duben 2
15.–30. dubna
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

Náš evropskoekologický duben
Hned v pondělí 16. dubna se kinem
Hvězda roznesou hlasy i obrazy ptáků, a stejnojmenná krátkodobá fotografická výstava pěti autorů (Květoslav
Fryšták, Vladimír Kučera, Petr Kunčík, Jaroslav Kunčík, Josef Křen), tak s předstihem
zahájí naše přihlášení se k letošnímu
připomenutí Týdne pro Zemi (18. – 25. 4.).
V jejím rámci jsme krom výstavy pro
diváky přichystali tematické Malovásky a Bijásky, několik školních představení s přírodním obsahem a zajímavá
budou určitě také setkání filmová
v ARTkinu s Jaroslavem Duškem (Když
kámen promluví + Indiánské inspirace 18. 4.)
a Zlatém fondu (Obrazy starého světa +
Jeden rok 19. 4.)
Jistým způsobem ekologický rozměr
paměti a historie s sebou nese také
další velká výstava: Sto let českého skautingu: Skautské stopy v Uherském Hradišti
aneb Od Kmene Řvavých k Psohlavcům (24.
4. – 15. 5.), kterou vernisáží i dernisáží
orámuje zajímavý program s hudebními pamlsky. Vedle toho jsou připraveny další doprovodné akce a v nich
též filmová neděle se skauty 29. 4. nazvaná
Hledání (ne)ztraceného času: Tábor černého
delfína + Jestřáb + Na dobré stopě.
Pozoruhodným akcím v druhé polovině měsíce ale není konec. Přinášíme
další Ozvěny Dnů evropského filmu (25. – 27.
4.) a za věrnost „průkazkáři“ ARTu či ZF
to mají zdarma! K připomenutí konce
druhé světové války zase 30. 4. uvedeme
nestárnoucí snímek Smrt si říká Engelchen (spolurežisér Elmar Klos je ale
též jednou z osobností skautingu v
Uh. Hradišti…). A perla nakonec: 20. 4.
hostíme parádní sestavu: Michal Prokop
a Framus Five + host: Petr Skoumal.
Těšíme se na vás i vaše názory!
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

pravidelné uvádění
převážně fotografických
projektů mladých,
ale i prověřených autorů
klub Mír, kino Hvězda

Koncerty

vystoupení domácích
i zahraničních skupin
2x do měsíce od 10.00

Baby Bio

projekce pro rodiče s malými
dětmi a kočárky

15. ne 14.30 Chobotnice z PET lahví / zdarma
Malovásek
15.30 Broučkova rodina – Československo 1975 – 1982 / 62 min. / 30, 40 Kč
Bijásek
17.00 Vrásky z lásky – ČR 2012 / 101 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
19.30 Královská aféra – Dánsko, Švédsko, ČR, Německo 2012 / 128 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
16. po 17.00 Ptáci (fotografie): K. Fryšták, V. Kučera, J. Křen, P. a J. Kunčíkovi – (16.-23. 4.) / foyer kina Hvězda Vernisáž
17.00 Královská aféra – Dánsko, Švédsko, ČR, Německo 2012 / 128 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
19.30 Vrásky z lásky – ČR 2012 / 101 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
17. út 17.30 Vrásky z lásky – ČR 2012 / 101 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
20.00 Konečná uprostřed cesty – Německo, Francie 2011 / 110 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč
ART
18. st 10.00 Artist – Francie, Belgie 2011 / 100 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 50 Kč
Baby Bio
15.30 Království hmyzu 3D – Velká Británie 2003 / 40 min. / dabing / přístupný / 3D-Cinema / 50, 70 Kč
Bijásek
16.00 Animásek – animační dílny pro děti 9-15 let, začátečníky i pokročilé (16.00 -17.30 hod.)
Animásek
17.30 Vrásky z lásky – ČR 2012 / 101 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
20.00 Když kámen promluví + Indiánské inspirace – ČR 2010, 2011 / 75 + 26 min. / přístupný / 30, 50 Kč
ART
19. čt 16.00 Obrazy starého světa + Jeden rok – ČR 1972, 1998 / 64 + 58 min. / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
ZF
18.15 Vrtěti ženou – Velká Británie 2011 / 100 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.00 Báječný hotel Marigold – Velká Británie 2011 / 124 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20. pá 19.30 Michal Prokop & Framus Five + host: Petr Skoumal – předprodej 260 Kč, na místě 300 Kč Koncert
22. ne 14.30 Zvířátka z roliček / zdarma
Malovásek
15.30 Velké podmořské dobrodružství 3D – Velká Británie 2009 / 81 min. / dabing / 3D-Cinema / 70, 90 Kč Bijásek Filmjukebox „1. máj je lásky čas‘:
hlasování do 17. 4., projekce 1. 5. 17.30 hod.
Až do 17. 4. můžete vybírat z desítky filmů točících se kolem
17.30 Báječný hotel Marigold – Velká Británie 2011 / 124 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
lásky na našem Filmjukeboxu. Projekce se uskuteční 1.
května od 17.30 hodin. Jako bonus nabízíme speciální akci pro
20.00 Vrtěti ženou – Velká Británie 2011 / 100 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
páry: všech deset dvousedaček v kině bude blokováno a pár zaplatí
pouze polovic, tj. cenu jednoho lístku.
Hlasujte na www.filmjukebox.cz
23. po 17.00 Bitevní loď – USA 2012 / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Ozvěny Dnů evropského filmu 2012
19.00 Vrtěti ženou – Velká Británie 2011 / 100 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
středa 25. 4. - pátek 17. 4.
Již 19. rokem se uskuteční přehlídka současné evropské
24. út 17.00 Skautské stopy v Uh. Hradišti aneb Od Kmene Řvavých k Psohlavcům – (24. 4 . - 15. 5.) / foyer Vernisáž kinematografie. Kino Hvězda nabídne tyto filmy: Dýchat,
Křídla slávy s hosty Otakarem Votočkem a Jiřím Voráčem, Jako
bych tam nebyla a Král z ostrava Bastøy.
20.00 Tady to musí být – Francie, Itálie, Irsko 2011 / 118 min. / přístupný / D-Cinema / titulky / 70, 80 Kč
ART
Báječný hotel Marigold
čtvrtek 19. 4., neděle 22. 4.
25. st 15.30 Knoflíková válka – Francie 2011 / 100 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 90, 100 Kč
Bijásek
Báječný hotel Marigold v Indii má být místem odpočinku pro skupinu noblesních důchodců z Velké Británie.
16.00 Animásek – animační dílny pro děti 9-15 let, začátečníky i pokročilé (16.00 -17.30 hod.)
Animásek
Vše ale nakonec dopadne trochu jinak...
17.30 Bitevní loď – USA 2012 / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.00 Dýchat – Rakousko 2011 / 93 min. / přístupný / titulky / na průkazku ART a ZF zdarma, 50 Kč
ART Vrásky z lásky
ČR 2012 / 101 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
Režie: JIŘÍ STRACH / Hrají: Radoslav Brzobohatý, Jiřina Bohdalová, Ivan
26. čt 16.00 Křídla slávy + hosté: O. Votoček, J. Voráč – Nizozemsko 1990 / 116+20 min. / titulky / na průkazku ZF zdarma
ZF Trojan, Jiří Dvořák, Jiřina Jirásková, Simona Stašová ad.
18.15 Můj vysvlečenej deník – ČR 2012 / 102 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč
20.00 Jako bych tam nebyla – Irsko, Makedonie, Švédsko 2010 / 109 min. / od 15 let / titulky / na průkaz ART a ZF zdarma, 50 Kč
ART
27. pá 16.00 Piráti 3D – Velká Británie, USA 2012 / 88 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 165 Kč
17.45 Můj vysvlečenej deník – ČR 2012 / 102 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč
20.00 Král z ostrova Bastøy – Norsko, Francie, Švédsko, Polsko 2010 / 117 min. / od 15 let / na průkazku ART a ZF zdarma, 50 Kč
ART
Ota je bývalý učitel a ve svém věku má již řadu vrtochů, kte28. so 16.00 Knoflíková válka – Francie 2011 / 100 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 100 Kč
rými poněkud komplikuje život svému synovi a snaše. Nyní
jej čeká náročná operace a Ota se rozhodne, že je ta správná
18.00 Můj vysvlečenej deník – ČR 2012 / 102 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč
doba, kdy je třeba vyhledat někoho, kdo kdysi dávno velmi
ovlivnil jeho život. Setkání s herečkou Janou je ale poněkud
jiné, než si představoval. Přesto je to právě tahle vitální dáma,
20.00 Havran – USA, Maďarsko, Španělsko 2012 / 111 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
která nemíní nerezignovat na aktivní život, která znovu zamotá jeho osud. Díky Janě se Ota vydává na napínavou road29. ne 14.00 Hledání (ne)ztraceného času: Tábor černého delfína + Jestřáb + Na dobré stopě – 20, 40 Kč Bijásek -movie,
na jakou by si možná ani v mladším věku netroufl...
14.30 Origami / zdarma
Malovásek
Královská aféra
En kongelig affære / Dánsko, Švédsko, ČR, Německo 2012 / 128 min. / od
16.30 Piráti 3D – Velká Británie, USA 2012 / 88 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 165 Kč
12 let / titulky / 80 Kč
Režie: NIKOLAJ ARCEL / Hrají: Mads Mikkelsen, William Jøhnk Nielsen, Trine Dyrholm, David Dencik, Alicia Vikander, Cyron Bjørn Melville ad.
18.15 Můj vysvlečenej deník – ČR 2012 / 102 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč
Královská aféra je příběhem vášnivé a zakázané lásky, která
změnila celý národ. Lásky, která propukla na začátku 70. let
20.00 Vrásky z lásky – ČR 2012 / 101 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
18. století mezi Johanem Struenseem, německým lékařem
pološíleného dánského krále Kristiána VII., a jeho manželkou,
30. po 16.00 Smrt si říká Engelchen – ČR 1963 / 129 min. / přístupný / zdarma
ZF mladičkou královnou Karolinou Matyldou Hannoverskou.
Tuto historickou zápletku chtělo zfilmovat už několik tvůrců,
až teď se to však podařilo Nikolaji Arcelovi, který do hlavních
18.15 Můj vysvlečenej deník – ČR 2012 / 102 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč
rolí fascinujícího dramatu obsadil Madse Mikkelsena a Alicii
Vikander. Film, který vznikal v Česku a v české koprodukci, dostal letos v
Berlíně dva Stříbrné medvědy – za nejlepší scénář a pro nejlepšího herce.
20.00 Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka – ČR 2012 / 104 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč
1. út 15.30 Piráti 3D – Velká Británie, USA 2012 / 88 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 165 Kč
Vrtěti ženou
Hysteria / V. Británie 2011 / 100 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
17.30 Vítěz Filmjukeboxu “1. máj je lásky čas” + akce: dvousedačky pro páry za polovic
Režie: TANYA WEXLER / Hrají: Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Rupert
Everett, Felicity Jones, Jonathan Pryce, Tobias Menzies ad.
Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru. Příběh mladého léka20.00 Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka – ČR 2012 / 104 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč
ře Mortimera Granvilleho se odehrává ve viktoriánské An-

Naše tipy

Filmové premiéry a novinky
glii. Pokrokovému Mortimerovi vadí, že většina nemocnic
ignoruje nejnovější lékařské teorie a výzkumy a nadále léčí
pacienty pomocí pijavic a pouštěním žilou. Když ho vyhodí
z posledního místa, skončí jako zaměstnanec Dr. Roberta Dalrympleyho, který se specializuje na léčbu žen trpících „hysterií“. Doktor Dalrympley spolu se svým nejlepším přítelem
jsou k novým metodám léčení naopak velmi otevření a každý
experiment a novinku vítají s nadšením. Společně sestrojí důmyslný nástroj /vibrátor/, který ženám podivuhodně rychle
a efektivně umožňuje dosáhnout vytoužené úlevy a klidu…
Jediná žena, která v převratný vynález nemá důvěru je svobodomyslná a feministicky založená Charlotta, dcera lékaře Dalrympleyho. A právě do ní se Mortimer beznadějně zamiluje…

Báječný hotel Marigold

The Best Exotic Marigold Hotel / Velká Británie 2011 / 124 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: JOHN MADDEN / Hrají: Bill Nighy, Maggie Smith, Tom Wilkinson,
Dev Patel, Judi Dench, Celia Imrie, Tena Desae, Penelope Wilton ad.
Báječný hotel Marigold, který sídlí v Indii, má být místem
odpočinku pro skupinu noblesních důchodců z Velké Británie. Má to být místo, kde stráví své zasloužené stáří, obklopeni přepychem a vymoženostmi. To si myslí až do chvíle,
než se těchto sedm seniorů, toužících po změně a novém
životě, ocitne před branou ne ještě zcela hotového hotelu.
Tak začíná vtipné a romantické dobrodružství v zemi neočekávaných radostí a možností. Do sluncem prozářeného Jaipuru s jediným přáním začít znovu žít přijíždí finančně nezabezpečená, čerstvě ovdovělá Evelyn, iluzí zbavený soudce
Nejvyššího soudu Graham, hádavý pár Douglas a Jean, věční hledači lásky Norman a Madge a Muriel – jejímž jediným
záměrem je nechat si v Indii vyměnit kloub a okamžitě tuto
zemi opustit. Všichni se ocitnou napospas Sonnymu Kapoorovi, mladému, ambicióznímu a naivnímu majiteli, který
zdědil kdysi úchvatnou budovu po svém otci, a který věří,
že se mu ji podaří proměnit v prvotřídní luxusní hotel. Zatím
může nabídnout jen chaos. Noví hosté jsou i přes jeho optimismus zděšení, postupně zjišťují, že k avizovaným “zlepšením” jaksi nedošlo... Stejně tak jsou zmateni Indií, zemí plnou kontrastů. Ale postupně, tak jak si vytvářejí nová přátelství a objevují nové zážitky, postupně zapomínají na svoji
minulost a těší se, co jim přinese budoucnost.

Bitevní loď

Battleship / USA 2012 / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: PETER BERG / Hrají: Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Tadanobu Asano, Rihanna, Tom Arnold, Brooklyn Decker ad.

vajských ostrovů, uprostřed probíhajícího mezinárodního
námořního cvičení, které si interpretovali po svém a začali
se bránit... Přestřelka do posledního náboje mezi „našimi“ a
mimozemskými bitevníky bude mít stejné grády jako pošťuchování Autobotů a Decepticonů v Transformers.

Můj vysvlečenej deník

ČR 2012 / 102 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč
Režie: MARTIN DOLENSKÝ / Hrají: Simona Stašová, Veronika Kubařová,
Igor Bareš, Petra Špalková, Berenika Kohoutová ad.
Komedie natočená podle knižního bestselleru Johany Rubínové. Rozhodně nečekejte další legraci o prvním sexu a namáhavé cestě k němu. Sex, alkohol a taky tráva jsou už dnes
běžnou součástí života „pod 18“, úplně stejně jako láska, sny,
zrada, rodiče nebo trapasy. Johanin deník je vysvlečenej tím,
jak otevřeně s lehkou ironií a vtipem tenhle svůj dívčí a ženský život se vším všudy popisuje. Johana má tři kamarádky,
dva kamarády, tátu a macechu. Kasandru, která není promiskuitní, jen s „tím“ nemá žádnej problém, Káču, kterou doma
terorizuje otec, Andy, která miluje Vektora a ještě mu to neřekla, Vektora, kterej miluje Andy a ještě jí to neřekl, a chytrýho kluka, co moc kouří trávu a říká se mu Hagrid. Taky tátu, co
býval novinář a rocker a teď píše do bulváru a macechu Sábu,
kterou nemůže vystát. Počty kamarádů a rodičů se ale změní. Johana se totiž nečekaně zamiluje, začne pátrat po muži
ze starých dopisů, který znal její mámu, když byla naživu, a
který by mohl být jejím biologickým otcem, a její deník, kde
je úplně všechno, chtějí vydat jako knížku. A ani ty depky už
nejsou, co bejvaly.

Piráti 3D

The Pirates! Band of Misfits /Velká Británie, USA 2012 / 88 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 165 Kč
Režie: PETER LORD, JEFF NEWITT / Hrají (v českém znění): van Trojan, Eliška Balzerová, Martin Dejdar, Ondřej Brzobohatý, Petr Rychlý ad.
Animovaná komedie Piráti z produkce uznávaného britského studia Aardman (Slepičí úlet) ukazuje události, které
se přihodí bandě bodrých smolařských pirátů, když křižují
sedm moří v dobrodružství hodném barona Prášila. Tento
film začíná, když Pirát kapitán se svou posádkou vytáhne
do bitvy proti svému soupeři Černému Bellamy, aby získal
kýženou cenu „Pirát roku“. Jejich cesta vede z Karibiku až do
viktoriánského Londýna, kde se setkají s všemocným nepřítelem, který je odhodlán vymazat piráty z povrchu zemského jednou provždy. Piráti zjišťují, že jejich souboj o titul je vítězstvím dobrosrdečného optimismu nad nudným násilím
zdravého rozumu.

Knoflíková válka

La Guerre des boutons / Francie 2011 / 100 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 100 Kč
Režie: CHRISTOPHE BARRATIER / Hrají: Jean Texier, Guillaume Canet, Laetitia Casta, Kad Merad, Gérard Jugnot, François Morel ad.
Je březen 1944. Zatímco zemí otřásají události druhé světové války, v malé francouzské vesnici v ústraní si hrají na
válku děti. Protože zde spolu odjakživa nemilosrdně zápolí děcka ze dvou sousedních vesnic – Longeverne a Velrans.
Jenže tentokrát nabere jejich válka nečekaný obrat: všem zajatcům jsou z oblečení utrženy všechny knoflíky, takže odcházejí obnažení, poražení a potupení. Spor dostane od této
Bitva o Zemi začne na vodě. Hopper (Taylor Kitsch) nikdy ne- chvíle jméno „knoflíková válka“ a zvítězí v něm vesnice, která
chtěl sloužit u válečného námořnictva jako jeho starší bratr. získá více knoflíků.
Kvůli velkému průšvihu ale musel. Nechtělo se mu ani požádat o ruku své holky (Brooklyn Decker) jejího otce (Liam Neeson), shodou nešťastných náhod svého nejvyššího velitele.
Bude muset. Nikdy také nechtěl bojovat proti mimozemské The Raven / USA, Maďarsko, Španělsko 2012 / 111 min. / od 15 let / titulky
invazi. I k tomu ho okolnosti donutí. Pokud ne, všichni kon- / D-Cinema / 90 Kč
číme. Peter Berg, režisér akční komedie Hancock a thrilleru Režie: JAMES MCTEIGUE / Hrají: John Cusack, Luke Evans, Alice Eve, BrenKrálovství, na Zemi přivedl další nepřátelsky naladěné mi- dan Gleeson, Oliver Jackson-Cohen, Pam Ferris, Kevin McNally ad.
mozemšťany. S nimi si to na férovku rozdají stateční námoř- Detektiv Emmet Fields (Luke Evans) je povolán k případu bruníci, v jejichž řadách najdete i sličnou dělostřelkyni Raikeso- tální vraždy dvou žen. Při pátrání zjistí, že zločin se až moc
vou, v „civilu“ popovou hvězdu Rihannu. Všichni se stali obětmi podobá smyšlené vraždě, která byla do detailu popsaná v
ambiciózního vědeckého experimentu, jehož cílem bylo povídce spisovatele Edgara Allana Poa (John Cusack). Předvonalezení inteligentního života kdekoli ve vesmíru. Vysílaný lá tedy tohoto sociálního vyvržence k výslechu, ale zatímco
signál skutečně na jedné planetě zachytili a vyslali několik je Poe ve vazbě, dochází k další strašlivé smrti - opět inspiroprůzkumných lodí, které měly zjistit, odkud se to ozývá a jak vané jedním z jeho příběhů. Fields tedy vyzve Poa, aby mu
to tam vypadá. Mimozemšťané přistáli na moři poblíž Ha- pomohl zastavit toto krvavé šílenství...

Havran

ART

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

Chobotnice z PET
lahví
neděle 15. 4. 14.30 hod.

Z prázdných plastových lahví můžeme vyrobit veselou či děsivou chobotnici. Zvládne to úplně každý.

Broučkova rodina
neděle 15. 4. 15.30 hod.

Československo 1975 – 1982 / 62 min. / 30, 40 Kč
Režie a výtvarník: D. DOUBKOVÁ, Z. MILER ad.
Pásmo pohádek: Královna koloběžka, Broučci z roští, Mikeš
hrdina, Cvrček a slepice, Krtek a buldozer, Janínek v mlze ad.

Království hmyzu 3D
středa 18. 4. 15.30 hod.

Bugs! / Velká Británie 2003 / 40 min. / dabing / přístupný / 3DCinema / 50, 70 Kč / Režie: MIKE SLEE
Hlavní roli v tomto filmu hraje hmyz, kterým bude fascinována celá rodina. Je zde použita nejmodernější
makroskopická technologie a vzrušující hudba.

Zvířátka z roliček
neděle 22. 4. 14.30 hod.

Koná se týden pro Zemi, tak proč nezužitkovat roličky
od toaletního papíru třeba tak, že z nich vyrobíte
třeba veselého myšáka nebo marťana?

Velké podmořské
dobrodružství 3D
neděle 22. 4. 15.30 hod.

OceanWorld / V. Británie 2009 / 81 min. / 3D-Cinema / 70, 90 Kč
Režie: JEAN-JACQUES MANTELLO / Hrají: Marion Cotillard ad.
Budeme svědky jedněch z nejúžasnějších podívaných
pod vodní hladinou: budeme sledovat nelítostný lov
perutýnů, zafandíme delfínům při fotbalovém zápase
a pozdravíme největšího kytovce na planetě Zemi.
Malovásek a Animásek
finančně podporuje

Knoflíková válka
War of the Buttons / Francie 2011 / 100 min. / přístupný / dabing
/ D-Cinema / 90, 100 Kč
Režie: CHRISTOPHE BARRATIER / Hrají: Jean Texier, Guillaume
Canet, Laetitia Casta, Kad Merad, Gérard Jugnot ad.
Zatímco zemí otřásají události druhé světové války, v
malé francouzské vesnici v ústraní si hrají na válku děti.

Origami
neděle 29. 4. 14.30 hod.

Origami je původně japonské skládání z papíru. Přijďte si vyzkoušet poskládat různé zvířátka či tvary a zjistíte, co na tom ti Japonci mají.

neděle 29. 4. 14.00 hod.

Československo 1967 + 1984 + 1948 / 23 + 30 + 73 min. / 20, 40 Kč
Pásmo filmů u příležitosti oslav 100 let skautingu
a velké výstavy v kině Hvězda uvede tyto snímky: Tábor Černého delfína - pěkný hraný dětský dokument
podle knižní předlohy od Jaroslava Foglara „Poklad
Černého delfína“. Jestřáb - unikátní a neznámý portrét Jaroslava Foglara. Na dobré stopě - první, a zatím
poslední skautský film v historii české kinematografie
vypráví dobrodružný příběh z prázdninového tábora
vodáků, kteří odhalí bandu nebezpečných diverzantů.

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.

Výstavy
městského prostředí a dálnic spojujících jednotlivá města
Květoslav Fryšták,
neznají nic jiného. A je jich hodně.“
Vladimír Kučera, Petr
Kunčík, Jaroslav Kun- Skautské stopy
čík, Josef Křen: Ptáci v Uherském Hradišti
aneb Od Kmene Řva16. - 23. 4. / foyer kina Hvězda
vých k Psohlavcům

24. 4. - 15. 5. / foyer kina Hvězda

Fotografická výstava několika autorů se společným tématem zachycení ptactva. Koná se v rámci Týdne pro
Zemi jako krátkodobá expozice. Jak napsal jeden z vystavujících: „Cílem mého fotografování je přiblížit mizející
přírodní prostředí a jeho krásu lidem, kteří se často do
těchto míst nedostanou. Mám na mysli lidi, kteří kromě

Sursum corda! Vyzval Antonín Benjamín Svojsík v
závěru svého díla „Základy junáctví“. Jak toto heslo naplnili skauti z Uherského Hradiště, ukazuje výstava, jež
je součástí oslav sta let českého skautingu. Vydejte se
tedy do kina Hvězda a ve foyeru můžete listovat starými kronikami a cestopisy. S prvními skauty z kmene
Řvavých můžete stavět srub na Břestku, pohlédnout
do tváře Elmara Klose či Františka Kožíka, dozvíte se,
co to bylo „solferíno“ či „žufanový řád.“ A protože ani
současní skauti nezůstávají v ničem pozadu, pohlédnete na jejich zimní i letní tábory, výpravy, hry a soutěže.
První a poslední den výstavy lze vidět i tajemný skautský poklad, jakož i další artefakty z bohaté historie.

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

Skupina Framus Five se ve svém prvním vrcholném
období zaměřovala na soul a rhythm´n´blues podle
afroamerických vzorů a natočila dvě alba: Blues In Soul

naných ve stejnojmenné knize spisovatelky a novinářky
Slavenky Drakulić. Sleduje osudy mladé učitelky Samiry,
kterou srbští vojáci odvedou společně s ostatními ženami
z vesnice. Samira vstupuje do nového světa, kde mír je
jenom pohádka a kde nejsou domovy, jenom uprchlické tábory – tranzitní, přijímací, pracovní a tábory smrti. Snímek otevřeně líčí nelidské zacházení se ženami a
dětmi, z nichž jen několik se dožilo osvobození. S odstupem nahlíží hrůzy války a její důsledky, a hledá odpověď
na otázku, jak se zachovat v mezních situacích a přitom
si udržet lidskou tvář... Velmi sugestivní a intimní pohled
do psychiky dívky, která se náhle stane obětí. Snímek
sugestivně ukazuje nejistotu válečného konfliktu, v němž
není vůbec jisté, kdo přežije zítřejší den. Ocenění: Irské filmové a televizní ceny 2011 – nejlepší film, režie, scénář; MFF Seattle
2011 – nejlepší herečka.

středa 25. 4. 15.30 hod.

Hledání (ne)ztraceného času: Tábor
černého delfína +
Jestřáb + Na dobré
stopě

(1968) s převzatým soulovým repertoárem a česky
zpívané Město Er (1971). V 80. letech Prokop skupinu
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 období. Dotvářejí
ji nahrávky Nic ve zlým, nic v dobrým (1987) a Snad nám
naše děti... (1989). Hned zkraje 90. let Prokop opustil
dráhu profesionálního zpěváka a pustil se do politiky.
Během posledních bezmála dvaceti let koncertoval
spíše sporadicky. Se zcela novým řadovým albem
přichází až v roce 2006, kdy vychází album Poprvé naposledy. Album oceňované kritikou se stalo podnětem
k obnovení koncertní činnosti. V těchto dnech začíná
Michal Prokop se současným Framus Five natáčet nové album.
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

Král z ostrova Bastøy
pátek 27. 4.
20.00 hod.

Konečná uprostřed
cesty
úterý 17. 4.
20.00 hod.

Halt auf freier Strecke /
Německo, Francie 2011 / 110
min. / od 12 let / titulky / 60,
70 Kč
Režie: ANDREAS DRESEN /
Hrají: Steffi Kühnert, Milan
Zdrcující film o smrti a umírání,
Peschel, Ursula Werner, Inka
zdrcující ne proto, že by byl temný,
Friedrich, Otto Mellies ad.
bezvýchodný, útočný, ale proto, že je
Drama vypráví příběh plný jemného humoru, přirozenosti
ze života čtyřicátníků. a uměřenosti. Andreas Dresen je bez
Simone a Frank se pochyby génius, neboť jeho poslední
právě
se
dvěma film vznikal metodou řízené improdětmi
nastěhovali vizace a je autentičtější a intimnější
do nového domu a v než jakýkoli dokument o umírání. Z
tu chvíli se dozvída- mého pohledu se jedná o zřejmě nejjí tragickou zprávu: působivější film o posledních věcech
Frank má rakovinu člověka, jaký jsem kdy viděl. Citlivě
a nezbývá mu mno- natočená katarze, která vrací na oči
ho času. Tato událost to, čemu se současná konzumní spozcela změní praktický lečnost posedlá povrchem a trváním
chod domácnosti, vz- tak zoufale vyhýbá. Laskavý a před
tah členů rodiny k ničím neuhýbající film o konci, který
otci a pohled na to, v mých očích letos už nic nemůže
co je umírání, lás- překonat.
ka a sebeobětování. JFL - www.csfd.cz
Režisér analyticky s citem pro detail sleduje průběh nemoci a nevšedně pohlíží
na tabuizované téma - smrti a umírání. Civilní snímek
zachycuje obyčejné i dramatické situace, ve kterých nechybí optimistický náboj. Film natočil současný německý
scenárista a režisér Andreas Dresen, českému publiku
známý tragikomickými příběhy o partnerských a mezilidských vztazích Láska na grilu či Whisky s vodkou. Za tento
svůj zatím poslední film si Dresen na festivalu v Cannes 2011 odnesl
cenu Un Certain Regard.

Tady to musí být
úterý 24. 4.
20.00 hod.

This Must Be the Place /
Francie, Itálie, Irsko 2011
/ 118 min. / přístupný / DCinema / titulky / 70, 80 Kč
Režie: PAOLO SORRENTINO
/ Hrají: Sean Penn, Frances
McDormand, Judd Hirsch, Divné a dobré. Sorrentino je mistr
Eve Hewson, Tom Archdea- přepínání nálad a dynamiky, v tocon, Shea Whigham ad.
mhle mi dost připomíná Tarantina.
Cheyenne je bývalá To, že jsem to tak úplně racionálně
rocková hvězda. Ve nepochopil mi nevadí, řídím se
svých padesáti letech hlavně pocity. Sean Penn brilantní,
se stále obléká ve sty- Luca Bigazzi zas neuvěřitelně maluje
lu gothic a žije v Dub- a můj oblíbenec pod radarem Shea
linu ze svých autor- Whigham je novej Joe Pesci, to co
ských honorářů. Smrt tady předvádí na několikaminutojeho otce, se kterým vém prostoru je parádní, doufám,
dlouhých 30 let neko- že brzy dostane nějakou pořádnou
munikoval, ho zavede velkou roli.
zpět do New Yorku. Rob Roy - www.csfd.cz
Cheyenne zjišťuje, že
jeho otec byl celý život posedlý jednou věcí: vyhledat postu za pokoření, které utrpěl v koncentračním táboře v Polsku. Cheyenne se rozhodne pokračovat tam, kde jeho otec
skončil a vydává se na cestu napříč Amerikou. Film získal v
Cannes Cenu ekumenické poroty a nominaci na Zlatou palmu.

Ozvěny Dnů
evropského filmu 2012
Dýchat
středa 25. 4.
20.00 hod.

Rakousko 2011 / 93 min. /
přístupný / titulky / na
průkazku ART a ZF zdarma,
50 Kč
Režie: KARL MARKOVICS /
Hrají: Thomas Schubert, Karin Lischka, Georg Friedrich, Civilní příběh o klukovi z pasťáku a
Luna Mijović ad.
jeho každodenním živoření. Hrůza
ČR 2010 + 2011 / 75 + 26
Ve filmu Dýchat režisér stálé bezvýchodnosti není nic proti
min. / titulky / přístupný /
zprostředkovává pod- důvodům proč se život hlavního hrdi30, 50 Kč
manivý vhled do lidské ny dostal tam kde je a proč ho práce s
Režie: VILIAM POLTIKOVIČ /
psychiky. Devatenác- mrtvými dostane zpět mezi živé. Přes
Hrají: Jaroslav Dušek, Iveta
tiletý Roman Kogler si navenek tuctové nezávislé téma je
Dušková, Vlasta Dušek, Eva
už čtyři roky odpykává film překvapivě jemně ztvárněn, bez
Holubová, Ivana Uhlířová,
ve vězení trest za za- zbytečného přehánění a moralizování.
Tenhle film je samé chození a povíKvěta Fialová ad.
bití. Nyní se rozhoduje, Palec nahoru pro rakouský debut herdání, ale chození po pěkné krajině a
jestli
bude propuštěn ce proslaveného z Komisaře Rexe. ;)
Když kámen prom- povídání o věcech, které jsou trošku
na podmínku, nebo si Hafran - www.csfd.cz
luví: Film o Jaro- mimo hlavní události dne. Na pár
odsedí původní trest
slavu Duškovi není minut trvání dokumentu se podíváv plné výši. Osud mu rozdal špatné karty: pro samotáře
typic-kým
portré- te do vnitřního světa člověka, který
bez rodiny a se sklonem k náhlým výbuchům zlosti se
tem známé osobnos- ztvárnil mnoho roztodivných rolí. A
zdá být návrat do společnosti nemožný. Jedinou práci, na
ti - jde spíše o zachy- je to svět trošku odlišný. Asi ne každý
kterou jako propuštěný trestanec dosáhne, je zřízenec v
cení jeho vnitřního objímá kameny a staví obyvatelné
pohřební službě. Paradoxně mu právě práce se smrtí ukáže
života, jeho názorů a domy z písku. Dušek si prostě užívá
cestu zpátky do života. Dechberoucí snímek o návratu na
postojů k věcem, které života a působí až étericky (nadzemsprávnou cestu je zároveň režijním a scénáristickým dese dotýkají každé by- sky ;-)). Bylo to příjemné setkání.
butem rakouského herce Karla Markovicse. Ceny: MFF Cannes
tosti. Film se natáčel Krosmen - www.csfd.cz
2011: Cena “Label Europa Cinemas”; MFF Sarajevo 2011: Nejl. film, Nejl.
více než jeden rok a
uvidíme v něm nejen ukázky z divadelních her, ale i set- herec, Cena Mezinárodní asociace filmových kritiků.
kání s mentálně postiženými, s delfíny, komunikaci s kameny, stavbu ekologického hliněného domu, chození po
žhavých uhlících a mnohé další. Jaroslav Dušek zde velmi
sugestivně a přesvědčivě vypráví o základních momentech
života jako moudrá a inspirující osobnost, jejímž životním
postojem je radost.
As lf l Am Not There / Irsko,
Indiánské insiprace: Herec Jaroslav Dušek a psychotera- Makedonie, Švédsko 2010 /
peut Pjér la Šé’z, kteří se léta inspirují zejména kulturou 109 min. / od 15 let / titulky
Toltéků, jsou průvodci dokumentem o vlivu indiánů Me- / na průkazku ART a ZF zdarzoameriky na život v Čechách. Moudrost Toltéků podává ma, 50 Kč
Dušek s velkým vtipem a v souvislosti se stylem života Režie: JUANITA WILSON /
u nás. Seznámíme se také C. J. Callemanem, švédským Hrají: Natasa Petrovic, Fedja
vědcem žijícím v USA, který se jako jeden z mála vědců za- Stukan, Stellan Skarsgård, Křiklavá a neúprosná obžaloba
především maskulinního světa
bývá podrobně mayským kalendářem. Ten je přesnější než Miraj Grbic ad.
natočená podle skutečných událostí
náš a je charakterizován i určitými cykly, na jejichž základě Film Jako bych tam
odehrávajících se v průběhu bosenje možné odvodit i vývoj naší společnosti. Zdeňek Ordelt, nebyla, který se vrací
sko-srbské války svou naturalistickterý dlouho pobýval mezi mexickými šamany, si získal je- k událostem války
kou přímočarostí téměř přikovala
jich důvěru a posléze dostal i jejich zasvěcení do šamanské na Balkáně, vznikl na diváky v sále.
praxe. Seznamuje zájemce s významem a poznáním motivy
skutečných dopitak - www.csfd.cz
šamanů a vykonává šamanské rituály.
událostí
zazname-

Když kámen promluví
+ Indiánské inspirace
středa 18. 4.
20.00 hod.

Jako bych tam nebyla

čtvrtek 26. 4.
20.00 hod.

Kongen av Bastøy / Norsko,
Francie, Švédsko, Polsko
2010 / 117 min. / od 15 let /
na průkazku ART a ZF zdarma,
50 Kč
Režie: MARIUS HOLST / Hrají:
Kongen av Bastoy je určitě dobrý
Stellan Skarsgård, Kristoffer film. Máme tu nějakou nosnou
Joner, Ellen Dorrit Petersen, historickou událost, studené lokace
Kristoffer Joner, Trond Nils- zimního ostrova, herce jako Skarssen, Morten Løvsta ad.
gard nebo Joner, smutnou hudbu a
Ostrov Bastøy slouží uzurpovaní kluci versus zlý „house
jako velké nápravné father“, toť téma vždy vděčné. Ne
zařízení pro chlapce. dlouho předtím jsem viděla OndTvrdý režim, v jehož skan, kde sice příběh byl trochu
čele stojí diktátorský jiný, ale vesměs šlo taky o správný
ředitel, drží všechny hochy vzdorující bezpráví uvnitř
na uzdě. Disciplína, nefungujícího výchovného systétěžká manuální práce mu. Ale zatímco Ondskan působí na
a tvrdé tresty jsou me- diváka tak, jako by byl taky kamatody, které zlomí i ty rád hlavního hrdiny, všechno s ním
nejvzpurnější.
Věci prožíval a tajně mu držel palce, u
se ale změní s nástu- Kongen av Bastoy to divák pozoruje
pem Erlinga, mladíka zpovzdálí. Sice taky fandí, ale jako
obviněného z vraždy, by koukal na zápas dvou mužstev.
který dokáže ostatním Přitom i tady je hlavní hrdina symdodat ztracenou odva- paťák co najde v ústavu nejlepšího
přítele, ale jejich vztah je nadhozen
hu a kuráž postavit
zkratkovitě. Prostě spolu kamarádí.
se bezpráví. Pomalu
Proč? Proto. A celou dobu filmu se
začíná zosnovat plán
Erlingovi nemůžeme dostat pod
útěku... Příběh vzpoury,
kůži. Proč jako jediný má sílu vzdorebelie a mladického rovat a něco proti bezpráví podnivzdoru je osobním bo- kat? Protože proto. Film má skoro
jem dvou mužů, kteří se dvě hodiny a tentokrát to je opravnehodlají vzdát svého du cítit. Konec je sice silné kafe, ale
cíle. Na dramatičnosti chybí lepší vztah diváka k postavám,
filmu zasazeného do tak nemůže víc strhnout...
Norska dvacátých let akisha - www.csfd.cz
navíc přidává i fakt, že
vychází ze skutečných událostí. Ocenění: Ceny Amanda 2011 –
nejlepší film, hudba, herec ve vedlejší roli.

BABY BIO
Artist
středa 18. 4.
10.00 hod.

Francie, Belgie 2011 / 100
min. / od 12 let / titulky /
D-Cinema / 50 Kč (jen za
dospělého diváka)
Režie: MICHEL HAZANAVICIUS / Hrají: Jean Dujardin,
Bérénice Bejo, John Good- Čistý půvab filmového eskapismu.
man, Missi Pyle, Penelope Film o době, kdy celuloid hořel, kteAnn Miller, James Cromwell, rý sám hoří a přesto se skoro zázračBeth Grant, Stuart Pankin, ně nepopálí o přílišnou pietnost a
Bitsie Tulloch, Ed Lauter, zahleděnost do minulosti. Práce se
zvukovou stopou a němým filmem
Malcolm McDowell ad.
Hollywood,
1927, je totiž famózním režijním tahem,
George
Valentin nejen proto, že chytře vypichuje do
(Jean Dujardin) patří popředí to, co by v mluveném filmu
k největším hvězdám nikdy tak nevyniklo, ale i proto, že
je ve své jednoduchosti bezmála
němého filmu. Poznáte
geniální. Němý film, který svou
ho podle tenkého
němost nepovýšil na pochybnou
knírku, typické bílé
fetiš (kochejme se tím, jak to bylo
kravaty a fraku. Jeho
krásný, to už dneska není a nebude),
účinkování v exotick- ale nejvýraznější výpovědní složku
ých příbězích o in- (ten film je kouzelný sám o sobě, ne
trikách a hrdinských proto, že nám něco připomíná). Hačinech
znamenalo zanavicius odvedl práci, před kterou
velký úspěch pro fil- smekám. Jestli některý z kritiků
mové studio Kinograph, psal o Descendants jako o opracov jehož čele stojí mag- vaném drahokamu, spletl si film.
nát Al Zimmer (John Tohle je feel good klenot, z něhož mi
Goodman). Sláva Geor- spadla čelist.
govi vynesla elegantní Marigold - www.csfd.cz
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 5
Oscarů 2012 (nejlepší film, režie, herec v hlavní roli, kostýmy, hudba)
a také 3 Zlaté Glóby 2012.

Zlatý fond

Obrazy starého světa Smrt si říká Engelchen
pondělí 30. 4.
+ Jeden rok
16.00 hod.
čtvrtek 19. 4.
16.00 hod.

ČR 64 + 58 min. / přístupný
/ na průkazku ZF zdarma,
50 Kč
Režie: DUŠAN HANÁK
+ BŘETISLAV RYCHLÍK
Obrazy starého světa
jsou druhým celove- Dokument, který na většinu dneščerním filmem sloven- ních lidí působí jako z jiného světa
a přitom ukazuje kořeny ze kterých
ského režiséra Dušana
ta samá většina vzešla. _Stáří bez
Hanáka (nar. 1938),
patetičnosti či strachu, prostě jen
který se inspiroval
jako další etapa života která dokáže
pěti
fotografickými
být krutá tak jak si ani nedokážeme
cykly portrétisty Mar- představit, ale pořád ještě stojí za
tina Martinčeka. V to ji prožít. _Svět, na který okolní
osobitém
sociálním civilizace zapomněla jako na dávný
a uměleckém doku- odumírající relikt minulosti, a který
mentu Hanák sleduje dokáže docela dobře fungovat tak
vnímavým pohledem jako vždy fungoval, i když občas
staré venkovany, kteří sleduje i to co se děje za hranicemi
zdánlivě žijí na okraji okolních polí a, svou vlastní mentalispolečnosti.
Proniká tou, si to přebírá. _Umělecký zážitek
do zákoutí lidských ve kterém jsou i jednoduchá moudra
duší, aby tu objevil prostých lidí povýšena na filosofické
nejzákladnější hodno- popsání palčivých otázek lidské exity člověka. Se zvláštní stence a svou prostou pravdivostí a
poezií ukazuje vnitřní jednoduchostí vyjádření od lidí, kteří
bohatství svých pros- jako jediný důkaz svých tvrzení dotých a mravně čistých kládají svou vlastní empirickou zkuhrdinů, jež navzdory šenost, jsou jednoduše odzbrojující.
těžkému
životnímu HAL - www.csfd.cz
údělu neopustila touha po svobodě. Ocenění: Grand Prix - Zlatý sestercius, Cena publika, Cena poroty mladých a Cena ekumenickej poroty na 20. MFF dok.
Filmů v Nyone 1988.
Dokumentární film Jeden rok vypráví o životě sedmi
starých lidí v podhorských obcích a samotách Bílých Karpat. Od listopadu 1997 do října 1998 navštěvoval režisér
Břetislav Rychlík s kameramanem Karlem Slachem v horských obcích a samotách Bílých Karpat sedm starých lidí,
kteří se narodili ještě v časech rakousko-uherské monarchie, tedy mezi lety 1907-1917. Navštěvovali je ve všední
dny i v tradiční církevní svátky. Výsledkem je svědectví
o hodnotovém systému a řadu lidí, jejichž životní pouť
začala na počátku tak rozporuplného a těžkého století
a končí na jeho zběsilém konci. Svědectví, které se
nesentimentálně dotýká otázek stáří, nemoci, smrtí, víry,
kultury. Svědectví o lidech, kteří navzdory těžkým horským podmínkám, si udrželi svobodného ducha a humor
jako výraz velké vnitřní síly.

Křídla slávy + hosté:

Otakar Votoček a Jiří Voráč
čtvrtek 26. 4.
16.00 hod.

Nizozemsko 1990 / 116
+ 20 min. / titulky / na
průkazku ZF zdarma
Režie: OTAKAR VOTOČEK /
Hrají: Peter O’Toole, Colin
Firth, Marie Trintignant,
Andréa Ferréol, Walter Co je to sláva a kdo je vlastně
Gotell, Gottfried John, Ken „slavný“? Existuje pro tohle nějaké
Campbell, Bruno Eyron ad. měřítko? To se asi nedozvíme, stejně
Světská sláva polní jako není tak zaručené, jestli je
tráva… Peter O´Toole sláva ráj nebo peklo. Jisté je, že lidí
a Colin Firth v nebi malicherně toužících nést se na
přeplněném slavnými jejích křídlech bylo, je a bude vždycnebožtíky. Nizozemský ky hodně. Budou se donekonečna
film českého režiséra mučit vlastní prestiží a společenOtakara Votočka. O ským postavením, mudrovat nad
pomíjivosti
popular- důležitostí vlastního ega a přínosem
ity hovoří příběh spiso- pro společnost... dokud všichni nevatele (Colin Firth), který upadnou v zapomnění. Téma téhle
píše knihu o herecké výborně vymyšlené alegorie „Hotel
hvězdě – arogantním a Hell“ mi parádně sedlo do noty. Absamolibém Cesaru Val- surdní zásvětní machinace a praentinovi (Peter O´Toole). vidla bez zdánlivé logiky, toť svět
mrtvých celebrit. A diváku nezbývá
Když se autor marně
než přemýšlet, jestli se ústřední hrsnaží Valentina kondinové dostali do pekla nebo zda jde
taktovat, nakonec ho
pouze o očistec. Jedno je totiž jasné:
v afektu zabije. Sám
na křídlech slávy se do nebe nejspíš
přitom umírá a oba se doletět nedá.
společně odeberou na
UncleG - www.csfd.cz
„onen svět“, který má
podobu luxusního hotelu obývaného někdejšími celebritami. Umělci, politici, vědci,
ti všichni se tu potkávají a stěhují se z patra do patra podle
míry své momentální pozemské popularity. Slavná filmová
hvězda, herec Valentin, v touze po ještě větší slávě vydá svůj
životopis, který ve skutečnosti nenapsal sám. Autorem jeho
portrétu je mladý a neznámý spisovatel Brian Smith. Ten poslal Valentinovi rukopis své knihy k posouzení a už ho nikdy
nespatřil. Marně se snaží dát si schůzku, hvězda mu stále
uniká. Brian se rozjede na filmový festival, kde má Valentin
podepisovat ukradenou knihu. Protože ani tentokrát se mu
nepodaří přiblížit k sebevědomému Valentinovi, ze zoufalství ho zastřelí. Vzápětí přijde sám nešťastnou náhodou o
život. Tím příběh teprve začíná, aby se z větší části odehrál
na onom světě, v nebi plném slavných nebožtíků. Tady se
také teprve podaří Brianovi konečně promluvit s Valentinem.
Prostřednictvím plejády nejrůznějších postav a zážitků v
nebi poznávají oba rub a líc slávy a především její relativitu. V
soudný den, kdy je rozhodováno, kdo zůstane mezi slavnými,
je dvojice protagonistů odsouzena k vyhoštění. Brian však v
loterii vyhraje zpátky svůj život a vrací se moudřejší na zem,
provázen Valentinem, kterého si vybral jako dalšího, jemuž
je povoleno žít. Film Křídla slávy natočil český režisér Otakar Votoček,
který v době komunismu žil v Holandsku. Filmový historik a publicista
Jiří Voráč se dlouhodobě věnuje mapování tvorbě českých a slovenských
filmových tvůrců v emigraci.

ČR 1963 / 129 min. /
přístupný / zdarma
Režie: ELMAR KLOS, JÁN
KADÁR / Hrají: Eva Poláková, Blažena Holišová, Oľga
Adamčíková, Martin Růžek,
Vlado Müller, Miroslav
Netradiční, ale upřímný hold odboMacháček, Otto Lackovič,
jářům, který se obejde bez pateticJan Kačer, Antonín Molčík,
kých frází i emocionálních výlevů.
Pavel Bártl, Otto Ševčík ad.
Kadár s Klosem sice některé hrany
Okupační drama z
Mňačkova románu zaoblily, ale jen
konce druhé světové ku dobru věci. Absence rozhovorů na
války,
odehrávající téma poválečné vlády, na niž si už
se na moravsko-slo- tehdy komunisté brousily zuby, mýtí
venském pomezí. Ne- jakoukoliv ideologickou myšlenku
schematický pohled na minimum a zůstává tak jenom
na partyzánské hnutí, fungující filmařina, které není možnatočený podle ste- no se nepoddat a nezbývá než dvě
jnojmenného románu hodiny sledovat drsnou procházku v
Ladislava
Mňačka, okolí Ploštiny, ze které si divák musí
který předznamenává zákonitě něco odnést.
vrcholné tvůrčí období Isherwood- www.csfd.cz
dvojice Kadár-Klos. Při
osvobozování Zlína na počátku května 1945 je vážně
raněn mladý partyzán Pavel. Během dalších dnů, kdy se
v nemocnici zotavuje, vzpomíná na osudové okamžiky,
které prožil v předchozím měsíci v okolních horách a
snaží se vyrovnat s největším traumatem - vypálením
pasekářské osady Ploština německým jagdkommandem
poté, co ji partyzáni opustili. Film je adaptací stejnojmenného dobového knižního bestselleru Ladislava Mňačka,
který zde přetavil s časovým odstupem do umělecké
formy zážitky své, partyzánského oddílu, jehož byl
členem, i obyčejných pasekářů, kteří partyzánům poskytli
zázemí. Film patří k několika ojediněným dílům, která se
neschematicky a demýtizujícím způsobem vypořádávají s
tematikou protektorátu a odboje. Ocenění: MFF Moskva 1963
- Zlatá cena ad.
Ve vestibulu kina je současně možné navštívit výstavu Sto let českého
skautingu: Skautské stopy v Uherském Hradišti aneb Od Kmene
Řvavých k Psohlavcům (24.4. - 15.5.), kde jsou připomenuty také zásluhy režiséra Elmara Klose ve skautském hnutí v Uh.Hradišti.

Elmar Klos
* 26. 1. 1910, Brno
† 19. 7. 1993, Praha
Česká polovina proslulého
režisérského
dua
Jan
Kadár – Elmar Kloss, které
patří ke skutečné elitě
československého filmu, filmový scénárista a pedagog Elmar Kloss se narodil
26. ledna 1910 v Brně, v Rakousku-Uhersku. Uplatnil se v předválečném filmu jako
autor krátkých reklamních filmů. S Jánem Kadárem začal
režijně spolupracovat v 50. letech. Jejich tvorba začala
politickou agitkou Únos 1952, jež vypráví dramatický příběh
o únosu československého letadla do NSR. I přes to že se
jednalo o film poplatný době, filmařské kvality mu nelze
upřít. Dále spolu natočili hudební satirickou komedii Hudba z Marsu (1955), snímek rovněž je značně ovlivněn totalitním režimem. Po několika dokumentárních filmech se opět
vracejí na pole hraného filmu - snímkem Tam na konečné
(1957). Ten vytváří civilně laděný obraz života několika
lidí z předměstského činžáku a je výrazně ovlivněný
vyjadřovacími prostředky neorealismu. Následuje další satirická komedie Tři přání, která byla oproti Hudbě z Marsu ve
své době komunistickou vládou značně kritizována. Ve filmu Smrt si říká Engelchen (1963) poněkud násilně moderními
postupy vyobrazují relativitu mírových hodnot ve válečné
době. Psychologické drama Obžalovaný (1964) se stalo jedním z trezorových filmů. Jednu ze svých prvních rolí zde
ztvárnil i režisér Jiří Menzel.
Největší celosvětový úspěch, jenž byl zpečetěn oskarovou soškou za nejlepší cizojazyčný film roku 1967, přineslo
tragikomické drama Obchod na korze. Děj filmu se odehrává
za druhé světové války v malém městě na Slovensku, kde
žije poctivý a slušný člověk Tóno Brdko. Jednoho dne se zásluhou intrik svého švagra stává arizátorem nevýnosné galanterie, jež patří stařičké židovce paní Lautmannové.
Události pod vlivem nešťastných dějin však postupně naberou rychlý spád, a vedou k tragickému konci. Kromě již
zmíněného oskarového ocenění se představitelka paní
Lautmannové Ida Kamínská dočkala nominace za hlavní
roli. Společně s představitelem Tóna Brdka Jozefem Krónerem získali také řadu ocenění na MFF v Cannes v roce 1965.
Poslední film natočený dvojící Kadár-Klos nese název Touha
zvaná Anada - balada o lásce z prostředí dunajských rybářů.
Od počátku 70. let Kadár odjíždí natáčet do USA a Kanady
a Klos se doma věnuje historii a teorii československého
filmu. V roce 1989 ještě natáčí ve dvojici s Morisem Issou rodinné sci-fi Bizon. O tři roky později umírá v Praze.
Režisér Elmar Kloss ve vzpomínce na svého spolupracovníka Jana Kadára říká: „Důvod naší součinnosti byl velmi
prostý a praktický. Představte si sehraný deblový pár na tenisovém kurtu. Prostě dva hráči se sešli a doplňují se v tom, co
umějí, ale i v tom, co neumějí. Vědí, kdy se na partnera mohou
spolehnout a kdy ho sami musí podepřít.“
Vladimír “Endyis” Endler - www.csfd.cz (redakčně kráceno)

