březen 1
1.–15. března
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

Naši březnoví hosté
V první polovině měsíce máte možnost zajít si ještě na několik Oscary
oceněných filmů (Železná lady, Rozchod
Nadera a Simin, vracíme i Fincherovo
Muži, kteří nenávidí ženy). Domáci největší hlasování o nejlepší snímky je
za dveřmi, ale my už si troufli několik
titulů z nominací Českého lva 2011 vybrat
a ve dnech 4. - 8. 3. vás k jejich sledování přizvat. A právě v rámci připomenutí české kinematografie na začátku
března (a současně i osobnosti Josefa
Škvoreckého) uvítáme prvního živého
hosta. K tématu české nové vlny a přínosu nedávno zemřelého spisovatele
přijede známý historik českého filmu
Pavel Taussig ve čtvrtek 8. 3.
Nebude to ale jediný pozvaný host.
V pátek 16. 3. uvítáme na vernisáži fotografií Osudové krajiny oceněných na
mnoha světových přehlídkách autora
Pavla M. Smejkala a o dva dny později, v
neděli 18. 3. pak očekáváme velkou delegaci herců a tvůrců ke snímku Probudím se včera v čele s domácí Evou Josefíkovou.
Hosty klubu Mír budou v pátek 9. 3.
Midi Lidi a slovenská předkapela PPE
(neopomeňte ani naši nabídku slevy
na unikátní filmový projekt Chemical
Brothers: Don‘t Think o den později, kde
můžete vstupenku z koncertu Midi
Lidi uplatnit.)
Josef Korvas

Midi Lidi + PPE
pátek 9. 3., klub Mír

Michal Prokop
a Framus Five
+ host: Petr Skoumal
pátek 20. 4., kino Hvězda

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

1. čt 16.00 Červené střevíčky – Velká Británie 1948 / 133 min. / od 12 let / přístupný / titulky / ZF zdarma, 50 Kč
ZF
18.30 Železná lady – Velká Británie 2011 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / D-Cinema / 100 Kč
20.30 Sedm (vítěz Filmjukeboxu č. 7) – USA 1995 / 127 min. / od 12 let / tit. / zdarma na průkazku ART (lze se koupit na místě za 60 Kč)
2. pá 16.00 Happy Feet 2 3D – USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 100 Kč
17.45 Signál – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 90 Kč
20.00 Železná lady – Velká Británie 2011 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / D-Cinema / 100 Kč
3. so 16.00 Kocour v botách 3D – USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
17.45 Železná lady – Velká Británie 2011 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / D-Cinema / 100 Kč
20.00 Láska je láska – ČR 2012 / 108 min. / přístupný / D-Cinema / 90 Kč
4. ne 14.30 Maňásci z papírových sáčků – zdarma
Malovásek
15.30 Čtyřlístek (pásmo animovaných pohádek) – Československo 1961-1993 / 70 min. / 30, 40 Kč
Bijásek
17.00 Signál – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 90 Kč
19.30 Železná lady – Velká Británie 2011 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / D-Cinema / 100 Kč
5. po 17.30 Perfect Days - I ženy mají své dny – ČR 2011 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
19.30 Odcházení – ČR 2011 / 97 min. / od 12 let / D-Cinema / 70, 80 Kč
ART
6. út 18.00 Alois Nebel – ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 50, 60 Kč
ART
20.00 Rozchod Nadera a Simin – Irán 2011 / 120 min. / přístupný / titulky / 65 Kč 75 Kč
ART
Filmové premiéry a novinky
7. st 10.00 West Side Story – USA 1961 / 152 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 50 Kč
Baby Bio
15.30 Kocour v botách 3D – USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 110, 130 Kč
Bijásek
Chemical Brothers:
Probudím se včera
ČR 2012 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
Don‘t Think
Režie: MILOSLAV ŠMÍDMAJER / Hudba: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Bla16.00 Animásek – USA 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 90, 100 Kč
Animásek
Japonsko, Velká Británie 2011 / 85 min. / 200 Kč / 180 Kč (studenti, ZF, ZTP) žek, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Nela Boudová, Petr Nárožný ad.
Železná lady
+ se vstupenkou z koncertu Midi Lidi 9.3. další sleva 30 Kč!
17.30 Poupata – ČR 2011 / 90 min. / od 12 let / D-Cinema / 70, 80 Kč
ART
čtvrtek 1. 3. - neděle 4. 3.
Režie: ADAM SMITH / Hrají: The Chemical Brothers ad.
Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena,
Nemysli. Nech to plynout. Návod na dokonalý prožitek
20.00 Soukromý vesmír – ČR 2011 / 83 min. / přístupný / D-Cinema / 60, 70 Kč
ART
která dokázala, že vysoká politika není jen výsadou
atmosféry s Chemical Brothers. Don’t Think je vůbec první
mužů. Film byl oceněn Zlatým Glóbem a dvěma Oscary.
projekt, který zachytil celé živé vystoupení Chemical Brothers ve filmové podobě, konkrétně jejich koncert v „japon8. čt 16.00 Farářův konec + host: Pavel Taussig – ČR 1968 / 95 + 30 min. / od 12 let / přístupný / ZF zdarma, 60 Kč
ZF
Čtyři slunce
ském Glastonbury“ – na Fujirock Festivalu, kde byli hlavčtvrtek 8. 3. - středa 14. 3.
ními hvězdami. Režisér filmu Adam Smith je dlouhodobý
18.00 Dům – ČR, Slovensko 2011 / 97 min. / od 15 let / D-Cinema / 70 Kč 80 Kč
ART
Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o
spolupracovník této elektronické legendy. Materiál byl natouze proměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak
táčen na dvacet kamer umístěných nejen uprostřed stage,
20.00 Čtyři slunce – ČR 2012 / 105 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů.
ale i přímo mezi fanoušky, tak aby dokonale zachytily jejich úhel pohledu a emotivní reakce provázející tuto jediChemical Brothers: Don‘t Think
nečnou show. Smith si doslova podmaňuje prostor festiva9. pá 16.00 Šmoulové 3D – USA, Belgie 2011 / 102 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
sobota 10. 3.
lu i jeho okolí a do záznamu dávkuje psychedelické vizuá- Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný
Legendární japonský Fujirock festival je dějištěm, kde
ly, které diváka ponoří do úchvatné atmosféry vystoupení. profesor češtiny Petr, díky třídnímu srazu uvědomí, že je18.00 Čtyři slunce – ČR 2012 / 105 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
režisér Adam Smith natočil unikátně pojatý film, zachyChemical Brothers a Adam Smith spolupracují už 18 let od diná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška.
cující živé vystoupení kultovní elektronické kapely The
samotných počátků kapely. Smith je autorem vizuálního Tehdy v sedmnácti letech, nenašel odvahu jí říct, že ji má
20.00 Muži, kteří nenávidí ženy – USA, Švédsko, Velká Británie 2011 / 158 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč
Chemical Brothers z Británie. Natáčeno na 20 kamer ve
konceptu – pozadí scénické show – pro jejich nejnovější rád a ona se pak navždy vytratila z jeho života. Petrovi se
špičkovém 7.1 Dolby Surround zvuku. Úžasné vizuální
loňské album Further. Legendární japonský Fujirock fes- naskytne jedinečná šance. Cestovat zpět v čase do svých
efekty!
tival je dějištěm, kde režisér Adam Smith natočil unikátně studentských let a vrátit se do června 1989, kdy chodil do
20.30 Midi Lidi + PPE – 100 Kč předprodej, 140 Kč na místě (na průkazku ART 70 / 110 Kč) / klub Mír
Koncert
pojatý film, zachycující živé vystoupení kultovní elektronic- třeťáku. Dostane možnost napravit, co promeškal. Jenže zaké kapely The Chemical Brothers z Británie. DON’T THINK je hrávat si s minulostí není jen tak. Návraty nejsou nikdy snad10. so 16.00 Alvin a Chipmunkové 3 – USA 2011 / 87 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 80 Kč
víc než pouhý koncertní záznam: Režisér rozmístil na pódi- né. Petr se dostává do změti komplikací a průšvihů, které naum i do davu dvacet kamer, film nahrál ve špičkovém zvu- štěstí řeší s vtipem, nadhledem a drzostí, kterou dobře zná
Železná lady
18.00 Čtyři slunce – ČR 2012 / 105 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
ku 7.1 Dolby Surround a nebál se zakomponovat vizuální od svých vlastních studentů. Postačí však tyhle zbraně na
The Iron Lady / Velká Británie 2011 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ /
výlety mimo časoprostor koncertu. 1. února 2012 měl film to, aby přesvědčil Elišku o svých citech a získal její lásku? V
D-Cinema / 100 Kč
premiéru v 500 kinech dvaceti zemí světa.
neděli 18. 3. od 17 hodin proběhne v kině Hvězda autoRežie: PHYLLIDAA LLOYD / Hrají: Meryl Streep, jim Broadbent, Antho20.00 Chemical Brothers: Don’t Think – Japonsko, V. Británie 2011 / 85 min. / 200 Kč / 180 Kč (studenti, ZF, ZTP)
gramiáda tvůrců filmu. Účast potvrdili Jiří Mádl, Miloslav
ny Head, Richard E. Grant, Olivia Colman, Roger Allam, Julian Wadham,
Šmídmajer, Eva Josefíková, Filip Cíl a Eliška Křenková. Od
Harry Lloyd ad.
11. ne 14.30 Malujeme voskovkami – zdarma
Malovásek
John Carter: Mezi dvěma
15:30 promítáme jiný snímek s Evou Josefíkovou v jedné z
Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena,
hlavních rolí: Čertovu nevěstu Zdeňka Trošky.
která dokázala, že vysoká politika není jen výsadou
15.30 Karel Zeman uvádí (pásmo animovaných filmů) – Československo 1956 – 1974 / 74 min. / 30, 40 Kč Bijásek mužů, se jako první žena stala premiérkou Spojeného krá- světy 3D
John Carter / USA 2012 / 137 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 165 Kč
lovství Velké Británie a Severního Irska. Svým nekomproRežie: ANDREW STANTON / Hrají: Taylor Kitsch, Mark Strong, Willem Damisním přístupem k politickému, ale i osobnímu životu,
17.00 John Carter: Mezi dvěma světy 3D – USA 2012 / 137 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 165 Kč
foe, Lynn Collins, Samantha Morton, Dominic West, Polly Walker ad.
získala přezdívku Železná lady. Film ukazuje Margaretino
jedenáctileté působení v pozici předsedkyně britské vlády,
Český lev 2011
20.00 Čtyři slunce – ČR 2012 / 105 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
její neústupnost a rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila
za politický vliv a moc. Volba obsadit do hlavní role Meryl
Perfect Days - I ženy mají své dny
Streepovou byla tou nejlepší, jakou mohla režisérka filmu,
12. po 17.30 Čtyři slunce – ČR 2012 / 105 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
pondělí 5. 3. 17.30 hod.
Phyllida Lloydová, udělat. Její výkon v roli slavné ministerČR 2011 / 108 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
ské předsedkyně je strhující, včetně napodobení Margare20.00 Signál – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 90 Kč
Originální komedie režisérky Alice Nellis, jejíž hlavní hrtina typicky charismatického hlasu. Také díky maskérům je
dinka nestihla dospět. 3 nominace
Streepová od Thatcherové téměř k nerozeznání. I to ocenila
13. út 17.30 Čtyři slunce – ČR 2012 / 105 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
Academie filmových umění a věd a nominovala Oscara za
Odcházení
nejlepší make-up. Meryl Streepová dosud obdržela 2 Oscapondělí 5. 3. 19.30 hod.
19.30 Muži, kteří nenávidí ženy – USA, Švédsko, Velká Británie 2011 / 158 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 70, 80 Kč
ART ry, je dvojnásobnou držitelkou ceny Emmy a za Železnou
ČR 2011 / 97 min. / od 12 let / D-Cinema / 70, 80 Kč
lady obdržela osmý Zlatý glóbus za nejlepší herečku v hlavKonec člověka. Konec epochy. Konec lásky. Film Václava
ní roli. Meryl Streepová byla za svůj výkon oceněna Zlatým Glóbem a
14. st 15.30 Happy Feet 2 3D – USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 80, 100 Kč
Bijásek
Havla. 12 nominací
Oscarem - nejlepší herečka v hlavní roli. Film získal také druhého Oscara za masky.
Alois Nebel
16.00 Animásek – animační dílny pro děti 9-15 let, začátečníky i pokročilé (16.00 -17.30 hod.)
Animásek
Film je založen na klasickém sci-fi románu od Edgara Rice
úterý 6. 3. 18.00 hod.
Burroughse a vypráví příběh Johna Cartera (Taylor Kitsch),
ČR 2011 / 87 min. / přístupný / D-Cinema / 50, 60 Kč
Čtyři slunce
17.30 John Carter: Mezi dvěma světy 3D – USA 2012 / 137 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 165 Kč
který je nevysvětlitelně dopraven na Mars, kde se zaplete
Adaptace kultovního komiksu Alois Nebel autorů JaroČR 2012 / 105 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
do konfliktu velkých rozměrů mezi obyvateli této planety
slava Rudiše a Jaromíra 99. 8 nominací
Režie: BOHDAN SLÁMA / Hrají: Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden,
20.00 Čtyři slunce – ČR 2012 / 105 min. / přístupný / D-Cinema / 100, 110 Kč
ART Aňa Geislerová, Klára Melíšková, Igor Chmela, Anička Bubeníková, Jiří
včetně Tarse Tarkase (Willem Dafoe) a úchvatnou princeznou Dejah Thoris (Lynn Collins). Ve světě, který je na pokraji
Poupata
Mádl, Jana Plodková, Klára Pollertová-Trojanová, Marie Ludvíková ad.
kolapsu, objeví Carter, že přežití Barsoomu a jeho obyvatel
středa 7. 3. 17.30 hod.
15. čt 16.00 Smoke – Německo, USA, Japonsko 1995 / 112 min. / od 12 let / titulky / ZF zdarma, 50 Kč
ZF Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodije v jeho rukách.
ČR 2011 / 90 min. / od 12 let / D-Cinema / 70, 80 Kč
ny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze proO touze vymanit se z osudově daného prostředí a uskuměnit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou
18.15 Ghost Rider 2 3D – USA, Spojené arabské emiráty 2011 / 95 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 155 Kč
tečnit svůj sen o normálním životě. 10 nominací
děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů. Téměř čtyřicetileGhost Rider 2 3D
tý, ale pubertou doposud zmítaný otec od rodiny Jára (Ja20.00 Probudím se včera – ČR 2012 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
Ghost Rider: Spirit of Vengeance / USA / Spojené arabské emiráty 2011 /
Soukromý vesmír
roslav Plesl) se stále nepoučil z vlastních chyb a jeho úlety
95 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 155 Kč
středa 7. 3. 20.00 hod.
s sebou přinášejí komické momenty. S partnerkou Janou
Režie: MARK NEVELDINE, BRIAN TAYLOR / Hrají: Nicolas Cage, Violante PlaČR 2011 / 83 min. / přístupný / D-Cinema / 60, 70 Kč
(Anna Geislerová) vychovávají dvě děti. Starší z nich je do16. pá 16.00 Lorax 3D – USA 2012 / 94 min. / přístupný / dabing / 3D Cinema / 130 Kč
cido, Ciarán Hinds, Idris Elba, Johnny Whitworth, Christopher Lambert ad.
Helena Třeštíkové zachytila v ohromující šíři život členů
spívající syn z Járova prvního manželství Véna (Marek ŠáV pokračování světově úspěšného hitu Ghost Rider z roku
obyčejné české rodiny od 70. let až do současnosti.
cha), který v příběhu sehraje klíčovou roli po boku staršího
17.00 Pavel Maria Smejkal: Osudové krajiny – (16. 3. – 15.4.) / foyer kina Hvězda
Výstava
2007 se Johnny, který stále bojuje se svou kletbou ďáblova
kamaráda, punkáče Jerryho (Jiří Mádl). Jana prožívá krizi v
lovce, skrývá na vzdáleném místě ve východní Evropě, když
Dům
manželství, ta vyvrcholí v momentě, kdy Járu vyhodí z prá18.30 Ghost Rider 2 3D – USA, Spojené arabské emiráty 2011 / 95 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 155 Kč
si ho najme tajná náboženská sekta, aby zachránil mladého
čtvrtek 8. 3. 18.00 hod.
ce a ona si najde milence (Igor Chmela). Lavinu nečekaných
chlapce (Fergus Riordan) před ďáblem (Ciarn Hinds). NejČR, Slovensko 2011 / 97 min. / od 15 let / D-Cinema / 70 Kč 80 Kč
událostí z povzdálí sleduje a možná nakonec ovlivní místní
dříve se Johnny zdráhá přijmout zodpovědnost Ghost RiDům je intimním dramatem otce a dcery, příběhem o
guru Karel, jehož ztvárnil v nezvyklé herecké poloze Karel
20.15 Probudím se včera – ČR 2012 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
dera, ale je to jediný způsob, jak ochránit chlapce a jediná
lásce, střetu snů různých generací a neutuchající touze
Roden. Nový film mezinárodně ceněného režiséra Bohmožnost pro něj, jak se navždy zbavit kletby.
po svobodě. 2 nominace
dana Slámy si odbyl světovou premiéru v soutěžní sekci
17. so 16.00 Lorax 3D – USA 2012 / 94 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
filmového festivalu Sundance ve Spojených státech.

Naše tipy

ART

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

Maňásci z
papírových sáčků
neděle 4. 3. 14.30 hod.

Karel Zeman uvádí

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 (Malgorzata Pikus) 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 (Marika Šoposká) touží po šťastném životě daleko od domova, s plným vědomím toho, že její jedinou nadějí je útěk
a zrada nejbližších. Syn Honza (Josef Láska) 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… 10 nominací na Českého lva 2011.

neděle 11. 3. 15.30 hod.

Československo 1956 – 1974 / 74 min. / 30, 40 Kč
Režie: PHERMÍNA TÝRLOVÁ, KAREL ZEMAN, BŘETISLAV POJAR ad.

První březnový Malovásek bude patřit těm
nejmenším. Děti si vyrobí jednoduché papírové
maňásky, které si můžou odnést domů.

Čtyřlístek
neděle 4. 3. 15.30 hod.

Československo 1961-1993 / 70 min. / 30, 40 Kč
Režie: ZDENĚK MILER, EDUARD HOFMAN, IVAN RENČ ad.
Pásmo animovaných pohádek: Krtek a lízátko, Kropáček
má angínu, O pardálu, který voněl, Pes na stopě, Pošťácká
pohádka, Dorotka a hvězda.

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

Puss In Boots / USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 110, 130 Kč
Režie: CHRIS MILLER / Hrají (v českém znění): Aleš Procházka,
David Suchařípa, Tereza Bebarová ad.
Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který měl
za pár peněz sprovodit ze světa Shreka. Přesto
se z Kocoura v botách časem stala s přehledem
nejpopulárnější postava téhle ságy. A když se jeho
sláva „dotkla hvězd“, dostal za odměnu vlastní filmový příběh.

Malujeme
voskovkami
neděle 11. 3. 14.30 hod.

Voskovkami si namalujeme vaše oblíbené hračky.

Malovásek a Animásek
finančně podporuje

Pásmo animovaných pohádek: Pan Prokouk hodinářem,
Magnetová hora, V zemi obrů, Korálková pohádka, Vlněná
pohádka, Jak je svět zařízen, Jak jedli vtipnou kaši. Den
před ukončením výstavy k osobnosti Karla Zemana
uvádíme pásmo filmů spojených s jeho osobou nebo
ateliéry na zlínském Kudlově.

USA 2011 / 90 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 80, 100 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.

Výstavy
Filmový kouzelník
Karel Zeman
1. 2.- 12. 3. / foyer kina Hvězda

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.

Pavel Maria Smejkal:
Osudové krajiny
(Fatescapes)
16. 3. - 15. 4. / foyer kina Hvězda

Výstava představuje výběr z tvorby Pavla Márie
Smejkala za posledních deset let a poukazuje na
jeho fascinaci historií a samotným médiem fotografie. Práce se vždy týkají reprezentační funkce tohoto hlavního obrazového média, našich možností
tuto obrazovou zprávu číst a interpretovat, jako i
číst a interpretovat další vztahy a konotace, které
se na historické fotografie navázali v průběhu
vývoje fotografie jako takové. Název výstavy
přebírá jméno jeho nejznámější série Fatescapes,
která byla vybraná Martinem Parrem na výstavu
From Here On do programu posledního ročníku
mezinárodního festivalu v Arles a následně publikovaná v mnoha časopisech po celém světě.
Vernisáž v pátek 16.3. od 17.00 hodin proběhne
formou komentované prohlídky.

Koncerty
Midi Lidi + PPE
pátek 9. 3. 20.30 hod. / klub Mír

Michal Prokop a Framus
Five + host: Petr Skoumal
pátek 20. 4. 19.30 hod. / kino Hvězda

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. Tvoří jej hudebníci
Petr Marek, Prokop Holoubek a Tomáš Kelar a autoři
videa Filip Cenek, Magdalena Hrubá, VJ Kolouch. 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.

Soukromý vesmír

Happy Feet 2 3D
středa 14. 3. 15.30 hod.

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 (alba Blues In Soul a Město Er).
V 80. letech Michal Prokop skupinu obnovil a začalo
šťastné období, které vyvrcholilo vynikajícím albem
Kolej Yesterday (1984). Během posledních bezmála dvaceti let koncertoval Michal Prokop spíše sporadicky. Se
zcela novým řadovým albem Poprvé naposledy přichází
až v roce 2006 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.
Vstupenky na koncert nebude možno rezervovat přes rezervační
systém MKUH.

Připravujeme / BABY BIO

Sedm (vítěz Filmjukeboxu č. 7) Alois Nebel
čtvrtek 1. 3.
20.30 hod.

Se7en / USA 1995 / 127 min.
/ od 12 let / titulky / zdarma na průkazku FK (dá se
koupit na místě za 60 Kč)
Režie: DAVID FINCHER / Hrají: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, R.
Je hříchem závidět těm, jež dnes, v
Lee Ermey, Andrew Kevin
době filmového obžerství, teprve
Walker, John Cassini ad.
čeká zjištění příčiny hněvu jistého
Obžerství, lakota, le- detektiva, jenže svému chtíči po
nost, závist, hněv, pý- zopakování prvotního šoku z tohocha a smilstvo. Sedmý to pod kůži pozvolna pronikajícího
(jak jinak…) nejlepší (nikoliv líného) thrilleru neporučím
snímek vůbec podle - pýchu, předsudky a lakotu stranou:
hodnocení
serveru geniální!
ČSFD. Sedm smrtel- Matty - www.csfd.cz
ných hříchů, o nichž
kázali církevní hodnostáři ve středověkých kázáních s
varováním, jak mohou nábožné lidi odvádět od víry. Tyto
hříchy se objevily jako předloha spousty literárních, výtvarných či divadelních děl. Nyní vznikl vynikající a strhující film o dvojici nerovných detektivů, kteří řeší záhadnou sérii vražd, motivovaných zmíněným náboženským
kázáním. Díky originálnímu využití uvedených smrtelných
hříchů jako společného jmenovatele děsivé série vražd a
vytvoření fascinující atmosféry, představuje americký film
Sedm (Seven) jeden z nejpozoruhodnějších a zároveň
nejúspěšnějších snímků. Poručík William Somerset (Morgan Freeman), uznávaný ale poněkud unavený detektivní
veterán, pomalu končí svou kariéru, a nakonec ještě dostane poslední úkol - zaučit mladého a ambiciózního kriminalistu Davida Millse (Brad Pitt). Oba jsou nasazeni na
případ, který je neodvolatelně vtáhne do pomýleného a
zvráceného světa psychicky vyšinutého, ale inteligentního
a rafinovaného zločince Johna Doa (Kevin Spacey). Sedm
smrtelných hříchů slouží ve filmu jako katalyzátor dokonalých a cíleně motivovaných vražd.

Odcházení
pondělí 5. 3.
19.30 hod.

ČR 2011 / 97 min. / od 12 let /
D-Cinema / 70, 80 Kč
Režie: VÁCLAV HAVEL / Hrají:
Josef Abrhám, Dagmar Havlová - Veškrnová, Jaroslav
Dušek, Tatiana Vilhelmová,
Svým způsobem velice zábavná satira,
Eva Holubová ad.
která ve své panoptikální rozvernosti
Světově
uznávaný
navazuje na formální řešení filmů
dramatik a politik VáPavláskové, Brabce, Šteindlera nebo
clav Havel se poprvé Vachlera. Unikátní svět Havlova Odstane režisérem, aby cházení se stává přehlídkou figurek
převedl na filmové navzdory času, navzdory politickému
plátno hru, kterou zřízení a jen si dobírá vše kolem sebe.
s úspěchem uvedly V dokonalé symbióze ale naopak předomácí i zahraniční kvapivě nalezneme skvělé kostýmy a
scény. Setkání Václava příznačné herecké výkony. Solitéři sic
Havla s filmovou režií, do jednoho rámu nezapadají, leč celřečeno jeho slovy – v kový obraz je až žoviálně vtipný.
závěru jeho veřejné ka- NinadeL - www.csfd.cz
riéry - je poněkud symbolické. Jeho rodina, především v osobě jeho strýce Miloše
Havla, je úzce spojena s rozvojem československého filmu
a vybudováním domácího filmového průmyslu v období
první republiky, sám autor odmalička toužil stát se filmovým
režisérem, dobové poměry však mu zmařily jak studium,
tak naplnění této dlouholeté touhy. Zároveň je to poprvé,
kdy Václav Havel bude svou autorskou vizi sám interpretovat. Příběh filmu Odcházení je příběhem zlomového bodu
v lidském životě. Dr. Vilém Rieger po dlouhá léta zastával
funkci kancléře, nedávno však o ni přišel a zřejmě se s tím
neumí vnitřně vyrovnat. I když se snaží to nedat najevo, v
podstatě se mu zhroutil svět. Musí se vystěhovat z vládní
vily, která se už za ta léta stala jeho domovem, a musí se
účastnit nedůstojné procedury oddělování erárních věcí
od věcí soukromých. Zároveň - a hlavně - musí prožít rozklad svého okolí, svého “dvora”, a uvědomit si, jak málo ho
vlastně znal. Ve filmu nejde jen o odcházení jednoho politika z funkce, ale obecněji o sám fenomén změny: každou
vteřinu něco přichází a něco nenávratně odchází, nevíme
odkud se všechno vynořuje a ještě méně víme, kam se to
zanořuje. Vlastně jde o klasické téma dramatu, kterým
je konec. Konec člověka. Konec epochy. Konec nějakého
společenství. Konec lásky. 12 nominací na Českého lva 2011!

úterý 6. 3.
18.00 hod.

ČR 2011 / 87 min. / přístupný
/ D-Cinema / 50, 60 Kč
Režie: TOMÁŠ LUŇÁK / Hrají: Miroslav Krobot, Karel
Roden, Václav Neužil ml.,
Tereza Voříšková, Marie LudÚchvatné, hypnotizující a plné dojmů.
víková, Leoš Noha ad.
Film, o kterém se říká, že nemá děj,
Adaptace kultovního ale není to pravda. Film, který mne
komiksu Alois Nebel opět vytrhnul z letargie a nezájmu
autorů
Jaroslava o českou tvorbu. A jestliže šla část
Rudiše a Jaromíra 99, peněz ze Státního fondu pro podporu
k jehož realizaci použil a rozvoj kinematografie, pak říkám
režisér Tomáš Luňák jen houšť...
poprvé v české kin- gr8 escap - www.csfd.cz
ematografii rotoscoping, unikátní technologii kombinující kreslený a hraný film.
Příběh filmu 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 společně se svým otcem 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. Nebel se rozhodne vrátit zpátky do hor,
aby se znovu setkal s Němým a souboj s temnými stíny minulosti dovedl do konce. 8 nominací na Českého lva 2011.

Rozchod Nadera a Simin
úterý 6. 3.
20.00 hod.

Jodaeiye Nader az Simin
/ Irán 2011 / 120 min. /
přístupný / titulky / 65, 75 Kč
Režie: ASGHAR FARHADI
/ Hrají: Peyman Moaadi,
Leila Hatami, Sareh Bayat,
Shahab Hosseini, Merila Moje třetí setkání s Íránským filmem
Zare’i, Sarina Farhadi ad.
a opět trefa do černého. Rád se dozvíStrhující
manželské dám, jak se žije v pro mě tak odlišné
drama ze současného kultuře, jako je Irán. A vždy jsem přeIránu ukazuje, jak kvapen, že žádný dramatický rozdíl
fatálně mohou být nenacházím..
lidské osudy a rodin- brit84 - www.csfd.cz
né vztahy ovlivněny
společenskými před-sudky a přísným právním systémem.
Manželská dvojice, Nader a Simin, čelí životnímu rozhodnutí, které ovlivní nejen jejich vztah, ale především budoucnost dcery Termeh. Jedině pokud odejdou z Iránu, zajistí jí
svobodný život, ale Nader odmítá opustit vážně nemocného otce. A tak Simin nezbývá, než požádat o rozvod.
Jedinou zbraní matky a manželky v iránské společnosti je
vyčkávat. Jenže Nader, který se má náhle sám starat o dceru
i otce, selhává a zaplétá se do problémů se zákonem. Co
mělo být jen zkouškou vztahu se brzy prohloubí v opravdové drama. Film získal Oscara 2012 za nejlepší cizojazyčný film.

Poupata
středa 7. 3.
17.30 hod.

ČR 2011 / 90 min. / od 12 let /
D-Cinema / 70, 80 Kč
Režie: ZDENĚK JIRÁSKÝ / Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká,
Josef
Láska,
Kateřina Asi možná nejlepší letošní český film,
Jandáčková, Dana Syslová ad. byť byla produkce slabší. Je to rozTak trochu jiný vánoční hárané, neučesané, nahrubo tesané,
příběh… Film Poupa- ale kupodivu to funguje. Herecké výta postihuje svět zou- kony se pohybují od nuly ke stu, ale
falých sociálních vztahů neštěstí žádný, ani na jednom konci,
a charakterů, toužících nevybočuje do nesnesitelnosti...
se vymanit z osudově JanHecht - www.csfd.cz
daného prostředí a
uskutečnit svůj sen o normálním životě. Nevyhnutelná krutost, s jakou se příběhy všech postav prolínají, připomíná v

středa 7. 3.
20.00 hod.

době je Lisbeth Salan-derová (Rooney Mara), výstřední,
ale velmi efektivní detektiv společnosti Milton Security,
pověřena úkolem Blomkvista prověřit. Tento úkol má nakonec za následek to, že s Mikaelem spojí síly při vyšetřování
vraždy Harriet Vangerové. Ačkoliv se Lisbeth distancuje od
světa, který ji opakovaně zradil, její hackerské schopnosti
a dokonalé soustředění se ukáží jako zcela klíčové... Snímek
měl 2 nominace na Zlatý Glóbus a získal Oscara za střih.

Čtyři slunce
středa 14. 3.
20.00 hod.

ČR 2012 / 105 min. /
přístupný / D-Cinema / 100,
110 Kč
Režie: BOHDAN SLÁMA /
Hrají: Jaroslav Plesl, Marek
Šácha, Karel Roden, Aňa
Geislerová, Klára Melíšková, Igor Chmela ad.
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny
a jejích přátel z menšího města vypráví o touze proměnit
svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů. Nový film mezinárodně ceněného
režiséra Bohdana Slámy si odbyl světovou premiéru v soutěžní sekci
filmového festivalu Sundance.

BABY BIO
West Side Story

ČR 2011 / 83 min. / přístupný /
D-Cinema / 60, 70 Kč
Režie: HELENA TŘEŠTÍKOVÁ
/ Hrají: Helena Třeštíková,
Jana Kettnerová, Petr
Kettner, Jan Kettner, Anna
Točit jednu rodinu 37 let je bezesporu
Kettnerová-Jirásková ad.
časosběrný majstrštyk, ovšem MarceDějiny jedné rodUSA 1961 / 152 min. / od
la, René a hlavně Katka, byly emocioiny zaznamenala He12 let / titulky / D-Cinema
nálně mnohem vypjatější. Soukromý
lena Třeštíková ve vesmír vedle nich proto vypadá jen
/ 50 Kč
svém zatím nejdelším jako vytuněné a uměle natažené
Režie: JEROME ROBBINS,
časosběrném projektu. domácí video, kde posledních dvacet
ROBERT WISE / Hrají: NaFilm Soukromý vesmír minut budete zoufale koukat na
talie Wood, Richard Beymer, Muzikál, který má Styl. Pestrobanatáčela 37 let a zach- hodinky...
Russ Tamblyn, Rita Moreno, revné kostýmy a dekorace; v místy
ytila tak v ohromující DDS - www.csfd.cz
George Chakiris ad.
až pódiově strohé výpravě. Výtečné
šíři život členů jedné
Jedni si říkají Tryskáči taneční choreografie s legendární
obyčejné české rodiny od 70. let až do současnosti. Před a sdružují Američany hudbou, kterou tvoří jedny z nejkráskamerou se tu narodí, vyrostou a dospějí dohromady tři židovského, italského nějších melodií vůbec...
děti a jejich rodiče prožijí velkou část svého života. Zatímco a polského původu. Kass - www.csfd.cz
archivní záběry připomínají uměleckou kariéru Karla Gotta, Druzí
se
jmenují
významné okamžiky dobývání kosmu či zásadní politické Žraloci a tvoří je mladí Portoričané. Dva newyorské gangy,
proměny této země, deníky rodiny Kettnerových, které si nesmiřitelná nenávist a milenci, jejichž tragická smrt napo celou dobu pečlivě vedl otec rodiny Petr, nabízejí souk- konec přináší smíření. Když se studio Seven Arts v roce
romou alternativu velkých dějin. Jako statisíce dalších 1961 rozhodlo přenést na plátno broadwayský muzikálový
Čechů i Kettnerovi v éře nesvobody soustředili pozornost hit Arthura Laurentse a Jeroma Robbinse s hudbou Leona svůj „soukromý vesmír“.
narda Bernsteina, byl to krok velmi logický. Muzikál totiž
přinášel nejen vděčné a nadčasové téma tragické lásky,
ale svou aktualizací dokonale rezonoval s dobovými (a
vlastně také věčnými) problémy imigrace, koexistence
národnostních menšin a rasové integrace. Ocenění (1962):
Oscar – nejlepší film, režie, kamera, herec a herečka ve vedlejší roli,
kostýmy, střih, hudba, zvuk a výprava; Zlatý Globus – nejlepší film.
ČR, Slovensko 2011 / 97 min.
/ od 15 let / D-Cinema / 70
Kč 80 Kč
Režie: ZUZANA LIOVÁ / Hrají: Miroslav Krobot, Taťjana
Medvecká, Judit Bárdos,
Ester Geislerová, Marek Nevtíravost, slušný scénář, výborný
Geišberg, Lucia Jašková, Krobot, skvělá Medvecká, krásná
Marián Mitaš ad.
hlavní hrdinka, občasný jemný humor,
Dům je intimním dra- přesvědčivá romantická linka: to jsou
matem otce a dcery, všechno cihly, ze kterých byl postaven
15. 3. - 21. 3. Probudím se včera + delegace: J. Mádl, E. Josefíková,
M. Šmídmajer, F. Cíl, E. Křenková
příběhem o lásce, tento dům a to na pevných základech.
střetu snů různých Vitason - www.csfd.cz
ČR 2011 / Režie: MILOSLAV ŠMÍDMAJER
15. 3. - 17. 3. Ghost Rider 2 3D
generací a neutuchající
touze po svobodě. Imrich buduje svůj vlastní životní sen
USA 2011 / Režie: MARK NEVELDINE, BRIAN TAYLOR
– staví dům pro svoji mladší dceru Evu. Do stavby domu
16. 3. - 17. 3. , 21.3. Lorax 3D
projektuje všechny své sny a ambice, které ztratil v éře
USA 2012 / Režie: CHRIS RENAUD, KYLE BALDA
komunismu. Na rodinném dvoře však stojí rozestavěné
22. 3. - 25. 3. Zkrat
domy dva – první, nedokončený dům, měl patřit Evině
USA 2011 / Režie: STEVEN SODERBERGH
starší sestře Janě. Ta se ale otcovi vzepřela a Imrich ji i s
22. 3. Romeo a Julie (přímý přenos Královského baletu v Londýně)
23. 3. - 25. 3. Hurá do Afriky 3D
její rodinou ze svého života „vyškrtl“. Eva sní o tom, že po
maturitě konečně opustí „vězení dokonalého domova“ i
Německo 2010 / Režie: HOLGER TAPPE
život na maloměstě a konečně se vydá poznávat jiný svět.
23. 3., 25. 3., 28. 3. Miláček
Těžce nese otcovy starosvětské názory a jeho chování vůči
V. Británie ad. 2010 / Režie: D. DONNELLAN, N. ORMEROD
matce a sestře, chodí za školu, tajně se stýká se sestrou a
24. 3. Meruňkový ostrov
její rodinou, přivydělává si a dělá vše proto, aby mohla co
Slovensko 2011 / Režie: PETER BEBJAK
nejdříve „vypadnout“. Nečekaně ji cestu zkříží nový muž,
29. 3. - 31.3. Hněv Titánů 3D
starší a ženatý Jakub, se kterým ji do života přibude další
USA 2012 / Režie: JONATHAN LIEBESMAN
tajemství... 2 nominace na Českého lva 2011.
29. 3. - 31.3. Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka
ČR 2012 / Režie: JAN PRUŠINOVSKÝ

středa 7. 3. 10.00
hod.

Dům

čtvrtek 8. 3.
18.00 hod.

V druhé polovině března
připravujeme

Filmové premiéry

Muži, kteří nenávidí
ženy

úterý 13. 3.
19.30 hod.

Girl with the Dragon Tattoo
/ USA, Švédsko, Velká Británie, Německo 2011 / 158
min. / od 15 let / titulky / DCinema / 70 Kč 80 Kč
Režie: DAVID FINCHER / Je docela jedno, jestli se podíváte na
Hrají: Daniel Craig, Rooney tuto verzi nebo méně komerční švédMara, Stellan Skarsgård, skou verzi z roku 2009. Příběh je naRobin Wright, Christopher vlas stejný, jen podání různých pasáží
se liší svojí složitostí. Zatímco u starší
Plummer ad.
Mikael Blomkvist (Dan- verze se mně víc líbila kriminální část
iel Craig) je finanční příběhu, Fincher zase dokázal lépe
reportér,
odhodlaný podat konec filmu...
očistit svou pověst brit84 - www.csfd.cz
poté, co byl obviněn z
veřejného pomlouvání. Jedním z nejbohatších průmyslníků
ve Švédsku, Henrikem Vangerem (na Oscara nominovaný
Christopher Plummer), je povolán, aby rozluštil tajemství
dávného zmizení jeho milované neteře Harriet – kterou,
jak je Vanger přesvědčen, zavraždil některý z členů jeho
rodiny. Novinář se vydává na odlehlý ostrov u promrzlého
švédského pobřeží, aniž by tušil, co tu na něj čeká. V téže

ART

út 20. 3. Konec Roberta Mitchuma
Francie, Norsko ad. 2011 / Režie: O. BABINET, F. KIHN
st 21. 3. Bohémský život
Francie, Itálie, Švédsko 1992 / Režie: AKI KAURISMÄKI
út 27. 3. Miláček
V. Británie ad. 2010 / Režie: D. DONNELLAN, N. ORMEROD
st 28. 3. Musíme si promluvit o Kevinovi
Velká Británie, USA 2011/ Režie: LYNNE RAMSAY

Zlatý Fond

čt 22. 3. Smlouva s vrahem
Finsko, V. Británie ad.1990/ Režie: AKI KAURIMÄKI
čt 8. 3. Křídla slávy + hosté Otakar Votoček, Jiří Voráč
Nizozemsko 1990 / Režie: OTAKAR VOTOČEK

Bijásek

ne 18. 3. Čertova nevěsta
Česko 2011 / Režie: ZDENĚK TROŠKA
st 21. 3. Lorax 3D
USA 2012 / Režie: CHRIS RENAUD, KYLE BALDA
ne 25. 3. Hurá do Afriky 3D
Německo 2010 / Režie: HOLGER TAPPE
st 28. 3. Modrý tygr
Česko 2011 / Režie: PETR OUKROPEC

Více na www.mkuh.cz

Zlatý fond

Červené střevíčky
čtvrtek 1. 3.
16.00 hod.

The Red Shoes / Velká Británie 1948 / 133 min. / od
12 let / přístupný / titulky /
ZF zdarma, 50 Kč
Režie: MICHAEL POWELL,
EMERIC PRESSBURGER /
Hrají: Moira Shearer, Anton Po celou stopáž jsem nezaznamenala
Walbrook, Albert Basser- hluché místo, u kterého bych se nudila. Tanec hlavní hrdinky je úchvátný,
mann, Hay Petrie ad.
stejně
jako atmosféra celého filmu,
Pro
svůj
desátý
společný film nalezli která je smutná a tragická, stejně
jako jsou Andersenovy pohádky, ze
Powell a Pressburger
kterých čerpal film námět...
inspiraci ve stejnojTayen
- www.csfd.cz
menné
romantické
pohádce Hanse Christiana Andersena o dívce podlehnuvší moci magických
tanečních střevíčků, kterou rozpracovali do strhujícího
příběhu o stravující vášni pro umění a kreativní proces.
Talentované baletce Vicky (Moira Shearerová) se plní sen
v podobě angažmá v ansámblu inspirativního a démonického impresária Lermontova (Anton Walbrook), neúprosně
trvajícího na podřízení soukromí vyšším uměleckým
cílům. Díky představení Červené střevíčky Vickyina kariéra strmě stoupá, ovšem v okamžiku, kdy se její přátelství
s hudebním skladatelem Julianem (Marius Goring) změní
v milostný vztah, je hvězda souboru postavena před osudovou volbu. Nejproslulejší titul v produkci The Archers
průkopnickým způsobem spojuje dosud oddělená teritoria divadelního jeviště a filmu. Během novátorské patnáctiminutové baletní sekvence je divák z pohodlí sedačky
vtažen do Vickyina vnitřního světa, v němž svádí souboj
„pozemský“ cit s oddaností k umění.

Farářův konec + host:
Pavel Taussig (kinolektorát Josef Škvorecký a český
film, ukázky z filmů)
čtvrtek 8. 3.
16.00 hod.

ČR 1968 / 95 + 30 min. / od
12 let / přístupný / ZF zdarma,
60 Kč
Režie: EVALD SCHORM / Hrají: Vlastimil Brodský, Martin
Růžek, Jana Brejchová, Helena Růžičková, Jan Libíček,
Jaroslav Satoranský ad.
Pořad
připomene
osobnost
nedávno
zesnulého spisovatele
Josef Škvoreckého a
jeho význam pro český

Klasika v podání Evalda Schorma,
našeho jistě nejlepšího filmového režiséra minulosti. Netvářil se
prostě tak, jak potřebovala doba,
ale zachytil pravdivý odraz doby na
obyčejných lidech a jejich individuální komické i tragické životy.
LiVentura - www.csfd.cz

film. Před samotným filmem Farářův konec se uskuteční
kinolektorát (cca 30 minut) filmového historika Pavla
Taussiga. Celovečerní tragikomedie podle scénáře Josefa
Škvoreckého je příběhem kostelníka, který se v podstatě pro
dobro svých bližních vydává v jedné malé vesnici za faráře.
Vesnice, nevědouc o tomto milosrdném klamu, jej vítá s radostí, protože do této chvíle žila bez duchovního pastýře.
Jak to bude po odhalení podvodu .... Půvabný příběh kostelníka, kterému se shodou okolností naskytne příležitost vydávat se v zapadlé horské dědince za faráře. Nepravý kněz
se zaujetím a vzácným pochopením pro lidské slabostí plní
přijatou roli ke všeobecné spokojenosti obce, dychtící po
duchovní útěše. Falešný farář vdechuje barvitým figurkám
vesničanů jakoby nový život a prosvěcuje tak groteskní
obrázek vesnické idyly, pronikavý v charakterizaci a typizaci aktérů. V rušném závěru plném intrik a situačních zvratů
podléhá farář obklíčení, které se kolem něj pevně sevře. Film
je závažnou úvahou o povaze a podstatě mýtu a zároveň
zábavným podobenstvím o toleranci jako nutné podmínce
plné, nezkreslené a neoklešťované lidské seberealizace a
štěstí. Víra v poctivost, slušnost, spravedlnost a lásku jsou
hodnoty, které jsou základem všeho, co má na tomto světě
smysl. Ocenění: Stříbrná Siréna na Přehlídce čs. filmů v Sorrentu 1968.

Smoke
čtvrtek 15. 3.
16.00 hod.

Německo, USA, Japonsko
1995 / 112 min. / od 12 let /
titulky / ZF zdarma, 50 Kč
Režie: WAYNE WANG, PAUL
AUSTER / Hrají: Giancarlo Esposito, Harvey Keitel, Jared V každodenní rutině je prostě třeba
Harris, William Hurt, Victor hledat si malé radosti a zachovat si
Argo, Forest Whitaker ad.
vlastnost konat dobré skutky, aby
Skupina lidí, jejichž ten mizernej život za něco stál. A je
životy jsou proplete- třeba to dělat se stejnou lehkostí,
ny díky jejich příteli, jako si Auggie každé ráno před svou
manažerovi
newyor- trafikou fotí ulici. Krásně napsané a
ského obchodu s dout- s citem pro detail natočené. Pokud
níky Auggiemu (Harvey možno, pusťte si Smoke v pošmourKeitel). Patří sem: spiso- né odpoledne, kdy nálada bude
vatel, který neumí psát mrzutá a dům prázdný...
(Hurt), zdráhavý otec, Radek 99 - www.csfd.cz
který utíká před svou
minulostí (Forest Whitaker), ulice znalý puberťák snažící
se najít sám sebe, Auggieho bývalá přítelkyně, kterou velmi dlouho neviděl a jež se vrací s překvapivými zprávami!
Kritici a diváci přivítali neobvyklý humor Smoke, důvtip a
skvělé herecké výkony.

