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Kancelář:
nám. Míru 951 | 686 01 Uherské Hradiště
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Pokladna:
Otevřena denně 30 minut před začátkem prvního představení.
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telefon: +420 576 514 300 | mobil: +420 602 616 113 | e-mail: pokladna@mkuh.cz
Změna programu vyhrazena.
Lucy

Tři bratři

Sex Tape

Filmové premiéry
Díra u Hanušovic

Režie: MIROSLAV KROBOT / Hrají: Tatiana Vilhelmová,
Lenka Krobotová, Johanna Tesařová, Ivan Trojan ad.
Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času
hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muže totiž jako vždy nouze. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečekané události...

Expendables: Postradatelní 3 Expendables 3

Režie: PATRICK HUGHES / Hrají: Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, Jason Statham, Jet Li ad.
Úspěšná akční série Expendables přináší další výbušnou
porci zábavy a jako posily nové filmové legendy. Vedle Stalloneho, Stathama, Lundgrena, Li nebo Schwarzeneggera
budou jako nováčci na odstřel i Antonio Banderas, Harrison
Ford a Wesley Snipes.

Let´s Dance: All In Step Up: All In

Režie: TRISH MASSIEU / Hrají: Briana Evigan, Alyson Stoner, Izabella Miko, Adam G. Sevani, Ryan Guzman ad.
Páté pokračování filmové série Let‘s Dance s osudovým podtitulem„All In“ ukáže tanec jako nikdy před tím. Ve velkém
setkání se totiž do filmu vrací hvězdy ze všech předchozích
dílů. Není, kam ustupovat, teď se hraje o všechno a taneční
čísla ukazují naprostý vrchol.

Lucy

Režie: LUC BESSON / Hrají: Scarlett Johansson, Morgan
Freeman, Min-sik Choi, Amr Waked, Analeigh Tipton ad.
Slavný francouzský režisér Luc Besson měl vždycky slabost
pro výjimečné ženy. K Brutální Nikitě, Johance z Arku a
nejmladší nájemné vražedkyni ze snímku Leon teď přidal
Lucy. Nikoliv náhodou je Lucy přezdívaná Brutální Nikita pro
21. století.

Očista: Anarchie The Purge: Anarchy

Režie: JAMES DEMONACO / Hrají: Frank Grillo, M. K. Williams, Zach Gilford, Kiele Sanchez, Edwin ad.
Jednou za rok se americké ulice vždy na dvanáct nočních
hodin promění v peklo. Nepracuje ani jedna ze složek záchranného systému a všechny zločiny, včetně těch nejtěžších, jsou zcela legální.

Parádně pokecal

Režie: TOMÁŠ PAVLÍČEK / Hrají: Jenovéfa Boková, Václav
Vydra nejml., Aneta Krejčíková, Vladimír Polívka ad.
Hravě pojatý snímek se točí okolo mladých hrdinů plných
nejistoty, kteří se však snaží dostat z ubíjejících stereotypů.
Ve zvolené stylizaci pracuje snímek s groteskní zkratkou a
místy zachází až do nonsensové poetiky.

Sex Tape

Režie: JAKE KASDAN / Hrají: Jason Segel, Cameron Diaz,
Jack Black, Rob Corddry, Rob Lowe, Ellie Kemper ad.
Aby obnovili svou vášeň, rozhodnou se – protože proč ne?
- natočit si video, ve kterém během nepřerušeného tříhodinového natáčení vyzkoušejí všechny pozice z knihy o sexu.
Zdá se to jako skvělý nápad – než zjistí, že jejich nejsoukromější nahrávka už jaksi není soukromá...

Strážci galaxie Guardians of the Galaxy

Režie: JAMES GUNN / Hrají: Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Vin Diesel, Dave Bautista, John C. Reilly ad.
Studio Marvel, které stvořilo světově úspěšné filmové série
Iron Man, Thor, Captain America a Avengers, představuje zcela nový tým superhrdinů, jež si říkají Strážci galaxie. Akcí nabité, výpravné dobrodružství se odehrává tentokráte v kosmu.

Tři bratři

Režie: JAN SVĚRÁK / Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula, Miroslav Táborský, Bolek Polívka ad.
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají
do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli
předat hospodářství. Sourozenci při svém putování vstupují
do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a snad také láska...

Útěk z planety Země 2D, 3D Escape from Planet Earth

Režie: CALLAN BRUNKER / V originálním znění: Jessica
Alba, Sarah J. Parker, Brendan Fraser, Kaitlin Olson ad.
Garymu nezbývá nic jiného, než vymyslet dokonalý plán útěku z planety Země, aby zachránil Scorche a všechny své mimozemské přátelé.

Želvy Ninja 2D, 3D Teenage Mutant Ninja Turtles

Režie: JONATHAN LIEBESMAN / V originálním znění: Megan Fox, Will Arnett, Jesse McCartney, W. Goldberg ad.
Populární Želvy Ninja se vracejí na filmové plátno, kam je
doprovází slavný akční režisér Michael Bay. Muž, který dokázal
hračku Transformers přetavit v jednu z nejúspěšnějších filmových sérií současnosti, má tentýž záměr se zmutovanými
želvími bojovníky.

Bijásek, Malovásek
Mají prázdniny... Od září 2014 začínáme znovu!

Zde může být Vaše reklama
info@mkuh.cz

Bio Senior

a hudby, ale i průkopníků a organizátorů Letní filmové školy.
V chronologickém sledu jednotlivých let nabídne výstava ve
svém sociologickém rozměru možnost pozorovat proměny
prostředí, společnosti, nebo posoudit, jak vypadal návštěvník LFŠ před dvaceti lety a jaký je dnes. Na výstavě budou zastoupeny např. práce filmového publicisty, kritika a fotografa
Miloše Fikejze nebo hradišťského fotografa a absolventa
Institutu výtvarné fotografie Aleše Dudy z prvních let Letní
filmové školy v Uherském Hradišti. Představeny budou také
fotografie Karla Cudlína, Jindřicha Štreita a dalších významných autorů české fotografie. www.lfs.cz

Odpolední projekce filmových novinek za sníženou cenu.
Tento programový cyklus bude pokračovat opět od září
2014.

ARTkino
Kouzlo měsíčního svitu Magic in the Moonlight

Režie: WOODY ALLEN / Hrají: Emma Stone, Colin Firth,
Marcia Gay Harden, Jacki Weaver, Hamish Linklater ad.
Děj nové romantické komedie Woodyho Allena se odehrává ve 20. letech minulého století ve Francii. Mladý Angličan
přijde do oblasti Cote d‘Azur odhalit podvodníky. Do cesty
se mu připlete tajemná a krásná podvodnice, do které se
„detektiv“ bezhlavě zamiluje...

Panta rhei 2014

foyer kina Hvězda, 30. 8. – 23. 9.
Sedm umělců (Veronika Zelezníková, Lucia Plevová, Kristína Filová, Sabina Psotková, Marek Galbavý, Vladimír Kovařík a Richard Vodička) zhmotní svě prostorové výtvarné
vize v rámci 6. ročníku sympozia panta rhei. Pořadatelem
tohoto přeshraničního dialogu výtvarníků je Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Partnerem celé akce je společnost mmcité+ se sídlem v Bílovicích, která se zabývá navrhováním a realizací dopravních
staveb – zastávky, nádraží, dopravní terminály. Stejně jako
v předchozích letech sympozium nabízí možnost inspirace
zbytkovým materiálem – ocel, dřevo a sklo, z nichž budou
vznikat prostorové objekty. Dílenské zázemí účastníkům
poskytuje zlínská fakulta, společnost mmcité+ zase umožňuje využívat své výrobní technologie – plazmovou řezačku, svařování oceli, průmyslový proces povrchové úpravy.
Výsledky intenzivní devítidenní práce budou vystaveny ve
foyer kina Hvězda. Vernisáž výstavy se koná v sobotu 30. 8.
od 17 hodin.

Ida

Režie: PAWEL PAWLIKOWSKI / Hrají: Agata Kulesza, Joanna Kulig, Dawid Ogrodnik, Agata Trzebuchowska ad.
Britský režisér polského původu, dvojnásobný držitel ceny
BAFTA Pawel Pawlikowski, se s Idou vrací do země svého
dětství. Originální a poetický příběh hledání vlastní identity je moderní poctou klasické kinematografii 60. let. Film
vyhrál hlavní ceny na festivalech v Londýně, Gijónu nebo
Varšavě, získal také Mezinárodní cenu kritiků na MFF v
Torontu.

Chlapectví Boyhood

Režie: RICHARD LINKLATER / Hrají: Patricia Arquette, Ellar
Coltrane, Ethan Hawke, Evie Thompson ad.
Něžný, vtipný, chytrý a melancholický film plný krásy a
lidskosti. Chlapectví je výjimečný film. Příběh o dospívání
jednoho obyčejného kluka chtěl režisér Richard Linklater
(před soumrakem, před půlnocí) natočit co nejpoctivěji, i
proto na něm pracoval dvanáct let. Snímek získal na Berlinale Stříbrného medvěda za nejlepší režii a na MFF v
Sydney zvítězil v kategoriích nejlepší film, nejlepší režie a
nejlepší herečka.

Zlatý fond
Tento programový cyklus pokračuje opět od září 2014.
Nezapomeňte se ale vzdělávat na dalším ročníku Letní
filmové školy (viz www.lfs.cz) i v našem Letním kině.

Výstavy
Fotosky: Práce studentů ITF FPF SU v Opavě

kavárna kina Hvězda, 25. 7. – 29. 8.
Fotosky studentů a absolventů Institutu tvůrčí fotografie FPF
Slezské univerzity v Opavě ukáží jinou tvář tohoto média.
Fotosky vnímáme jako fotografické záznamy částí filmového
díla, které jsou ve většině případů určeny pro jeho propagaci
a publikování v tištěných médiích. Zpravidla zachycují vrcholné momenty děje, které v kombinaci s tvářemi představitelů hlavních rolí nesou charakteristickou atmosféru filmu.
Stávají se tak jakýmisi symboly fikce a snů světa filmu, které
vábí a lákají potencionální diváky k hlubšímu poznání, další
zkušenosti - ke zhlédnutí a prožití celého příběhu. V přeneseném významu můžeme za fotosku označit také snímky, které
jsou směsicí esence tužeb a inscenací snů příběhu života.
www.itf.fpf.slu.cz

Devatenáct ročníků Letních filmových
škol v Uherském Hradišti ve fotografiích

foyer kina Hvězda, 25. 7. – 29. 8.
Výběr portrétů a dokumentárních fotografií, které vytvořili v letech 1994 až 2013 fotografové Letních filmových
škol, připomene jedinečnou atmosféru festivalu i výjimečná
setkání s hosty jednotlivých ročníků. Na snímcích se objeví
tváře filmových tvůrců, osobností světa filmu, divadla, umění

.

Opery, koncerty, besedy aj.
Hudba v atriu – METAL: Bolest bude větší,
Made by Zero

atrium kina Hvězda, pátek 8. 8. 20.00 hod.
Pekelně horké léto přivane metalové smečky. Bolest bude
větší a Made By Zero se rozhodly hrát „hrubější verze metalu“.
Každá ho hraje po svém – protože: není jednoduché najít v
záplavě kapel svou tvář.
http://bandzone.cz/bolestbudevetsi
http://bandzone.cz/madebyzero

Hudba v atriu – AMBIENT: Alexander Hemala, 1flfsoap

atrium kina Hvězda, pátek 22.8. 20.00 hod.
Poslední večer série přinese relax v podobě elektro-ambientní hudby projektů alexander hemala a 1flfsoap. Produkce
prvního z nich bude doplněna o neodmyslitelnou videoprojekci Petry Pohlové.
http://bandzone.cz/alexanderhemala
https://www.facebook.com/1flfsoap

Letní kino Smetanovy sady

Letní kino ve Smetanových sadech (parku) přímo za kinem Hvězda. Zdarma letní projekce a koncerty (v atriu) a
nově i Foto-sady pod širým nebem. Začátky dle setmění.

Ladíme! Pitch Perfect

Režie: JASON MOORE / Hrají: Anna Kendrick, Skylar Astin,
Brittany Snow, Anna Camp, Rebel Wilson ad.
Zapomeňte na muzikály ze střední, tady jste někde jinde!
Zpívá se tu jako o život, zásadně a capella (tedy bez kapely),
sex je zakázaný, protože škodí hlasivkám, a kdo neladí se
zbytkem, ten musí z kola ven.

Croodsovi Croods, The

Režie: CHRIS SANDERS, KIRK DE MICCO / Hrají: Nicolas
Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone, Catherine Keener ad.
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi.

4. po 18.00 Hercules 3D – USA 2014 / 95 min. / nepřípustné pro děti do 15 let / dabing / 3D-Cinema / 140 Kč
20.00 Strážci galaxie – USA 2014 / 122 min. / nevhodné pro děti do 12 let / dabing / děti do 15 let 110 Kč; 140 Kč
5. út 18.00 Strážci galaxie 3D – USA 2014 / 122 min. / nevhodné pro děti do 12 let / dabing / 3D-Cinema / děti do 15 let 145 Kč; 175 Kč
20.30 Hercules – USA 2014 / 95 min. / nepřípustné pro děti do 15 let / dabing / 120 Kč
6. st 16.30 Letadla 2: Hasiči a záchranáři 3D – USA 2014 / 84 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / děti do 15 let 135 Kč; 155 Kč
18.30 Transformers: Zánik 3D – USA, Čína 2014 / 165 min. / přístupné bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 140 Kč
7. čt 16.30 Jak vycvičit draka 2 3D – USA 2014 / 105 min. / přístupný bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
18.30 Hvězdy nám nepřály – USA 2014 / 125 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
20.45 Na hraně zítřka 3D – USA 2014 / 114 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 3D-Cinema / 90 Kč
8. pá 17.00 Letadla 2: Hasiči a záchranáři 3D – USA 2014 / 84 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / děti do 15 let 135 Kč; 155 Kč
19.00 Lucy – USA, Francie 2014 / 90 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 120 Kč
20.00 Hudba v atriu – METAL: Bolest bude větší, Made by Zero - občerstvení na místě zajištěno / vstup zdarma
21.00 Očista: Anarchie – USA 2014 / 98 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 110 Kč
9. so 16.30 Transformers: Zánik 3D – USA, Čína 2014 / 165 min. / přístupné bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 140 Kč
19.30 Parádně pokecal – ČR 2014 / 75 min. / přístupné bez omezení / 70 Kč
21.00 Lucy – USA, Francie 2014 / 90 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 120 Kč
10. ne 15.30 Jak vycvičit draka 2 – USA 2014 / 105 min. / přístupný bez omezení / dabing / 110 Kč
17.30 V oku tornáda – USA 2014 / 90 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100 Kč
20.30 Díra u Hanušovic – ČR 2014 / 98 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 110 Kč
11. po 18.00 22 Jump Street – USA 2014 / 112 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100 Kč
20.30 Hvězdy nám nepřály – USA 2014 / 125 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
12. út 16.30 Letadla 2: Hasiči a záchranáři 3D – USA 2014 / 84 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / děti do 15 let 135 Kč; 155 Kč
18.30 Transformers: Zánik 3D – USA, Čína 2014 / 165 min. / přístupné bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 140 Kč
13. st 18.30 V oku tornáda – USA 2014 / 90 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100 Kč
20.30 Kouzlo měsíčního svitu – USA 2014 / 109 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100 Kč; 110 Kč
14. čt 17.00 Tři bratři – ČR, Dánsko 2014 / 86 min. / přístupné bez omezení / děti do 15 let 110 Kč; 130 Kč
19.00 Parádně pokecal – ČR 2014 / 75 min. / přístupné bez omezení / 70 Kč
20.30 Lucy – USA, Francie 2014 / 90 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 120 Kč
15. pá 16.30 Tři bratři – ČR, Dánsko 2014 / 86 min. / přístupné bez omezení / děti do 15 let 110 Kč; 130 Kč
18.30 Tři bratři – ČR, Dánsko 2014 / 86 min. / přístupné bez omezení / děti do 15 let 110 Kč; 130 Kč
20.30 Expendables: Postradatelní 3 – USA 2014 / 126 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
21.00 Ladíme! – USA 2012 / 112 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / zdarma
16. so 16.30 Tři bratři – ČR, Dánsko 2014 / 86 min. / přístupné bez omezení / děti do 15 let 110 Kč; 130 Kč
18.30 Tři bratři – ČR, Dánsko 2014 / 86 min. / přístupné bez omezení / děti do 15 let 110 Kč; 130 Kč
20.30 Lucy – USA, Francie 2014 / 90 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 120 Kč
17. ne 16.00 Tři bratři – ČR, Dánsko 2014 / 86 min. / přístupné bez omezení / děti do 15 let 110 Kč; 130 Kč
18.00 Strážci galaxie – USA 2014 / 122 min. / nevhodné pro děti do 12 let / dabing / děti do 15 let 100 Kč; 120 Kč
20.30 Expendables: Postradatelní 3 – USA 2014 / 126 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
18. po 17.30 Tři bratři – ČR, Dánsko 2014 / 86 min. / přístupné bez omezení / děti do 15 let 110 Kč; 130 Kč
19.30 Úsvit planety opic – USA 2014 / 130 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
19. út 17.30 Tři bratři – ČR, Dánsko 2014 / 86 min. / přístupné bez omezení / děti do 15 let 110 Kč; 130 Kč
20.00 Díra u Hanušovic – ČR 2014 / 98 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 110 Kč
20. st 17.30 Tři bratři – ČR, Dánsko 2014 / 86 min. / přístupné bez omezení / děti do 15 let 110 Kč; 130 Kč
20.00 Ida – Polsko, Dánsko 2013 / 80 min. / přístupné bez omezení / titulky / 70 Kč; 80 Kč
21. čt 18.00 Želvy Ninja – USA 2014 / 98 min. / přístupné bez omezení / titulky / 120 Kč
20.00 Sex Tape – USA 2014 / 95 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 140 Kč
22. pá 16.30 Útěk z planety Země 3D – USA, Kanada 2014 / 89 min. / přístupné bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
18.15 Želvy Ninja 3D – USA 2014 / 98 min. / přístupné bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč
20.00 Hudba v atriu – AMBIENT/ELEKTRO: Alexandr Hemala, 1flfsoap - občerstvení na místě zajištěno / vstup zdarma
20.15 Sex Tape – USA 2014 / 95 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 140 Kč
23. so 16.30 Tři bratři – ČR, Dánsko 2014 / 86 min. / přístupné bez omezení / děti do 15 let 110 Kč; 130 Kč
18.15 Želvy Ninja 3D – USA 2014 / 98 min. / přístupné bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč
20.15 Sex Tape – USA 2014 / 95 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 140 Kč
24. ne 15.30 Útěk z planety Země – USA, Kanada 2014 / 89 min. / přístupné bez omezení / dabing / 110 Kč
18.00 Želvy Ninja – USA 2014 / 98 min. / přístupné bez omezení / titulky / 120 Kč
20.00 Sex Tape – USA 2014 / 95 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 140 Kč
25. po 18.00 V oku tornáda – USA 2014 / 90 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100 Kč
20.00 Sex Tape – USA 2014 / 95 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 140 Kč
26. út 17.30 Lucy – USA, Francie 2014 / 90 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 120 Kč
20.00 Expendables: Postradatelní 3 – USA 2014 / 126 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
27. st 17.30 Želvy Ninja 3D – USA 2014 / 98 min. / přístupné bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 150 Kč
19.30 Chlapectví – USA 2014 / 166 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100 Kč; 110 Kč
28. čt 18.00 V oku tornáda – USA 2014 / 90 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100 Kč
20.30 Expendables: Postradatelní 3 – USA 2014 / 126 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
29. pá 16.30 Tři bratři – ČR, Dánsko 2014 / 86 min. / přístupné bez omezení / děti do 15 let 110 Kč; 130 Kč
18.30 Tři bratři – ČR, Dánsko 2014 / 86 min. / přístupné bez omezení / děti do 15 let 110 Kč; 130 Kč
20.30 Let´s Dance: All In – USA 2014 / 112 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
21.00 Croodsovi – USA 2013 / 90 min. / přístupné bez omezení / dabing / zdarma
30. so 14.30 Loučení s prázdninami – jízda na ponících, skákací loď , trampolína a spoustu dětských filmů za skvělé ceny
14.30 Lego příběh 3D – Austrálie, USA 2014 / 100 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 60 Kč (speciální prázdninová cena)
16.30 Rio 2 – USA 2014 / 101 min. / přístupné bez omezení / dabing / 60 Kč (speciální prázdninová cena)
17.00 Panta rhei 2014 30. 8. – 23. 9. / foyer kina Hvězda
18.30 Tři bratři – ČR, Dánsko 2014 / 86 min. / přístupné bez omezení / děti do 15 let 110 Kč; 130 Kč
20.30 Fakjů pane učiteli – Německo 2013 / 119 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 120 Kč
31. ne 15.30 Jak vycvičit draka 2 3D – USA 2014 / 105 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / 90 Kč (speciální prázdninová cena)
17.30 Letadla 2: Hasiči a záchranáři – USA 2014 / 84 min. / přístupný / dabing / 90 Kč (speciální prázdninová cena)
20.30 Let´s Dance: All In – USA 2014 / 112 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
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