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nám. Míru 951
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

Jaro a české hity
Je to vždycky neveselé na rozhraní
zimy a jara, když sleze sníh a zelené
lupení a listy ještě nejsou. Parky, trávníky, výmoly i okolí cest plné odpadků a smetí, pro mne je teď cesta na
Rochuz takovým jedním případem.
Tento způsob jara zdá se mi býti cyklicky stejně odporný. Máme my vůbec
smysl pro své okolí a zodpovědnost k
němu? Nebo jen pohazujeme vše kolem sebe a čekáme, až to za nás uklidí
příroda dlouhými listy?
Velká nadílka českých titulů nekončí,
a po Signálu nebo Čtyřech sluncích už se
valí další. Hned tuto neděli 18. 3. očekáváme velkou delegaci herců a tvůrců ke snímku Probudím se včera v čele s
domácí Evou Josefíkovou a Jiřím Mádlem.
Od 17 hodin je připravena autogramiáda
a hned po ní i slavnostní zahájení projekce.
A příval nekončí, na konci měsíce se
můžete těšit na filmovou verzi Okresního přeboru a vracíme také snímek Láska
je láska či Modrého tygra.
Za speciální nabídku pak považujte
přímý přenos vystoupení Královského
baletu Londýn s Prokofjevovým Romeem
a Julií 22. 3. Je to zároveň další zkouška
vaší přízně nabídce přímých přenosů
či záznamů oper, koncertů vážné hudby nebo rockových kapel, baletu ad.
Viz také naše probíhající diskuse a hlasování na webových stránkách kina.
Těšíme se na vás i vaše názory!
Josef Korvas

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

15. čt 16.00 Smoke – Německo, USA, Japonsko 1995 / 112 min. / od 12 let / titulky / ZF zdarma, 50 Kč
ZF
18.15 Ghost Rider 2 3D – USA, Spojené arabské emiráty 2011 / 95 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 155 Kč
20.00 Probudím se včera – ČR 2012 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
16. pá 16.00 Lorax 3D – USA 2012 / 94 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
17.00 Pavel Maria Smejkal: Osudové krajiny – (16. 3. – 15.4.) / foyer kina Hvězda
Vernisáž
18.30 Ghost Rider 2 3D – USA, Spojené arabské emiráty 2011 / 95 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 155 Kč
20.15 Probudím se včera – ČR 2012 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
17. so 16.00 Lorax 3D – USA 2012 / 94 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
18.00 Ghost Rider 2 3D – USA, Spojené arabské emiráty 2011 / 95 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 155 Kč
20.00 Probudím se včera – ČR 2012 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
18. ne 14.30 Strom z rukou - společná práce dětí na tvorbě originálního stromu / zdarma
Malovásek
15.30 Čertova nevěsta – ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 70, 80 Kč
Bijásek
17.00 Autogramiáda: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Miloslav Šmídmajer ad.
Bijásek
17.30 Probudím se včera + delegace tvůrců – ČR 2012 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
20.00 Probudím se včera – ČR 2012 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
19. po 17.30 Probudím se včera – ČR 2012 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
19.30 Láska je láska – ČR 2012 / 108 min. / přístupný / D-Cinema / 90 Kč
20. út 17.30 Probudím se včera – ČR 2012 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
20.00 Konec Roberta Mitchuma – Francie, Norsko, Belgie, Polsko 2011 / 91 min. / od 12 let / titulky / 70, 80 Kč
ART
Zkrat
21. st 10.00 Láska je láska – ČR 2012 / 108 min. / přístupný / D-Cinema / 60 Kč
Baby Bio
Haywire / USA 2011 / 93 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: STEVEN SODERBERGH / Hrají: Gina Carano, Michael Douglas, Mi15.30 Lorax 3D – USA 2012 / 94 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 110, 130 Kč
Bijásek
chael Fassbender, Ewan McGregor, Channing Tatum, Bill Paxton, AntoProbudím se včera: AUTOGRAMIÁDA
nio Banderas, Michael Angarano, Mathieu Kassovitz ad.
16.00 Animásek – USA 2011 / 110 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 90, 100 Kč
Animásek
Mallory Kane je tajnou vládní agentkou, která pracuje v
(J. Mádl, E. Josefíková, M. Šmídmajer,
těch nejnebezpečnějších a nejšpinavějších koutech svě17.30 Probudím se včera – ČR 2012 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
ta a její mise nejsou vždy tak úplně legální. Po úspěšném
F. Cíl, E. Křenková)
neděle 18. 3. od 17 hod.
osvobození jednoho čínského novináře jí někdo z kolegů
Účast potvrdili herci Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Cíl,
podrazí a chce její smrt. Stane se terčem zabijáků, kteří zna20.00 Bohémský život – Francie, Itálie, Švédsko 1992 / 100 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 60, 70 Kč
ART
Eliška Křenková a režisér Miloslav Šmídmajer.
jí každý její krok, a aby přežila, musí dopadnou ty, jenž jí
zradili. Díky svému vojenskému výcviku vymyslí dokonalou
22. čt 16.00 Smlouva s vrahem – Finsko, V. Británie, Německo, Švédsko 1990 / 79 min. / titulky / ZF zdarma, 50 Kč
ZF
Romeo a Julie (přímý přenos baletu)
a nebezpečnou léčku.
čtvrtek 22.3. ve 20.15 hod.
17.30 Zkrat – USA 2011 / 93 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Přímý přenos baletního představení z královské londýnské opery v HD kvalitě a prostorovém zvuku 5.1 na velRomeo a Julie (přímý překém filmovém plátně!
20.15 Romeo a Julie (přímý přenos Královského baletu Londýn) – V. Británie / 180 min. / 300 Kč , 250 Kč
nos vystoupení Královské23. pá 16.00 Hurá do Afriky! 3D – Německo 2010 / 93 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 165 Kč
ho baletu Londýn)
V. Británie / 180 minut (2 přestávky) / satelitní on-line přenos / 300 Kč
Probudím
se
včera
18.00 Miláček – Velká Británie, Francie, Itálie 2012 / 120 min. / D-Cinema / od 15 let / titulky / 90 Kč
250 Kč (studenti, ZF, ZTP a senioři nad 65 let)
ČR 2012 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
Hudba: S. Prokofjev / Choreografie: Kenneth MacMillan / Tančí: Julie Režie: MILOSLAV ŠMÍDMAJER / Hudba: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Bla20.15 Zkrat – USA 2011 / 93 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Lauren Cuthbertson, Romeo - Sergei Polunin ad.
žek, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Nela Boudová, Petr Nárožný ad.
Romeo a Julie, jeden z nejpopulárnějších baletů vůbec,
nabízí Královský balet Londýn v neoklasické choreografii
24. so 16.00 Hurá do Afriky! 3D – Německo 2010 / 93 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 165 Kč
Kennetha MacMillana, který je pověstný svou vášnivostí a vřelostí a erotickým nábojem. Přímý přenos baletního
18.00 Zkrat – USA 2011 / 93 min. / od 12 let / titulky / D -Dinema / 90 Kč
představení z královské londýnské opery v HD kvalitě a
prostorovém zvuku 5.1 na velkém filmovém plátně!
20.00 Meruňkový ostrov – Slovensko 2011 / 102 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
25. ne 14.30 Koláž z novin - na téma, jak jsme strávili jarní prázdniny / zdarma
Malovásek
Hurá do Afriky ! 3D
Konferenz der Tiere / Německo 2010 / 93 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 165 Kč
15.30 Hurá do Afriky! 3D – Německo 2010 / 93 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 145, 165 Kč
Bijásek
Režie: HOLGER TAPPE / Hrají: Oliver Kalkofe, Bastian Pastewka, Christoph
Maria Herbst ad.
17.30 Miláček – Velká Británie, Francie, Itálie 2012 / 120 min. / D-Cinema / od 15 let / titulky / 90 Kč
Afrika je pro divoká zvířata prostě ráj na Zemi. Surikata Billy
je bezstarostný snílek s hlavou v oblacích. Spolu s vegetariKomedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný
20.00 Zkrat – USA 2011 / 93 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
ánským lvem Socratem rádi lelkují a dělají si legraci z ostatprofesor češtiny Petr, díky třídnímu srazu uvědomí, že jeních zvířat. Ale Afrika čeká nové hosty a bezstarostné časy
diná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška.
26. po 17.30 Probudím se včera – ČR 2012 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / 100 Kč
se mění. Na utržené ledové kře tam pluje lední medvědice
Tehdy v sedmnácti letech, nenašel odvahu jí říct, že ji má
Sushi. A kvůli požárům v Austrálii hledají nový domov i klorád a ona se pak navždy vytratila z jeho života. Petrovi se
kan Toby a tasmánský čert Smiley. Do vysněného světa nanaskytne jedinečná šance. Cestovat zpět v čase do svých
20.00 Signál – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / 90 Kč
jednou míří spousta nespokojených zvířátek, která touží po
studentských let a vrátit se do června 1989, kdy chodil do
lepším životě. Africkou deltu Okavango čekají velké změny.
třeťáku. Dostane možnost napravit, co promeškal. Jenže za27. út 17.30 Čtyři slunce – ČR 2012 / 105 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
K tomu všemu nepřišla voda, která každý rok mění poušť v
hrávat si s minulostí není jen tak. Návraty nejsou nikdy snadzelenou kvetoucí oázu. Zdá se, že v tom mají prsty lidé! Billy,
né. Petr se dostává do změti komplikací a průšvihů, které na20.00 Miláček – Velká Británie, Francie, Itálie 2012 / 120 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 80, 90 Kč
ART štěstí řeší s vtipem, nadhledem a drzostí, kterou dobře zná
Socrates a ostatní zvířátka se vydávají na nebezpečnou výpravu. Na cestě je čeká spousta dobrodružství a legrace, ale
od svých vlastních studentů. Postačí však tyhle zbraně na
hlavně musí najít vodu, aby zachránili svůj svět…
to, aby přesvědčil Elišku o svých citech a získal její lásku? V
28. st 15.30 Modrý tygr – ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 70, 80 Kč
Bijásek
neděli 18. 3. od 17 hodin proběhne v kině Hvězda autogramiáda tvůrců filmu. Účast potvrdili Jiří Mádl, Miloslav
16.00 Animásek – animační dílny pro děti 9-15 let, začátečníky i pokročilé (16.00 -17.30 hod.)
Animásek
Miláček
Šmídmajer, Eva Josefíková, Filip Cíl a Eliška Křenková. Od
Bel Ami / Velká Británie, Francie, Itálie 2012 / 120 min. / D-Cinema / od 15
15:30 promítáme jiný snímek s Evou Josefíkovou v jedné z
17.30 Miláček – Velká Británie, Francie, Itálie 2012 / 120 min. / D-Cinema / od 15 let / titulky / 90 Kč
let / titulky / 90 Kč
hlavních rolí: Čertovu nevěstu Zdeňka Trošky.
Režie: DECLAN DONNELLAN, NICK ORMEROD / Hrají: Robert Pattinson,
20.00 Musíme si promluvit o Kevinovi – V. Británie, USA 2011 / 112 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 60, 70 Kč
ART
Christina Ricci, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas, Colm Meaney ad.
Paříž druhé poloviny 19. století, Francií zmítají politické
Lorax 3D
i hospodářské machinace. Spekulující bankéři a makléři
29. čt 16.00 Zloději kol – Itálie 1948 / 93 min. / titulky / přístupný / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
ZF Dr Seuss´ The Lorax / USA 2012 / 94 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema
mohou lehce nabýt velkého jmění. Do tohoto prostředí
/ 130 Kč
se z vojenské služby v severní Africe vrací pohledný mlaRežie: CHRIS RENAUD, KYLE BALDA / Hrají: Zac Efron, Danny DeVito, Taylor
18.00 Hněv Titánů 3D – USA 2012 / 102 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 130 Kč
dík Georges Duroy (Robert Pattinson). Na něj zde ale čeká jen
Swift, Ed Helms, Betty White, Willow Smith, Rob Riggle ad.
chudá existence na pařížském předměstí. Tento osud jej
Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek živé přírody,
20.00 Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka – ČR 2012 / 104 min. / od 12 / ŠÚ / D-Cinema / 100 Kč
nikterak neuspokojuje, proto s pomocí přátel a známých
ptáte se? Je to městečko, v němž žije dvanáctiletý Ted. Všecha s využitím vlastní obratnosti i bezohlednosti hledá cesno je tu náramně umělé, včetně zvířat, kytek a stromů, u kte30. pá 16.30 Hněv Titánů 3D – USA 2012 / 102 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 130 Kč
tu vzhůru po společenském žebříčku. Brzy se mu naskytrých si můžete dálkovým ovladačem nastavit jarní, letní, podne obrovská příležitost v podobě práce politického redakzimní, zimní a disco variantu. Komu by se chtělo ven, za vysotora pro významný pařížský politický plátek. Díky tomu se
kou a neprodyšně uzavřenou hradbu města, na jejíž neprů18.30 Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka – ČR 2012 / 104 min. / od 12 / ŠÚ / D-Cinema / 100 Kč
Duroy, kterému později žádná z pařížských dam neřekne
chodnost dohlížejí gorily místního vládce, pana O´Hareho?
jinak než Miláček, dostává na výsluní pařížské smetánky.
Jenže Tedova láska Audrey, coby nevyléčitelná romantická
20.30 Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka – ČR 2012 / 104 min. / od 12 / ŠÚ / D-Cinema / 100 Kč
Brzy se kolem něj začnou točit tři vlivné ženy. Clotilde de
duše, touží po stromu „z masa a kostí“. Akční babička Norma
Marelle (Christina Ricci), která se stane jeho oddanou milenchlapci poradí, aby si zašel pro radu k legendami opředené31. so 16.30 Hněv Titánů 3D – USA 2012 / 102 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 130 Kč
kou, ho uvede do vyšší společnosti. To ovšem Miláčkovi nemu Jednorázovi. Ten ovšem údajně žije za zdmi města. A tak
stačí a naváže milenecký vztah s Madeleine Forestier (Uma
se Ted poprvé v životě podívá ven, do skutečného světa. Ten
18.30 Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka – ČR 2012 / 104 min. / od 12 / ŠÚ / D-Cinema / 100 Kč
Thurman). Do spleti jeho intrik se postupem času zamotá i
pohled za moc nestojí. Vidí jen smutnou měsíční krajinu plpostarší manželka jeho ředitele (Kristin Scott Thomas). Snímek
nou pařezů. A na obzoru zvláštní dům. Ten, jak se Ted záhy
Miláček je novou adaptací knihy světoznámého romanodozví, patří právě Jednorázovi, podivínskému samotáři. Byl
20.30 Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka – ČR 2012 / 104 min. / od 12 / ŠÚ / D-Cinema / 100 Kč
pisce Guye de Maupassanta.
to právě on, kdo proměnil kvetoucí krajinu na pustinu...

Naše tipy

Filmové premiéry a novinky
Meruňkový ostrov

Marhul’ový ostrov / Slovensko 2011 / 102 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
Režie: PETER BEBJAK / Hrají: Szidi Tobias, Attila Mokos, Peter Nadasdi,
György Cserhalmi ad.
Podmanivý příběh ženy zkoušené životem plným vášně,
krutostí osudu a nespoutané lásky. Film odehrávající se na
jižním Slovensku, na samotě ukryté v meruňkových sadech,
vás vtáhne do víru vášní tří mužů k jedné osudové ženě a její
lásky k nim, se všemi strastmi a radostmi, které dokáže přinést jen život. Slunce, vůně dozrávajících meruněk a hledání
vlastního štěstí si vás získají v příběhu silné ženy, která miluje
a touží být milována… jako my všichni.

Hněv Titánů 3D

Wrath of the Titans / USA 2012 / 102 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema
/ 130 Kč
Režie: JONATHAN LIEBESMAN / Hrají: Sam Worthington, Ralph Fiennes,
Liam Neeson, Dann Huston, Edgar Ramírez, Toby Kebbell ad.
Deset let po tom, co hrdinně porazil obrovského Krakena, se
Perseus, polobůh a Diův syn, snaží vést klidný život jako vesnický rybář a otec desetiletého syna Helia. Mezitím zuří boj
o moc mezi bohy a titány. Bohové jsou nebezpečně oslabeni nedostatkem oddanosti lidí. Ztrácejí kontrolu nad uvězněnými titány a jejich hrůzu nahánějícím vůdcem Kronem,
otcem dlouho vládnoucích bratrů Dia, Hada a Poseidona.
Tento triumvirát přemohl svého mocného otce už dávno a
nechal ho hnít v ponuré, bezedné propasti Tartaru – vězení,
které leží hluboko v podsvětí. Perseus nemůže ignorovat volání spravedlnosti, když se Hades a Diův božský syn Ares (Edgar Ramírez) dohodnou s Kronem na zajetí Dia. Síla a moc titánů je stále větší, zato Diovi jeho božská síla dochází a na zemi
se rozpoutá peklo. S pomocí královny Andromedy (Rosamund
Pike), Poseidonova polobožského syna Argenora a padlého
boha Hefaista se Perseus vydává na zrádnou a nebezpečnou
výpravu do podsvětí, aby osvobodil Dia, přemohl titány a zachránil tak celé lidstvo.

Okresní přebor – Poslední
zápas Pepika Hnátka
ČR 2012 / 104 min. / od 12 let / ŠÚ / D-Cinema / 100 Kč
Režie: JAN PRUŠINOVSKÝ / Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk
Sobota, David Novotný, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk, Norbert Lichý ad.

„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto taky hrajete
vokres.“ Málokterý trenér by hru svého mužstva popsal líp.
Slavojem Houslice prošlo mnoho hráčů a koučů, ale jen on
se v něm zapsal navěky. Legendární trenér Pepik Hnátek. Po
obrovském úspěchu televizního seriálu se současný fenomén a možná nejslavnější fotbalový klub v Česku dostává i
na plátna kin. Děj filmu se odehrává v časovém období, které těsně předchází začátku stejnojmenného seriálu. Ten začíná momentem, kdy hrdinové řeší, zda splní poslední přání
svého zesnulého vůdce Pepika Hnátka a vysypou jeho popel do středového kruhu houslického hřiště. „Při debatách o
celovečerním filmu nás napadlo, že rozšíříme mytologii fotbalového oddílu Slavoj Houslice o jednu velmi významnou
postavu, která již v samotném seriálu významnou roli má,
ale nikdo ji nikdy neviděl,“ říká režisér a scenárista Jan Prušinovský. Pepik Hnátek (Miroslav Krobot) má plot ve sparťanských barvách, notýsek plný taktických poznámek a trauma
z toho, že Houslice nikdy nepostoupily do Kraje. Trenér je ale
přesvědčený, že když budou hráči, včetně servilního kapitána Luňáka (Ondřej Vetchý), hvězdy týmu Kužela (David Novotný) a
brankáře Káji (Jakub Kohák), plnit jeho pokyny, úspěch se dostaví. Jenže život není jen o brankách a bodech...

ART

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

Strom z rukou

Koláž z novin

neděle 18. 3. 14.30 hod.

neděle 25. 3. 14.30 hod.

Společná práce dětí na tvorbě originálního stromu ve
velkých rozměrech.

Jak jsme strávili jarní prázdniny je téma, podle něhož
vytvoříme koláže ze starých novin a časopisů.

Čertova nevěsta

Hurá do Afriky! 3D

neděle 18. 3. 15.30 hod.

neděle 25. 3. 15.30 hod.

ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 70, 80 Kč
Režie: ZDENĚK TROŠKA / Hrají: Václav Švanda, Eva Josefíková, Sabina Laurinová, David Suchořípa, Jana Andresíková ad.
Čerti patří mezi nejoblíbenější postavy českých
pohádkářů. Určitě to platí i pro režiséra Zdeňka
Trošku, který doposud tvořil pekelníky, kteří byli buď
malí, ale šikovní, případně tak dobráčtí, že přinesli
i z pekla štěstí. V adaptaci pohádky Boženy Němcové
ale Čertova nevěsta ukáže, že s čerty skutečně nejsou žerty. To vše ve výpravné podívané sršící humorem, triky a hvězdami v hlavních rolích.

Lorax 3D
středa 21. 3. 15.30 hod.

Dr Seuss´ The Lorax / USA 2012 / 94 min. / přístupný / dabing /
3D-Cinema / 110, 130 Kč
Režie: CHRIS RENAUD / Hrají (v českém znění): Tomáš Juřička,
Otakar Brousek, Miriam Kantorková, Dominika Hašková ad.
Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek živé
přírody? Je to městečko, v němž žije dvanáctiletý
Ted. Všechno je tu umělé, včetně zvířat, kytek a
stromů. Jenže Tedova láska Audrey, coby nevyléčitelná romantická duše, touží po stromu „z masa a kostí“.
Akční babička Norma chlapci poradí, aby si zašel pro
radu k legendami opředenému Jednorázovi. Ten ovšem údajně žije za zdmi města. A tak se Ted poprvé v
životě podívá ven, do skutečného světa...
Malovásek a Animásek
finančně podporuje

středa 28. 3. 15.30 hod.

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 ostravské QQ studio, za
každých pět návštěv získáte jednu volnou vstupenku na bijáskové představení a mnoho dalšího.

16. 3. - 15. 4. / foyer kina Hvězda

Výstava představuje výběr z tvorby 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. Hudební doprovod Delaylama (ambient-electronica, UH).

Skupina Framus Five se ve svém prvním vrcholném
období zaměřovala na soul a rhythm´n´blues podle
afroamerických vzorů, zejména Raye Charlese. Na 1.
československém beatovém festivalu v roce 1967 byl
Michal Prokop (*1946) vyhlášen nejlepším zpěvákem.
Skupina Framus Five natočila dvě alba: Blues In Soul
(1968) s převzatým soulovým repertoárem a česky
zpívané Město Er (1971). V 80. letech Michal Prokop
skupinu Framus Five pod lehce pozměněným názvem
Framus 5 obnovil a nalezl dokonalé autorské souznění
s básníkem Pavlem Šrutem a skladatelem Petrem
Skoumalem a hudební rezonanci v sestavě, vedené
houslistou Janem Hrubým. Šťastné období vyvrcholilo vynikajícím albem Kolej Yesterday (1984), jež zahájilo
volnou trilogii alb vrcholného Prokopova tvůrčího ob-

Miláček
úterý 27. 3.
20.00 hod.

Bel Ami / Velká Británie,
Francie, Itálie 2012 / 120
Robert Mitchum est mort /
min. / od 15 let / titulky / DFrancie, Norsko, Belgie, PolCinema / 80, 90 Kč
sko 2011 / 91 min. / od 12 let
Režie: DECLAN DONNELLAN,
/ titulky / 70, 80 Kč
NICK ORMEROD / Hrají: RoRežie: OLIVIER BABINET,
bert Pattinson, Christina
FRED KIHN / Hrají: Olivier
Ricci, Uma Thurman, KrisGourmet, Pablo Nicometin Scott Thomas ad.
Podle mě podařená roadmovie, ktedes, Bakary Sangaré, DaPaříž druhé poloviny 19. století, Francií zmítají politické
rá spíš než Jarmusche připomíná filnuta Stenka, Wojciech my bratří Kaurismäků a podíl na tom
i hospodářské machinace. Spekulující bankéři a makléři
Pszoniak, André Wilms, má zřejmě severské prostředí a účast
mohou lehce nabýt velkého jmění. Do tohoto prostředí
Ewelina Walendziak, Ma- jejich kameramana Tima Salminese z vojenské služby v severní Africe vrací pohledný
ria Bock, Étienne Charry ad. na... Klasická roadmovie sestávající
mladík Georges Duroy (Robert Pattinson). Na něj zde ale
Road movie, v níž se se z jejich tragikomických příhod,
čeká jen chudá existence na pařížském předměstí. Tento
na festival za polárním které je na cestě Polskem, Lotyšosud jej nikterak neuspokojuje, proto s pomocí přátel a
kruhem vydává herec skem a Norskem potkávají v souvisznámých a s využitím vlastní obratnosti i bezohlednosti
a jeho agent, aby vy- losti s jejich kradeným autem, uprchhledá cestu vzhůru po společenském žebříčku. Kariéru
hledali legendárního líkem bez pasu, nulovými filmovými
zahajuje jako pomocník v Pařížských novinách. Brzy se
režiséra a přesvědčili zkušenostmi a osobními problémy.
mu však naskytne obrovská příležitost, kdy mu jeho starý
ho ke spolupráci. Film Zřejmě ne film pro každého, ale pro
známý nabídne práci politického redaktora pro významnatočený v evropské mě rozhodně malý velký film.
ný pařížský politický plátek. Díky tomu se Duroy, kterému
koprodukci
vzdává Iggy - www.csfd.cz
později žádná z pařížských dam neřekne jinak než Miláček,
hold stylu režiséra
dostává na výsluní pařížské smetánky. Brzy se kolem něj
Jima Jarmusche. Kulisu velkých průmyslových předměstí začnou točit tři vlivné ženy. Clotilde de Marelle (Christina
a špinavých motelů snímá kamera Tima Salminena, dlou- Ricci), která se stane jeho oddanou milenkou, ho uvede
holetého spolupracovníka Aki Kaurismäkiho, v dlouhých do vyšší společnosti. To ovšem Miláčkovi nestačí a naváže
záběrech bez jízd. Výrazné herecké typy vybrané s ohle- milenecký vztah s Madeleine Forestier (Uma Thurman), která
dem na jejich zvláštní fyziognomii a neustálé balancování z počátku nepříliš talentovanému Duroyovi pomáhá i s
na hranici mezi ironií a vážností potěší právě Jarmuschovy psaním prvních článků do novin. Do spleti jeho intrik se
fanoušky.
postupem času zamotá i postarší manželka jeho ředitele.
(Kristin Scott Thomas). Snímek Miláček je novou adaptací
knihy světoznámého romanopisce Guye de Maupassanta. Její téma a prostředí je tak trochu odrazem Maupassantovy vlastní novinářské kariéry, buržoazní Paříže
a promiskuitního života, kde vášeň a zkušenosti vítězí
nad křehkostí a nevinností. Milostné drama v pařížských
La Vie de bohème / Francie,
reáliích spolu s vynikajícím hereckým obsazením, kde
Itálie, Švédsko 1992 / 100
především Robert Pattinson podává neočekávaný výkon,
min. / od 15 let / titulky / Dzaručuje výbornou podívanou. Film Miláček byl uveden i na
Cinema / 60, 70 Kč
letošním festivalu Berlinale 2012.
Režie: AKI KAURISMÄKI /
Hrají: Matti Pellonpää, Kari
Väänänen, André Wilms,
Evelyne Didi, Jean - Pierre Bohémský život je především geniLéaud, Louis Malle, Samuel ální komedie. To, co se Kaurismaki
Fuller, Kenneth Colley, Marc naučil ve svých předešlých filmech,
Barbé, Sylvie Van den Elsen, zde naplňuje každou sekundu filmu.
Humor zde pramení z „dementních“
Laika ad.
dialogů (v extrémně přesné, ve výČernobílá bohémská
We Need to Talk About Kevin
sledku vtipné francouzštině), z elipkomedie plná černého
/ Velká Británie, USA 2011 /
sovitého střihu, z reakcí tří hlavních
humoru. Jeden z Kau112 min. / od 12 let / titulky /
postav na dané situace, z celkové
rismäkiho
tvůrčích nadsázky. Vše v geniální černobílé
D-Cinema / 60 Kč 70 Kč
vrcholů je natočen kameře a ve velmi pečlivém a proRežie: LYNNE RAMSAY / Hrají:
na motivy Murgero- myšleném rozzáběrování. Je zde cítit
Tilda Swinton, John C. Reilly,
va románu Ze života vliv Roberta Bressona („minimalisEzra Miller ad.
pařížské bohémy (po- mus“), možná inspirace Bertrandem
Eva (Tilda Swintonová) Stejně jako kniha má i film své kvality,
díky kterým se zážitek ze zhlédnutí
dle kterého vznikla i Blierem (humor) a tipuji i odkazy na
se kvůli svému synovi
stane nezapomenutelným. Psychoslavná Pucciniho op- filmy Andreje Tarkovského (pes - převzdá nadějné kariélogický thriller, který předkládá dva
era Bohéma). Stejně devším v poslední scéně). Obdivuji, s
ry, ale již brzy po posměrodatné pohledy na zakořeněné
jako v případě filmů jakou samozřejmostí mluví Kaurisrodu zjišťuje, že v jezlo a celou škálu různorodých názorů
Zločin a trest a Ham- maki tímto filmem o přátelství, o lásjich vztahu není něco na mladistvé vrahy, odpovědnost, roce,
o
práci
a
celkově
o
našem
pobytu
let podniká však Kauv pořádku. Kevin (Ezra dinné zázemí, vyrovnání se se ztrátou
rismäki přistupuje k na tomto světě. Bohémský život je
Miller) se od raného a odpovědností za činy své i svých
dané předloze vel- pro mne jedním z těch filmů, který
věku agresivně vyme- dětí. Zaujmout dokáže klaustrofobicmi volně, aktualizu- mění pohled na kinematografii a zázuje vůči svému okolí ká atmosféra plná strachu, úzkosti,
je ji zasazením do roveň, zvlášť kvůli humoru, je to až
a především vůči sebekázně a nenávisti... We Need to
současnosti a upra- nečekaně kultovní záležitost!
své matce a jeho Talk About Kevin nadchne milovníky
vuje některé postavy MarJel - www.csfd.cz
nenávist v pubertě knižních adaptací, ale i ty, kteří knihu
a motivy v duchu své
kulminuje v nejvyšším Lionel Shriver v knihovně nemají.
lakonické černohumorné poetiky. Hlavními hrdiny jsou zločinu vraždy. Ani ve Kmotr - www.csfd.cz
tři bohémové-outsiderové: spisovatel Marcel (André Wilms), vězení jej však matka
malíř Rodolfo (Matti Pellönpää) a hudební skladatel Schau- neopouští a vzájemný vztah plný nepochopení, zklamání,
nard (Kari Väänänen), kteří čelí všeobecnému nepochopení nenávisti… a lásky… tak pokračuje dál. Adaptace známéa nedocenění své tvůrčí geniality. S tímto nepochopením ho románu Lionel Shriverové se stala jednou z filmových
souvisí tíživá životní situace a vpravdě bohémské přežívání událostí roku 2011 – zahraniční kritici vyzdvihují především
na okraji společnosti. Důležitější než hmotné statky jsou brilantně odosobněnou vizuální stránku filmu a strhující
však pro trojici našich hrdinů jejich vlastní umělecká hr- herecký výkon Tildy Swintonové. Film žánrově osciluje
dost a povznesenost nad starostmi netalentovaného okolí. mezi tragickým rodinným dramatem a thrillerem a právě
Bohémský život je postaven na výjimečně nasnímaných in- jeho brutální a nesmlouvavé vyznění je v době dnešních
teriérech i exteriérech Paříže, kameraman Timo Salminen uhlazených filmových produkcí výjimečným počinem.
klade důraz na čistotu černobílého filmového obrazu a na Režisérka Lynne Ramsayová, specializující se na závažná
kontrastní hru světel a stínů. Mnozí kritici označují Bohém- psychologická dramata, je pokládána za jeden z největších
ský život za nejsmutnější a zároveň nejvyspělejší a vizuálně britských talentů současnosti. Ocenění: Evropská filmová cena
nejdokonalejší film Akiho Kaurismäkiho. Film získal cenu 2011 pro Tildu Swintonovou (nejlepší herečka), British Independent
FIPRESCI na MFF V Benátkách roku 1992.
Film Award 2011 za nejlepší režii ad.

Bohémský život

středa 21. 3.
20.00 hod.

Koncerty

V pátek 20. 4. vystoupí v sále kina Hvězda v Uherském Hradišti 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.

Konec Roberta
Mitchuma
úterý 20. 3.
20.30 hod.

Pavel Maria Smejkal:
Osudové krajiny
(Fatescapes)

pátek 20. 4. 19.30 hod. / kino Hvězda

středa 21. 3.
10.00 hod.

Modrý tygr

Výstavy

Michal Prokop a Framus
Five + host: Petr Skoumal

BABY BIO
Láska je láska

Konferenz der Tiere / Německo 2010 / 93 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 145, 165 Kč
Režie: HOLGER TAPPE / Hrají: Oliver Kalkofe, Bastian Pastewka,
Christoph Maria Herbst ad.
Afrika čeká nové hosty a bezstarostné časy se mění. Na
utržené ledové kře tam pluje lední medvědice Sushi.
A kvůli požárům v Austrálii hledají nový domov i klokan Toby a tasmánský čert Smiley. Do vysněného světa
najednou míří spousta nespokojených zvířátek, která
touží po lepším životě.

ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 70, 80 Kč
Režie: PETR OUKROPEC / Hrají: Linda Votrubová, Jakub Wunsch,
Bára Hrzánová, Jan Hartl, Daniel Drewes, Lenka Vychodilová ad.
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.

dobí. Dotvářejí ji nahrávky Nic ve zlým, nic v dobrým (1987)
a Snad nám naše děti... (1989). 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. Se zcela novým
řadovým albem přichází až v roce 2006, kdy navazuje v plné síle na spolupráci tvůrčího týmu z druhé
poloviny 80. let a vydává album Poprvé naposledy. Album oceňované kritikou se stalo podnětem k obnovení koncertní činnosti. Posluchači Radia Beat byl Michal
Prokop v kategorii osobnost uveden do Beatové síně slávy 2007.
Aktuální sestava: Michal Prokop – zpěv, kytara; Luboš
Andršt – kytara; Jan Hrubý – housle; Jan Kolář - klávesy,
zpěv; Jiří Šíma - saxofon, zpěv; Roman Kubát – trubka;
Zdeněk Tichota – basa; Pavel Razím – bicí.
www.michalprokop.cz
Vstupné: předprodej 260 Kč, na místě 300 Kč (vstupenky na koncert není možno rezervovat přes rezervační systém MKUH)
Předprodejní místa: pokladna kina Hvězda, MIC UH, Record UH,
ag. Vichr UH, klub Mír; Panský dvůr Uh. Brod, IC Hodonín, IC Zlín.

Připravujeme / BABY BIO

Musíme si promluvit
o Kevinovi

středa 28. 3.
20.00 hod.

ČR 2012 / 108 min. /
přístupný / D-Cinema / 60 Kč
Režie: MILAN CIESLAR /
Hrají: Petr Nárožný, Eliška
Balzerová, Aneta Krejčíková,
Ondřej Vetchý, Simona
Stašová, Rudolf Hrušínský Další z řady českých hořkých komeml., Petr Vančura, Tomáš dií, které jsou už několik let v Česku
Vaněk ad.
velmi populární. V podstatě to jsou
Osmnáctiletá Maruška komediální dramata. A je tomu tak
žije se svým dědečkem i zde. Příběh je vyprávěn slepou
Vlastimilem,
touží dívkou, která žije se svým dědou a
potkat svého prince čeká na svého prince. Tím je řečea prožít romantic- no vše. Kolem ní se motá spousta
kou lásku, jakou zatím dalších postav, které jsou neméně
zná jen z filmů. Svého zajímavé a pokud jim scénář dovovysněného
prince lí, i zábavné. Oba scenáristé psali
skutečně potká. S možná trochu rychleji, protože je tu
Markem prožije krásné opravdu hodně postav a jejich choprázdniny, první mi- vání a motivace občas někam uteče
lostné dobrodružství, a divák to ne zcela pochopí. Asi bylo
ale
také
první hodně nápadů, které tam chtěli dozklamání... To, že pravá stat. Ale víme,že méně je někdy více,že? Scénář je ovšem napsán velmi
láska nikdy neodkvete,
citlivě a s chutí, postavy jsou živé a
zjišťuje i Maruščin
pečlivě vykreslené a místy opravdu
dědeček Vlastimil. Po
velmi zábavné. Režisér přesně věděl
letech potkává svoji
co vypráví a šel si za tím. Hodně tu
dávnou lásku Libušku. pomáhají herci a tandem NárožnýJsou jako dva mladí -Balzerová-Vetchý-Stašová-Hrušínzamilovaní blázni. Je ský je opravdu brilantní - divák si je
to láska s vůní mari- užívá od začátku do konce. Velmi mě
huany. Vtipná a své- překvapila Aneta Krejčíková, která
rázná
důchodkyně se všemi výše jmenovanými drží
Libuška totiž na stará tempo a hraje jako o život. Film je
kolena propadla této ve své rovině opravdu romantický,
léčivé bylině... Honza citlivý a v podstatě smutný, i když
je Maruščin soused i humoru a vtipných hlášek a situací
nejlepší kamarád. Je je tu dost. Kdo nemá romantickou
přistižen svou mat- duši, ať se tomu vyhne velkým obkou Zdenou, jak se loukem. Ostatní budou nadmíru spolíbá v autě s mužem. kojeni,stejně jako já. Vytknout by
Úspěšná manažerka se dala snad jen menší roztříštěnost
se však nehodlá smířit příběhu díky mnoha postavám...
se synovou orien- anli - www.csfd.cz
tací. Rozhodne se ho
předělat na „normálního chlapa“. To ale přináší jen spoustu 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
manželky život ušlápnutého muže, který se jednou za
čas, když je pod vlivem alkoholu, odhodlá k neúspěšné
domácí vzpouře... Nečekaným propletením osudů všech
hlavních hrdinů vznikne spousta humorných, absurdních,
zapeklitých i dojemných situací okořeněných jemnou nadsázkou a ironií. Přesně tak, jak se to i v životě stává.

V první polovině dubna
připravujeme
Filmové premiéry

1. - 3., 5. - 9. 4. Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka
ČR 2012 / Režie: JAN PRUŠINOVSKÝ
1. 4. , 8. 4. Železná lady
Velká Británie 2011 / Režie: PHILLIDA LLOYD
2. 4. Probudím se včera
ČR 2011 / Režie: MILOSLAV ŠMÍDMAJER
5. 4. - 6. 4. Hunger Games
USA 2012 / Režie: GARY ROSS
6. - 7. 4. Titanic 3D
USA 1997/2012 / Režie: JAMES CAMERON
7. 4. Cesta na tajuplný ostrov 2 3D
USA 2012 / Režie: BRAD PEYTON
8. 4. - 13. 4. Sněhurka
USA 2012 / Režie: TARSEM SINGH
12. 4. - 17. 4. Vrásky z lásky
Česko 2012 / Režie: JIŘÍ STRACH
14. 4. Modrý tygr
ČR, SR, Německo 2011 / Režie: PETR OKOUKROPEC
13. 4. - 15.4. Vrtěti ženou
Velká Británie, Francie 2011 / Režie: TANYA WEXLER

ART

út 3. 4. Kluk na kole
Belgie ad. 2011 / Režie: JEAN-PIERRE DARDENNE
st 4. 4. v 19.00 Vražedný aerobik Ozvěny otrlého diváka / Mír
USA 1986 / Režie: DAVID A. PRIOR
st 4. 4. v 20.30 Mír naslepo
Ozvěny otrlého diváka / Mír
út 10. 4. Máme Papeže!
Itálie, Francie 2011 / Režie: NANNI MORETTI
st 11. 4. Křtiny
Polsko 2010 / Režie: MARCIN WRONA

Zlatý Fond

čt 5. 4. Evangelium sv. Matouše
Itálie, Francie 1964 / Režie: PIERE PAOLO PASOLINI
čt 12. 4. Ucho
ČSSR 1970 / Režie: KAREL KACHYŇA

Bijásek

ne 1. 4. Modrý tygr
ČR, SR, Německo 2011 / Režie: PETR OKOUKROPEC
st 4. 4. Monstra oceánů 3D - pravěké dobrodružství
USA 2007 / Režie: SEAN MACLEOD
ne 8. 4. ,st 11. 4. Sněhurka
USA 2012 / Režie: TARSEM SINGH
ne 15. 4. Broučkova rodina I. (pásmo animovaných filmů)
CŘ 1966-1979 / Režie: Z. MILER, V. POSPÍŠILOVÁ ad.

Více na www.mkuh.cz

Zlatý fond

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.

Smlouva s vrahem
čtvrtek 22. 3.
16.00 hod.

Finsko, V. Británie, Německo,
Švédsko 1990 / 79 min. / titulky / ZF zdarma, 50 Kč
Režie: AKI KAURIMÄKI / Hrají: Jean - Pierre Léaud, Margi
Clarke, Kenneth Colley, Joe Můj první film od Kaurismäkiho a
Strummer ad.
doufám, že nebude poslední. SkvěJeden
z
nejsvé- lé drama, u kterého se dost pobavíbytnějších evropských te a budete žasnout nad hereckým
filmařů
posledního výkonem Jean - Pierre Léauda.
čtvrtstoletí Aki Kau- iamek - www.csfd.cz
rismäki proslul jako
tvůrce minimalistic-kých příběhů, v nichž se absurdní
tragikomedie prolíná se seversky zasmušilými a sociálně
laděnými (melo)dramaty. Lakonickou hříčku Smlouva s vrahem, kterou režisér natočil v Londýně v angličtině, lze vnímat jako jistý protipól k předchozímu znamenitému, chvílemi ale až mrazivě bezútěšnému dramatu Děvče ze sirkárny,
vzniklému v témže roce. Její humor těží především z
využívání klišé klasických gangsterských filmů a osudových
romancí. Protagonistou příběhu je zamlklý osamělý francouzský úředník Henri Boulanger (Jean-Pierre Léaud), který po
patnácti letech oddaných služeb v kafkovsky pochmurných
kancelářích královských vodáren v Londýně dostane kvůli
privatizaci hodinovou výpověď. Po dvou nevydařených
pokusech o sebevraždu si najme zabijáka, aby ukončil jeho
život, který pro něj ztratil smysl. Krátce nato se však seznámí
s prodavačkou růží Margaret (Margi Clarkeová), díky jejímž

„modrým očím“ dostane novou chuť do života. Jeho kroky
ale sleduje profesionální vrah (Kenneth Colley), jemuž zbývají
dva měsíce života a chce „rozdělanou práci“ dokončit... Ve
filmu si střihl malou roli i režisér – objeví se jako muž, který
Henrimu prodá sluneční brýle. Jako kytarista v baru si ve filmu střihne píseň Burning Lights frontman kapely The Clash
Joe Strummer. Jean-Pierre Léaud, který ztvárnil hlavní roli Henriho, se proslavil jako alter-ego Françoise Truffauta - v pěti
jeho filmech hrál postavu Antoina Doinela. Hlavní role si
zahrál i v dalších Truffautových či Godardových filmech.

Zloději kol
čtvrtek 29. 3.
16.00 hod.

Ladri di biciclette / Itálie
1948 / 93 min. / titulky /
přístupný / na průkazku ZF
zdarma, 50 Kč
Režie: VITTORIO DE SICA /
Hrají: Lamberto Maggiorani, Nejvíce u mě bodovalo výrazové boEnzo Staiola, Lianella Carell, hatství všech zúčastněných herců, a
Gino Saltamerenda ad.
kamera, jejíž pohyb jsem obdivoval
Hlavnímu hrdinovi filmu od prvních záběrů. Tento skvost italhrozí, že hned po nas- ského neorealismu je sice smutnou,
toupení práce v novém ale oku i duši lahodící podívanou,
zaměstnání, které těžce kterou byste neměli vynechat....
získal, se znovu ocitne Amarcord_1 - www.csfd.cz
na dlažbě, poněvadž
mu kdosi ukradl jízdní kolo, které je pro lepiče plakátů
podmínkou zaměstnání. Všechno jeho další úsilí směřuje
k tomu, aby nalezl zloděje a získal zpět své kolo. Když se
však přesvědčí o marnosti tohoto počínání, rozhodne
se v zoufalství stát se sám zlodějem. Je však na místě dopaden, a vděčí jen soucitu toho, kterého chtěl okrást, že
není odevzdán policii... Bezútěšné dějové vyústění tohoto
příběhu, líčeného v sytých realistických barvách, je v plném
souladu s bezútěšným postavením statisíců těch, kteří živoří
v bídě a nezaměstnanosti. Film polemicky zdůrazňuje sociální rozdíly poválečné italské společnosti, poukazuje bez
nejmenší stopy proklamativnosti na drobných, ale nanejvýš
věrohodných útržcích každodenní reality na stav, kdy je
člověk člověku vlkem, na situace, ve kterých vládne dravý
zákon džungle, jenž odpírá méně schopným lidem právo na
práci a důstojnou existenci. Autenticitu snímku podporuje výběr představitelů hlavních postav, které našel režisér
doslova na ulici mezi nezaměstnanými. Film získal několik
ocenění za nejlepší film: Zlatý Glóbus, Oscar, BAFTA, New York Film
Critics Circle ad. Když byla v roce 1958 při příležitosti Světové výstavy v
Bruselu uspořádána anketa o nejlepší film všech dob, obsadil třetí místo
(po Ejzenštějnovu Křižníku Potěmkinovi a Chaplinově Zlatém opojení).

