únor 2
15.–29. února
Kancelář
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686 01 Uherské Hradiště
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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

Den navíc s filmem
Letos má přestupný únoru o den více,
to je i o den více na návštěvu našeho
kina! Takže se těšíme a zde několik
pozvánek. Například na nový český
snímek Signál (16. - 19. 2.), kde hraje i
hradišťská rodačka z Vlčnova Eva Josefíková. Tu ale přivítáme osobně i
s Jiřím Mádlem až březnu u další novinky Probudím se včera. Jiný idol slečen,
Daniela Radcliffa, můžete potkat v hororovité Ženě v černém (24. - 26. 2.),neúnavná ikona filmu Steven Spielberg
zase nabízí Válečného koně (23. - 29. 2.).
A když už jsme u postav světového
filmu, sluší se společně s námi (16. 2.)
vzpomenout na kulaté osmdesátiny
Miloše Formana.
Pro fandy neamerického filmu je tu
také nadílka nových evropských ceněných filmů – Artist, Stud či Le Havre v
Baby Bio. A na den vracíme na plátno
i vysoce ceněný a pro mnohé za rok
2011 nejlepší titul – Drive.
V týdnu jarních prázdnin vás nemine bohatá nabídka dětských titulů a hned
na jeho sklonku také nový český dětský hravý rodinný snímek Modrý tygr
(23. - 26. 2.). Pokračují také setkání
Animásku a výstavu k osobnosti Karla
Zemana jsme prodloužili až do 12. 3.
Josef Korvas

každý den
od 17.30 a 20.00

Projekce filmů

aktuální nabídka filmových
premiér českých
i zahraničních titulů
každou středu
a neděli od 15.30

Bijásek

rodinné filmy pro nejmenší,
české klasické pohádky,
divadelní představení...
každou neděli
od 14.30 Malovásek
aktivní odpoledne
pro nejmenší
s výukou různých
výtvarných metod
každou středu
16.00-17.30 Animásek
animační dílny pro děti 9 - 15
let (začátečníky i pokročilé)
obvykle úterý
a středa od 20.00

ARTkino

pravidelná nabídka
nejlepších filmů
z přehlídek, soutěží
a filmových festivalů
každý čtvrtek
od 16.00 Zlatý fond
vzdělávací projekce
nejvýznamnějších filmů
domácí a světové
kinematografie
především pro studenty
vestibul,
sál kina Hvězda

Výstavy

Midi Lidi + PPE
pátek 9.3., klub Mír

Michal Prokop
a Framus Five
+ host: Petr Skoumal
pátek 20.4., kino Hvězda

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

15. st 15.30 Čertovské a hastrmanské pohádky – Československo / 62 min. / přístupný / 30, 40 Kč
Bijásek
16.00 Animásek – animační dílny pro děti 9-15 let, začátečníky i pokročilé (16.00 -17.30 hod.)
Animásek
17.00 Star Wars: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D – USA 1999/2012 / 136 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
20.00 Nevěstinec – Francie 2010 / 122 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 65, 75 Kč
ART
16. čt 16.00 Prémie ZF: Přelet nad kukaččím hnízdem – USA 1975 / 134 min. / titulky / jen na průkazku ZF
ZF
19.00 Signál – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
17. pá 16.00 Mupeti – USA 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 100 Kč
18.00 Láska je láska – ČR 2012 / 108 min. / přístupný / D-Cinema / 90 Kč
20.15 Signál – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
18. so 16.00 Mupeti – USA 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 100 Kč
18.00 Sherlock Holmes: Hra stínů – USA 2011 / 129 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 80 Kč
20.15 Signál – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
19. ne 14.30 Papírová sluníčka – zdarma
Malovásek
15.30 Mupeti – USA 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 90, 100 Kč
Bijásek
17.30 Láska je láska – ČR 2012 / 108 min. / přístupný / D-Cinema / 90 Kč
20.00 Signál – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
20. po 16.00 Happy Feet 2 3D – USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 120 Kč
17.45 Star Wars: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D – USA 1999/2012 / 136 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
20.15 Artist – Francie, Belgie 2011 / 100 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
21. út 16.00 Monstra oceánů 3D - pravěké dobrodružství – USA 2007 / 40 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 80 Kč
Válečný kůň
17.00 Star Wars: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D – USA 1999/2012 / 136 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
čtvrtek 23. 2. - středa 29. 2.
Působivý příběh mladého chlapce jménem Albert a jeho
20.00 Artist – Francie, Belgie 2011 / 100 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80, 90 Kč
ART
milovaného koně Joeyho odehrávající se na počátku
první světové války v režii S. Spielberga.
22. st 10.00 Le Havre – Finsko, Francie, Německo 2011 / 93 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 50 Kč
Baby Bio
Modrý tygr
čtvrtek 23. 2. - neděle 26. 2.
15.30 Mupeti – USA 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 90, 100 Kč
Bijásek
Nový český, dobrodružný, magický a humorný rodinný
film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie.
17.30 Star Wars: Epizoda 1 - Skrytá hrozba 3D – USA 1999/2012 / 136 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
20.00 Stud – Velká Británie 2011 / 99 min. / od 18 let / titulky / 50, 60 Kč
ART
Signál
ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
23. čt 16.00 Modrý tygr – ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 85 Kč
Režie: TOMÁŠ ŘEHOŘEK / Hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Bolek Polívka, Karel Roden, Kateřina Winterová, Jiří Menzel, Eva Josefíková ad.
18.00 Drive – USA 2011 / 95 min. / od 15 let / D-Cinema / titulky / 50, 60 Kč
ART
20.00 Válečný kůň – USA 2011 / 150 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
24. pá 16.00 Modrý tygr – ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 85 Kč
17.30 Žena v černém – Velká Británie, Kanada 2012 / 95 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
19.30 Válečný kůň – USA 2011 / 150 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
25. so 16.00 Modrý tygr – ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 85 Kč
Vojta Dyk a Kryštof Hádek v nové komedii Tomáše Řehořka. Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu
odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci
17.45 Válečný kůň – USA 2011 / 150 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
Kája (Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk). Přijeli prý proto, aby
vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového mobilního vy20.15 Žena v černém – Velká Británie, Kanada 2012 / 95 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
sílače. Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště když se dozvědí o zajímavé finanční odměně
26. ne 14.30 Zimní obrazy – zdarma
Malovásek
pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač stát. Vesnice
se rychle stává bitevním polem a to s využitím všech povolených i nepovolených zbraní. Je ovšem otázkou, zda Filos s
15.30 Modrý tygr – ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 75, 85 Kč
Bijásek
Kájou budou schopni naplnit očekávání, do nich vkládaná.
Možná totiž nejsou tím, za co se vydávají… Signál vtipně
17.15 Válečný kůň – USA 2011 / 150 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
a překvapivě rozehrává oblíbenou komediální zápletku o
malém chytrém podrazu, který sází na lidskou chamtivost
20.00 Žena v černém – Velká Británie, Kanada 2012 / 95 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
a touhu přechytračit sousedy. Film v moderním podání navazuje na tradici hrdinů nejlepších českých komedií, jaké
představovaly ve své době postavy z legendární veselohry
27. po 17.00 Válečný kůň – USA 2011 / 150 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
Vesničko má středisková nebo rázovití venkované z komedie Dědictví aneb Kurvahošigutentag.
20.00 Můj týden s Marilyn – USA, Velká Británie 2011 / 99 min. / 90 Kč
28. út 17.30 Můj týden s Marilyn – USA, Velká Británie 2011 / 99 min. / 90 Kč
Láska je láska
ČR 2012 / 108 min. / přístupný / D-Cinema / 90 Kč
19.30 Válečný kůň – USA 2011 / 150 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 100, 110 Kč
ART Režie: MILAN CIESLAR / Hrají: Petr Nárožný, Eliška Balzerová, Aneta
Krejčíková, Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Rudolf Hrušínský ml., Petr
Vančura, Tomáš Vaněk ad.
29. st 15.30 Happy Feet 2 3D – USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 100, 120 Kč
Bijásek
Osmnáctiletá Maruška žije se svým dědečkem Vlastimilem, touží potkat svého prince a prožít romantickou lásku, jakou zatím zná jen z filmů. Svého vysněného prince
16.00 Animásek – animační dílny pro děti 9-15 let, začátečníky i pokročilé (16.00 -17.30 hod.)
Animásek
skutečně potká. S Markem prožije krásné prázdniny, první milostné dobrodružství, ale také první zklamání... To,
17.15 Válečný kůň – USA 2011 / 150 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
že pravá láska nikdy neodkvete, zjišťuje i Maruščin dědeček Vlastimil. Po letech potkává svoji dávnou lásku Libuš20.00 Můj týden s Marilyn – USA, Velká Británie 2011 / 99 min. / 80, 90 Kč
ART ku. Jsou jako dva mladí zamilovaní blázni. Je to láska s vůní
marihuany. Vtipná a svérázná důchodkyně Libuška totiž na
1. čt 16.00 Červené střevíčky – Velká Británie 1948 / 135 min. / titulky / na průkaz ZF zdarma
ZF stará kolena propadla této léčivé bylině... Honza je Maruščin soused i nejlepší kamarád. Je přistižen svou matkou
Zdenou, jak se líbá v autě s mužem. Úspěšná manažerka se
18.30 Železná lady – Velká Británie 2011 / 105 min. / titulky / D-Cinema / 100 Kč
však nehodlá smířit se synovou orientací. Rozhodne se ho
předělat na „normálního chlapa“. To ale přináší jen spous20.30 Vítěz Filmjukeboxu č. 7 (David Fincher) – hlasovat můžete do 14. 2. na www.filmjukebox.cz
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 manžel2. pá 17.30 Happy Feet 2 3D – USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 120 Kč
ky život ušlápnutého muže, který se jednou za čas, když je
pod vlivem alkoholu, odhodlá k neúspěšné domácí vzpou20.00 Železná lady – Velká Británie 2011 / 105 min. / titulky / D-Cinema / 100 Kč
ře... Nečekaným propletením osudů všech hlavních hrdinů

Naše tipy

Filmové premiéry a novinky
vznikne spousta humorných, absurdních, zapeklitých i dojemných situací okořeněných jemnou nadsázkou a ironií.
Přesně tak, jak se to i v životě stává.

Mupeti

The Muppets / USA 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 100 Kč
Režie: JAMES BOBIN / Hrají: Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper, Zach
Galifianakis, Emily Blunt, Ed Helms, Selena Gomez, John Krasinski ad.
Walter, největší fanoušek Mupetů na světě, jenž je na dovolené se svými přáteli Garym (Jason Segel) a Mary (Amy
Adams) z amerického Maloměsta, odhalí zákeřný plán
ropného magnáta Texe Richmana (Chris Cooper), který se
chystá srovnat se zemí Mupetí divadlo a těžit ropu, nedávno objevenou přímo pod tímto bývalým působištěm Mupetů. Aby Walter, Mary a Gary mohli zorganizovat největší
televizní mupetí maraton v dějinách a pokusili se tak získat
deset milionů dolarů, potřebných na záchranu divadla, musejí společně s Kermitem nejprve znovu sjednotit všechny
Mupety, kteří se mezitím vydali za vlastním štěstím: Fozzie
v současné době vystupuje s revivalovou skupinou Moopeti v casinu v Renu, slečna Piggy pracuje jako editorka módní
rubriky pro plnoštíhlé v pařížském Vogue, Zvíře je pacientem kliniky v Santa Barbaře, která svým klientům pomáhá
zvládat návaly hněvu, a Gonzo je bohatým podnikatelem v
oboru instalatérství a kanalizací. Film získal Phoenix Film Critics
Society Award v kategorii nejlepší rodinný film.

Artist

The Artist / Francie, Belgie 2011 / 100 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema
/ 90 Kč
Režie: MICHEL HAZANAVICIUS / Hrají: Jean Dujardin, Bérénice Bejo,
John Goodman, Missi Pyle, Penelope Ann Miller, James Cromwell ad.
Hollywood, 1927, George Valentin (Jean Dujardin) patří k
největším hvězdám němého filmu. Poznáte ho podle tenkého knírku, typické bílé kravaty a fraku. Jeho účinkování v
exotických příbězích o intrikách a hrdinských činech znamenalo velký úspěch pro filmové studio Kinograph, v jehož čele
stojí magnát Al Zimmer (John Goodman). Sláva Georgovi vynesla elegantní manželku Doris (Penelope Ann Miller), každý
den ho vozí do práce oddaný šofér Clifton (James Cromwell)
a vítá ho vlastní usměvavá tvář z plakátů Kinographu. Na filmové premiéře spontánně reaguje na bouřlivé davy fanoušků a reportérů. Jakoby svým postavám z oka vypadl a jeho
hvězdná kariéra se zdá neohrozitelná. Hollywood však brzy
ovládne nový fenomén: mluvený film. George touto technickou novinkou opovrhuje a označuje ji za nevkusné pobláznění. V roce 1929 chce Kinograph úplně zastavit výrobu němých filmů a George se musí rozhodnout: buď přijme
zvuk, jako to udělala mladá vycházející hvězda Peppy Miller,
nebo bude riskovat pád do zapomnění. The Artist představuje upřímný a zábavný návrat do klasického amerického filmu. Jean Dujardin získal za svůj výkon v tomto filmu cenu
v kategorii nejlepší herec v hlavní roli na festivalu v Cannes.
Děj se odehrává v Los Angeles, v čase postupného doznívání hollywoodského němého filmu. The Artist je příběhem
charizmatického herce, který těžko snáší příchod mluveného filmu. Snímek má prvky komedie, milostného příběhu a
melodramatu a svým zpracováním je oslavou černobílého
němého filmu, který je postavený na vizuálním zážitku, hercích a jedinečné hudbě. Film získal 3 Zlaté Glóby 2012 a nyní má 10
nominací na Oscar.

Monstra oceánů 3D - pravěké
dobrodružství

Sea Monsters: A Prehistoric Adventure / USA 2007 / 40 min. / přístupný /
dabing / 3D-Cinema / 80 Kč
Režie: SEAN MACLEOD PHILLIPS / Hrají: Liev Schreiber, C. Vinciguerra ad.
V naučném 3D filmu z dílny National Geographic ožívají výjimeční mořští plazi z éry dinosaurů. Úžasná zvířata
od dlouhokrkého Styxosaura a šestimetrové „buldočí“ ryby
Xiphactinuse až po Tyranousaura Rexe oceánů - dvanáctimetrového predátora Tylosaura - podněcují představivost všech diváků. Hudba k filmu, na které spolupracovali
Richard Evans, David Rhodes a Peter Gabriel, přenáší diváka na pozoruhodný výlet do relativně neprozkoumaného světa „ostatních dinosaurů“, plazů, kteří žili pod vodou.

Modrý tygr

ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 85 Kč
Režie: PETR OUKROPEC / Hrají: Linda Votrubová, Jakub Wunsch, Bára Hrzánová, Jan Hartl, Daniel Drewes, Libuše Havelková, Jan Vondráček ad.
Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie. Středobodem všeho dění je
trochu zapomenutá, ale stále kouzelná botanická zahrada,
ukrytá uprostřed hlučícího města. Dva kamarádi Johanka
a Matyáš žijí bezstarostně mezi tropickými rostlinami společně s mluvícím papouškem a svými svéráznými rodiči v
podání Báry Hrzánové a Jana Hartla. Když se ambiciózní
starosta Rýp rozhodne zbourat zahradu, aby na jejím místě mohl postavit úplně novou čtvrť, přímo na křižovatce
se objeví tajemný modrý tygr. Ten se s dětmi vydá na magickou cestu záchrany jejich jedinečného světa. Částečně
animovaný film je adaptací stejnojmenné dětské knížky Terezy a Juraje Horváthových. Vznikl jako režijní debut Petra
Oukropce, producenta filmů Návrat idiota nebo Děti noci a
pod režijní supervizí Bohdana Slámy.

Válečný kůň

War Horse / USA 2011 / 150 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 110 Kč
Režie: STEVEN SPIELBERG / Hrají: Jeremy Irvine, David Thewlis, Emily Watson, Tom Hiddleston, Stephen Graham, David Kross ad.
Působivý příběh mladého chlapce jménem Albert a jeho milovaného koně Joeyho se odehrává na samém počátku první světové války. Joey je Albertovým otcem prodán britské
jízdě a následně poslán na frontu, kde začíná jeho pozoruhodná pouť na pozadí velké války. Navzdory překážkám, kterým je na každém kroku nucen čelit, Joey ovlivňuje a mění
životy všech, se kterými se na své pouti setká. Albert, který
na svého přítele nedokáže zapomenout, opouští domov a
vydává se na francouzská válečná pole, aby zde svého koně
našel a přivedl ho zpátky domů. Snímek obdržel 2 nominace na
Zlatý Glóbus, neproměnil je však. Nyní má 6 nominací na Oscar.

Žena v černém

The Woman In Black / Velká Británie, Kanada 2012 / 95 min. / od 15 let /
titulky / D-Cinema / 110 Kč
Režie: JAMES WATKINS / Hrají: Daniel Radcliffe, Ciarán Hinds, Janet McTeer,
Roger Allam, Shaun Dooley, David Burke ad.
Arthur Kipps je ovdovělý právník, který dovolil svému zármutku, aby ohrozil jeho kariéru. Proto byl poslán do vzdálené vesnice vyřešit záležitosti nedávno zesnulého podivína.
Po příjezdu mu však brzy dojde, že všichni chtějí udržet jakési neblahé tajemství pod pokličkou. Zdejší obyvatelé se
snaží odvést Kippse od poznání tragické historie. To se jim
ale ne zcela podaří. Arthur se dozví, že dům patřil jeho klientovi, který byl pronásledován duchem ženy, jež je stále
rozhodnutá najít někoho a něco, co ztratila... a nikdo včetně
dětí není v bezpečí před její pomstou.

Můj týden s Marilyn

My Week with Marilyn / USA, Velká Británie 2011 / 99 min. / 90 Kč
Režie: SIMON CURTIS / Hrají: Michelle Williams, Eddie Redmayne, Kenneth
Branagh, Judi Dench, Emma Watson, Dominic Cooper ad.
Film nabízí neobvykle intimní pohled na hollywoodskou
ikonu a její spontánní emotivní vztah s mladým mužem,
který jí rozuměl víc než kdokoliv jiný. Začátkem léta 1956
vkročila americká herečka Marilyn Monroe poprvé na britskou půdu. Během svatební cesty s manželem Arthurem
Millerem, známým americkým dramatikem, přijela Monroe
do Anglie natáčet snímek Princ a tanečnice. To samé léto se
třiadvacetiletý Colin Clark poprvé v životě zúčastnil filmového natáčení. Clark, čerstvý absolvent Oxfordu, měl ambice stát se filmovým režisérem, ale zatím se musel spokojit
s drobnými produkčními pracemi. O čtyřicet let později sepsal ve formě deníku svoje zážitky z tohoto natáčení a knihu nazval: „Princ, showgirl a já“. Jenže jeden týden v jeho
zápiscích chyběl. Teprve po několika letech Clark prozradil
proč. V dalším pokračování životopisu s názvem „Můj týden
s Marilyn“ popisuje skutečný příběh jednoho nezapomenutelného týdne, který strávil ve společnosti největší světové
hvězdy…týdne s Marilyn. Film získal Zlatý Glóbus 2012 v kategorii nejlepší herečka (muzikál, komedie). Nyní má 2 nominace na Oscar.

ART

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

Čertovské a hastrmanské pohádky
středa 15. 2. 15.30 hod.

Československo / 62 min. / přístupný / 30, 40 Kč
Pásmo pohádek: O statečné princezně, Pohádka o kozlu
Kokešovi, Čertovský gramofon, Vodnická pohádka, O vodníku
Čepečkovi, Vodník ve mlýně.

Modrý tygr

hereckém výkonu vycházející hvězdy Michaela Fassbendera (s režisérem McQueenem spolupracoval již na filmu
Hlad), který je průběžně oceňován kritiky na celém světě.
Ocenění: Volpiho pohár za nejlepší mužský herecký výkon na MFF
v Benátkách 2011 (Michael Fassbender). Cena FIPRESCI na MFF v
Benátkách 2011. Nominace na Zlatý glóbus za nejlepší mužský
herecký výkon (Michael Fassbender).

neděle 26. 2. 15.30 hod.

ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 75, 85 Kč
Režie: PETR OUKROPEC / Hrají: Linda Votrubová, Jakub Wunsch,
Bára Hrzánová, Jan Hartl, Daniel Drewes, Lenka Vychodilová ad.

Drive
čtvrtek 23. 2.
18.00 hod.

Papírová sluníčka

USA 2011 / 95 min. / od 15
let / D-Cinema / titulky / 50,
60 Kč
Režie: NICOLAS WINDING
REFN / Hrají: Ryan Gosling,
Bryan Cranston, Carey Mulli- Hypnotické (po vylezení z kina mluvil
gan, Christina Hendricks, Ron o soundtracku téměř každý), lpící na
Perlman, Oscar Isaac ad.
detailech (kamera, zvuk) a neustále
Říkají mu Řidič. Přes jdoucí proti zavedeným diváckým
den je filmovým kaska- očekáváním. Když jsem se zvedl ze
dérem, po nocích si sedačky, lil ze mě pot proudem a nepřivydělává jako nájem- bylo to jen tím vedrem v sále.
ný řidič zločineckých Isherwood - www.csfd.cz
gangů. Nezajímá ho, o
jakou práci ten večer zrovna jde, řítí se nocí s policejními
vozy v zádech. Shannon je Řidičovým učitelem i manažerem,
který se ho snaží dohazovat filmovým režisérům i zlodějům,
kteří za něj jsou ochotni dobře zaplatit. Shannon má v plánu
koupi vozu, ve kterém by se Řidič mohl zúčastnit profesionálních závodů. Navrhne, aby se investorem stal Bernie Rose,
místní boháč s pochybnými zdroji příjmů. Samotářskému a
ze svého dvojího života značně rozpolcenému Řidiči zcela
změní život náhodné setkání se sousedkou Irene, se kterou tráví stále více času. Vše se však změní, když je z vězení
propuštěn Irenin manžel Standard. Řidič se s ním domluví
na poslední loupeži, která Standardovi umožnit splatit dluh,
kvůli kterému ho vydírají gangsteři. Ukáže se však, že šlo
o nastraženou past a Standard při přestřelce umírá. Vše se
začíná komplikovat, a aby Řidič ochránil sebe i Irene, musí
udělat to, co umí nejlépe – řádně šlápnout na plyn. Režisér
filmu Nicolas Winding Refn získal na filmovém festivalu v Cannes 2011
cenu za nejlepší režii. Film obdržel nominaci na Zlatý Glóbus 2012 v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli (Albert Brooks), neproměnil ji však.

neděle 19. 2. 14.30 hod.

Šedý zimní čas si rozzáříme výrobou papírových
sluníček, které nám vykouzlí nejen úsměv na rtech,
ale také ozdobí náš pokojíček.

Mupeti
neděle 19. 2., středa 22. 2. 15.30 hod.

The Muppets / USA 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 90, 100 Kč
Režie: JAMES BOBIN / Hrají: Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper,
Zach Galifianakis, Emily Blunt, Ed Helms, Selena Gomez ad.
Walter, největší fanoušek Mupetů odhalí zákeřný
plán ropného magnáta Richmana, který se chystá
srovnat se zemí Mupetí divadlo. Aby Walter mohl zorganizovat největší televizní mupetí marato a pokusil
se tak získat deset milionů dolarů, na záchranu divadla, musí nejprve znovu sjednotit všechny Mupety,
kteří se mezitím vydali za vlastním štěstím.

Zimní obrazy
neděle 26. 2. 14.30 hod.

Krásnou pohádkovou zimu plnou sněhu a vloček si
děti nakreslí poslední únorový Malovásek. Využijeme
barvy a velké papíry a zjistíme, jak vypadá pravá zima
očima dětí.
Malovásek a Animásek
finančně podporuje

Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr?
Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie.

Happy Feet 2 3D
středa 29. 2. 15.30 hod.

USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 100, 120 Kč
Režie: GEORGE MILLER / V českém znění: Vojtěch Kotek, Tereza Bebarová, Jináš Zima, Michal Suchánek, Richard Genzer ad.
Mumble, mistr stepu, má problém, protože jeho drobounký syn Erik odmítá tančit. Erik utíká pryč, kde
potká tučňáka Mocného Svena, který umí lítat!

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. ŽE JSTE NESTIHLI ZAČÁTEK? NEVADÍ – ZAČNĚTE OD POLOLETÍ
S NOVÝMI PROJEKTY!

Výstavy
Práce dětí: Malovásek a Animásek
2011/2012
31.1. - 12.3. / kavárna a sál kina Hvězda
Výtvarné práce malých autorů kina Hvězda za období září 2011 - leden 2012. Výstava započne u prémiových
představení „S vízem do kina“ v úterý 31. 1. od 14.30 hod.

Filmový kouzelník
Karel Zeman
1.2.- 12.3. / foyer kina Hvězda

Výstava je tvořena 38 fotografiemi formátu
1000x700 mm a třemi stejně velkými textovými panely. Autorem průvodního textu o Zemanově tvorbě
je filmový historik PhDr. Pavel Taussig. Expozice mapuje Zemanovu tvorbu ve zlínském filmovém studiu
mezi léty 1945 až 1980. Prostřednictvím černobílých
snímků připomíná Zemanovy nejznámější filmy
hrané, kombinované i animované. Výstavu připravila
společnost Filmfest, s. r. o., pořadatel Mezinárodního
festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně v souvislosti s retrospektivní přehlídkou filmů Karla Zemana
v roce 2010. Světovým metropolím ji v minulosti
představila ve spolupráci s Českými centry (Paříž, Madrid, Soul, Stockholm, Sofii ad.) Na výstavu je možné po
předchozí domluvě s organizátorem konat také školní prohlídky v dopoledních hodinách.

Koncerty
pátek 9. 3. 20.30 hod. / klub Mír

Michal Prokop a Framus
Five + host: Petr Skoumal

Turné k nové desce Operace „Kindigo!“ jedou Midi
Lidi spolu se slovenskou stylově spřízněnou kapelou PPE (Puding pani Elvisovej)... Midi Lidi jsou
spíš než kapelou audiovizuálním uměleckým projektem, který kombinuje hudební produkci se speciálně
vytvořenými videoprojekcemi. Skupinu tvoří hudebníci Petr Marek, Markéta Lisá, Prokop Holoubek
a autoři videa Filip Cenek, Magdalena Hrubá, VJ
Kolouch. Midi Lidi hrají energické a taneční elektro. Zvuky z počítačů se mísí s živým zpěvem česky
psaných textů. I když je skupina díky charakteru své
produkce asi atraktivnější na pódiu, jejich muzika se
hraje i na Rádiu 1 nebo zazněla ve filmu Protektor.
Kromě tohoto soundtracku vydala skupina ještě dvě
klasické desky. Loni, přesněji 30. září, spatřila světlo
světa nová deska Operace “Kindigo!”, která je podle
kapely ve srovnání s předešlou „Hastrmans…“ plná
optimismu!
www.midilidi.cz
Vstupné: předprodej 100 Kč, 140Kč (na průkazku ART 70 / 110 Kč)
Předprodejní místa: pokladna kina Hvězda, MIC UH, Record
UH, ag. Vichr UH, klub Mír; panský dvůr Uh. Brod, KD Veselí n. M.

V pátek 20. 4. vystoupí v sále kina Hvězda jeden z
nejvýraznějších českých rockových autorů a zpěváků
Michal Prokop se skupinou Framus 5 (včetně Luboše
Andršta a Jana Hrubého). Hostem večera bude Petr
Skoumal. Skupina Framus Five se ve svém prvním vrcholném období zaměřovala na soul a rhythm´n´blues
podle afroamerických vzorů. Skupina natočila dvě alba:
Blues In Soul (1968) s převzatým soulovým repertoárem
a česky zpívané Město Er (1971) s rozsáhlou titulní skladbou na text Josefa Kainara. V 80. letech Michal Prokop
skupinu obnovil a začalo šťastné období, které vyvrcholilo vynikajícím albem Kolej Yesterday (1984). Hned zkraje
90. let Michal Prokop opustil dráhu profesionálního
zpěváka a pustil se do politiky. V letech 1998 – 1999
připravoval a moderoval pro televizi Prima politickou
talk show Nic ve zlým, od roku 2000 má v České televizi pořad Krásný ztráty, který již politickou orientaci
daleko přesahuje... Během posledních bezmála dvaceti
let koncertoval Michal Prokop spíše sporadicky a to ve
dvou projektech: jednak v akustickém triu s kytaristou
Lubošem Andrštem a houslistou Janem Hrubým, jednak s širší skupinou Friends. Se zcela novým řadovým
albem Poprvé naposledy přichází Michal Prokop až v roce
2006 a fakticky se navrací zpět do centra pozornosti a
rozjíždí koncertní aktivity.
www.michalprokop.cz
Vstupné: předprodej 260 Kč, na místě 300 Kč
Předprodejní místa: pokladna kina Hvězda, MIC UH, Record UH,
ag. Vichr UH, klub Mír; Panský dvůr Uh. Brod, IC Hodonín, IC Zlín.
Lístky na koncert nebude možno rezervovat přes rezervační
systém MKUH.

Midi Lidi + PPE

Připravujeme / BABY BIO

pátek 20. 4. 19.30 hod. / kino Hvězda

Filmový klub ARTkino
- 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

Válečný kůň
úterý 28. 2.
19.30 hod.

Nová Průkazka ART na rok 2012 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.

Nevěstinec
středa 15. 2.
20.00 hod.

L’apollonide (Souvenirs de la
maison close) / Francie 2010 /
122 min. / od 15 let / titulky /
D-Cinema / 65, 75 Kč
Režie: BERTRAND BONELLO /
Hrají: Adele Haenel, Jasmine
Trinca, Hafsia Herzi, Noémie Dost těžký a vnitřně velmi depresivLvovsky, Céline Sallette ad.
ní film. Postrádá sice jednolitý děj,
Přelom 19. a 20. století dokáže ale udržet pozornost celou
- období velkých so- dobu. Osudy žen jsou hodně zajímavý
ciálních změn - posti- a smutný. Stávají se věcmi a doufají,
hl
také
proslulé že je někdo vykoupí. Celý film je zahapařížské
nevěstince. len do zvláštní atmosféry nevěstince,
Uzavřenému
světu, jenž je světem sám pro sebe a platí v
v němž se na jedné něm jistá pravidla... Herecký výkony
straně nabízela krása a do jednoho perfektní, vůbec jsem nepotěšení ale i ponížení měl problém uvěřit... Hodně zajímaa bolest, hrozil zákaz. vej zážitek a možná bych v budoucnu
Francouzský
režisér dal ještě opakovačku.
Bertrand
Bonello salala - www.csfd.cz
vyšel v příběhu o „vzpomínkách z nevěstince“ ze současné sociologické studie
o pařížských „domech lásky“ na přelomu století. Filmový
obraz prostitutek a jejich zákazníků zbavil lechtivého a
povrchního pozlátka, který nahradil o poznání živočišnější
atmosférou. Do popředí se dostávají autentické osudy
dívek, jejich rivalita i přátelství, ale i dobové volání po
obratu k rádoby humánnější společnosti. Film byl v Cannes
2011 nominován na Zlatou palmu.

ho vlastní usměvavá tvář z plakátů Kinographu. Na filmové
premiéře spontánně reaguje na bouřlivé davy fanoušků
a reportérů. Jakoby svým postavám z oka vypadl a jeho
hvězdná kariéra se zdá neohrozitelná. Hollywood však
brzy ovládne nový fenomén: mluvený film. George touto
technickou novinkou opovrhuje a označuje ji za nevkusné pobláznění. V roce 1929 chce Kinograph úplně zastavit
výrobu němých filmů a George se musí rozhodnout: buď
přijme zvuk, jako to udělala mladá vycházející hvězda Peppy Miller, nebo bude riskovat pád do zapomnění. The Artist představuje upřímný a zábavný návrat do klasického
amerického filmu. Jean Dujardin získal za svůj výkon v
tomto filmu cenu v kategorii nejlepší herec v hlavní roli na
festivalu v Cannes. Děj se odehrává v Los Angeles, v čase
postupného doznívání hollywoodského němého filmu.
The Artist je příběhem charizmatického herce, který těžko
snáší příchod mluveného filmu. Snímek má prvky komedie,
milostného příběhu a melodramatu a svým zpracováním
je oslavou černobílého němého filmu, který je postavený
na vizuálním zážitku, hercích a jedinečné hudbě. Film získal
3 Zlaté Glóby 2012: nejlepší film (komedie, muzikál), nejlepší herec
(komedie, muzikál) a nejlepší hudba. Nyní má 10 nominací na Oscar.

Stud
středa 22. 2.
20.00 hod.

Shame / Velká Británie 2011
/ 99 min. / od 18 let / titulky
/ 50, 60 Kč
Režie: STEVE MCQUEEN / Hrají: Michael Fassbender, Carey
Mulligan, James Badge Dale,
Krok za krokem k sebedestrukci. Žít
Nicole Beharie, Jennifer Butpro sebe. Bez závazků a bez významu.
ler ad.
Cynickou masku už ani neodkládáOsamělost,
frus- me, láska neexistuje a sex nás ničí.V
trace a sexuální závis- zásadě s McQueenem souhlasím a
lost v plné nahotě. těší mne, že nijak neslevil ze svého
Celosvětově úspěšný chladnokrevně pozorovatelského styFrancie, Belgie 2011 / 100
snímek Hlad (2008) lu, kdy s lidským tělem pracuje jako s
min. / od 12 let / titulky / Drežiséra Steva McQuee- výtvarným objektem spíše než jako
Cinema / 80, 90 Kč
na
prostřednictvím se schránkou na emoce. Brandon se
Režie: MICHEL HAZANAextrémního případu jim jinak důsledně brání a jenom díky
VICIUS / Hrají: Jean Dujardin,
vězně IRA a jeho sm- sestře, jediné osobě, k níž skutečně
Bérénice Bejo, John Good- Krásná němá filmová romance z dob,
rtící hladovky analy- něco cítí (snad zodpovědnost), si uvěman, Missi Pyle, Penelope kdy na hollywoodském kopci místo
zoval vztah individuál- domuje, jak křehký je krunýř, který
Ann Miller, James Cromwell, Hollywood stálo ještě Hollywoodní a společenské svo- ho ochraňuje. Vlastní zranitelnost
Beth Grant, Stuart Pankin, land. Hazanaviciusovi se povedlo
body jednotlivce. Ve tvrdohlavě odmítá akceptovat...
Bitsie Tulloch, Ed Lauter, dokonale oživit dnes už mrtvý
filmu Stud je hlavní Matty - www.csfd.cz
Malcolm McDowell ad.
hrdina Brandon v napkoncept němého filmu a vytvořit tak
Hollywood,
1927, dílo, které se určitě zapíše do filmové
rosto opačné situaci než Bobby Sands, hrdina Hladu - je to
George
Valentin historie...
úspěšný a finančně zajištěný mladý muž žijící v současném
(Jean Dujardin) patří Sofia - www.csfd.cz
New Yorku s absolutními možnostmi. I přesto, že jeho sok největším hvězdám
ciální status je velmi vysoký, Brandonova vnitřní spokoněmého filmu. Poznáte ho podle tenkého knírku, typické jenost a svoboda jsou deformovány do sexuální závislosti
bílé kravaty a fraku. Jeho účinkování v exotických příbězích a společenské i osobní frustrace. Stud je mrazivou analýo intrikách a hrdinských činech znamenalo velký úspěch zou vyprázdněnosti současné produktivní generace, ve
pro filmové studio Kinograph, v jehož čele stojí magnát Al které se neschopnost lásky, citu a komunikace s ostatZimmer (John Goodman). Sláva Georgovi vynesla elegant- ními transformuje do patologické závislosti na cyklicky
ní manželku Doris (Penelope Ann Miller), každý den ho se opakujících sexuálních aktivitách. Tento tematicky i
vozí do práce oddaný šofér Clifton (James Cromwell) a vítá vizuálně výjimečně naléhavý film je postaven na životním

Artist

úterý 21. 2.
20.00 hod.

War Horse / USA 2011 / 150
min. / od 12 let / titulky / DCinema / 100, 110 Kč
Režie: STEVEN SPIELBERG /
Hrají: Jeremy Irvine, David
Thewlis, Emily Watson, Tom
Hiddleston, Stephen Graham, I přes zdánlivě pomalejší tempo dosti
David Kross, Benedict Cum- stravitelný filmový zážitek. Steven
berbatch, Peter Mullan, Niels Spielberg je pan režisér a natočil
Arestrup, Patrick Kennedy, válečné drama podle svého gusta.
Nicolas Bro, Rainer Bock, Nebral ohled na širokou škálu publiRobert Emms, David Dencik, ka, ale na sebe a cítím, že War Horse
je natočený srdcem... Hodně silných
Toby Kebbell ad.
Působivý příběh mla- emočních scén, na které se stojí podídého chlapce jmé- vat a zamyslet se...
nem Albert a jeho mi- Pilda17 - www.csfd.cz
lovaného koně Joeyho
se odehrává na samém počátku první světové války. Joey
je Albertovým otcem prodán britské jízdě a následně
poslán na frontu, kde začíná jeho pozoruhodná pouť na
pozadí velké války. Navzdory překážkám, kterým je na
každém kroku nucen čelit, Joey ovlivňuje a mění životy
všech, se kterými se na své pouti setká. Albert, který na
svého přítele nedokáže zapomenout, opouští domov a vydává se na francouzská válečná pole, aby zde svého koně
našel a přivedl ho zpátky domů. Snímek obdržel 2 nominace na
Zlatý Glóbus, neproměnil je však. Nyní má 6 nominací na Oscar.

Můj týden s Marilyn
středa 29. 2.
20.00 hod.

My Week with Marilyn / USA,
Velká Británie 2011 / 99 min.
/ 80, 90 Kč
Režie: SIMON CURTIS / Hrají:
Michelle Williams, Eddie Redmayne, Kenneth Branagh,
Tak nějak krásně oldschoolově
Judi Dench, Emma Watson,
vykreslený příběh o zoufalé touze
Dominic Cooper, Julia Orpo lásce a ocenění - jak od mladého
mond, Dougray Scott, Derek Colina, tak především od Marilyn.
Jacobi, Zoë Wanamaker, Mi- Nejde nijak hluboko, ale to je možná
randa Raison, Philip Jackson, ku prospěchu. Michelle Williams hraToby Jones ad.
je tak skvěle, že místy zapomenete,
Film nabízí neobvykle jak že ta opravdová Marylin vlastně
intimní pohled na hol- vypadala...
lywoodskou ikonu a Seev - www.csfd.cz
její spontánní emotivní
vztah s mladým mužem, který jí rozuměl víc než kdokoliv
jiný. Začátkem léta 1956 vkročila americká herečka Marilyn Monroe poprvé na britskou půdu. Během svatební
cesty s manželem Arthurem Millerem, známým americkým dramatikem, přijela Monroe do Anglie natáčet
snímek Princ a tanečnice. To samé léto se třiadvacetiletý
Colin Clark poprvé v životě zúčastnil filmového natáčení.
Clark, čerstvý absolvent Oxfordu, měl ambice stát se filmovým režisérem, ale zatím se musel spokojit s drobnými produkčními pracemi. O čtyřicet let později sepsal ve
formě deníku svoje zážitky z tohoto natáčení a knihu nazval: „Princ, showgirl a já“. Jenže jeden týden v jeho zápiscích chyběl. Teprve po několika letech Clark prozradil proč.
V dalším pokračování životopisu s názvem „Můj týden s
Marilyn“ popisuje skutečný příběh jednoho nezapomenutelného týdne, který strávil ve společnosti největší
světové hvězdy…týdne s Marilyn. Film získal Zlatý Glóbus
2012 v kategorii nejlepší herečka (muzikál, komedie) - Michelle Williams. Nyní má 2 nominace na Oscar.

BABY BIO
Le Havre
středa 22. 2.
10.00 hod.

Finsko, Francie, Německo
2011 / 93 min. / přístupný
/ titulky / D-Cinema / 50 Kč
Režie: AKI KAURISMÄKI /
Hrají: André Wilms, JeanPierre Darroussin, Jean Pierre Léaud, Kati Outinen, Tak tohle bych přirovnal k setkání s
Blondin Miguel, Elina Salo, osudovou ženou. To si takhle sednePierre Étaix, Laïka ad.
te, necháte dámu, kterou absloutně
„Příběh
sympatick- neznáte vyprávět a na konci setkání
ého čističe bot, který zjístíte, že jste se do ní zamilovali.
dávno rezignoval na Přesně takhle na mě zapůsobil i
své umělecké literární tento film. Jedním slovem přenádambice, se odehrává hera. Hrozně se mě líbilo, že film mě
ve
francouzském nevnucoval žádný názor a vše nepřístavním městě Le chával na mě jak si přeberu chování
Havre. Hlavní hrdi- jednotlivých postav a vývoj příběhu.
na Marcel Marx žije Film, který má v sobě tolik dobra,
šťastně ve své čtvrti vnitřní lidský krásy a zvláštně pros milovanou ženou míchanou atmosféru starých časů se
Arlettou, tráví čas ve současností a to jak časů filmových
svém oblíbeném baru, tak reálných, že nejde jinak než odaž do okamžiku, kdy cházet ze sálu s příjemný pocitem. Je
mu osud vrhne do ces- sice teprve leden, ale Le Havre je pro
ty třináctiletého africk- mě vážným aspirantem na film roku.
ého mladíka na útěku. Mimořádně intenzivní zážitek, který
se s každou příbývající minutou ještě
Marcel se rozhodne
více násobil a pokud někoho občas
zachovat jako správný
z týhle doby bolí na duši, tak tenhle
muž a chlapce uchránit
film je na takovou bolavou duši ten
před policií a následnejlepší recept.
nou deportací. StylEnšpígl - www.csfd.cz
izovaný film je natočen
s nadsázkou, nechybí v
něm smysl pro ironii a černý humor, tak typický pro celou Kaurismäkiho tvorbu. Atmosféra snímku a obrazová
koncepce je podřízena stylu filmu noir. Kaurismäki se v
poetice díla inspiroval slavnými francouzskými díly M.
Carného či J. P. Melvilla. Laskavý, melancholický až sentimentální snímek s nečekaně optimistickým vyústěním
navazuje na Kaurismäkiho dosavadní tvorbu, včetně
promyšlených momentů překvapení, nenápadného, ironického a místy i černého humoru, starosvětské galantnosti i jistého anachronismu. Všechny postavy mají osobité kouzlo. Vyprávění poukazuje mj. na nelehkou situaci
běženců i na to, jak empatie, solidárnost a nesobeckost
mohou udělat ze světa lepší místo. Atmosféru snímku
umocňuje civilní kamera Kaurismäkiho stálého spolupracovníka Tima Salminena. André Wilms ztělesnil postavu
spisovatele Marcela v Kaurismäkiho Bohémském životě
(1992, FP 8/93) a hrál i v jiných jeho filmech stejně jako
Kati Outinenová. Ve výrazných vedlejších rolích se objevují francouzské legendy Pierre Étaix a Jean-Pierre Léaud.
Snímek se setkal s úspěchem na prestižním festivalu v Cannes 2011,
kde byla považována za nejoptimističtější snímek v soutěži a pro své
kvality si odnesla cenu kritiky - FIPRESCI.

V první polovině března
připravujeme
Filmové premiéry

1. 3. - 4. 3. Železná lady
Velká Británie 2011 / Režie: PHYLLIDA LLOYD
1. 3. Vítěz Filmjukeboxu č. 7 - Ohlédnutí: David Fincher
hlasování do 14.2. na Filmjukebox.cz a vyberte si
svůj film
2. 3. Happy Feet 3D
USA 2011 / Režie: GEORGE MILLER
3. 3. Kocour v botách 3D
USA 2011 / Režie: CHRIS MILLER
4. 3. - 8. 3. Český lev 2011 (přehlídka nejlepších snímků)
ČR 2011
8. 3. - 14. 3. Čtyři slunce
ČR 2012 / Režie: BOHDAN SLÁMA
15. 3. - 21. 3. Probudím se včera + delegace tvůrců filmu
ČR 2011 / Režie: MILOSLAV ŠMÍDMAJER

ART

út 6. 3. Rozchod Nadera a Simin
Iran 2011 / Režie: ASGHAR FARHADI
st 7. 3. Soukromý vesmír
ČR 2011 / Režie: HELENA TŘEŠTÍKOVÁ
st 14. 3. Čtyři slunce
ČR 2012 / Režie: BOHDAN SLÁMA

Zlatý Fond

čt 1. 3. Červené střevíčky
V. Británie 1948 / Režie: MICHAEL POWELL
čt 8. 3. Josef Škvorecký a film + host Pavel Taussig
ČR 2012
čt 15. 3. Smoke
Německo, USA, Japonsko 1995 / Režie: WAYNE WANG,
PAUL AUSTER

Bijásek

ne 4. 3. Pásmo Čtyřlístek
Česko 1961 - 1993 / Režie: Z. MILER, I. RENČ ad.
st 7. 3. Kocour v botách 3D
USA 2011 / Režie: CHRIS MILLER
ne 11. 3. Vzpoura hraček
Česko 1946 - 1993 / Režie: K. ZEMAN, H.TÝRLOVÁ, B.
POJAR ad.

Více na www.mkuh.cz

Zlatý fond

Prémie ZF: Přelet nad Miloš Forman
kukaččím hnízdem +
bonus k osobnosti
M. Formana
* 18. 2. 1932, Čáslav

čtvrtek 16. 2.
16.00 hod.

USA 1975 / 134 min. / titulky / na průkazku ZF zdarma
Režie: MILOŠ FORMAN /
Hrají: Jack Nicholson, Louise Fletcher, Michael Berryman, Scatman Crothers,
Danny DeVito, Christopher
Lloyd, Will Sampson, Vin- Skutečně omračující film, alespoň
cent Schiavelli, Brad Dourif, pro ty, kterým v krvi zbylo trochu
Mimi Sarkisian, Sydney Las- rebelantství, nonkorfomity a smyslu
sick, Delos V. Smith Jr., Dean pro humor. Proč je vlastně všem tak
sympatická postava líného flákače,
R. Brooks ad.
Do
psychiatrické který předstírá malomyslnost, aby
léčebny přichází nový se vyhnul trestu a pracovnímu tábopacient. Randall Pat- ru? A jaktože se cítíme nejvíc doma
rick McMurphy byl na právě na tom nejtruchlivějším místě,
léčení poslán soudem. mezi blázny? Kde udělala Velká
On sám si z toho hlavu sestra chybu? (Tady se film dopustil
moc nedělá, protože podstatné odchylky od originálu,
se tím může vyhnout tím že z Velké sestry neudělal ďábelskou postavu, nýbrž jen nevědomou
pracovní farmě. Brzy
vykonavatelku zla, která se stále
však začíná zjišťovat,
domnívá, že pro své pacienty koná
že se nejedná o hotel,
to nejlepší.) Proč Náčelník mlčí, a
ale o léčebný ústav,
co tu vlastně pohledává? Forman, s
který má daná přesná oblibou vyzdvihující génie lidstva,
pravidla. Nad jejich nám tady ukazuje, že každý, ale
přísným dodržováním úplně každý člověk má stejnou cenu.
má bdít vrchní sestra Že špatné chování, nepřizpůsobivost,
Ratchedová. Ona a odlišnost ho jeho lidství nezbavuje,
Randall spolu začínají ba právě naopak, možná jen človést malou válku o věk se svobodnou vůlí je stále ještě
to, kdo oddělení ov- člověkem.
ládne. Počáteční ob- novoten - www.csfd.cz
div a respekt ostatních
pacientů se postupně začíná rozplývat, protože sestra
Ratchedová má hodně přesvědčivé metody a Randall si
brzy uvědomí, že na rozdíl od vězení může zůstat v ústavu navždy. Je třeba začít hrát novou hru… Film získal v roce
1976 pět Oscarů. Miloš Forman slaví 18. února 80 let!

Miloš
Forman
se
narodil 18. 2. 1932 v
Čáslavi. Rodiče zahynuli v koncentračním
táboře, on sám vyrůstal
v domově mládeže a
internátní škole pro
oběti 2. světové války
v Poděbradech, kde se
setkal např. s Ivanem
Passerem či s budoucím
polským režisérem Jerzym
Skolimowským.
Nepřijali ho na studium
DAMU, proto odešel na FAMU studovat obor scénáristika
a dramaturgie. Ve filmu Stříbrný vítr si zahrál vedlejší roli vojáka, před ukončením studia spolupracoval s Martinem
Fričem na veselohře Nechte to na mně (1955). Po absolutoriu krátce pracoval pro televizi, spolupodílel se na scénáři
filmu Štěnata (1957) a na režii filmu Alfréda Radoka Dědeček
automobil (1957)l, ve kterém hrál i vedlejší roli. Samostatně
režíroval až v roce 1963 svůj debut, který se uvádí pod
souhrnným názvem Konkurs. Prvním celovečerním filmem
je pak Černý Petr (1963), jenž získal mnohá zahraniční
ocenění. Následoval snímek Lásky jedné plavovlásky (1965).
V roce 1967 vznikl jeho snad nejznámější český film
Hoří má panenko. Po srpnu roku 1968 odchází Forman do
USA. Zde na sebe poprvé upozorní komedií Taking Off.
Následoval dokument Viděno osmi (1973) pojednávající
o olympijských hrách v Mnichově. V roce 1975 přichází
Formanův asi nejlepší snímek Přelet nad kukaččím hnízdem.
V roce 1979 natočil muzikál Vlasy, kultovní, nicméně trochu nedoceněné dílo. Za film Ragtime (1981) si vysloužil
nominaci na Zlatý Globus. V roce 1985 přišel se snímkem Amadeus. Film, který získal 13 nominací na Oscara, z
nichž 8 bylo proměněno ve zlatou sošku, mu mj. přinesl
druhého Oscara za režii. O rok později natočil Valmonta,
což je podle kritiky jediný vysloveně špatný Formanův
film. Po tomto neúspěchu chtěl s filmováním skončit. V
roce 1996, však po sedmi letech přichází se snímkem Lid
vs. Larry Flint o nekonečném boji pornomagnáta Larryho
Flinta za svobodu projevu. V roce 1999 natočil drama Muž
na měsíci, které je vlastně biografií neúspěšného amerického komika Andyho Kaufmana. Od října 2003 začíná Forman natáčet historické drama Embers. V posledních letech
na sebe Forman upozornil snímkem Goyovy přízraky (2006)
a divadelní hrou Dobře placená procházka... Miloš Forman je
potřetí ženatý. Má celkem čtyři syny, dvojčata Matěje a Petra se zpěvačkou Věrou Křesadlovou, narozené roku 1968.
Z posledního manželství s Martinou Zbořilovou má Andrewa a Jamese. Ač Miloš Forman není rodilý Američan
a ve Spojených státech začal tvořit až téměř ve 40 letech,
patří jistě mezi nejlepší americké tvůrce novodobé historie, jehož osamocení rebelové bojující za své názory
dokáží oslovit snad každého diváka.
Jiří “betty8” Punčochář (www.csfd.cz) - redakčně upraveno

