
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 

1.–15. května
květen 1

Fšecko kvete 
 

Na mnohá přání a dotazy jsme na za-
čátek měsíce připravili přehlídku hitů 

a “opakovaček” oblíbených titulů. A 
to ještě i s vědomím dvou dnů stát-
ních svátků a svátku zamilovaných, 
které vám umožní dohnat filmové 
nedostatky. Potkat se tak můžete 

znovu s Okresním přeborem, Titanicem 3D 
(v jednom případě na základě volby 
diváků ve Filmjukeboxu), Hvěvem Titá-

nů, Láskami z vrásek či komedií Probudím 
se včera. Urgence diváků nás dohnali 

také k uvedení další řachandy Prci, 
prci, prcičky: Školní sraz, z dalších pre-

miér zmíním akční super hrdinský 
tým všech dob Avengers, nový snímek 

Tima Burtona Temné stíny, sportovně 
laděný Tomorrow Will Be Better - FMX Mo-

vie  o freestyle motokrosovém jezdci 
Liborovi Podmolovi. 

A co myslíte, že spojuje znovuobno-
venou premiéru kultovní legendy 

Trainspotting (9. 5.) a uvedení Roku ko-
nopí i s velkou delegací (15. 5.)? Tráva, 

mařena, konopí, maruška – no pro-
stě marihuana, ale pohledem z růz-

ných stran, odborně a bez  
předsudků.

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 

Piráti 3D
The Pirates! Band of Misfits /Velká Británie, USA 2012 / 88 min. / přístup-
ný / dabing / 3D-Cinema / 165 Kč
Režie: PETER LORD, JEFF NEWITT / Hrají (v českém znění): Ivan Trojan, Eliš-
ka Balzerová, Martin Dejdar, Ondřej Brzobohatý, Petr Rychlý ad.
Animovaná komedie Piráti z produkce uznávaného brit-
ského studia Aardman (Slepičí úlet) ukazuje události, které 
se přihodí bandě bodrých smolařských pirátů, když křižují 
sedm moří v dobrodružství hodném barona Prášila. 

Prci, prci, prcičky: Školní sraz
American Reunion / USA 2012 / 113 min. / od 15 let / tit. / D-Cinema / 90 Kč
Režie: JON HURWITZ, HAYDEN SCHLOSSBERG / Hrají: Jason Biggs, Alyson 
Hannigan, Seann William Scott, Mena Suvari, Katrina Bowden ad.
To nejlepší nakonec. Jablečný koláč coby trenažér prvního 
sexu už nečekejte. Jinak se ale hrdinové komediální série 
Prci, prci, prcičky příliš nezměnili, i když jako dospělí spíš 
než erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty. Třináct let poté, 
co prvním dílem vyvolali mohutnou erupci pubertálních 
komedií, se na scénu vracejí prakticky všichni oblíbení „se-
xuální štvanci“, včetně Jimova táty a Stiflerovy mámy. Vy se 
proto raději připravte. Pro jistotu na všechno...

Titanic 3D  
USA 2012 / 194 min. / přístupný /dabing / 3D-Cinema / 130 Kč (na projekci 
1. 5. sleva 1+1 dvousedačky pro nejrychlejší)
Režie: JAMES CAMERON / Hrají: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy 
Zane, Kathy Bates, Bill Paxton, Gloria Stuart, Frances Fisher ad.
Vítěz Filmjukeboxu č. 8: „1. máj je lásky čas“. Letos to bude 100 let, co 
se potopil Titanic. Při této příležitosti se stejnojmenný oscaro-
vý film  vrací na plátna kin v jedinečném, precizním 3D. Pojď-
te si zopakovat neopakovatelný zážitek na palubě Titanicu!

Hněv Titánů 3D  
Wrath of the Titans  / USA 2012 / 102 min. / od 12 let / tit. / 3D-Cinema / 110 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 ves-
nický rybář a otec desetiletého syna Helia. Mezitím zuří boj o 
moc mezi bohy a titány... S pomocí královny Andromedy, Po-
seidonova polobožského syna Argenora a padlého boha He-
faista se Perseus vydává na zrádnou a nebezpečnou výpravu 
do podsvětí, aby osvobodil Dia, přemohl titány a zachránil 
tak celé lidstvo.

Báječný hotel Marigold  
The Best Exotic Marigold Hotel / Velká Británie 2011 / 124 min. / přístup-
ný / 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 Britá-
nie. Má to být místo, kde stráví své zasloužené stáří, obklo-

peni 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 neoče-
kávaných radostí a možností. 

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 Ru-
bínové. Rozhodně nečekejte další legraci o prvním sexu a na-
máhavé cestě k němu. Johanin deník je vysvlečenej tím, jak 
otevřeně s lehkou ironií a vtipem tenhle svůj dívčí a ženský 
život se vším všudy popisuje... 

Okresní přebor – Poslední 
zápas Pepika Hnátka  
ČR 2012 / 104 min. / od 12 let / ŠÚ / D-Cinema / 90 Kč                               
Režie: JAN PRUŠINOVSKÝ / Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk 
Sobota, David Novotný, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk, Norbert Lichý ad.
Po obrovském úspěchu televizního seriálu se producenti 
z MediaPro Pictures rozhodli přenést současný fenomén a 
možná nejslavnější fotbalový klub v Česku i na plátna kin. Děj 
filmu se odehrává v časovém období, které těsně předchází 
začátku stejnojmenného seriálu. 

Vrásky z lásky  
ČR 2012 / 101 min. / přístupný / D-Cinema / 80 Kč
Režie: JIŘÍ STRACH / Hrají: Radoslav Brzobohatý, Jiřina Bohdalová, Ivan 
Trojan, Jiří Dvořák, Jiřina Jirásková, Simona Stašová ad.
Ota je bývalý učitel a ve svém věku má již řadu vrtochů, kte-
rými poněkud komplikuje život svému synovi a snaše.  Nyní 
jej čeká náročná operace a Ota se rozhodne, že je ta správná 
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, 
která nemíní nerezignovat na aktivní život, která znovu za-
motá jeho osud. Díky Janě se Ota vydává na napínavou road-

-movie, na jakou by si možná ani v mladším věku netroufl... 

Probudím se včera  
ČR 2012 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / 95 Kč
Režie: MILOSLAV ŠMÍDMAJER / Hudba: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Bla-
žek, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Nela Boudová, Petr Nárožný ad.
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný pro-
fesor češtiny Petr, díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná dív-
ka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. 

Temné stíny  
Dark Shadows / USA 2012 / 113 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: TIM BURTON / Hrají: Johnny Depp, Eva Green, Jackie Earle Haley, 
Michelle Pfeiffer, Christopher Lee, Bella Heathcote ad.

V roce 1752 vypluli Joshua a Naomi Collinsovi se svým synem 
Barnabasem lodí z anglického Liverpoolu, aby začali nový ži-
vot v Americe. Ale ani oceán jim nepomůže, aby unikli zá-
hadnému prokletí, které jejich rodinu pronásleduje. Uplyne 
dvacet let a Barnabasovi leží svět u nohou. Dokud neudělá 
zásadní chybu a zlomí srdce Angelique Bouchard. Angelique 
je čarodějnice každým coulem. Přichystá mu horší osud, než 
je samotná smrt: promění ho v upíra a pak ho upálí zaživa. 
O dvě stě let později se Barnabas nechtěně dostane ze své 

Naše tipy 
Rok konopí + delegace tvůrců
úterý 15. 5. v 19.30 hod. 
Film se snaží skrze příběhy nemocných lidí léčících se 
konopím, rozhovory s vědci, politiky i úředníky objektivně 
mapovat problematiku využití konopí jako léku v České re-
publice. Při slavnostní premiéře ve Hvězdě se můžete 
těšit na delegaci tvůrců. Účast už přislíbili režisér Petr 
Slabý, producent Jan Hrnčíř a Philip Polívka.

Tomorrow Will Be Better - FMX Movie
pondělí 14. 5., pátek 18. 5., úterý 22. 5.
Kterak začal  příběh Libora Podmoly a  kterak pokračoval 
třeba titulem mistra světa ve Freestyle motokrosu.

1. út 14.30 Piráti 3D – Velká Británie, USA 2012 / 88 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 165 Kč 

16.15 Prci, prci, prcičky: Školní sraz – USA 2012 / 113 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

18.30 Titanic 3D – USA 2012 / 194 min. / přístupný /dabing / 3D-Cinema / 130 Kč (sleva 1+1 dvousedačky pro nejrychlejší)  

2. st 15.30 Piráti 3D – Velká Británie, USA 2012 / 88 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 145, 165 Kč Bijásek

16.00 Animásek – animační dílny pro děti 9-15 let, začátečníky i pokročilé (16.00 -17.30 hod.) Animásek

17.15 Hněv Titánů 3D – USA 2012 / 102 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 110 Kč 

19.30 Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka – ČR 2012 / 104 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč 

3. čt 16.00 Barry Lyndon – Velká Británie 1975 / 184 min. / od 12 let / titulky / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč ZF

19.30 Báječný hotel Marigold – Velká Británie 2011 / 124 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

4. pá 16.30 Prci, prci, prcičky: Školní sraz – USA 2012 / 113 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

18.45 Můj vysvlečenej deník – ČR 2012 / 102 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč 

20.45 Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka – ČR 2012 / 104 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč

5. so 15.30 Piráti 3D – Velká Británie, USA 2012 / 88 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 160 Kč 

17.15 Prci, prci, prcičky: Školní sraz – USA 2012 / 113 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

19.30 Titanic 3D – USA 2012 / 194 min. / přístupný /dabing / 3D-Cinema / 130 Kč 

6. ne 14.30 Pirátské tetování / zdarma Malovásek

15.30 Piráti 3D –Velká Británie, USA 2012 / 88 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 140, 160 Kč Bijásek

17.30 Vrásky z lásky – ČR 2012 / 101 min. / přístupný / D-Cinema / 80 Kč

19.30 Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka – ČR 2012 / 104 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč  

7. po 17.30 Prci, prci, prcičky: Školní sraz – USA 2012 / 113 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč 

20.00 Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka – ČR 2012 / 104 min. / od 12 let / D-Cinema / 90 Kč  

8. út 18.30 Můj vysvlečenej deník – ČR 2012 / 102 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč 

20.30 Probudím se včera – ČR 2012 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / 95 Kč  

9. st 15.30 Alvin a Chipmunkové 3 –USA 2011 / 87 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 70, 80 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 / 80 Kč 

20.00 Trainspotting – Velká Británie 1996 / 94 min. / od 15 let / titulky / 60, 70 Kč ART

10. čt 16.00 Prémie ZF: Střihoruký Edward – USA 1990 / 101 min. / přístupný / titulky / pouze na průkazku ZF ZF

18.00 Probudím se včera –  ČR 2012 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / 95 Kč    

20.15 Temné stíny –  USA 2012 / 113 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč    

11. pá 17.00 Avengers 3D –  USA 2012 / 137 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 160 Kč 

20.00 Lov lososů v Jemenu –  Velká Británie 2011 / 111 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč    

12. so 16.00 Avengers 3D – USA 2012 / 137 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 160 Kč 

18.30 Lov lososů v Jemenu –  Velká Británie 2011 / 111 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč

20.30 Temné stíny –  USA 2012 / 113 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč

13. ne 14.30 Květinová přáníčka / zdarma Malovásek

15.30 Myší kočičiny – Československo / 63 min. / 30, 40 Kč Bijásek

17.00 Avengers 3D – USA 2012 / 137 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 160 Kč

20.00 Temné stíny –  USA 2012 / 113 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč

14. po 17.30 Můj vysvlečenej deník – ČR 2012 / 102 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč  

19.30 Tomorrow Will Be Better – FMX Movie – ČR 2012 / 73 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč

15. út 17.00 Derniéra výstavy 100 let  českého skautingu s hudebním doprovodem Výstava

19.30 Rok konopí + hosté: režisér P. Slabý, producent J. Hrnčíř – ČR 2012 / 90 min. /  D-Cinema / 60, 70 Kč ART

16. st 10.00 Probudím se včera – ČR 2012 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / 50 Kč (jen za dospělého diváka) Baby Bio

15.30 Tvorba dětí: výstava Animásku, Malovásku a DDM Šikula –  (16.-22. 5.) Výstava

15.30 Lorax 3D – USA 2012 / 94 min. / přístupný / dabing / 3D Cinema / 110, 130 Kč Bijásek

17.30 Báječný hotel Marigold – Velká Británie 2011 / 124 min. / přístupný / titulky / D-Cinema / 90 Kč  

20.00 Bitevní loď  – USA 2012 / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč

17. čt 16.00 Divoká planeta – Francie, Československo 1973 / 72 min. / od 12 let / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč ZF

17.30 Líbáš jako ďábel –  ČR 2012 / 113 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč    

Dětská neděle 
neděle 20. 5. od 13.30 

kino Hvězda
- výstava dětských prací MKUH 

a DDM Šikula 

- vystoupení dětí 

- výtvarné a animační dílny 

- filmová projekce zdarma

hrobky a přichází do naprosto jiného světa roku 1972. Vrací 
se na panství Collinwood a zjistí, že z kdysi velkolepého pan-
ství jsou dnes jen ruiny. Zbytku rozpadlé rodiny Collinsů se 
daří o něco lépe, každý skrývá své temné tajemství. Hlava ro-
diny Elizabeth Collins Stoddard přivolá blízkou psychiatričku 
Dr. Julii Hoffman, aby jim pomohla vyřešit rodinné trápení.

Avengers 3D 
 USA 2012 / 137 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 150 Kč
Režie: JOSS WHEDON / Hrají: Robert Downey Jr., Jeremy Renner, Scarlett 
Johansson, Chris Evans, Samuel L. Jackson, Chris Hemsworth ad.
Marvel Studio uvádí super hrdinský tým všech dob Avengers, 
který přestaví ikonické super hrdiny: Iron Mana, Neuvěřitel-
ného Hulka, Thora, Captaina America, Hawkeye a Black Wi-
dow. Když se objeví nečekaný nepřítel, který ohrožuje svě-
tovou bezpečnost, Nick Fury, ředitel mezinárodní mírové 
agentury, známé také jako S.H.I.E.L.D., zjistí, že potřebuje tým, 
aby odvrátil světovou katastrofu. Začíná provádět nábor po 
celém světě. Avengers, které představují Robert Downey Jr., 
Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johan-
sson, Jeremy Renner a Samuel L. Jackson, a které režíruje Joss 
Whedon, jsou založeni na stále populární knižní sérii marve-
lovských komiksů Avengers, která byla poprvé vydána v roce 
1963 a od té doby se stala kultovní záležitostí. Připravte se na 
vzrušující film, nabitý akcí a zvláštními efekty!

Lov lososů v Jemenu 
Salmon Fishing in the Yemen / Velká Británie 2011 / 111 min. / od 12 let 
/ titulky / D-Cinema / 90 Kč  
Režie: LASSE HALLSTRÖM / Hrají: Emily Blunt, Ewan McGregor, Kristin 
Scott Thomas, Tom Mison, Amr Waked, Catherine Steadman ad.
Dr. Alfred Jones má mnoho důvodů ke spokojenosti. Přesto 
má pocit, že mu v životě něco chybí. Nečekaně je požádán, 
aby se zapojil do bláznivého projektu, jehož cílem je vybudo-
vání řeky pro lososy v Jemenu. Fred myšlenku zavrhne jako 
naprosto nesmyslnou. Projekt však upoutá pozornost něko-
lika zasloužilých britských politiků. Napadne je totiž, že by se 
tak dala odvést pozornost médií od nepříjemností, ke kterým 
na Středním východě došlo. Vládní soukolí se dává do pohy-
bu. Fred je donucen, aby odsunul svou výzkumnou práci stra-
nou a místo ní začal přemýšlet, jak přepravit deset tisíc lososů 
na poušť – a přesvědčit je, aby tam plavali… 

Tomorrow Will Be Better – 
FMX Movie 
ČR 2012 / 73 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč 
Režie: MARTIN PŘÍVRATSKÝ
Je leden 2010 a Libor Podmol přijíždí do USA, kde si v legen-
dárním obchodě od ještě nedávno nejlepšího freeride jezdce 
kupuje motorku. Začíná boj o titul mistra světa ve Freestyle 
motokrosu. Tento nový atraktivní sport plný nebezpečných 
skoků vyvolal obrovský zájem fanoušků a sponzorů po celém 
světě. Přes divoké začátky se český závodník Libor Podmol 
postupně vypracoval mezi nejlepší jezdce na světě. Jako vů-
bec první evropský jezdec podepsal kontrakt s Rockstar ener-
gy drink. Ve svých 26 letech se pokusí dosáhnout na pomy-
slnou nejvyšší metu – stát se Mistrem světa. Fascinující cesta 
Libora Podmola zobrazuje svět, ve kterém se plní sny, přesto-
že někdy odporují zákonům gravitace.

Bitevní loď 
Battleship / USA 2012 / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: PETER BERG / Hrají: Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skars-
gård, Tadanobu Asano, Rihanna, Tom Arnold, Brooklyn Decker ad.
Bitva o Zemi začne na vodě. Hopper nikdy nechtěl sloužit u 
válečného námořnictva jako jeho starší bratr. Kvůli velkému 
průšvihu ale musel. Nechtělo se mu ani požádat o ruku své 
holky jejího otce, shodou nešťastných náhod svého nejvyš-
šího velitele. Bude muset. Nikdy také nechtěl bojovat proti 
mimozemské invazi. I k tomu ho okolnosti donutí. Pokud ne, 
všichni končíme. Peter Berg, režisér akční komedie Hancock 
a thrilleru Království, na Zemi přivedl další nepřátelsky nala-
děné mimozemšťany. S nimi si to na férovku rozdají stateční 
námořníci, v jejichž řadách najdete i sličnou dělostřelkyni 
Raikesovou, v „civilu“ popovou hvězdu Rihannu. 

Filmové premiéry a novinky



 

Prémie ZF:  
Střihoruký Edward
čtvrtek 10. 5. 
16.00 hod.
USA 1990 / 101 min. / 
přístupný / titulky / pouze 
na průkazku ZF
Režie: TIM BURTON / Hrají: 
Johnny Depp, Winona Ry-
der, Dianne Wiest, Anthony 
Michael Hall, Kathy Baker, 
Conchata Ferrell, Caroline 
Aaron, Vincent Price, Alan 
Arkin, Bryan Larkin, Steven 
Brill, Brett Rice ad.
Království za ruce by 
dal Edward, který sice 
není tak úplně člověk, 
přestože se chová 
lidštěji než většina lidí 
v jeho okolí. Edward 
je výtvorem starého 
vynálezce, který však 
zemřel dříve než jej 
stačil dokončit a nah-
radit důmyslnou ses-
tavu ostrých břitů lid-
skýma rukama. Ed-
ward zůstal úplně sám 
v chátrajícím hradě a 
kdovíjak dlouho trvalo, 
než jej zcela náhodou 
objevila podnikavá 
Peggy a vzala s sebou 
do města. Přestože 
Edward vypadá jako 
nějaké hrozivé mon-
strum, ve skutečnosti 
je hodný, milý a velmi 
plachý. Brzy si získá 
uznání a obdiv svým 
střihačským uměním, 
jenže jak už to chodí, 
jsou i lidé závistiví a zlí, 
jímž chlapcova obliba 
nedá spát, obzvláště 
když si všimnou nák-
lonnosti, kterou cho-
vá k hezké dívce Kim. 
Ocenění: BAFTA – výprava; 
Academy of Science Fiction, 
Fantasy & Horror Films - fantasy film ad.

Barry Lyndon 
čtvrtek 3. 5.  
16.00 hod.
Velká Británie 1975 / 184 
min. / od 12 let / titulky / na 
průkazku ZF zdarma, 50 Kč
Režie: STANLEY KUBRICK / 
Hrají: Ryan O’Neal, Marisa 
Berenson, Patrick Magee, 
Hardy Krüger, Steven Berkoff, 
Murray Melvin, André Morell, 
Philip Stone, Peter Cellier, 
Ferdy Mayne, Dominic Sav-
age, Anthony Sharp, Vivian 
Kubrick ad.
Redmond Barry se 
narodil jako syn zchudlé 
irské vdovy po právníko-
vi, jenž zemřel v souboji. 
Mohl z něho být i do-
brý člověk, kdyby se 
však nezapletl do mali-
cherného sporu, který 
vyvrcholil zabitím pro-
tivníka. Od té doby už 
Redmond Barry pouze 
utíkal a během své 
pouti světem se učil jak 
přežít a přitom toho co 
nejvíce získat. Podváděl, 
kradl, živil se jako špion 
i jako hazardní hráč. Až 
setkání s lady Lyndono-
vou mu otevře brány, 
kterých chtěl po celý 
život dosáhnout. Stane 
se z něj vážený občan. 
Po každém vzestupu 
však následuje pád… 
Ocenění: Oscar – výprava, 
kamera, kostýmy, hudební 
aranžmá; BAFTA – kamera, 
režie, British Society of Cinematographers – kamera ad.

Stanley Kubrick
 * 26. 7. 1928, New York, USA
 † 7. 3. 1999, Harpenden, 
Velká Británie

Stanley Kubrick se narodil 
v New Yorku a navzdory 
špatným známkám ve škole 
byl považován za inteligent-
ního. Protože jeho otec Jack 
doufal, že najde něco, co 
by jeho syna zaujalo, naučil 
ho hrát šachy, což přineslo kýžené výsledky. Kubrick se 
do hry vášnivě ponořil a rychle se stal obratným hráčem. 
Šachy se v pozdějších letech pro Kubricka staly důležitým 
prostředkem, který často používal jako nástroj k jednání se 
svéhlavými herci, ale také jako umělecký motiv ve svých 
filmech. Rozhodnutí otce darovat Stanleymu ke 13. naro-
zeninám fotoaparát bylo snad ještě moudřejším tahem. 
Během několika dalších let Kubrick aktivně pracoval pro 
časopis Look a stal se nenasytným návštěvníkem biografu. 
Společně se svým přítelem Alexandrem Singerem se hod-
lal dostat k filmu a proto obětoval své úspory, aby natočil 
dokumentární snímek Den zápasu (1951). Po něm následovaly 
krátké dokumenty na zakázku, ale díky přivábení investorů 
a vynuceným šachovým partiím v Central Parku dokázal Ku-
brick natočit v Kalifornii film Strach a touha (1953). Kubrickovy 
další dva filmy Vrahův polibek (1955) a Zabíjení (1956) k němu 
obrátily pozornost Hollywoodu a v roce 1957 už režíroval 
snímek Stezky slávy s Kirkem Douglasem v hlavní roli. Doug-
las Kubricka později povolal, aby převzal natáčení filmu Spar-
takus (1960). Dalším Kubrickovým projektem měla být režie 
filmu Křivák (1961), avšak jednání selhala a snímek nakonec 
režíroval sám Brando. Kubrick, rozčarovaný Hollywoodem 
se nastálo přestěhoval do Anglie. Jako svůj první britský film 
natočil Kubrick snímek Lolita (1962). Komerční úspěch filmu 
Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád bom-
bu mu přinesly finanční a uměleckou svobodu. Další snímek 
2001: Vesmírná odysea mnozí oslavují jako nejlepší film všech 
dob. Následoval kontroverzní Mechanický pomeranč (1971) 
a ambiciozní Barry Lyndon (1975), v roce 1980 natočil horor 
Osvícení. Znovu začaly kolovat historky o jeho požadavcích 
na herce a štáb... S další prací si Kubrick dal opravdu načas: 
trvalo sedm let, než do kin přišel snímek Olověná vesta (1987). 
Během této doby se Kubrick nově oženil, pořídil si děti a do 
značné míry přestavěl svůj dům. V roce 1990 navázal Kubrick 
přerušovanou spolupráci s Brianem Aldissem na novém sci-
fi filmu nazvaném Umělá inteligence (A.I.), avšak práce byly po-
zastaveny, dokud nebude technologie zvláštních efektů na 
úrovni, jakou Kubrick vyžadoval. Mezitím zkombinoval filmy 
Rhapsody a Blue Moon a oficiálně ohlásil svůj další projekt jako 
Eyes Wide Shut - Spalující touha, který se setkal s typicky rozporu-
plným přijetím kritiky a veřejnosti... Technologie zvláštních 
efektů zatím prošla rychlým vývojem a Kubrick se okamžitě 
pustil do aktivní práce na filmu A.I. - Umělá inteligence. Ve 
spánku dne 7. března 1999 ho však ve spánku tragicky posti-
hl osudný infarkt. Po Kubrickově smrti dokončil poslední 
Kubrickův projekt jeho přítel - řežisér Steven Spielberg.

Honza “Kryšpín” Marcinek - www.csfd.cz (redakčně kráceno)

Zahájení sezóny letní-
ho kina a Noc (nejen) 
muzeí…
Letní kino letos zahájíme víkendovou nabídkou 25. a 26. 5. 
(Tři veteráni a Signál). Také letos rozdělíme naši nabídku, která 
potrvá až do začátku září do několika cyklů a nezapomenem 
samozřejmě ani na děti a rodinné snímky. Promítat budeme 
v pátky a soboty (jen v srpnu ve čtvrtek a pátek z důvodu 
hudebních večerů u Slovácké bůdy). Novinkou letošní se-
zony budou pravidelné starovací hudební podvečery na 
kupoli (atrium) kina Hvězda – pokud neznáte, tak k nám za-
vítejte nebo se podívejte na naše webové stránky na 3D fo-
tografickou vizualizaci.

Zajímavá hudební matiné před některými projekcemi budou 
začínat v 19.00 hodin a nabídnou přátelskou a uvolněnou 
atmosféru, která vás naladí do krásně prožitého večera s 
možností přesunu do areálu Letního kina Smetanovy sady. 
Vedle připravovaných cyklů (3x Zdeněk Svěrák dětem; Léto 
dětem; Letní hity; Titanic a další vodní katastrofy; Olympiáda Londýn 
a sportovní filmy; Léto s hudbou a britská hudba v britském filmu; …) 
promítneme samozřejmě také výběr diváckých hitů roku. 
Současně právě jednáme o uvedení přímých přenosů z 
několika vrcholných sportovních akcí roku v letním kině na 
plátně: MS v hokeji, ME v kopané a OH v Londýně.

Komponovaný program, kterým se také kino Hvězda 
přihlásí k tradici nočních otevřených kulturních zařízení 
uskutečníme poprvé, a to v pátek 25. 5. v čase 15.30 – 24.00 hod. 
Nabídneme postupně 4 snímky v kině Hvězda (Piráti, Líbáš jako 
ďábel, Diktátor, Temné stíny) a jeden zahajovací letošní se-
zony Letního kina Smetanovy sady (Tři veteráni). Současně 
bude ve vestibulu kina k navštívení výstava Radek Petříček: Fig-
urální kresby. K návštěvě unikátního atria na střeše sálu kina a 
k zajímavým prostorám v zákulisí kina zveme v čase od 19.00 
hodin. Ve stejném čase od 19.00 máte možnost navštívit 
také hudební produkci v atriu kina, která nastartuje pravidelné 
hudební dýchánky před projekcemi letního kina.

Trainspotting   
středa 9. 5.  
20.00 hod.
Velká Británie 1996 / 94 min. 
/ od 15 let / titulky / 60, 70 Kč 
Režie: DANNY BOYLE / Hra-
jí: Ewan McGregor, Ewen 
Bremner, Jonny Lee Miller, 
Kevin McKidd, Robert Car-
lyle, Kelly Macdonald, Peter 
Mullan, James Cosmo, Susan 
Vidler, Shirley Henderson, 
Irvine Welsh, Keith Allen, 
Kevin Allen, John Hodge  ad.
Hrdina kultovního 
románu Irvina Welshe 
i jeho stejně úspěšné 
filmové adaptace 
Mark Renton (Ewan 
McGregor) je vlastní 
volbou feťák a heroinu 
holduje i skupina jeho 

„přátel“: Spud, Sick Boy, 
Tommy a sociopat Be-
gbie. Ať už je jejich re-
volta proti hodnotám 
měšťácké společnosti 
jakkoli podivná a 
sebedestruktivní, 
užívají si ji naplno, aniž 
by si uvědomovali její 
nevyhnutelné konce. 
Pak se ale Renton 
rozhodne s heroinem 
skončit – dokáže mu 
ovšem „normální život“ 
poskytnout stejné 
vzrušení jako pořádná 
dávka? Drogová scé-
na Edinburghu 80. let, 
stiženého ekonomic- 
kou krizí, se do 
druhého celovečer-
ního filmu Dannyho 
Boylea (dále např. Pláž 
či Milionář z chatrče) 
promítla s autentic-
kou syrovostí, kterou 
ovšem režisér doko-
nale vyvažuje černým 
humorem i surreali-
stickými akcenty. Neza-
pomenutelný je i soundtrack filmu, na kterém se podíle-
ly zářivé hvězdy britské kytarové a elektronické hudby 
poloviny 90. let (Blur, Primal Scream, New Order, Pulp). 
Skladba Born Slippy .NUXX od skupiny Underworld se 
navíc stala manifestem celé generace. Ocenění: Oscar 1996 - 
nominace: adaptovaný scénář; Český lev - zahraniční film; Boston So-
ciety of Film Critics Awards – nejlepší film ad.

  

Rok konopí + delegace:
režisér Petr Slabý,  
producent Jan Hrnčíř       
úterý 15. 5. 
19.30 hod.
ČR 2012 / 90 min. / přístupný 
/ D-Cinema / 60, 70 Kč
Režie: PETR SLABÝ ad.
Film hledá hrani-
ci osobní svobody 
každého jednotlivce 
s právem na zdraví 
a zrcadlí absurdnost 
současné reality. V 
roce 2009 byl Janu 
Hrnčířovi diagnos-
tikován nádor v oku. 
Aniž dodnes s jistotou 
ví, zde jde o zhoubný 
či nezhoubný nález, 
začal se intenzivně za-
jímat a možnosti léčby 
rakoviny. Ta ho zaved-
la až k léčebným vlast-
nostem konopí. Jako 
autor námětu a pro-
ducent dal vzniknout 
celovečernímu filmu 
mapující téma konopí, 
jeho léčebných účinků 
a legislativního rámce 
nejen v České repub-
lice, ale i ve Světě – 
zvláště v Izraeli, kde 
je konopí zkoumáno 
již desítky let a to-
lik diskutovaná látka 
THC zde byla pop-
rvé objevena. Rok 
konopí sleduje řadu 
postav, které se 
věnují tématu konopí 
z nejrůznějších úhlů. 
Potkáváme českého 
vědce Lumíra Hanuše, 
který konopí vnímá 
jako přírodní zdroj 
cenných látek. Rozm-
louváme s objevitelem 
THC profesorem Raph-
aelem Mechoulem. Dozvídáme se o boji lékaře a kono-
pného aktivisty Dušana Dvořáka. Po dva roky sledu-
jeme časosběrnou metodou nemocné s diagnózou ra-
koviny nebo roztroušené sklerózy. Konopí a legislativní 
rámec České republiky komentují politické a policejní 
špičky, adiktologové, účastníci konference v parlamentu, 
příznivci Million Marihuana March a další.

ART Připravujeme / BABY BIO Zlatý fondBijásek ne + st 15.30 | Malovásek neděle 14.30 | Animásek středa 16.00

Opery, Koncerty

Výstavy 

Piráti 3D
středa 2. 5. 15.30, neděle 6. 5. 15.30 hod.
Velká Británie, USA 2012 / 88 min. / přístupný / dabing / 3D-Cin-
ema / 145, 165 Kč
Režie: PETER LORD, JEFF NEWITT / Hrají (v českém znění): van Tro-
jan, Eliška Balzerová, Martin Dejdar, Ondřej Brzobohatý ad.
Film začíná, když Pirát kapitán se svou posádkou vy-
táhne 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. 

Pirátské tetování  
neděle 6. 5. 14.30 hod.
Kdo by nechtěl na rameni kotvu nebo mořskou pan-
nu? Přijděte si nakreslit obrázek na ruku nebo na čelo.
 

Alvin 
a Chipmunkové 3 
středa 9. 5. 15.30 hod.  
Alvin and the Chipmunks: Chip-Wrecked / USA 2011 / 87 min. / 
přístupný / dabing / D-Cinema / 70, 80 Kč
Režie: MIKE MITCHELL / Hrají: Jason Lee, Matthew Gray Gubler, 
Amy Poehler, Jesse McCartney, Anna Faris ad.
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na 
luxusní výletní loď, kterou svým dováděním během 
chvíle obrátí naruby.

Květinová přáníčka       
neděle 13. 5. 14.30 hod.
Obdarujte i svou maminku něžným přáníčkem  
s květinami!

Myší kočičiny
neděle 13. 5. 15.30 hod.  
Československo / 63 min. / 30, 40 Kč
Pásmo animovaných pohádek: Myší kočičiny, Jak 
chlop všechny roboty pomotal, Budulínek Mande-
linka, Krakonoš a zkrocení zlé ženy, Můj kamarád tiká, 
Aféra s křečkem, Jak se Herodes uzdravil.

Filmové premiéry 
17. 5. - 30. 5.  Líbáš jako ďábel
  ČR 2012 / Režie: MARIE POLEDŇÁKOVÁ
 18. 5., 21. 5.  StreetDance 2 3D 
    Velká Británie 2012 / Režie: MAX GIWA, DANIA PASQUINI
19. 5. Diktátor
   USA 2012 / Režie: LARRY CHARLES  
27. 5.   Vrtěti ženou 
    Velká Británie 2011 / Režie: TANYA WEXLER
26. -  30. 4.   Sněhurka a lovec 
  USA 2012 / Režie: RUPERT SANDERS 

ART 
 st 23. 5.  Lov lososů v Jemenu 
   Velká Británie 2011 / Režie: LASSE HALLSTRÖM  
st 30. 5.  Poslední let Petra Ginze  
    USA 2012 / Režie: SANDRA DICKSON, CH. ROBERTS 
st 30. 5.  Crulic - Cesta na onen svět  
    Rumunsko, Polsko 2011 / Režie: ANCA DAMIAN 

                   

Zlatý Fond
čt 17. 5.   Divoká planeta                

Francie, Československo 1973 / Režie: RENÉ LALOUX  
čt 24. 5.   Atentát + dokumenty

 Československo 1964 / Režie: JIŘÍ SEQUENS ST.  
čt 31. 5.   Občan Kane 

 USA 1941 / Režie: ORSON WELLES 

Bijásek
st 16. 5.  Lorax 3D                    
   USA 2012 / Režie:  CHRIS RENAUD, KYLE BALDA 
ne 20. 5., st 23. 5.  Knoflíková válka                                  Dětská neděle 
   Francie 2011 / Režie: CHRISTOPHE BARRATIER 
st 30. 5.  Hurá do Afriky 3D 
   Německo 2010 / Režie: HOLGER TAPPE 

Baby Bio
st 30. 5.  Bohémský život                    
   Francie, Itálie, Švédsko 1992 / Režie:  AKI KAURISMÄKI

Letní kino Smetanovy sady
pá 25. 5. 20.45 hod.  Tři veteráni                    
   Československo 1983 / Režie:  OLDŘICH LIPSKÝ
so 26. 5. 20.45 hod.  Signál
    ČR 2011 / Režie: TOMÁŠ ŘEHOŘEK

 

Více na www.mkuh.cz

V druhé polovině května
připravujeme 

Lorax 3D 
středa 16. 5. 15.30 hod.
USA 2012 / 94 min. / přístupný / dabing / 3D Cinema / 110, 130 Kč
Režie: CHRIS RENAUD, KYLE BALDA / Hrají: Tomáš Juřička, Otakar 
Brousek, Miriam Kantorková, Dominika Hašková ad.
Lorax je živelná smršť bláznivých akčních gagů  
a muzikálových čísel, kterou budou vaše děti milovat. 

Dětská neděle 
s DDM Šikula  
a Městskými kiny
neděle 20. 5. od 13.30 hod.
Komponovaný program nejen pro děti. Od 13.30 hod. 
začíná Malovásková dílna, kde budeme tvořit 
obrázky technikou frotáže, v Animáskové dílně si 
zábavnou formou pomocí web kamery vytvoříme 
vlastní krátký filmeček, proběhne vernisáž dětských 
prací Malovásku, Animsku a DDM Šikula. Od 14 
hodin proběhnou v atriu kina Hvězda vystoupení 
hudebních a tanačních kroužků DDM Šikula a od 
15.30 pro všechny děti do 15 let zdarma bijáskové 
představení filmu Knoflíková válka.

Malovásek a Animásek 
finančně podporuje 

Sursum corda! Vyzval Antonín Benjamín Svojsík v 
závěru svého díla „Základy junáctví“. Jak toto heslo na-
plnili 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 starý-

Animásek
 
každou středu 16.00 - 17.30 hod.
Animační dílny pro začátečníky i pokročilé v ter-
mínu 21. 9. 2011 - 9. 5. 2012 (vyjma svátků a prázd-
nin). Objevíte velké dobrodružství ve světě ani-
mace a vytvoříte si vlastní příběh prostřednictvím 
jednoduchých filmových kouzel. Poznáte hosty z 
oboru animace, navštívíte ostravské QQ studio, za 
každých pět návštěv získáte jednu volnou vstupen-
ku na bijáskové představení a mnoho dalšího. 

Komunita mladých přátel závislých 
na drogách, revolta konzumního způ-
sobu života, revolta mládeže proti 
zavedenému způsobu života, revolta 
proti světu dospělých, který nenabízí 
vhodnou alternativu v životě, než 
přijmout zavedené role ve spotřeb-
ní společnosti tržního kapitalismu. 
Drogy jako východisko z nepochope-
ní a neochoty přizpůsobit se něčemu, 
čemu nevěříme a v čem nevidíme 
směr naší cesty... Hlavní postavou 
filmu je Renton, který se pravidelně 
dostává z návyku a znovu zabředává 
do kolotoče krádeží pro dávku. Jako 
jediný se vymaňuje ze svého okolí, 
aby přijmul konzervativní způsob 
života. Minulost ho ale dohání, minu-
lost se stává novou výzvou pro jeho 
lepší a světlejší budoucnost. I když v 
připravených kolejích konzumní spo-
lečnosti. Spud, stálý smolař života, 
který nikdy nedokáže změnit směr 
své cesty. A snad proto si zasloužil 
jackpot z povedené transakce čtyř 
přátelů. Sick Boy, příležitostný dealer 
a pasák, narcisticky umanutý v pro-
hlašování různých životních teorií, je 
stále plný silných slov a slabého od-
hodlání. Tommy, čestný správný hoch, 
se vydává na cestu drog až po ztrátě 
své partnerky, aby jako jediný zapadl 
nejhlouběji do jejich spáru a nalezl 
vykoupení ve smutné smrti. Begbie 
je psychopatický násilník, který z 
rozmaru rozdává rány na potkání. 
Vztek ze svého životního postavení 
nedokáže kontrolovat, což se mu po 
poslední akci stane osudným v jeho 
pobytu na svobodě. Působivé, akční, 
smutné, znepokojující, bouřlivé, roz-
vratné, sebeklamné, s velkou trefou 
a jedním malým podrazem.
tomtomtoma - www.csfd.cz 

BABY BIO
Probudím se včera  
středa 16. 5. 
10.00 hod.
ČR 2012 / 120 min. / 
přístupný / D-Cinema / 50 
Kč (jen za dospělého diváka)
Režie: MILOSLAV ŠMÍDMAJER 
/ Hudba: Jiří Mádl, Eva Jo-
sefíková, Filip Blažek, Vik-
tor Preiss, Miroslav Táborský, 
Nela Boudová, Petr Nárožný, 
Zlata Adamovská, Svatopluk 
Skopal, Milan Šteindler, Bo-
ris Hybner, Ljuba Krbová, 
Martina Válková, David Ma-
tásek, Bohumil Klepl, Mar-
tin Zounar, Tomáš Váhala, 
Jakub Štáfek ad.
V hlavních rolích Jiří 
Mádl a rodačka z 
Vlčnova Eva Josefí-
ková. Komedie s ori-
ginální zápletkou, v níž 
si věčně svobodný pro-
fesor češtiny Petr, díky 
třídnímu srazu uvědomí, 
že jediná dívka, kterou 
kdy miloval, byla jeho 
spolužačka Eliška. Teh-
dy v sedmnácti letech, 
nenašel odvahu jí říct, 
že ji má rád a ona se 
pak navždy vytratila 
z jeho života. Petrovi 
se naskytne jedinečná 
šance. Cestovat zpět v 
čase do svých student-
ských let a vrátit se do 
června 1989, kdy chodil 
do třeťáku. Dostane 
možnost napravit, co 
promeškal. Jenže za- 
hrávat si s minulostí 
není jen tak. Návraty ne-
jsou nikdy snadné. Petr 
se dostává do změti 
komplikací a průšvihů, 
které naštěstí řeší s vti-
pem, nadhledem a dr-
zostí, kterou dobře 
zná od svých vlastních 
studentů. Postačí však 
tyhle zbraně na to, aby 
přesvědčil Elišku o svých 
citech a získal její lásku? 

Giuseppe Verdi: Aida 
(záznam opery)
čtvrtek 24. 5. 18.45  
délka: 3 hod. 52 min., počet přestávek: 2
vstupné: 250 Kč (senioři, ZTP, vlastníci průkazek 
ART a ZF); ostatní  300 Kč 
Pozor! Sleva - dvouvstupenka na MET květen + 
červen:  400; 500 Kč

Dirigent: DANIELE GATTI, Režie: SONJA FRISELL
Osoby a obsazení: Aida - Violeta Urmana, Amneris - 
Dolora Zajick, Radames - Johan Botha, Amonasro - 
Carlo Guelfi, Ramfis - Roberto Scandiuzzi, Král - Štefan 
Kocán / Orchestr a sbor Metropolitan Opera New York 

Aida, jejíž děj se odehrává ve starodávném Egyptě, 
je tragickým milostným příběhem a zároveň 
výpravným dramatem plným velkolepých davo-
vých scén a působivých sborových partů. V hlavní 
roli zotročené etiopské princezny se představí Vi-
oleta Urmana, její sokyni ztvární Dolora Zajick a 
Radamése, velitele egyptských vojsk, Johan Botha. 
Za dirigentským pultem stane Daniele Gatti. Mezi 
nejznámější melodie Aidy patří slavný Triumfální 
pochod. Divákům bude k dispozici tištěný pro-
gram a občerstvení v kavárně kina Hvězda.

www.metinhd.cz
 

O Kubrickovi se říká, že nebyl – a ani 
nechtěl být – skutečným vypravě-
čem; místo toho přes mrtvoly (herce 
a štáb) ilustroval svoje postoje a 
estetické teze. „Kubrick je chladný 
intelektuál bez smyslu pro humor a 
jeho filmy jsou přesně takové a stej-
ně jako romantický sadista Hitchcock 
si i Kubrick počíná jako obsedantní 
technokrat, který se k umění nacho-
mýtl omylem“ hřímala kritika v roce 
1975. Točil filmy o lidech, nebo točil 
filmy o strojích? Toť věčná polemika 
salónních debatérů. Na rozdíl od 
otřesného Spartaka, k němuž se 
dostal Kubrick takříkajíc na posled-
ní chvíli a nemohl ho kontrolovat, 
Barry Lyndona si pohlídal a náležitě 
vyladil a nalezl způsob, jak technicky 
a autenticky zachytit minulou dobu 
skrze speciální objektivy (Kubrick si 
liboval v práci se světlem a sluncem, 
v aranžování a alternování „magické 
hodiny“). V tomhle směru suverénně 
nekolísá, věci jsou přesně na svých 
místech, srovnané podle zvláštních 
pravidel, jimž někdy nerozumí ani 
Kubrick sám. Ale v tom je právě ta 
síla, krása a čistota Kubrickova díla, 
a tedy setrvalá (věčná) hodnota – v 
tom nezúčastněném podání pravdy, 
v badatelské lhostejnosti... 
Shadwell - www.csfd.cz

Režisér Miloslav Šmídmajer se roz-
hodl po pohádce sáhnout do kome-
diálních vod s prvky sci-fi. Základním 
příběhové schéma je jednoduché a 
založené na tom, co by člověk změ-
nil ve svém životě, pokud by se mohl 
vrátit zpátky a znovu prožít určitou 
kapitolu. Tvůrci se zaměřili spíše na 
tu stránku komediální a to se oprav-
du podařilo, protože hlavní hrdina se 
vrací do předrevoluční doby a ta ský-
tá spousta opravdu vtipných věcí a 
situací. Z dnešního pohledu působilo 
tehdy opravdu spousta věcí směš-
ně a místy až neuvěřitelně (dnešní 
středoškoláci by na vyučovací rozvrh 
koukali asi dost divně a klepali by si 
možná na čelo).Toho režisér skvěle 
využil a divák se tak opravdu výbor-
ně baví. Film má trošku pomalejší 
rozjezd a v poslední části se zase ma-
linko zpomalí, ale není to nic zásad-
ního. Šmídmajer věděl, že potřebuje 
uvěřitelné postavy a tak tu i malé 
role hrají známe tváře a všichni jsou 
opravdu výborní. Zejména vyzdvi-
huji Jirku Mádla, z kterého se rodí 
skvělý komediální herec, kterých je 
v českých filmových vodách poměr-
ně nedostatek, Evu Josefíkovou, 
která sem opravdu skvěle zapadla a 
taky rodiče hlavního hrdiny v podání 
Svatopluka Skopala a Ljuby Krbové, 
kteří jsou opravdu vynikající. Pak je 
tu spousta vedlejších postav, které 
nejde přehlédnout a osobně jsem 
si velmi vychutnal Viktora Preisse, 
Miroslava Táborského, Milana Štein-
dlera a Petra Nárožného. Tenhle film 
opravdu hodně dělají herci a to se 
tady jednoznačně povedlo. Scénář je 
příjemný, nápaditý a vtipný a režisér 
se opravdu snažil vytvořit příjem-
nou a hlavně veselou podívanou se 
vším všudy.
anli - www.csfd.czSkautské stopy  

v Uherském Hradišti 
aneb Od Kmene Řva-
vých k Psohlavcům  
24. 4. - 15. 5. / foyer kina Hvězda

Tim Burton má kreativity na rozdá-
vání.Co film, to úchvatná atmosféra, 
nádherná výtvarná stylizace a skvělá 
hudba doplňující zajímavý obsah.
Edward není vyjímkou.Tentokráte 
Burton exceluje především co se týče 
pohádkovosti a snovosti příběhu.
Popravdě řečeno, celý film se pohy-
buje na velmi tenkém ledě.Krásná 
vizuální stránka jen tak tak, že 
nesklouzává do kýče a příběh jen tak 
tak, že nesklouzává do sentimentali-
ty.Obou dvou ingrediencí je ve filmu 
je přesně tak, jak je zapotřebí a pře-
devším Burton dokáže vystihnout 
ten přesný moment, kdy je použít a 
kdy naopak potlačit.Technicky a po 
celkové formální stránce (výprava, 
hudba, masky) je film prakticky bez 
kazu.Hudba je nádherně tajemná až 
pohádková, výprava působivá a hlav-
ní hrdina v podání Johnyho Deppa 
je fantasticky ztvárněný (Depp má 
neskutečný talent a cit, klobouk 
dolů). Film má samozřejmě i své 
dojemné momenty (hlavně konec), 
ale všechno to do sebe tak nějak 
hezky zapadá a celek jako takový je 
víc než jen obyčejná „pohádka“.Jó 
holt v tomhle měl Burton vždycky 
talent.Depp se touto rolí zaslouženě 
proslavil a i pro Winonu Ryder, které 
tahle role mimochodem fantasticky 
sedla, to byl rozjezd k solidní he-
recké kariéře (kterou si pak sama 
dost pošramotila).A Burton? Tenhle 
talentovaný chlapík nám v průběhu 
let ještě několikrát ukázal, jak se točí 
tajemné, atmosferické, dojemné a 
krásně „barevné“ filmy.
Kaka - www.csfd.cz

Vlasta Třešňák – The 
Vole: Hraboš hrdina
čtvrtek 31. 5. 20.00 / atrium kina Hvězda 
(za deště sál kina)
vstupné: 70 Kč (předprodej) / 90 Kč (na místě)  

Atrium kina Hvězda přivítá uměleckého pětibojaře 
Vlastimila Třešňáka. V programu s názvem The Vole: 
Hraboš hrdina zahraje své nejlepší písně a bude číst 
z nové knihy. Součástí vystoupení bude také také 
prodej knih a CD spojený s autogramiádou. Zpěvák, 
textař, malíř, spisovatel a fotograf. To vše a mnohdy i 
víc se skrývá pod jménem Vlastimil Třešňák. Od druhé 
poloviny 60. let vystupoval veřejně jako folkový zpěvák. 
Později se však dostal do střetu s tehdejší vládní mocí, 
jako jeden z prvních podepsal Chartu 77 a byl nucen 
odejít do exilu. Emigroval do Švédska, kde vydal v roce 
1979 své již legendární album Zeměměřič. Třešňák 
pak jako první z českých písničkářů nahrál a v exilu 
pod názvem Koh-i-noor vydal své písně s rockovými 
hudebníky. Celkově má na kontě osm alb. Třešňák je 
také svérázným, osobitým spisovatelem. Jeho aktuál-
ním uměleckým počinem Vlastimila Třešňáka je kni-
ha The Vole – Hraboš Hrdina. První titul z cyklu kono-
pných pohádek však není určen pro dětské publikum...

www.tresnak.cz

Film jsem ještě neviděl a jsem zvěda-
vý na komentáře. Už trailer mě ale 
děsí: „Člověk je v podstatě takové 
konopí a konopí možná je vlastně 
člověk.“ „Umění alchymie vždy pomá-
halo lidem udržet kontinuitu lidské-
ho ducha. Ve všech nesvobodných 
časech.“ „Díky tomu, že společnost 
je dnes ovládána strachem a uměle 
vyvolávanými předsudky, byli tito 
lidé nuceni jít až na hranu zákona a 
svůj lék, tedy konopí, shánět nejrůz-
nějšími pokoutními způsoby.“ „Dycky 
přece lidstvo uznávalo dary přírody, 
dary země jako dary, který jsou jeho. 
Přece mu to nikdo nemůže zakazo-
vat a pak mu to prodávat. To je zvrh-
lost.“ WTF? WTF? WTF? Proč musí být 
film tak mimo a řezat si pod sebou 
větev? Na tohle by stačilo říct jenom: 
už to nehulte, prosím vás. Takhle ho 
nebude brát nikdo vážně - stačí se 
podívat na oficiální stránku http://
www.rokkonopi.cz/. Vůbec je zvlášt-
ní, že všechno, co se týká marihuany 
se veze v lehce bobmarlyovském 
stylu. Stejně tak fascinace listem 
marihuany už mi přijde otravná. 
Kůrnik šopa, když už má být něja-
ká akce pro legalizaci marihuany 
účinná (fandím), nemůže to někdo 
vzít trochu seriózně? Pro srandu je 
tu přece Garfunkel and Oates... Tak 
to tvůrcům tleskám. Trailer je totiž 
(spolu s anglickým názvem) opravdu 
šílený. Tak se těším na film...
quip- www.csfd.cz 

mi 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 ta-
jemný skautský poklad, jakož i další artefakty z bohaté 
historie. Veřejná derniéra výstavy s hudebním dopro-
vodem proběhne v úterý 15. 5. v 17 hodin.

Tvorba dětí: Výstava 
Animásku a Malovásku + 
Výstava aktivit DDM Šikula  
16. 5. - 22. 5. / foyer kina Hvězda
Od 16. 5. do 22. 5. bude ve foyer kina Hvězda k vidění 
velká výstava dětských prací Animásku, Malovásku 
a výtvarných kroužků DDM Šikula za školní rok 
2011/2012. Vernisáž výstavy a program pro širokou 
veřejnost proběhne v neděli 20. 5. od 13.30 hod. 
Součástí doprovodného programu budou vystoupení 
dětí z kroužků DDM Šikula, výtvarné a animační dílny a 
na závěr filmová projekce.


