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nám. Míru 951
686 01 Uherské Hradiště
telefon: +420 576 514 200
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Pokladna

Otevřena denně 30 minut
před začátkem
prvního představení.
Informace
a rezervace vstupenek:
telefon: +420 576 514 300
mobil: +420 602 616 113
e-mail: pokladna@mkuh.cz

Kino letní startuje
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: 3x Zdeněk Svěrák, Léto a láska, Pro děti aj rodiny, Žijeme
Londýnem a Film a fotbal. Promítat budeme v pátky a soboty (jen v srpnu
ve čtvrtek a pátek z důvodu hudebních večerů u Slovácké bůdy). Novinkou letošní sezony budou pravidelné
startovací hudební podvečery na kupoli
(atrium) kina Hvězda – pokud neznáte, tak k nám zavítejte nebo se podívejte na naše webové stránky na 3D
fotografickou 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. 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.
Těšíme se na vás i vaše názory!
Josef Korvas

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

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. út 17.00 Derniéra výstavy 100 let českého skautingu s hudebním doprovodem Výstava
19.30 Rok konopí + delegace tvůrců – ČR 2012 / 90 min. / 40 Kč (studenti), 50 Kč (senioři nad 60 let), 60 Kč (ART), 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
20.15 Líbáš jako ďábel – ČR 2012 / 113 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
18. pá 17.00 Tomorrow Will Be Better – FMX Movie – ČR 2012 / 73 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč
18.30 StreetDance 2 3D – Velká Británie 2012 / 85 min. / přístupný / titulky / 3D-Cinema / 130 Kč
20.15 Líbáš jako ďábel – ČR 2012 / 113 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
19. so 16.30 Líbáš jako ďábel – ČR 2012 / 113 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
18.45 Diktátor – USA 2012 / 83 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
20.15 Líbáš jako ďábel – ČR 2012 / 113 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
20. ne 13.30 Vernisáž výstavy Tvorba dětí Animásku, Malovásku, DDM Šikula – (16. - 23. 5.) Výstava
13.30 Animásek + Malovásek – ukázky výtvarné a animační dílny / zdarma / ochoz kina Hvězda
Malovásek
14.00 Vystoupení dětí DDM Šikula – zdarma / sál kina Hvězda
Filmové premiéry a novinky
15.30 Knoflíková válka – Francie 2011 / 100 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / děti do 15 let zdarma, ostatní 80 Kč
Bijásek
motář, který cestuje a soutěží ve streetdance. Snaží se být
tím nejlepším z nejlepších a jeho snem je vyhrát Světový Sněhurka a lovec
17.30 Líbáš jako ďábel – ČR 2012 / 113 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
šampionát a porazit svého největšího rivala Vince z taneční Snow White and the Huntsman /USA 2012 / 126 min. / přístupný / dabing /
skupiny Neporazitelní. Šance se blíží - tito trojnásobní šam- D- Cinema / 90 Kč
pióni budou brzy vystupovat v Paříži. Ash hned vyráží hle- Režie: RUPERT SANDERS / Hrají: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hem20.00 Líbáš jako ďábel – ČR 2012 / 113 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
Líbáš jako ďábel
dat nejlepší tanečníky po celé Evropě, aby mohl sestavit no- sworth, Ian McShane, Bob Hoskins, Toby Jones, Eddie Marsan ad.
vou taneční skupinu. Se vším mu pomáhá jeho nový kámoš
21. po 17.30 StreetDance 2 3D – Velká Británie 2012 / 85 min. / přístupný / titulky / 3D- Cinema / 130 Kč
čtvrtek 17. 5. - středa 30. 5.
Eddie.. První jejich zastávkou je dánský Copenhagen, kde
Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh přichází auzískají Eddieho starého kamaráda Stepha, dalším je Tino,
torka
a
režisérka
Marie
Poledňáková
s
volným
pokra19.30 Líbáš jako ďábel – ČR 2012 / 113 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
kterého na pláži na Ibize obklopuje houf krásek. Následuje
čováním úspěšné komedie. Jak už to tak bývá, pouto s
Skorpion ze Švýcarska, Bam Bam z Amsterodamu, Kill a jeho
bývalým
životem
nelze
zpřetrhat
jen
tak
jednoduše...
22. út 17.30 Tomorrow Will Be Better – FMX Movie – ČR 2012 / 73 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč
bratranec Junior z Berlína. V Londýně narazí na skupinu The
Surge. Potom se vypraví do Prahy vyzvednout Terrabita, dalTomorrow Will Be Better – FMX Movie
19.00 Líbáš jako ďábel – ČR 2012 / 113 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
ším tanečníkem je Ali z Lyonu a pak už jen Yo Yo a Legend z
pátek 18. 5., úterý 22. 5.
Říma. Jakmile je celé osazenstvo v Paříži, najdou si podnáPřes divoké začátky se Libor Podmol postupně vypracojem a navzdory několika maličkostem jsou všichni odhodla23. st 15.30 Knoflíková válka – Francie 2011 / 100 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 70, 80 Kč
Bijásek
val mezi nejlepší jezdce světa. Ve svých 26 letech se poní utkat se s Neporazitelnými. Eddie a Ash se ještě zastavují
kusí dosáhnout na nejvyšší metu – stát se mistrem světa
v samém srdci Paříže a to přímo v podzemním klubu Salsa.
17.30 Líbáš jako ďábel – ČR 2012 / 113 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
ve Freestyle motokrosu...
Zde Ash poprvé vidí krásnou Evu tančící vášnivou salsu na
pódiu tvořeném boxerským ringem a rozhodne se ji do své Pohádka skončila! V téhle verzi křehká princezna nevá18.00 Vernisáž výstavy Radek Petříček: Figurální kresby – (23. 5. - 11. 6.) / foyer kina Hvězda Výstava
taneční skupiny zapojit. Evě se ten nápad nejdřív moc ne- há vlézt do brnění a na zlou machechu vyrazit s mečem v
zdá, ale nakonec souhlasí. Spojení streetdance a vášnivé sal- ruce. Film je výpravnou dobrodružnou fantasy, která možná
20.00 Lov lososů v Jemenu – Velká Británie 2011 / 111 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80, 90 Kč
ART
Líbáš jako ďábel
sy nakonec probudí vzájemnou vášeň i v srdcích Evy a Ashe, paradoxně odpovídá původní verzi bratří Grimmů víc než
ČR 2012 / 113 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
ale co dál? Má vůbec narychlo spojená skupinka tanečníků Disneyho film. „I když má originál pouhých sedm stránek, je
24. čt 16.00 Atentát + Neznámí hrdinové: Táta parašutistů – ČSSR 1964 / 98 +25 min. / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
ZF
Režie: MARIE POLEDŇÁKOVÁ / Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří
z celé Evropy proti Neporazitelným šanci?
to příběh až biblických rozměrů se spoustou skrytých významů.
Bartoška, Eva Holubová, Roman Vojtek, Martha Issová, Milan Šteindler,
Zároveň je velmi temný. Chápu, proč ho Disney pro rodinné puJiří Langmajer, Petr Nárožný, Tereza Kostková, Nela Boudová ad.
blikum převyprávěl. My se vlastně vracíme ke kořenům,“ říká
18.45 Giuseppe Verdi: Aida – 3 hod. 52 min. / 2 přestávky / 250 Kč (senioři, ZTP, vlastníci průkazek ART a ZF), 300 Kč
Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš
Diktátor
režisér Rupert Sanders. A oč tu vlastně běží? Mocná čarojako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou
The Dictator / USA 2012 / 83 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
dějnice Ravenna se lstí vetřela do přízně krále prosperující a
25. pá 15.30 Piráti 3D – Velká Británie, USA 2012 / 88 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 145 Kč
definitivní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí zaRežie: LARRY CHARLES / Hrají: Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley, Anna mocné říše, který z ní záhy udělá královnu a pak zemře. Račít nový život. Ovšem pouto s tím bývalým nelze zpřetrhat
Faris, Megan Fox, B. J. Novak, John C. Reilly, Aasif Mandvi ad.
venně ale podle proroctví kouzelného zrcadla stojí ve štěstí
17.30 Líbáš jako ďábel – ČR 2012 / 113 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
jen tak jednoduše. Stále je tu vaše rodina, vaše okolí a vaši
Jmenuje se Aladdin a od smrti Kim Čong Ila je považován nevlastní dcera Sněhurka a posedlost vlastní krásou, kterou
dřívější partneři do společného soužití nutně patří. Helenin
za posledního mohykána mezi diktátory. Komik a mysti- by si ráda uchovala navěky. Všechny problémy by vyřeši19.00 Žlutá ponorka (acoustic rock) – zdarma / atrium kina Hvězda
Koncert
bývalý manžel, úspěšný spisovatel Karel se sice konečně odfikátor Sacha Baron Cohen si po kazašském Boratovi a la Sněhurčina smrt, jenže dívka právě uprchla z domácího
stěhoval ze společné domácnosti, může žít naplno svůj žirakouském Brunovi navlékl mužný plnovous a spolu s vězení do Temného lesa, odkud se ještě nikdo živý nevrátil.
20.00 Diktátor – USA 2012 / 83 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
vot svůdníka, ale začíná zjišťovat, že mu cosi chybí. Na Franním masku neomezeného vládce zemičky jménem Wa- Ale královna potřebuje mít jistotu, a tak si najme odvážnétiškovu exmanželku Bohunu, energickou dámu, zvyklou vše
diya, kterou chce ze všech sil zachránit před demokracií. Ke ho lovce, který dostane za úkol ji vystopovat a přivést zpát20.45 Tři veteráni – Československo 1983 / 93 min. / přístupný / zdarma / Letní kino Smetanovy sady
Letní kino
řídit, pak situace dopadá ještě tíživěji. Oba hledají cesty, jak
svému lidu se chová jako milující otec, jenž ví, že je škoda ky. Jeho sebevražednou misi komplikují nejen podivuhodní
partnery znovu získat pro sebe. František s Helenou zvolí z
každé rány, která padne vedle. I proto tak rád vynáší roz- obyvatelé, kteří les obývají, ale také to, že Sněhurka není jen
nastalé situace jediné rozumné východisko – rozhodnou se
sudky smrti, většinou ve formě setnutí mečem. Tradice se tak obyčejná holka. Klidu na práci lovci nepřidává ani sta21.30 Temné stíny – USA 2012 / 113 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
být chvíli sami a daleko, a tak vyrážejí na romantickou exomusí dodržovat, i když se právě snažíte vyvinout vlastní ja- tečný princ, jenž pro ni má slabost už od dětství, a hlavně
tickou dovolenou do Maroka. Ale i zde je dostihnou nejen
dernou bombu. Na světě jsou ale i země, které nebezpečí partička sedmi trpaslíků, kteří sice nejsou tak roztomilí jako
26. so 16.30 Líbáš jako ďábel – ČR 2012 / 113 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
potíže, ale i jejich bývalí partneři, kteří ve Františkových a
demokracie neodolaly, a jejich představitelé se rozhodli po- Prófa a Stydlín, zato se umí náramně ohánět se sekyrou a
Heleniných cestovních lapáliích, k nimž patří ztracená zavazvat Aladdina do budovy OSN, aby mu vážně promluvili do vědí, že se Sněhurkou jim svitla naděje na záchranu temno19.00 Titanic 3D – USA 2012 / 194 min. / přístupný /dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
zadla, ukradené doklady a řada dalších problémů, vidí přístylu vládnutí. Aladdin se k výzvě postaví čelem a vyrazí do tou zmítané říše.
ležitost, jak se vrátit do jejich života. Pro náš pár teprve teď
Ameriky. Pro jistotu v doprovodu svého hlavního poradce
20.45 Signál – ČR 2011 / 115 min. / přístupný / D-Cinema / zdarma / Letní kino Smetanovy sady
Letní kino
nastává opravdová zkouška jejich vztahu.
a dvojníka, jenž je mu k nerozeznání podobný, až na mozkovou kapacitu. Než se ale rozkouká, skončí vinou spiklen27. ne 15.30 Pohádky o pejscích – Československo / 60 min. / 30, 40 Kč
Malovásek
ců polonahý a hlavně k nepoznání oholený na ulici, odkud
Tomorrow Will Be Better –
může jen zoufale zírat, jak jeho imbecilní záskok zničí během okamžiku vše... Průvodce „džunglí“ normálního světa
17.30 Líbáš jako ďábel – ČR 2012 / 113 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
FMX Movie
najde shodou náhod v ženě... S její pomocí pokusí pro svou
ČR 2012 / 73 min. / od 12 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč
zemi diktaturu a tyranii zachránit.
20.00 Vrtěti ženou – Velká Británie 2011 / 100 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 90 Kč
Režie: MARTIN PŘÍVRATSKÝ
Je leden 2010 a Libor Podmol přijíždí do USA, kde si v legen28. po 17.00 Avengers 3D – USA 2012 / 137 min. / od 12 let / titulky / 3D-Cinema / 150 Kč
dárním obchodě od ještě nedávno nejlepšího freeride jezdVrtěti ženou
ce kupuje motorku. Začíná boj o titul mistra světa ve FreHysteria / Velká Británie 2011 / 100 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema
20.00 Líbáš jako ďábel – ČR 2012 / 113 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
estyle motokrosu! Tento nový atraktivní sport plný nebez/ 90 Kč
pečných skoků vyvolal obrovský zájem fanoušků a sponzoRežie: TANYA WEXLER / Hrají: Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Rupert
29. út 17.30 Líbáš jako ďábel – ČR 2012 / 113 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
rů po celém světě. Přes divoké začátky se český závodník
Everett, Felicity Jones, Jonathan Pryce, Tobias Menzies, Gemma Jones,
Libor Podmol postupně vypracoval mezi nejlepší jezdce na
Anna Chancellor, Jules Werner ad.
Noční prohlídky
světě. Jako vůbec první evropský jezdec podepsal kontrakt
Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru. Příběh mladého léka20.00 Můj vysvlečenej deník – ČR 2012 / 102 min. / od 12 let / D-Cinema / 100 Kč
s Rockstar energy drink. Ve svých 26 letech se pokusí dosáhře Mortimera Granvilleho se odehrává v prudérní viktoriánkina Hvězda
nout na pomyslnou nejvyšší metu – stát se Mistrem světa.
ské Anglii konce 19. století na růžích ustláno... Pokrokovému
30. st 10.00 Bohémský život – Francie, Itálie, Švédsko 1992 / 100 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 50 Kč (jen za dospělého diváka) Baby Bio Fascinující
cesta Libora Podmola zobrazuje svět, ve kterém
Mortimerovi vadí, že většina nemocnic ignoruje nejnovějpátek 25. 5. 15.30 – 24.00 hod.
se plní sny, přestože někdy odporují zákonům gravitace.
ší lékařské teorie a výzkumy a nadále léčí pacienty pomo15.30 Hurá do Afriky! 3D – Německo 2010 / 93 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 110, 130 Kč
Bijásek
cí pijavic a pouštěním žilou. Když ho vyhodí z posledního
Komponovaný program, kterým se také kino Hvězda
místa, skončí jako zaměstnanec Dr. Roberta Dalrympleyho,
přihlásí k nové tradici nočních otevřených kulturních zařízení,
17.00 Líbáš jako ďábel – ČR 2012 / 113 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
StreetDance 2 3D
který se specializuje na léčbu žen trpících „hysterií“. Doktor
uskutečníme poprvé, a to v pátek 25. 5. v čase 15.30 – 24.00
Velká Británie 2012 / 85 min. / přístupný / titulky / 3-D Cinema / 130 Kč
Dalrympley spolu se svým nejlepším přítelem jsou k novým
hod. Nabídneme postupně 4 snímky v kině Hvězda (Piráti,
19.00 Poslední let Petra Ginze – USA 2012 / 67 min. / přístupný / titulky / 60, 70 Kč
ART
Režie: MAX GIWA, DANIA PASQUINI / Hrají: George Sampson, Sofia Boutemetodám léčení naopak velmi otevření a každý experiment
Líbáš jako ďábel, Diktátor, Temné stíny) a jeden zahajolla, Falk Hentschel, Tom Conti, Flawless ad.
a novinku vítají s nadšením. Společně sestrojí důmyslný návací letošní sezony Letního kina Smetanovy sady (Tři vePo fenomenálním úspěchu prvního dílu StreetDance 3D
stroj /vibrátor/, který ženám podivuhodně rychle a efektivteráni). Současně bude ve vestibulu kina k navštívení výsta20.15 Crulic - Cesta na onen svět – Rumunsko, Polsko 2011 / 73 min. / od 12 let / titulky / 70, 80 Kč
ART
přichází na taneční parket kin jeho zbrusu nové pokračoně umožňuje dosáhnout vytoužené úlevy a klidu… Zakrátva Radek Petříček: Figurální kresby. Od 19.00 máte možnost
vání. Znovu nás film bude překvapovat novou a neotřelou
ko se zpráva o jejich zázračném přístroji roznese a čekárna
navštívit hudební produkci skupiny Žlutá ponorka (acoustic rock) v
31. čt 16.00 Občan Kane – USA 1941 / 119 min. / přístupný / titulky / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
ZF
kombinací tanečních stylů, které by si jen málokdo dokázal
jejich ordinace je stále plná „hysterických“ žen, které chtějí
atriu kina, která nastartuje pravidelné hudební dýchánky
představit spolu na jednom tanečním parketu. Na známých
pomoc. Jediná žena, která v převratný vynález nemá důvěpřed projekcemi letního kina. K návštěvě unikátního atria
18.30 Sněhurka a lovec – USA 2012 / 126 min. / přístupný / dabing / D- Cinema / 90 Kč
místech celé Evropy se odehrávají taneční fúze, které svět
ru je svobodomyslná a feministicky založená Charlotta, dcena střeše sálu kina a k zajímavým prostorám v zákulisí kina
ještě neviděl. StreetDance 2 je větší, lepší, odvážnější a hlavra lékaře Dalrympleyho. A právě do ní se Mortimer beznazveme v čase od 21.00 do 24.00 hodin.
20.00 Vlasta Třešňák – The Vole: Hraboš hrdina (recitál a čtení) – 70, 90 Kč / atrium kina Koncert ně zpět a zase ve 3D! Tanečník Ash (Falk Hentschel) je sa- dějně zamiluje…

Naše tipy

ART

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

Lorax 3D

Knoflíková válka

středa 16. 5. 15.30 hod.

neděle 20. 5., středa 23. 5. 15.30 hod.

USA 2012 / 94 min. / přístupný / dabing / 3D Cinema / 110, 130 Kč
Režie: CHRIS RENAUD, KYLE BALDA / Dabing: 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, Animásku a DDM Šikula. Od 14 hodin bude v atriu kina Hvězda připraveno vystoupení
hudebních a tanečních kroužků DDM Šikula a od
15.30 pro všechny děti do 15 let zdarma bijáskové
představení filmu Knoflíková válka.

Hurá do džungle
neděle 20. 5. od 13.30 hod.

Podíváme se zblízka na různé materiály a pomocí
kopírování jejich struktur si vytvoříme obrázky divokých zvířat.

Animásek

neděle 27. 5. 15.30 hod.

Československo / 60 min. / 30, 40 Kč
Pásmo animovaných pohádek: Psí pohádka; Štaflík a
Špagetka – Stavebnice, Proutkaři, Rybáři; O detektivu
Sultánovi, Policejní pes.

Výstavy
Radek Petříček:
Figurální kresby

Animásku a Malovásku +
Výstava aktivit DDM Šikula 23. 5. - 11. 6. / foyer kina Hvězda
Výstava figurálních kreseb Radka Petříčka je
připomínkou, že i v dnešním přetechnizovaném světě,
16. 5. - 22. 5. / foyer kina Hvězda

kdy mnohá díla nemůžou vzniknout bez využití běžně
dostupných i specializovaných softwarů či nemůžou
být vystavena bez následného zapojení do elektrické
sítě, má výtvarný umělec stále možnost pohroužit se
do pokorného studia lidského těla a kultivovat svůj kresebný projev. Obnažené figury, které zachytil, nemají
ambici akcentovat uměle dokonalou krásu tak, jak ji
známe z lifestylových magazínů. Mužské i ženské akty
naopak zaujmou svoji pravdivostí, a tedy i uvěřitelností.
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 23. 5. od 18.00.

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.

čtvrtek 31. 5. 20.00 / atrium kina Hvězda
(za deště sál kina)
vstupné: 70 Kč (předprodej) / 90 Kč (na místě)

Aida, jejíž děj se odehrává ve starodávném Egyptě,
je tragickým milostným příběhem a zároveň
výpravným dramatem plným velkolepých davových scén a působivých sborových partů. V hlavní
roli zotročené etiopské princezny se představí Violeta 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 program a občerstvení v kavárně kina Hvězda.

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 aktuálním uměleckým počinem Vlastimila Třešňáka je kniha The Vole – Hraboš Hrdina. První titul z cyklu konopných pohádek však není určen pro dětské publikum...

www.metinhd.cz

www.tresnak.cz

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

úterý 15. 5.
19.30 hod.

a krásnou správkyní majetku, trhlina, která se objevila v
jeho pečlivě organizovaném životě, se ještě zvětší. A když
se společně vydají na neobyčejnou cestu víry, a rybolovu,
nesmělý dr. Jones v sobě objeví zdroj důvěry, lásky a hrdinství, který zaskočí nejen jeho samotného…

Poslední let Petra Ginze
středa 30. 5.
19.00 hod.

ČR 2012 / 90 min. / přístupný
/ D-Cinema /40 Kč (studenti),
50 Kč (senioři nad 60 let),
The Last Flight of Petr
60 Kč (na průkaz ART), 70 Kč
Ginz / USA 2012 / 67 min. /
Režie: PETR SLABÝ ad.
přístupný / titulky / 60, 70 Kč
Film hledá hraniRežie: SANDRA DICKSON,
ci osobní svobody
CHURCHILL ROBERTS ad.
Zajímavá záležitost...strašlivá kakaždého jednotlivce
V roce 2003 explodovmera a vůbec všechna filmařina, ale
s právem na zdraví
al raketoplán Colum- Silný dokument. Způsob, jak ukázat
celek jako takový je nosný. Žádná
a zrcadlí absurdnost
bia a na jeho palubě bez obvyklých rekvizit zrůdnost hodemagogie, žádná agresivní „pro
současné reality. V THC“ kampaň. Prostě ryzí výpovědi
shořela i kresba Pe- lokaustu tak, aby to bavilo/oslovilo/
roce 2009 byl Janu nemocných lidí, a především jedné
tra Ginze, pražského dojalo i dnešní děti.
Hrnčířovi diagnostiko- z největších „marihuanových“ kapachlapce, který měl radaauer - www.csfd.cz
ván nádor v oku. Aniž cit na poli vědeckém, prof. Lumíra
v 16 letech za sebou
dodnes s jistotou ví, Hanuše. Fenomenální podívaná
několik románů a deníků, desítky povídek a článků, přes
zde jde o zhoubný je především na „jasnozřivou che170 kreseb, maleb a ilustrací a dva roky vydával časopis v
či nezhoubný nález, mičku“, která má zuby jako noty na
terezínském ghettu. A který v 16 letech zemřel v Osvětimi.
začal se intenzivně za- buben, ale překvapivě mluví docela
Unikátní dokument vznikl v USA a kombinuje prvky klajímat a možnosti léčby k věci....
sického dokumentu a animovaného filmu, ve kterém
rakoviny. Ta ho zaved- Madlene- www.csfd.cz
ožívají kresby Petra Ginze i některé z jeho příběhů. Film
la až k léčebným vlastmapuje příběh tohoto chlapce česko-židovského původu,
nostem konopí. Jako autor námětu a producent dal vzni- který musel ve čtrnácti letech odejít do terezínského
knout celovečernímu filmu mapující téma konopí, jeho ghetta, a odtud v šestnácti do Osvětimi, kde zemřel v
léčebných účinků a legislativního rámce nejen v České plynové komoře. Jeho příběh obletěl celý svět v roce
republice, ale i ve Světě – zvláště v Izraeli, kde je konopí 2003, když si první izraelský astronaut vzal na tragický
zkoumáno již desítky let a tolik diskutovaná látka THC zde let raketoplánu Columbia jeho kresbu. Tragická událost
byla poprvé objevena. Rok konopí sleduje řadu postav, se odehrála 1. února, tedy v den narozenin Petra Ginze,
které se věnují tématu konopí z nejrůznějších úhlů. Pot- a vedla k objevení Petrových deníků na půdě jednoho
káváme českého vědce Lumíra Hanuše, který konopí z pražských domů. Od jiných dokumentů s podobnou
vnímá jako přírodní zdroj cenných látek. Rozmlouváme tematikou se Poslední let Petra Ginze odlišuje zapojením
s objevitelem THC profesorem Raphaelem Mechoul- animovaného příběhu. Tvůrci pro něj použili Petrovy texem. Dozvídáme se o boji lékaře a konopného aktivisty ty, jeho ilustrace proměnili v animace a film je díky tomu
Dušana Dvořáka. Po dva roky sledujeme časosběrnou me- mnohem srozumitelnější a atraktivnější pro diváky. Sedmtodou nemocné s diagnózou rakoviny nebo roztroušené desátiminutový dokument plný animací a muziky je vhodsklerózy. Konopí a legislativní rámec České republiky ný i pro děti. Zrůdnost nacismu uvidí, aniž by byly trápeny
komentují politické a policejní špičky, adiktologové, drastickými záběry. Dokument obsahuje všechny důležité
účastníci konference v parlamentu, příznivci Million Mari- informace a data, ale to hlavní, co si z něj lidé odnesou, je
huana March a další.
silný příběh výjimečného chlapce. Film byl úspěšně uveden v USA i Izraeli, OSN si jej vybrala jako vlajkovou loď
svého programu, jenž se věnuje připomínce holocaustu.
OSN vydala k filmu studijního průvodce, který bude k
dispozici ZDARMA při všech projekcích filmu.

středa 23. 5.
20.00 hod.

Giuseppe Verdi: Aida Vlasta Třešňák – The
(záznam opery)
Vole: Hraboš hrdina
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

Rok konopí + delegace:
režisér Petr Slabý,
producent Jan Hrnčíř

Lov lososů v Jemenu

Opery, Koncerty

čtvrtek 24. 5. 18.45

pá 25. 5. 20.45 hod.

středa 30. 5. 15.30 hod.

Malovásek a Animásek
finančně podporuje

ČR 2012 / 120 min. /
přístupný / D-Cinema / 50 Kč
(jen za dospělého diváka)
Režie: MILOSLAV ŠMÍDMAJER / Hudba: Jiří Mádl, Eva
Josefíková, Filip Blažek, Viktor Preiss, Miroslav Táborský,
Nela Boudová, Petr Nárožný,
Výborná komedie, kterou bohužel
Zlata Adamovská ad.
kazí neustálé a velmi nápadné
V hlavních rolích Jiří
reklamy na Orbit a Big Shock. Po
Mádl a rodačka z
první hodně nudné čtvrthodině, se
Vlčnova Eva Josefídostáváme do roku 1989 a tam se to
ková. Komedie s ori- pořádně začíná rozjíždět. Pan režisér
ginální zápletkou, v měl výbornou ruku při výběru herců
níž si věčně svobodný a můžeme tak sledovat celou škálu
(cyklus 3x Zdeněk Svěrák)
profesor češtiny Petr, charakterů, od zapřísáhlého podpodíky třídnímu srazu rovatele socialismu Táborského až k
uvědomí, že jediná dív- jeho mírnému oponentovi Preissovi,
Československo 1983 / Režie: OLDŘICH LIPSKÝ / 93 min. / zdarma
ka, kterou kdy miloval, který i ztvárňuje třídního učitele.
Režie: OLDŘICH LIPSKÝ / Hrají: Rudolf Hrušínský, Petr Čepek, Josef Somr,
byla jeho spolužačka Každá postava má své místo a není
Vida Skalská-Neuwirthová, Július Satinský, Zdeněk Svěrák, Miloš KoEliška. Tehdy v sedm- zbytečná. Jako celek z toho vychází
pecký, Lubomír Lipský st., Jiří Kaftan, Milan Lasica, Jiří Hálek, Vladimír
nácti letech, nenašel skvělá komedie, která nás zavádí do
Hrubý, Ladislav Gerendáš ad.
odvahu jí říct, že ji má roku 89, který jsem sice sám neproTři vysloužilí vojáci: dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác a
rád a ona se pak navždy žil, ale dobře si umím představit
vojenský kuchař Servác jsou po propuštění z armády bez
vytratila z jeho života. tu dobu.
peněz a toulají se světem. Od dobrosrdečných skřítků doPetrovi se naskytne Mr. Hudson - www.csfd.cz
stanou kouzelné dary: harfičku, která „vyrábí“ vojáky, sluhy
jedinečná
šance.
apod., cylindr, který vykouzlí, na co si člověk vzpomene a
Cestovat zpět v čase do svých studentských let a ... Tři veteráni přemýšlejí, jak s dary co nejlépe naložit a navrátit se do června 1989, kdy chodil do třeťáku. Dos- konec se vypraví do království Monte Albo, kde se Bimbác
tane možnost napravit, co promeškal. Jenže za- zamiluje do princezny Bosany. Bosana je nejen krásná, ale
hrávat si s minulostí není jen tak. Návraty nejsou nikdy snad- navíc proradná a postupně vojáky o všechny dary připraví
né. Petr se dostává do změti komplikací a průšvihů, které a nechá je vyhnat. Zatímco se s králem radují, co všechno
naštěstí řeší s vtipem, nadhledem a drzostí, kterou dobře budou moci s kouzelnými věcmi podnikat, vojákům ještě
zná od svých vlastních studentů. Postačí však tyhle zbraně dlouho trvá, než pochopí, co je pro ně na světě opravdu
na to, aby přesvědčil Elišku o svých citech a získal její lásku? nejdůležitější. Pak se znovu objeví skřítci a zavedou veterány ke stromům s kouzelným ovocem. Po něm naroste Bosaně dlouhatánský nos, který dokonce překročí hranice království. Pomoci jí může jen ovoce z druhého stromu.

Tři veteráni

Hurá do Afriky! 3D

neděle 20. 5. od 13.30 hod.

LETNÍ KINO
SMETANOVY SADY

středa 16. 5.
10.00 hod.

Pohádky o pejscích

V poslední animáskové dílně letošního školního
roku si zábavnou formou a pomocí web kamery
vytvoříme krátké animované filmečky. A budeme
se těšit na setkání od září 2012.

Tvorba dětí: Výstava

BABY BIO
Probudím se včera

Francie 2011 / 100 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 20. 5.
děti do 15 let zdarma, ostatní 80 Kč; 23. 5. 70, 80 Kč
Režie: CHRISTOPHE BARRATIER / Hrají: Jean Texier, Guillaume
Canet, Laetitia Casta, Kad Merad, Gérard Jugnot ad.
Nemilosrdně zápolící děcka ze dvou sousedních
vesnic – Longeverne a Velrans. Tentokrát nabere
jejich válka nečekaný obrat: všem zajatcům jsou z
oblečení utrženy všechny knoflíky, takže odcházejí
obnažení, poražení a potupení.

Konferenz der Tiere / Německo 2010 / 93 min. / přístupný /
dabing / 3D-Cinema / 110, 130 Kč
Režie: HOLGER TAPPE / Hrají: Oliver Kalkofe, Bastian Pastewka,
Christoph Maria Herbst ad.
Afrika je pro divoká zvířata prostě ráj na Zemi. Nyní
ale čeká nové hosty a bezstarostné časy jsou ty tam.
Na utržené ledové kře tam pluje lední medvědice Sushi. A kvůli požárům v Austrálii hledají nový domov i
klokan Toby a tasmánský čert Smiley a další... K tomu
všemu nepřišla voda, která každý rok mění poušť v
zelenou kvetoucí oázu. Zdá se, že v tom mají prsty
lidé! Zvířátka se proto vydávají na nebezpečnou
výpravu, aby zachránili svůj svět.

BABY BIO / LETNÍ KINO SMETANOVY SADY / PŘIPRAVUJEME

Salmon Fishing in the Yemen / Velká Británie 2011 /
111 min. / od 12 let / titulky
/ 80, 90 Kč
Režie: LASSE HALLSTRÖM
/ Hrají: Emily Blunt, Ewan
McGregor, Kristin Scott Nevinný, jedinečný a oddychový film
Thomas, Tom Mison, Amr s kouzelnou atmosférou. Nemám
Waked, Catherine Stead- žádnou slabost pro romantické filmy
man, Rachael Stirling, Peter a v životě by mě nenapadlo, že na
Wight ad.
nějakou slaďárnu půjdu do kina. Ale
Dr. Alfred Jones má trailer a Ewan McGregor mě navmnoho důvodů ke nadil. Film má prvky romantické
spokojenosti. Přesto komedie, i když moc vtipných situací
má pocit, že mu v se ve filmu neobjeví. Nechybí ani
životě něco chybí. ironie, drama, zahraniční a politické
Nečekaně je požádán, vztahy... Naštěstí se to vše spojilo
aby se zapojil do v jeden neobyčejný příběh... Je to
bláznivého
projek- příběh víry a vědy mezi tím co je
tu, jehož cílem je vy- možné a nemožné a že sny, ať už
budování řeky pro jsou jakékoliv, se můžou splnit - stačí
jen věřit...
lososy v Jemenu.
chezush
- www.csfd.cz
Fred myšlenku zavrhne jako naprosto
nesmyslnou. Projekt však upoutá pozornost několika
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 pohybu. Fred je donucen, aby odsunul svou
výzkumnou práci stranou a místo ní začal přemýšlet, jak
přepravit deset tisíc lososů na poušť – a přesvědčit je,
aby tam plavali. Celý bláznivý projekt se zrodil v hlavě
jemenského šejka, zbožného a bohatého muže, jehož
láska k lovu lososů a neotřesitelné přesvědčení, že lze
vírou dosáhnout nemožného, nakonec Freda nadchnou.
Potlačí v sobě všechny logické námitky – i námitky své
nesnesitelné ženy. Když se pak setká s šejkovou elegantní

Crulic - Cesta na
onen svět
středa 30. 5.
20.15 hod.

Crulic - drumul spre dincolo
/ Rumunsko, Polsko 2011 /
73 min. / od 12 let / titulky
/ 70, 80 Kč
Režie: ANCA DAMIAN / Hrají:
Jamie Sives, Vlad Ivanov ad.
Animovaný dokument Dokázat obrousit neskrývanou tenCrulic – cesta na onen denčnost a mít to přeci jen trochu víc
svět vypráví příběh Cru- našlapanej příběh, byl by to zážitek
lice, 33letého Rumuna, z říše fantazie. Obsahově i v kumštu
který zemřel v polském vysokej level...
vězení během pro- Dannysek4U - www.csfd.cz
testní hladovky. Film
vypráví životní příběh Claudiu Crulica, třiatřicetiletého rumuna, který zemřel v polské věznici na následky hladovky.
Příběh je vyprávěn z Crulicovy perspektivy, v přítomném
čase poté, co zemřel. Výrazně stylizovaná vizuální forma
dokumentu je překrásným výsledkem míšení různých
technik: ruční kresby, koláže, pixilace a ploškové animace.
Spoluvytvářejí neobyčejný, překvapivě soudržný a pozoruhodný film. Samotná animace propůjčuje režisérce Anca
Damian možnost ilustrovat celý příběh tak, jako by kamera byla všudypřítomným dokumentárním pozorovatelem.
Vypravěč v Ich- formě naopak vytváří jemně ironický nadhled, se kterým Crulic hodnotí absurditu celé situace, jíž
se rozhodl čelit se stejnou neústupností, jakou mocenské
struktury trýzní jeho. Autobiografický narativ společně
s experimentální formou kafkovskému snímku Crulic –
The Path Beyond zajistily přízeň mnoha festivalových
dramaturgů. Ocenění: MFF Locarno - Cena dona Quixota (čestné
uznání), MFF Varšava - zvláštní uznání ad.

Bohémský život

středa 30. 5.
10.00 hod.

La Vie de bohème / Francie,
Itálie, Švédsko 1992 / 100
min. / od 15 let / titulky /
D-Cinema / 50 Kč (jen za
dospělého diváka)
Režie: AKI KAURISMÄKI /
Hrají: Matti pellonpää, Kari
Väänänen, André Wilms, Bohémský život je především geniální komedie. To, co se Kaurismaki
Evelyne Didi, Jean - Pierre
naučil ve svých předešlých filmech,
Léaud, Louis Malle ad.
zde naplňuje každou sekundu filmu.
Černobílá bohémská
Humor zde pramení z „dementních“
komedie plná černého
dialogů (v extrémně přesné, ve výhumoru. Jeden z Kau- sledku vtipné francouzštině), z eliprismäkiho
tvůrčích sovitého střihu, z reakcí tří hlavních
vrcholů je natočen postav na dané situace, z celkové
na motivy Murgero- nadsázky. Vše v geniální černobílé
va románu Ze života kameře a ve velmi pečlivém a propařížské bohémy (po- myšleném rozzáběrování. Je zde cítit
dle kterého vznikla i vliv Roberta Bressona („minimalisslavná Pucciniho op- mus“), možná inspirace Bertrandem
era Bohéma). Stejně Blierem (humor) a tipuji i odkazy
jako v případě filmů na filmy Andreje Tarkovského (pes Zločin a trest a Ham- především v poslední scéně)...
let, podniká však Kau- MarJel - www.csfd.cz
rismäki přistupuje k
dané předloze velmi volně, aktualizuje ji zasazením do
současnosti a upravuje některé postavy a motivy v duchu
své lakonické černohumorné poetiky. Hlavními hrdiny jsou
tři bohémové-outsiderové: spisovatel Marcel (André Wilms),
malíř Rodolfo (Matti Pellönpää) a hudební skladatel Schaunard (Kari Väänänen), kteří čelí všeobecnému nepochopení
a nedocenění své tvůrčí geniality. S tímto nepochopením
souvisí tíživá životní situace a vpravdě bohémské přežívání
na okraji společnosti. Důležitější než hmotné statky jsou
však pro trojici našich hrdinů jejich vlastní umělecká hrdost a povznesenost nad starostmi netalentovaného okolí.
Bohémský život je postaven na výjimečně nasnímaných interiérech i exteriérech Paříže, kameraman Timo Salminen
klade důraz na čistotu černobílého filmového obrazu a na
kontrastní hru světel a stínů. Mnozí kritici označují Bohémský život za nejsmutnější a zároveň nejvyspělejší a vizuálně
nejdokonalejší film Akiho Kaurismäkiho. Film získal v roce 1992
cenu FIPRESCI na MFF v Benátkách.

Signál
(cyklus Letní hity)

so 26. 5. 20.45 hod.

ČR 2011 / Režie: TOMÁŠ ŘEHOŘEK / 115 min. / zdarma
Režie: TOMÁŠ ŘEHOŘEK / Hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Bolek Polívka,
Karel Roden, Kateřina Winterová, Jiří Menzel, Eva Josefíková ad.
Vojta Dyk a Kryštof Hádek v nové komedii Tomáše Řehořka. Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája
(Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk). Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné očekávání,
zvláště když se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač stát. Vesnice se rychle
stává bitevním polem a to s využitím všech povolených i nepovolených zbraní. Je ovšem otázkou, zda Filos s Kájou budou schopni naplnit očekávání, do nich vkládaná. Možná totiž nejsou tím, za co se vydávají… Signál vtipně a překvapivě
rozehrává oblíbenou komediální zápletku o malém chytrém
podrazu, který sází na lidskou chamtivost a touhu přechytračit sousedy. Film v moderním podání navazuje na tradici hrdinů nejlepších českých komedií, jaké představovaly ve své
době postavy z legendární veselohry Vesničko má středisková nebo rázovití venkované z komedie Dědictví aneb Kurvahošigutentag.

Zlatý fond

Divoká planeta
čtvrtek 17. 5.
16.00 hod.

torického významu. Do rodné země se vydá několik dobře
vycvičených paradesantních skupin. Jednu z nich vede
nadporučík Král. Jejich hlavní úkol je nebezpečný, ale jasný:
provést atentát na Reinharda Heydricha. Koncem května
1942 se rotmistři Strnad a Vyskočil připraví v ostré zatáčce
v pražské Libni, kudy má projíždět Heydrich v otevřeném
mercedesu. Přes potíže se zaseknutým samopalem se nakonec přece jen podaří Heydricha smrtelně zranit. Následují
kruté represe, popravy nevinných a zběsilé pátrání po pacha-telích... Provedení atentátu a následné události jsou ve
filmu zachyceny věrně podle skutečnosti. Atentátníci ve filmu vystupují pod krycími jmény, která jim byla přidělena ve
Velké Británii a na která zněly jejich falešné osobní doklady.
Projekce k 70. výročí likvidace Reynharda Heidricha bude doplněna krátkým tematicky spojeným dokumentem.

La Planete Sauvage / Francie, Československo 1973 / 72
min. / od 12 let / na průkazku
ZF zdarma, 50 Kč
Režie: RENÉ LALOUX / Hrají:
Miroslav Masopust, Hana Film překypující fantazií. Něco tak
Maciuchová, Jorga Kotrbová, originálního a zároveň hrozně divnýMarie Vášová ad.
ho jsem snad ještě neviděl. Animace
Výtvarně i myšlenkově je sice už starší, ale má své nezaměpozoruhodný příběh nitelné kouzlo. Příběh je dost drsný
se odehrává na kterési a umře tam velká spousta lidí. Hraje
vzdálené planetě, kde k tomu navíc skvělá hudba, která
místní mimořádně vys- jen podtrhuje tu zvláštní atmosfépělá civilizace mod ru. Jsem fakt pyšnej, že tenhle film
rých obrů Drágů zotro- vzniknul u nás.
čuje a tyranizuje ma- Superpero - www.csfd.cz
ličké, lidsky vyhlížející
Citizen Kane / USA 1941 / 119
tvory Omy. Obři si je rádi chovají v zajetí jako domácí min. / přístupný / titulky / na
mazlíčky, avšak lidičkové se začnou organizovat k hro- průkazku ZF zdarma, 50 Kč
madnému odporu. Futuristicky vyhlížející animovaný film Režie: ORSON WELLES / Hrají:
vznikl na motivy románu Stefana Wuta. Francouzský režisér Orson Welles, Joseph Cotten,
René Laloux na něm několik let spolupracoval s českým Dorothy Comingore ad.
výtvarníkem Rolandem Toporem v ateliérech Studia Jiřího „Neposlušné dítě HolTrnky a Krátkého filmu Praha. O jedinečný psychedelický lywoodu“ Orson Welles Lituji všechny filmové fanoušky, ktehudební doprovod se postaral francouzský hudebník Alain natáčel toto legend- ří ještě neměli možnost tento skvost
Goraguer. Snímek byl v roce 1973 nominován na Zlatou palmu, René ární drama, které se a kinematografický poklad vidět.
Laloux si z Cannes odvezl Zvláštní cenu ad.
stalo
milníkem
ve Hloubka obrazu, dokonalé masky,
vývoji filmové řeči i architektura či režijní virtuozita jsou
vypravěčských postupů, vpravdě dech beroucí a je jen škoda,
již ve svých 25 letech. že pro širší českou veřejnost je Občan
Svou režijní prvotinu Kane prakticky neznámý...
pojal jako rekonstrukci Tsunami_X - www.csfd.cz
osudů fiktivního magnáta Kanea, sestavovanou novinářem - využívá k tomu
filmové týdeníky, rozmluvy s pamětníky atd. Postupně
Československo 1964 /
upřesňovaný obraz titulního hrdiny ztrácí svou původní
98+25 min. / přístupný / na
gloriolu - ukazuje se, že peníze a moc ještě nezaručují štěstí.
průkazku ZF zdarma, 50 Kč
Film vzbudil v době svého uvedení skandál, protože tiskový
Režie: JIŘÍ SEQUENS ST. /
magnát miliardář William Randolph Hearst vztáhl vyprávěný
Hrají: Radoslav Brzobohatý,
příběh na sebe... Z devíti nominací na Oscara v roce 1941
Rudolf Jelínek, Ladislav
získal film sice jen jednoho, ale od té doby suverénně
Mrkvička, Luděk Munzar ad. Velmi dobrý film o atentátu na
vítězí v mnoha prestižních anketách nejrespektovanějších
Český film o dramatick- Heydricha. Jiří Sequens se snažil
světových kritiků. Snímek získal Oscara za scénář, Cenu New York
ých událostech kolem co nejvíc přiblížit tehdy známým
Film Critics Circle Awards za nejlepší film ad.
útoku na jednoho z okolnostem a natočil téměř rekonnejmocnějších mužů strukci celé akce. Výborná atmosféra
Třetí říše Reinharda a herecké výkony. Ještě dnes mi při
Heydricha. Od podz- závěrečné scéně „vzdejte se - nic se
imu 1941 vládne nad vám nestane“ běhá mráz po zádech.
okupovanými územími golfista - www.csfd.cz
Čech a Moravy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Jeho krutost vyvolává v zemi velkou nenávist. Exilová československá
vláda ve Velké Británii proto na jaře 1942 vybere několik
československých parašutistů a pověří je úkolem his-

Občan Kane

čtvrtek 31. 5.
16.00 hod.

Atentát + Neznámí

hrdinové: Táta parašutistů

čtvrtek 24. 5.
16.00 hod.

