dvojici mladých Američanů, jimž krátký pobyt v Paříži 
pomůže, aby si ujasnili, co čekají od života.

Bůh masakru
Režie:  ROMAN POLANSKI  / Francie, Německo, Polsko 2011 / 79 min. 
/ od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Dva manželské páry ve středních letech se setkávají za 
účelem racionálního, klidného a konstruktivního vyře-
šení konfliktu dětí. Každý má však svůj vlastní názor.

Děti moje
Režie:  ALEXANDER PAYNE / USA 2011 / 118 min. / od 12 let / titulky 
/ D-Cinema / 90 Kč
Otec dvou dcer, který doposud sloužil jen jako „záložní“ 
rodič, se najednou musí vyrovnat s vědomím, že výcho-
vu vlastních dětí musí zvládnout sám.

Nebezpečná metoda
Režie: DAVID CRONENBERG / Kanada, Velká Británie, Německo, Švý-
carsko 2011 / 99 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90  Kč
Adaptace knihy Talking Cure od Christophera Hampto-
na pojednává o konfliktu mezi Sigmundem Freudem a 
Carlem Gustavem Jungem, dvěma to asi nejvýznamněj-
šími zástupci hlubinné psychologie.

Černobílý svět
Režie: TATE TAYLOR / USA, Indie, Spojené arabské emiráty 2011 / 
146 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 100, 110 Kč
Příběhe z rasově rozdělené společnosti amerického stá-
tu Mississippi v polovině minulého století. Snímek vzni-
kl podle stejnojmenného knižního bestselleru Kathryn 
Stockettové.

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 

15.–31. leden
leden 2

Hvězda představuje 
nové 3D dětské brýle 

 
Kino Hvězda nabízí nově 3D brýle od 

Dolby Laboratories, které jsou roz-
měrově optimalizovány pro menší 
dětský rozměr a obličej. Brýle jsou 

také na bocích širší, takže k divákovi 
neproniká ze stran světlo. Díky nové 

technologii není navíc nutné brýle 
sundávat v případě, že je promítán 
další obsah, který není ve 3D. Malí 

diváci mohli dětské 3D brýle poprvé 
vyzkoušet ve středu 11. 1., v nejbliž-
ších dnech je mohou otestovat při 
dalších projekcích na Zlatý Glóbus 
nominovaného Kocoura v botách 

3D a pokračování animovaného hitu 
Happy Feet 2 3D.

Městská kina Uherské Hradiště se 
zároveň omlouvají všem divákům za 
sérii nedávných výpadků projekcí na 
konci prosince a začátku ledna. Příči-
nou byly technické problémy s hard-

warem serveru digitálního projektoru 
a projekční lampou, které nebyly akč-

ně a vlastními silami řešitelné. „Není 
nic smutnějšího, než přerušená nebo 
zrušená projekce. Všem poškozeným 

divákům se velmi omlouváme. Po jed-
nání s dodavatelskou firmou AV Media 
jsme byli aktuálně ubezpečeni, že tyto 

výpadky by se již neměly opakovat,“ 
uvádí Jaromír Orel z Městských kin.

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

Láska je láska
ČR 2012 / 108 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
Režie: MILAN CIESLAR / Hrají: Petr Nárožný, Eliška Balzerová, Aneta 
Krejčíková, Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Rudolf Hrušínský ml. ad.

Osmnáctiletá Maruška žije se svým dědečkem Vlastimi-
lem a touží potkat svého prince a prožít romantickou lás-
ku, jakou zatím zná jen z filmů. Svého vysněného prince 
skutečně potká. S Markem prožije krásné prázdniny, prv-
ní milostné dobrodružství, ale také první zklamání... To, 
že pravá láska nikdy neodkvete, zjišťuje i Maruščin děde-
ček Vlastimil. Po letech potkává svoji dávnou lásku Libuš-
ku. Jsou jako dva mladí zamilovaní blázni. Je to láska s vůní 
marihuany. Vtipná a svérázná důchodkyně Libuška totiž na 
stará kolena propadla této léčivé bylině... Honza je Maru-
ščin soused i nejlepší kamarád. Je přistižen svou matkou 
Zdenou, jak se líbá v autě s mužem. Úspěšná manažerka se 
však nehodlá smířit se synovou orientací. Rozhodne se ho 
předělat na „normálního chlapa“. To ale přináší jen spous-
tu komických situací. Aspoň, že Honzův táta Karel má pro 
syna pochopení. Karel je bývalý ligový fotbalista, dnes už 
jen údržbář na stadionu. Žije vedle své dominantní manžel-
ky život ušlápnutého muže, který se jednou za čas, když je 
pod vlivem alkoholu, odhodlá k neúspěšné domácí vzpou-
ře...  Nečekaným propletením osudů všech hlavních hrdi-
nů vznikne spousta humorných, absurdních, zapeklitých i 
dojemných situací okořeněných jemnou nadsázkou a ironií.

Přepadení 
L‘assaut / Francie 2010 / 95 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
Režie: JULIEN LECLERCQ / Hrají: Vincent Elbaz, Grégori Derangère, Méla-
nie Bernier, Philippe Bas, Aymen Saïdi, Marie Guillard  ad.
Strhující příběh natočený podle skutečných událostí. V 
prosinci 1994 čtyři teroristé Ozbrojené islámské skupiny 
(GIA) unesli letadlo společnosti Air France na letišti v Alžíru 
s 227 osobami na palubě. Teroristé požadovali osvobození 
svých spolubojovníků a okamžitý vzlet letadla. Teprve po 
dlouhých diplomatických vyjednáváních mezi francouz-
skou a alžírskou vládou a popravě 3 cestujících opustilo 
letadlo Alžír, muselo však přistát na letišti v Marseilles-Pro-
vence, protože nemělo dostatek paliva pro let do Paříže. 
Film sleduje tři postavy, Thierryho, člena GIGN, Carole Je-
anton, ambiciózní technokratku z ministerstva zahraničí, a 
Yahia Abdallaha, odhodlaného džihádistu. 

Happy Feet 2 3D 
USA 2011 / 90 min. /  přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
Režie: GEORGE MILLER / Hrají (v českém znění): Vojtěch Kotek, Tereza Be-
barová (zpívá Tereza Černochová),  Jonáš Zima ad.
Animovaný hit Happy Feet se vrací ve 3D do nádherné kra-
jiny v Antarktidě. Mumble, mistr stepu, má problém, proto-
že jeho drobounký syn Erik je choreofobní. Tanec ho neba-
ví a Erik uteče pryč a potká tučňáka Mocného Svena, který 
umí lítat!  Odmítá tančit. Utíká pryč a setkává se s létajícím 
tučňákem Mighty Svenem. Mumble nemá naději konkuro-
vat tomuto novému vzoru. Celá situace se ještě zhorší, když 
je svět otřesen mocnými silami. Erik se od svého otce naučí 
být odvážný, když dá Mumble dohromady národ tučňáků a 
všechny druhy nádherných stvoření od drobného Krilla až 
po obřího Elephant Seals, aby vše bylo zase v pořádku.

Underworld: Probuzení 2D, 3D
Underworld: Awakening / USA 2012 / 85 min. / od 15 let / titulky /  D-Cine-
ma 110 Kč / 3D-Cinema 165 Kč
Režie: MANS MARLIND, BJÖRN STEIN / Hrají: Kate Beckinsale, Scott Speed-
man, Charles Dance, India Eisley, Michael Ealy, Stephen Rea, Theo James, 
Sandrine Holt, Dan Payne ad.
Underworld Awakening vnáší jakožto první film této sé-
rie, natáčený ve 3D, do velkolepých bojů mezi upíry a ly-
kany ohromující nový rozměr. V hlavní roli upírské bojov-
nice Selene se vrací Kate Beckinsale, hvězda prvních dvou 
dílů série. Uvězněné Selene se podaří uprchnout ze zajetí a 
ocitá se ve světě, ve kterém lidé odhalili existenci upírských 
i lykanských klanů a rozpoutali nemilosrdnou válku s cílem 
obě nesmrtelné rasy zcela smazat ze světa. 

Bůh masakru  
Carnage / Francie, Německo, Polsko 2011 / 79 min. / od 15 let / titulky / D-

-Cinema / 90 Kč
Režie: ROMAN POLANSKI / Hrají:  Kate Winslet, Jodie Foster, Christoph Wal-
tz, John C. Reilly ad.
Rvačka dvou dětí na hřišti. Nateklé rty, vyražené zuby… Ro-
diče „oběti“ pozvali na návštěvu rodiče „útočníka“, aby vypl-
nili pojistnou událost a vše v klidu vyřešili. Přátelské žertíky 
zprvu vysoce civilizovaných lidí se postupně mění v masakr, 
kterému nikdo z nich neunikne. Příběh odhaluje to, co je 
politicky korektní, a ukazuje, že pod pozlátkem je mno-
ho krutosti. Jedna z nejhranějších současných francouz-
ských dramatiček Yasmina Reza se spojila se světoznámým 
režisérem Romanem Polanskim, aby svou hru převedla na 
stříbrné plátno. Snímek, který zahajoval filmový festival v Benát-
kách 2011, natočil Polanski půl roku po propuštění z domácího vězení 
ve Švýcarsku. V Benátkách nakonec získal Malého zlatého lva. Film 
získal 2 nominace na Zlatý Glóbus 2012.

Děti moje  
The Descendants / USA 2011 / 118 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema 
/ 90 Kč
Režie: ALEXANDER PAYNE / Hrají: George Clooney, Mary Birdsong, Shaile-
ne Woodley, Matthew Lillard, Judy Greer, Beau Bridges ad.

Těžké období přichází na velkostatkáře Matthewa Kinga 
(George Clooney). Jeho žena padla do nezvratného kómatu 
poté, co se vážně zranila při nehodě lodi. Matthew musí na-
jít cestu ke svým vzpurným dětem, aby spojili síly a mohli 
najít tajnou lásku jeho umírající ženy. Vydává se s dětmi na 
výlet z Oahu na Kauai, aby tu vyhledal mladého obchodní-
ka s nemovitostmi, jenž měl s Elizabeth aférku ještě před její 
nehodou. Snímek má 5 nominací na Zlatý Glóbus 2012.

Naše tipy 
Bůh masakru 
pátek  27.1. - sobota 28.1. v 17.00 hod.
Jedna z nejhranějších současných francouzských dra-
matiček Yasmina Reza se spojila se světoznámým 
režisérem Romanem Polanskim. Divadelní zpracování 
nabízí domácí Slovácké divadlo. 

Magdalena Kožená a Berlínští 
filharmonikové
pátek 27.1. v 19.30 hod.
Bezmála tříhodinový přímý přenos koncertu české me-
zzo-sopranistky Magdaleny Kožené s Berlínskou filhar-
monií slibuje opravdu výjimečný zážitek.

15. ne 14.30 Obrázky z pěnové gumy – zdarma Malovásek

15.30 Micimutr – ČR 2011 / 98 min. / D-Cinema / 70, 80 Kč Bijásek

17.30 Muži, kteří nenávidí ženy –  USA, Švédsko, V. Británie, Německo 2011 / 158 min. / od 15 let / tit. / D-Cinema / 110 Kč 

20.30 Labyrint –  ČR 2011 / 90 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč 

16. po nehrajeme   

17. út 17.00 Muži, kteří nenávidí ženy – USA, Švédsko, V. Británie, Německo 2011 / 158 min. / od 15 let / tit. / D-Cinema / 110 Kč  

20.00 Love – Slovensko 2011 / 90 min. / od 12 let / D-Cinema / 100, 110 Kč ART

18. st 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

17.15 Muži, kteří nenávidí ženy – USA, Švédsko, V. Británie, Německo 2011 / 158 min. / od 15 let / tit. / D-Cinema / 110 Kč 

20.00 Lurdy – Francie, Rakousko, Německo 2009 / 95 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 70, 80 Kč ART

19. čt 16.00 Démanty noci + připomínka A. Lustiga a Dne holokaustu – Československo 1964 / 64 min. / na průkazku ZF

18.00 Láska je láska – ČR 2012 / 108 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč 

20.00 Přepadení – Francie 2010 / 95 min. / od 12 let / titulky / 80  Kč 

20. pá 16.30 Happy Feet 2 3D – USA 2011 / 90 min. /  přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč  

18.15 Láska je láska – ČR 2012 / 108 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč  

20.15 Underworld: Probuzení 3D – USA 2012 / 85 min. / od 15 let / titulky / 3D-Cinema / 165 Kč

21. so 16.00 Happy Feet 2 3D – USA 2011 / 90 min. /  přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč  

18.00 Přepadení – Francie 2010 / 95 min. / od 12 let / titulky / 80  Kč  

20.00 Láska je láska – ČR 2012 / 108 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč

22. ne 14.30 Kočka modroočka – zdarma Malovásek

15.30 Happy Feet 2 3D – USA 2011 / 90 min. /  přístupný / dabing / 3D-Cinema / 110, 130 Kč Bijásek

17.30 Láska je láska –  ČR 2012 / 108 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč 

20.00 Underworld: Probuzení –  USA 2012 / 85 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč 

23. po 16.30 Happy Feet 2 3D – USA 2011 / 90 min. /  přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

18.30 Underworld: Probuzení 3D – USA 2012 / 85 min. / od 15 let / titulky / 3D-Cinema / 165 Kč 

24. út 16.00 Happy Feet 2 3D – USA 2011 / 90 min. /  přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč  

18.00 Underworld: Probuzení – USA 2012 / 85 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč  

20.00 Láska je láska – ČR 2012 / 108 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč

25. st 10.00 Půlnoc v Paříži – Španělsko, USA 2011 / 94 min. / od 15 let / titulky / 50 Kč (vstupné jen za dospělého diváka) Baby Bio

15.30 Happy Feet 2 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 Láska je láska –  ČR 2012 / 108 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč 

19.30 West Side Story – USA 1961 / 152 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 45, 55 Kč ART

26. čt 16.00 Jan Burian živě k filmu Upír aneb Podivné dobrodružství Davida Graye – ZF

19.30 Jan Burian: Ekologie duše – (setkání před oponou) / 100 Kč předprodej, 130 Kč Koncert

27. pá 17.00 Bůh masakru – Francie, Německo, Polsko 2011 / 79 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč  

19.30 Magdalena Kožená a Berlínští filharmonikové (přímý přenos) – 300 Kč Koncert

28. so 17.00 Bůh masakru – Francie, Německo, Polsko 2011 / 79 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč  

18.45 Děti moje – USA 2011 / 118 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč  

21.00 Sherlock Holmes: Hra stínů – USA 2011 / 129 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

29. ne 14.30 Nezbedné chobotnice – zdarma Malovásek

15.30 Pohádky pod sněhem – Československo / 60 min. / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Děti moje –  USA 2011 / 118 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

20.00 Sherlock Holmes: Hra stínů – USA 2011 / 129 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč  

30. po 17.00 Muži, kteří nenávidí ženy – USA, Švédsko, V. Británie, Německo 2011 / 158 min. / od 15 let / tit. / D-Cinema / 110 Kč 

20.00 Sherlock Holmes: Hra stínů – USA 2011 / 129 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

31. út 14.30 Práce dětí Animásek a Malovásek – výstava do 29.2. / kinokavárna a sál kina Hvězda Výstava

14.30 Fimfárum: Do třetice všeho dobrého – ČR 2011 / 75 min. / přístupný / D-Cinema / zdarma Bijásek

16.00 Rio 3D – USA 2011 / 96 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / samé 20 Kč, vyznamenaní 40 Kč, ostatní 70 Kč Bijásek

18.00 Nebezpečná metoda – Kanada, Velká Británie, Německo 2011 / 99 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

20.00 Černobílý svět – USA, Indie, Spojené arabské emiráty 2011 / 146 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 100, 110 Kč ART

Magdalena Kožená a 
Berlínská filharmonie

přímý přenos koncertu
po satelitu v HD kvalitě

pátek 27. 1. 19.30 hod.

kino Hvězda

Nebezpečná metoda   
A Dangerous Method / Kanada, Velká Británie, Německo, Švýcarsko 2011 / 
99 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: DAVID CRONENBERG / Hrají: Viggo Mortensen, Michael Fassben-
der, Keira Knightley, Vincent Cassel, Sarah Gadon, Katharina Palm, André 
Hennicke, Arndt Schwering - Sohnrey  ad.
Adaptace knihy Talking Cure od Christophera Hamptona 
pojednává o konfliktu mezi Sigmundem Freudem a Car-
lem Gustavem Jungem, dvěma to asi nejvýznamnějšími 
zástupci hlubinné psychologie. Při pohledu do historie je 
patrné, že druhý zmíněný byl žákem prvního a rozpor mezi 
oběma, který se objevil až po několika letech jejich společ-
ného přátelství, byl založen čistě na rozdílném psychologic-
kém chápaní lidské bytosti. Jung nakonec Freudovu teorii 
patřičně rozvinul a zasadil se o jedny nejdůležitějších sta-
novisek ve svém oboru. Pro hollywoodské myšlení je však 
potenciální dvouhodinové plkání o psychologických teori-
ích nemyslitelné, tudíž bude hlavní příčinou konfliktu mezi 
Jungem (Michael Fassbender) a Freudem (Viggo Mortensen), kro-
mě vědeckých neshod, žena (Keira Knightley). Film obdržel 1 
nominaci na Zlatý Glóbus 2012.

Filmové premiéry a novinky



Démanty noci + připo-
mínka A. Lustiga a Dne 
holokaustu 
čtvrtek 19. 1. 
16.00 hod.
Československo 1964 / 64 
min. / na průkazku ZF zdar-
ma, 50 Kč
Režie: JAN NĚMEC / Hrají: 
Ladislav Janský, Antonín 
Kumbera, Ilse Bischofová, 
Ivan Asič, August Bischof, 
Josef Koblížek, Josef Koggel, 
Josef Kubát, Rudolf Lukášek, 
Oskar Miller, Bohumil Mo-
udrý, Karel Navrátil, Evžen 
Pichl, František Procházka, 
Jan Říha ad.
Filmové zpracov-
ání povídky Arnošta 
Lustiga. Obraz 
útěku dvou českých 
mladíků z transpor-
tu smrti je dynam-
izovaný a významově 
prohlubovaný vkom-
ponováním asocia-
tivních retrospektiv 
zážitků a představ 
jednoho z nich. V opa-
kovaných projekcích 
jeho snů, obav a tužeb 
vše lidské pomalu 
ustupuje živočišnému, 
úměrně s rostoucím 
tlakem ohrožení. 
Naturalisticky živě 
zhmotněná situ-
ace utečenců - jejich 
hlad, únava, úzkost, 
nutkání sebezácho-
vného pudu - to vše 
naznačuje pokus o 
záchranu za jakoukoliv cenu. Dvojice se stává štvanou zvěří, 
jíž loví senilní starci sudetské vesnice, zobrazující vládu 
bezmocných. Film ztvárňuje proud vědomí, transponují 
vnitřní vidění do strohé a originálně sevřené podoby, od-
krývající hloubku úzkosti, šílené opuštěnosti, poníženého 
člověčenství, nemožnosti s někým se dorozumět a trápení 
se člověka jako odcizeného elementu v nepřátelském 
světě. Leitmotivem je touha po bezpečí, prezentovaná 
jako touha po domově. Němcův celovečerní debut patří k 
absolutní špičce české kinematografie. Zároveň navazuje 
na jeho krátký absolventský film Sousto, a to především 
zásluhou kamery, obdivuhodně se pohybující a kreslící 
smutek a bezútěšnost lesa... Jan Němec získal za film v roce 1964 
Velkou cenu na MFF Mannheim-Heidelberg.

Démanty jsem poprvé viděl už před 
lety, ale syrovou sílu, dýchající na 
mě skrz póry filmového plátna, si s 
mrazením v zádech vybavím dodnes. 
Ne každý den má totiž člověk šanci 
potkat se - navíc v mém případě 
zcela nepřipraven - s otiskem génia... 
Němcův snímek je čistá, vyabstraho-
vaná filmařina, opus magnum, který 
by bez filmové kamery a střihačské-
ho pultu nemohl vzniknout. Jistě, 
povídka by zvládla zaznamenat 
příběh dvou kluků, uprchlých za 
války z transportu a pronásledova-
ných tlupou senilních sudeťáků v 
nedělních oblecích. Malířské plátno 
by dokázalo zachytit zoufalství vryté 
v jejich tvářích, promísené s déman-
tovými jiskřičkami naděje v koutcích 
očí. Hudba by mohla tepem rytmiky 
a nervózními tahy smyčců zprostřed-
kovat přerývanost jejich zoufalého 
běhu, čím dál hloub do temného lesa. 
Ale jen kinematografie dokáže spojit 
příběh, obraz i zvuk do výsostného 
zoufalého výkřiku o nešťastnosti 
bytí, kterým Démanty noci uhranou 
každého, kdo je ochoten o světě, v 
němž žijeme, přemýšlet... Takové 
jsou Démanty noci: 64 minut, během 
kterých vaše duše zestárne o 64 let.
Zóna - www.csfd.cz 

Jan Burian živě k filmu 
Upír aneb Podivné 
dobrodružství Davida 
Graye   
čtvrtek 26. 1. 
16.00 hod.
Vampyr - Der Traum des Al-
lan Grey / Francie, Německo 
1932 / 75 min. / na průkazku 
ZF zdarma, 70 Kč
Režie: CARL THEODOR DREY-
ER / Hrají: Julian West, Mau-
rice Schutz, Rena Mandel, 
Sybille Schmitz, Jan Hiero-
nimko, Henriette Gérard, 
N. Babanini, Jane Mora, 
Georges Boidin ad.
Děj tohoto archivního 
filmu dánského 
režiséra Dreyera vy-
chází z hororové pov-
ídky Carmilla od ir-
ského spisovatele 
Josepha Sheridana 
Le Fanu. Ta patří v 
daném žánru ke kla-
sice - vždyť vyšla o 
celých 25 let dříve 
než “bible” vší tvorby 
s upírskou tématik-
ou - Stockerův Dráku-
la. Mladý podivín Al-
lan Grey se během 
svých cest za zk-
oumáním vyznavačů 
ďábla zastaví na 
odlehlém zám-
ku, kde je svědkem 
nevysvětlitelných věcí. 
Stíny živých lidí ožívají 
a zase se vrací na své místo, v blízkém hostinci se lidé jako 
by neustále chystali na smrt a ani ve snech člověk není v 
bezpečí... V této tajemné atmosféře, kdy ještě jedna z dcer 
pána zámku začne trpět chudokrevností, starý pán umírá 
a Allan Grey si usmyslí, že podivným událostem musí přijít 
na kloub. 

Jeden z nejpodivnějším filmů, jaké 
jsem kdy viděl. Grey není jen jmé-
no, je to zároveň barva, která film 
charakterizuje – příběh je skutečně 
podán v šedé, čímž se vytrácí ostrost 
expresionistických tvarů a vytváří 
se jakýsi snový mlžný opar. A právě 
sen tenhle jednoduchý příběh o 
upírovi připomíná nejvíce. Spíš než 
o reálného upíra mi přišlo, že film 
pracuje s motivem „filmu jako upíra“, 
filmu jako média, které vysává „krev“ 
skutečnosti, které dokáže diváka 
uvěznit v alternativní skutečnosti. 
Některé záběry jsou nezapomenu-
telné, stejně jako atmosféra, která 
tenhle film provází. Není to děs, není 
to napětí, je to... cosi blízké šedé, 
ale nikoli nuda. Spíš – zasněnost, 
kouzlo subjektivního pohledu. Na-
konec jsem byl sakra rád, když tohle 
sugestivní snění skončilo. Film na po-
mezí němé a zvukové éry a zároveň 
zatraceně přízračné zjevení. Pokud 
budete mít možnost potkat Allana 
Greye, neodmítejte.

Marigold - www.csfd.cz

Orchestr Berlínských filharmoniků  
a Magdalena Kožená
Přímý HD přenos v kině Hvězda

             27. 1. v 19.30 hod. 
 
V rámci projektu Digital Concert Hall zahrají Berlínští filharmonikové v sezóně 2011/2012 koncert pro přímý pře-
nos do kin, který se bude vysílat nejméně do 53 kinosálů po celém Německu a 21 kinosálů v Evropě. V pátek 27. 
ledna 2012 od 19.30hod. bude orchestr Berlínských filharmoniků v přímém přenosu řídit světoznámý dirigent Sir Si-
mon Rattle. Sólistkou v Biblických písních Antonína Dvořáka a Rückert-Lieder Gustava Mahlera bude česká me-
zzosopranistka (a manželka Sira Simona Rattla) Magdalena Kožená. Koncert zahájí Le tombeau de Couperin Maurice Ravela 
a uzavře Symfonie h moll, takzvaná „Nedokončená“ Franze Schuberta. Kromě samotného koncertu nabídne přenos i podrob-
né seznámení s interpretovanými díly a přestávkový program, ve kterém bude možné nahlédnout do pracovního 
procesu Berlínských filharmoniků.  
 
Předprodej v kině Hvězda zahájen! Vstupné: 300 Kč.

Radovan Lipus a Šum-
né stopy: Japonsko
středa 8. 2. v 18.00 hod. / Cafe Portal
Městská kina a Knižní dům Portal vás zvou na ŠUMNÝ 
VEČER - projekci 3 dokumentů z cyklu ŠUMNÉ STO-
PY Radovana Lipuse a Davida Vávry, jež volně nava-
zuje na již uzavřený úspěšný cyklus Šumná města. Při 
našem druhém společném setkání se vypravíme na 
druhý konec světa, do okouzlujícího JAPONSKA. Ten-
tokrát se tvůrci zaměřili na šumné stopy čtyř pozo-
ruhodných a neprávem opomíjených českých archi-
tektů: Jana Letzela (tvůrce „Atomového dómu“ - pů-
vodně Průmyslového muzea v Hirošimě),  Jana Josefa 
Švagra (m.j. autora nejstarší japonské mešity ve měs-
tě Kóbe), architekta a scénografa Bedřicha Feuerstei-
na a kladenského rodáka Antonína Raymonda, jehož 
pozoruhodné dílo je rozprostřeno po třech kontinen-
tech. Po projekci následuje beseda s Radovanem Lipusem, autorem 
projektů Šumná města a Šumné stopy, režisérem a scenáristou. 
Projekce a beseda: zdarma

Animovaný svět  
Jiřího Barty
čtvrtek  2. 2. v 16.00 hod. / kino Hvězda
Na pozvání uherskohradišťského gymnázia a Měst-
ských kin přijede do našeho města světoznámý tvůr-
ce animovaných filmů, výtvarník a pedagog Jiří Barta. 
Autor vynikajícího a dodnes obdivovaného Krysaře 
se nejprve dopoledne na uzavřené projekci setká 
se studenty gymnázia a vedle filmů a besedy s se-
bou přiveze i originální stránky ze scénáře a nákresy 
právě k filmu Krysař. V odpoledních hodinách se pak 
stane součástí pravidelného Zlatého fondu (nevíme 
jen v čase uzávěrky této tiskoviny zda i fyzicky nebo 
jen svými filmy). 
Jiří Barta v roce 1969 začal studovat na VŠUP v Pra-
ze, obor filmová a televizní grafika. V téže době ho 
pod vlivem školního prostředí začala zajímat i ani-
mace. Po výtvarné i animační stránce ho vedle Jana 
Švankmajera ovlivnil i Rus Jurij Norštejn a výborný 
estonský animátor Priit Pärn.

Love   
úterý 17. 1. 
20.00 hod.
Slovensko 2011 / 90 min. / 
od 12 let / D-Cinema / 100, 
110 Kč
Režie: JAKUB KRONER / Hra-
jí: Michal Nemtuda, Kristí-
na Svarinská, Jakub Gogál, 
Dušan Cinkota, Tina ad.
Slovensko-český 
koprodukční film mla-
dého talentovaného 
režiséra Jakuba Kro-
nera se stal během 
pár týdnů největším 
diváckým hitem ve 
slovenských kinech za 
posledních několik let. 
Hlavní hrdina Maťo bydlí společně s kamarádem Tomášem 
na sídlišti ve slovenské metropoli a nežijí si vůbec špatně. 
Dennodenně se však pohybují za hranicí zákona, protože 
se živí krádežemi aut. Jednoho večera vstoupí do Maťova 
života studentka Veronika (Kristína Svarinská), do níž se zami-
luje, ale v lecčems jí neříká pravdu. A ta se nakonec za vel-
mi dramatických okolností provalí. Jednu z rolí v tomto 
bezpochyby autentickém filmu ztvárnila i zpěvačka Tina, v 
Čechách známá jako moderátorka, dále hrají Ľuboš Kostel-
ný nebo Roman Luknár.

Lurdy                
středa 18. 1.  
20.00 hod.
Lourdes / Francie, Rakousko, 
Německo 2009 / 95 min. / od 
12 let / titulky / D-Cinema / 
70, 80 Kč
Režie: JESSICA HAUSNER / 
Hrají: Sylvie Testud, Léa Sey-
doux, Bruno Todeschini, Eli-
na Löwensohn  ad.
Christine je téměř 
celý život připoutána 
na invalidní vozík. 
Protože se cítí být 
sama, vydá se na 
výlet do Lurd, ikon-
ického města poutníků v Pyrenejském pohoří. Jednoho 
rána se probudí zdánlivě vyléčená. Film Lurdy je krutým 
příběhem. Nemocní lidé z celého světa přichází na toto 
posvátné místo s vírou, že získají zpět své zdraví, protože 
Lurdy jsou považovány za místo zázraků, nadějí, pokoje a 
uzdravení se pro mnoho zoufalých a umírajících lidí. Ale 
cesty boží jsou nevyzpytatelné a naděje, která je tak blízko 
smrti, se může naplnit, což se zdá absurdní ve chvíli, kdy se 
život ubírá ke svému konci. Lurdy jsou scénou, na které se 
odehrává lidská komedie. Jessica Hausner získala za svůj snímek 
čtyři ocenění v Benátkách, po jednom ve Varšavě a na Viennale.

volné sdružení Osamělých písničkářů a jejich společné 
pravidelné koncerty a občas vystavuje své fotografie. 
www.janburian.cz
Vstupné: 100 Kč předprodej; 130 Kč. Předprodej:  kino 
Hvězda, MIC UH, Agentura Vichr, Record music UH.

Magdalena Kožená  
a Berlínští filharmoni-
kové (přímý přenos koncertu)
pátek 27. 1. 19.30  hod. / kino Hvězda
Na četné dotazy diváků zařazujeme do programu přímý 
přenos koncertu Magdaleny Kožené a Berlínských 
filharmoniků. Tento bezmála tříhodinový přímý přenos 
se bude vysílat po satelitu v HD kvalitě do přibližně 
70 kinosálů po celé Evropě. Orchestr Berlínských 
filharmoniků bude v přímém přenosu řídit světoznámý 
dirigent Sir Simon Rattle. Sólistkou v Biblických písních 
Antonína Dvořáka a Rückert-Lieder Gustava Mahlera 
bude česká mezzosopranistka (a manželka Sira Simo-
na Rattla) Magdalena Kožená - jedna z nejproslulejších 
pěvkyň současnosti. Koncert zahájí Le tombeau de Cou-
perin Maurice Ravela a uzavře Symfonie h moll, takzvaná 

„Nedokončená“ Franze Schuberta.  Skladby (program):  
Ravel - Náhrobek Couperinův,  Dvořák - Biblické písně, op. 99,  
Mahler - pět písní na  texty Friedricha Rückerta,  Schubert - Sed-
má symfonie h moll, D 759, takzvaná  Nedokončená.
www.kozena.cz
Vstupné: 300 Kč

West Side Story  
středa 25. 1. 
19.30 hod.
USA 1961 / 152 min. / od 12 
let /  D-Cinema / 45, 55 Kč 
Režie: JEROME ROBBINS, 
ROBERT WISE / Hrají: Na-
talie Wood, Richard Beymer, 
Russ Tamblyn ad.
Jedni si říkají Tryskáči 
a sdružují bílé 
Američany židovského, 
italského a polského 
původu. Druzí se 
jmenují Žraloci a tvoří 
je mladí Portoričané. 
Dva newyorské gangy, 
nesmiřitelná nenávist 
a milenci, jejichž tragická smrt nakonec přináší smíření. 
Když se studio Seven Arts v roce 1961 rozhodlo přenést 
na plátno broadwayský muzikálový hit Arthura Laurentse 
a Jeroma Robbinse s hudbou Leonarda Bernsteina, byl to 
krok velmi logický. Muzikál totiž přinášel nejen vděčné a 
nadčasové téma tragické lásky, ale svou aktualizací doko-
nale rezonoval s dobovými (a vlastně také věčnými) prob-
lémy imigrace, koexistence národnostních menšin a ras-
ové integrace. West Side Story navíc představuje i mezník 
ve vývoji samotného žánru muzikálu.  Ocenění (1962): Oscar 

– nejlepší film, režie, kamera, herec a herečka ve vedlejší roli, kostýmy, 
střih, hudba, zvuk a výprava; Zlatý Globus – nejlepší film; Grammy – 
nejlepší soundtrack.

Černobílý svět   
úterý 31. 1.  
20.00 hod.
The Help / USA, Indie, Spo-
jené arabské emiráty 2011 / 
146 min. / přístupný / titulky 
/ D-Cinema / 100, 110 Kč
Režie: TATE TAYLOR / Hrají: 
Emma Stone, Viola Davis, 
Bryce Dallas Howard ad. 
Film Černobílý svět  se 
odehrává v 60. letech 
20. století v Missis-
sippi. Jižanská dívka 
Skeeter (Emma Stone) 
se vrací z vysoké 
školy s odhodláním 
stát se spisovatelkou, 
ale obrátí život svých 
přátel naruby, když 
se rozhodne udělat 
rozhovor s černoškou, 
která strávila svůj život 
tím, že se starala o 
prominentní jižanské 
rodiny. Viola Davis 

ART Připravujeme / BABY BIO Zlatý fond

Jan Burian
čtvrtek 26. 1. 19.30  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 for-
macích. V současné době vystupuje mimo jiné i v rock-
ové 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 nedoko-
nalosti mužů – Muži jsou křehcí (www.muzijsoukrehci.
cz) a v dubnu 2010 vyšlo album Dvanáct druhů samo-
ty (...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 cesto-
váním 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 Bu-
rianem, nedávno uvedla ČT1 jeho pořad Burianův den 
žen, na němž spolupracoval s řadou mladých filmových 
dokumentaristů (Vít Klusák, Filip Remunda, Erika Hník-
ová ad.). Společně s režisérem Pavlem Kouteckým 
natočil před několika lety také cyklus dokumentů Chil-
ský deník (pět půlhodinových snímků z této vzdálené 
země), v rámci cyklu Severská cesta také filmy Islandská 
paměť, Žít jako Dán a Bornholm – Mimo sezónu. Bur-
ian je mimo jiné propagátorem kontroverzního hesla: 

„Kopírování zachraňuje hudbu!“, uvádí přehlídku doku-
mentární tvorby na festivalu Finále - Plzeň, organizuje 

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

Koncerty / Akce

Výstavy 

Micimutr
neděle 15. 1. 15.30 hod.
ČR 2011 / 98 min. / D-Cinema / 70, 80 Kč
Režie: VÍT KARAS / Hrají: Libuše Šafránková, Martin Dejdar, On-
dřej Novák, Jaroslava Kretschmerová, Vojtěch Dyk ad.

. Velkolepě pojatá pohádka Micimutr vypráví příběh 
princezny Karolíny, která má již brzy posloužit jako 
svačina tříhlavému drakovi. Jediný člověk z celého 
království se odváží přijít k dračí sluji a pustit se do 
předem ztraceného boje. Je to mladý loutkář Vítek, 
který už dlouho, tajně - a naprosto beznadějně - 
princeznu miluje.

Kočka modroočka 
neděle 22. 1. 14.30 hod.   
Jednoduchá výroba originální papírové kočičky i pro 
ty nejmenší. 
 

Happy Feet 2  3D
neděle 22.1. a středa 25.1. 15.30 hod.  
USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 110, 130 Kč
Režie: GEORGE MILLER / Hrají (v českém znění): Vojtěch Kotek, Te-
reza Bebarová, (zpívá Tereza Černochová),  Jonáš Zima ad.
Mumble, mistr stepu, má problém, protože jeho 
drobounký syn Erik  odmítá tančit. Tanec ho nebaví 
a utíká pryč, kde potká tučňáka Mocného Svena, 
který umí lítat!

Nezbedné chobotnice 
neděle 29. 1. 14.30 hod.  
Nezbedné chobotnice připlují poslední lednový Mal-
ovásek i k nám. Zábavné tvoření mořských kamarádů 
může začít.

Pohádky pod sněhem
neděle 29. 1. 15.30 hod.
Československo / 60 min. / 25, 35 Kč
Režie: BOŽENA MOŽÍŠOVÁ, ZDENĚK SMETANA  ad. 

.Pásmo pohádek: Těší mě (Brundibáři), Krtek v ZOO, Jak 
štěňátko chtělo malé pejsky, Dorotka a plamínek, Jak Mikeš 
zachránil Bobeše, Dorotka a papoušek, Mikeš na pouti, Dorotka 
a zpěvák.

V první polovině února 
připravujeme 

Filmové premiéry 
st 1. 2.  Černobílý svět
  USA, Indie, Spojené arabské emiráty 2011 / Režie: TATE 
  TAYLOR
2. 2. - 19. 2.  Hugo a jeho velký objev 3D
   USA 2011 / Režie: MARTIN SCORSESE
2. 2. - 5. 2.  Jeden musí z kola ven
   V. Británie, Francie 2011 / Režie: TOMAS ALFREDSON
3. 2.  Happy Feet 2
    USA 2011 / Režie: GEORGE MILLER
4. 2.  Alvin a Chipmunkové 3
    USA 2011 / Režie: MIKE MITCHELL
6. 2.  Království hmyzu 3D
     Velká Británie 2003 / Režie: MIKE SLEE
8. 2.  Muži, kteří nenávidí ženy
     USA, Švédsko, V. Británie 2011 / Režie: DAVID FINCHER
9. - 15. 2.  Star Wars: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D
   USA 2011 / Režie: GEORGE LUCAS
9. 2. - 12. 2.  Speciální jednotka
   Francie 2011 / Režie: DIANE KRUGER, D. HOUNSOU
10. 2. - 12. 2.  Den zrady
   USA 2011 / Režie: GEORGE CLOONEY

ART 
1. 2.  Nebezpečná metoda
   Kanada, V. Británie2011 / Režie: DAVID CRONENBERG
7. 2.  Le Havre

Finsko, Francie 2011 / Režie: AKI KAURISMÄKI
8. 2.   Radovan Lupis a Šumné stopy: Japonsko / Cafe Portal
    projekce, beseda, hudba, občerstvení ad.
14. 2.  Bůh masakru
     Německo, Francie 2011 / Režie: ROMAN POLANSKI 
15. 2.  Děti moje
     USA 2011 / Režie: ALEXANDER PAYNE 

 
Zlatý Fond
čt 2. 2.  Animovaný svět Jiřího Barty 
čt 9. 2.  Maltézský sokol 

USA 1941 / Režie: JOHN HUSTON 

Bijásek
1. 2.  Království hmyzu 3D
     Velká Británie 2003 / Režie: MIKE SLEE
5. 2.  Kocour v botách 3D
    USA 2011 / Režie: CHRIS MILLER 
8. 2.  Alvin a Chipmunkové 3
     USA 2011 / Režie: MIKE MITCHELL
12. 2.  Hugo a jeho velký objev 3D
   USA 2011 / Režie: MARTIN SCORSESE
15. 2.  Čertovské a hastrmanské povídky  (pásmo pohádek)
   Českoslovenkso / Režie: EDUARD HOFMAN ad.

   změna programu vyhrazena

Více na www.mkuh.cz

S vízem do kina!
Fimfárum: Do třetice 
všeho dobrého
úterý 31. 1. 14.30 hod.
ČR 2011 / 75 min. / přístupný / D-Cinema / zdarma  
Režie: VLASTA POSPÍŠILOVÁ, KRISTINA DUFKOVÁ, DAVID SÚKUP 
/ Hrají: Jan Werich, Jiří Macháček, Miroslav Krobot, Ota Jirák, 
Roman Říčař, Miroslav Vladyka ad. 

.Poslední část fimfárovské trilogie s pohádkami Jak na 
šumavě obři vyhynuli, O kloboučku s pérkem sojčím  
a  Rozum a štěstí.

Rio 3D
úterý 31. 1. 16.00 hod.
USA 2011 / 96 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / samé 20 
Kč, vyznamenaní 40 Kč, ostatní 70 Kč
Režie: CARLOS SALDANHA / Dabing: Michal Holán, Jolana Smyč-
ková, Jana Mařasová, Filip Jančík, Jan Vondráček ad. 

.Film je příběhem vzácného papouška jménem Blu, 
který žije na malém městě se svoji paničkou Lindou,  
s níž tvoří nerozlučnou dvojku.

Malovásek a Animásek 
finančně podporuje 

Ohlédnutí 2011
6. 1. - 31. 1. / foyer kina Hvězda
Šestého ročníku bilanční kolektivní výstavy foto-
grafií a současně neformálního “slováckého press-
fota” se zúčastnilo celkem 36 autorů. Tradiční 
fotografické Ohlédnutí, v němž jde především 
o zachycení podoby (každodenního) života 
na Uherskohradišťsku pořádají Městská kina a 
občanské sdružení Fotomosty. 
 www.ohlednuti.uh.cz

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

Vypadá to, že slovenský film jde na-
horu. Dům, Cikán a teď Love dokazuje, 
že i na Slovensku jsou talentovaní 
mladí tvůrci. Love má spoustu děr ve 
scénáři, ale rád jsem mu to odpustil 
díky skvělému castingu a závěrečné-
mu vyvrcholení...
iamek - www.csfd.cz

Skvělé minimalistické dílo s naprosto 
odzbrojující Sylvií Testud. Ta během 
filmu pronesla jen několik málo vět, 
ale emoce, které mi, jakožto divákovi, 
zprostředkovala - neskutečné. Dlou-
hé záběry bez dialogů, vlna pocitů a 
hlavně nenucená režie. Zázrak!
swamp - www.csfd.cz 

Filmový klub ARTkino 
- celoroční sleva 10 Kč na všechny projekce Filmového klu-
bu 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 libo-
volným představením v  pokladně kina Hvězda. 

Práce dětí: Malo-
vásek a Animásek 
2011/2012 
úterý 31. 1. 14.30 hod. / kavárna a sál kina 
Hvězda
Výtvarné práce malých autorů kina Hvězda za ob-
dobí září 2011 - leden 2012. Výstava započne u prémiových 
představení „S vízem do kina“ v úterý 31. 1. od 14.30 hod.

ztvární postavu Aibileen, služebnou nejlepší přítelkyně 
Skeeter, která je první, kdo se s ničím neskrývá – ke zděšení 
jejích přátel v uzavřené černé komunitě.  I když je v sázce 
celoživotní přátelství Skeeter, ona a Aibileen pokračují 
ve spolupráci a brzy přichází více žen, aby vyprávěly své 
příběhy – a jak to vypadá, mají toho hodně co říci. Během 
této doby vznikají zvláštní přátelství a objevuje se nové 
společenství žen, ale až poté, co si to ve městě mezi se-
bou všichni vyříkají. Zároveň se však ocitají bezděčně - a 
nechtěně – polapeni měnícími se společenskými poměry. 
Film je založen na jedné z nejdiskutovanějších knih pos-
ledních let a bestselleru číslo 1 New York Times s náz-
vem „The Help“, což je provokativní a inspirující pohled 
na to, co se stane, když tři odvážné ženy, které uzavřou 
zvláštní přátelství, otřesou nevyřčeným zákonem pravi-
del a chování v jižanském městě. Jassica Chastain získala Cenu 
Newyorských filmových kritiků (NYFCC) v kategorii nejlepší vedlejší 
ženský herecký výkon, na Hollywoodském filmovém festivalu byla 
vyhlášena herečkou roku. Snímek obdržel 5 nominací na 
Zlatý Glóbus 2012.
 

BABY BIO
Půlnoc v Paříži    
středa 25. 1. 
10.00 hod.
Midnight in Paris / 
Španělsko, USA 2011 / 94 
min. / od 15 let / titulky 
/ 50 Kč (vstupné jen za 
dospělého diváka)
Režie: WOODY ALLEN / Hrají: 
Owen Wilson, Rachel McAd-
ams, Marion Cotillard, Ali-
son Pill, Adrien Brody ad.
Nová romantická 
komedie Woodyho 
Allena. Mladý pár Gil 
(Owen Wilson) a Inez (Ra-
chel McAdams), který 
se má na podzim 
brát, přijíždí s jejími 
rodiči do Paříže. Gil je 
nevýznamným spiso-
vatelem, který miluje 
Paříž a chtěl by se sem 
po svatbě přestěhovat. 
Ovšem Inez jeho ro-
mantickou představu 
nesdílí a nemyslí si, že 
toto město bylo ve 20. 
letech minulého století 
zlatým věkem. Jedno-
ho 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 dom-
nívá se, že život ostatních lidí, by byl pro něho daleko lepší. 
Film má 4 nominace na Zlatý Glóbus 2012.

Pominu-li fakt, že Paříž samotná je 
ve Woodyho filmu pouhou kulisou a 
že celý snímek je spíše o Američanech 
než o ní, je tato rozšafná komedie asi 
nejlepší filmovou reklamou na krás-
né město nad Seinou, která kdy byla 
natočena. Scenáristický génius v Alle-
novi opět, jako už tolikrát, zafungo-
val v úplné dokonalosti a ten přivedl 
na svět jednoduchou fabuli stavějící 
na všech těch romantizujících před-
stavách, které si lidé na celém světě 
o Paříži nosí v hlavách - město s až 
neuvěřitelnou koncentrací umělců a 
s životem tak přívětivým, jak jen ho 
filmové médium dokáže v setmělém 
sále kina svým divákům nabídnout. 
Připočteme-li tu krásnou nostalgii 
pošilhávání po éře zlatých časů, která 
je pro Alllenovu tvorbu tak typická, 
dostaneme cosi jako magický filmový 
produkt. Woody Allen natočil krásný 
celovečerní sen... sen o Paříži...
Radek 99 - www.csfd.cz

West Side Story se u mě řadí k nej-
lepším muzikálům. Výborná Natalie 
Woodová, krásné kostým a skvělé 
písničky, udělali z tohohle filmu neza-
pomenutelný zážitek. I když začátek 
byl nehorázně dlouhej (jak byla jen 
barevná obrazovka a k tomu hrála 
hudba), ale jinak všechno v pohodě. 
Mahalik - www.csfd.cz

Já to nazývám pokryteckým rasis-
mem. Nevadilo jim, že jim „barevná“ 
ruka připravovala jídlo, utírala nádo-
bí a přebalovala děti, ale vadilo jim, 
že „barevný“ zadek seděl na jejich zá-
chodě. Důležitý film, který se zabývá 
jedním z nejožehavějších problémů 
Ameriky 20. století. Zpracování je v 
podstatě bezchybné - dojemné scény 
s komickými vsuvkami, nádherné do-
bové kostýmy, účesy, interiéry a auta. 
Co mě trošku rušilo bylo, že film byl až 
moc uhlazený a vykalkulovaný. Věřím, 
že se děly i horší věci, než které byly 
ve filmu uvedeny... Určitě si přečtu i 
původní knížku.
Sofia - www.csfd.cz


