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telefon: +420 576 514 300 | mobil: +420 602 616 113 | e-mail: pokladna@mkuh.cz
Změna programu vyhrazena.

V hlavě [3D/2D]

Mission Impossible – Národ grázlů

Filmové premiéry

Amy

Režie: Asif Kapadia / Hrají: Amy Winehouse, Mark
Ronson, Tony Bennett, Pete Doherty ad.
Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným
jménem Amy Winehouse? Co tato hudební ikona skrývala a proč zemřela v pouhých 27 letech? Celovečerní
dokument nechává promlouvat zejména Amy samotnou prostřednictvím archivních záběrů.

Bláznivá dovolená

Režie: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein /
Hrají: Ed Helms, Christina Applegate, Leslie Mann ad.
Další generace Griswoldů v tom zase lítá. Dospělý Rusty
Griswold kráčí ve stopách svého otce a v naději na posílení rodinných pout se rozhodne překvapit svou ženu.

Dárek

Režie: Joel Edgerton / Hrají: Joel Edgerton, Jason Bateman, Rebecca Hall, Beau Knapp, David Denman ad.
Můžete opravdu projít celým životem a nikdy nikomu
neublížit? Někdy si toho totiž ani nemusíte všimnout,
neuvědomíte si to...ale někde může být někdo, kdo vám
nikdy nezapomene ani neodpustí.

Fantastická čtyřka

RYTMUS sídliskový sen

Baby Bio, Bio Senior

Odpolední projekce filmových novinek
za sníženou cenu.
Tyto programové cykly pokračují opět od září 2015.

ARTkino

Amy

Režie: Asif Kapadia / Hrají: Amy Winehouse, Mark
Ronson, Tony Bennett, Pete Doherty ad.
Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným
jménem Amy Winehouse? Co tato hudební ikona skrývala a proč zemřela v pouhých 27 letech? Celovečerní
dokument nechává promlouvat zejména Amy samotnou prostřednictvím archivních záběrů.

Domácí péče

Režie: Slávek Horák / Hrají: Bolek Polívka, Alena Mihulová, Tatiana Vilhelmová, Zuzana Kronerová ad.
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů.
Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, musí ji začít
hledat mimo prostředí, které zná.

Iracionální muž

Hitman: Agent 47

Režie: Woody Allen / Hrají: Emma Stone, Joaquin
Phoenix, Parker Posey, Jamie Blackley ad.
Uznávaný profesor filozofie je už víc než rok emocionálně na dně. Nemůže psát, nemůže dýchat, nemůže
si vzpomenout na smysl života, z ničeho se nedokáže radovat. Cokoliv kdy zkusil, mu nepřináší uspokojení. Jeho
jediným spolehlivým přítelem je alkohol.

Krycí jméno U.N.C.L.E.

Režie: Daniel Augusto / Hrají: Enrique Díaz, Fabiula
Nascimento, Nancho Novo, Paz Vega ad.
Film vypráví o úžasné životní pouti Paula Coelha, na
jejímž konci se stal vypravěčem příběhů, které fascinují
miliony čtenářů. Hlavním zdrojem inspirace pro romány
Paulo Coelha je jeho vlastní život.

Režie: Josh Trank / Hrají: Kate Mara, Toby Kebbell,
Miles Teller, Jamie Bell, Michael B. Jordan ad.
Jedni z nejdéle sloužících komiksových hrdinů ze stáje
vydavatelství Marvel se vracejí, aby znovu získali své superschopnosti, které je proslavily po celém světě.
Režie: Aleksander Bach / Hrají: Rupert Friend, Zachary Quinto, Thomas Kretschmann, Ciarán Hinds ad.
Je známý pouze podle dvou posledních čísel čárového
kódu, který má vytetovaný vzadu na krku. Agent 47 (Rupert Friend) není obyčejný člověk, představuje vyvrcholení desetiletí trvajícího tajného genetického výzkumu.
Režie: Guy Ritchie / Hrají: Henry Cavill, Alicia Vikander, Hugh Grant, Armie Hammer, Jared Harris ad.
Hlavními postavami filmu „Krycí jméno U.N.C.L.E.“, zasazeného do první poloviny šedesátých let minulého
století, do doby vrcholící studené války, jsou agent CIA
Solo (Cavill) a agent KGB Kuryakin (Hammer).

Poutník - nejlepší příběh Paula Coelha

Zlatý fond

Tento programový cyklus pokračuje opět od září 2015.
Nezapomeňte se ale vzdělávat na dalším ročníku Letní
filmové školy (viz www.lfs.cz) či v našem Letním kině.

Výstavy

Budoucnost uherskohradišťské věznice? (Studentské architektonické studie
nové soudní budovy v Uherském Hradišti vznikly na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci)

Mission Impossible – Národ grázlů

Režie: Christopher McQuarrie / Hrají: Tom Cruise, Jeremy Renner, Ving Rhames, Simon Pegg ad.
Ethan Hunt je zvyklý vyrážet na mise, jejichž úspěšné
splnění je nemožné. Pod vedením režiséra Christophera
McQuarieho jde znovu po krku těm největším grázlům
současného světa.

Nesmrtelný

Režie: Tarsem Singh / Hrají: Ryan Reynolds, Natalie
Martinez, Matthew Goode, Ben Kingsley ad.
Průmyslový magnát, miliardář Damian Hale (držitel
Oscara Ben Kingsley) již dlouho ovládá svůj svět, ve
kterém ze své newyorské operační základny mistrovsky
rozehrává mocenské hry.

RYTMUS sídliskový sen

Režie: Miro Drobný / Hrají: Patrik „Rytmus“ Vrbovský,
Ego, Anys, Dara Rolins ad.
Film vznikal 8 let a zblízka dokumentuje život jedné
z nejznámějších osobností česko-slovenské hudební
scény. Rapera, který vyrůstal na sídlišti a dnes je z něj
fenomén: Rytmus.

V hlavě 2D, 3D

Režie: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen / V českém
znění: Ivana Korolová, Zuzana Slavíková ad.
Období dospívání může být velice komplikované. A pro
jedenáctiletou Riley, která se musí se svou rodinou přestěhovat z amerického Středozápadu do San Francisca,
kde její tatínek dostal novou práci, to platí dvojnásob.

Bijásek, Malovásek

Tyto programové cykly pokračují opět od září 2015.

Zde může být Vaše reklama

kavárna kina Hvězda, 25.7. - 25.8.
Studentské architektonické studie nové soudní budovy
v Uherském Hradišti vznikly na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Návrh nové soudní budovy vychází z dlouholeté snahy spolku Memoria,
města Uherského Hradiště a v neposlední řadě i Okresního soudu v Uherském Hradišti řešit na jedné straně
neutěšenou situaci bývalé, neblaze proslulé věznice,
způsobem, který ji uvede do důstojného stavu, a na
straně druhé zcela evidentní prostorové potřeby okresního soudu. 		
veznice.uh.cz

Zygmunt Rytka: Foto–vize 1978–1983

foyer kina Hvězda, 25.7. - 25.8.
Unikátní fotografická dokumentace dějin Polska a světa
za poslední tři dekády je realizována výjimečným a převratným způsobem – fotografickým záznamem televizní obrazovky. Výstavu vhodně doprovází krátký film
Re-transmise Zygmunta Rytky, který je součástí sbírek
Muzea moderního umění ve Varšavě.

Putovní výstava projektů ROP Střední
Morava

foyer kina Hvězda, 24.8. - 6.9.
Putovní výstava fotografií projektů ROP Střední Morava je další letní aktivitou, kterou Úřad Regionální rady
Střední Morava připravil pro veřejnost. Prezentované
projekty jsou mimo jiné i zajímavými tipy na výlet po
Střední Moravě. Z celkem 1200 podpořených projektů
byli vybráni vždy jen zástupci za oblast školství, dopravy, krizové infrastruktury, cestovního ruchu, revitalizace
návsí a náměstí, ale také projekty z oblasti zdravotnictví,
sociálních služeb či třeba volnočasových aktivit či parků.

Panta rhei 2015

foyer kina Hvězda, 29. 8. – 22. 9.
V rámci přehlídky panta rhei si od 29. srpna můžete prohlédnout výsledky práce se dřevem, sklem a ocelí umělců sympozia pořádaného ve spolupráci se společností
mmcité a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Vernisáž
výstavy se koná v sobotu 29. 8. v 17.00 hod.
www.utb.cz
www.mmcite.cz

Opery, koncerty, besedy aj.

Otevřená hodina jógy

atrium Hvězda, středa 5. 8. 20.00 hod. / 90 min.
Otevřená hodina dynamické Ashtanga jógy pod vedením vynikající lektorky Jany Dzikové. S sebou pohodlné
oblečení a karimatku. Kapacita je již plně obsazena.

Intuitive Lab + Eartarian

atrium Hvězda, pátek 7. 8. 20.00 hodin.
David Root je jeden ze zakládajících členů Bashment
Bass Foundation a zástupce dubové sekce tohoto zlínského uskupení. Ačkoli jeho hudební kořeny najdete v
elektronických žánrech, jako je například jungle, pod
pseudonymem Intuitive lab. Postupně začal produkovat dub. David v rámci svých živých setů využívá několik
rozdělených signálů ze samplerů a expanderu do mixážního pultu a pomocí vypínání a zapínání jednotlivých
stop a jejich efektování vytváří těžkotonážní dubový
liveact s nezaměnitelným zvukem. Repetivní rytmy, hutné basové linky, akustické přetížení, live dub mix!!!
Intuitive Lab doplní projekt Eartariana – dubstep, d´n´b,
bass selecta z Buchlovic. Letitý multižánrový sběratel
hudby, bývalý člen kapely Alexander Hemala, příležitostně veřejně vystupující pod různými pseudonymy.
Upřednostňuje celkovou atmosféru a kvalitní výběr skladeb před dokonalou technikou mixu.

Otevřená hodina taj-či 28

atrium Hvězda, středa 12.8. 20.00 hod. / 90 min.
Otevřená hodina taj-či 28 je jedna z forem čínského cvičení. Je určené pro toho, kdo v něm hledá víc než jen fyzické cvičení. Číslo 28 udává počet forem v sestavě. Pohyby v Taj-či nás vedou k tomu, abychom se dostali do
jemnější struktury osobnosti. Přijďte ochutnat a naučit
se část této sestavy. Zkusíme si či-kung 8 kusů brokátu.
Cvičení je vhodné pro muže i ženy každého věku.
S sebou pohodlné oblečení, tenisky (nebo můžete cvičit
naboso) a vodu. Kapacita míst je již naplněná.

Hradišťský charitativní blešák - letní

kino Hvězda, neděle 23. 8. 14.00 hod.
Po podzimním, zimním a jarním blešáku je tady letní!
Uskuteční se opět v kině Hvězda, a to nejen ve vestibulu,
ale také na ochozech před kinem a na kopuli kina. Přijďte si užít skvělou atmosféru a prodat či nakoupit užitečné věci pro život. Atmosféru zpříjemní výborné kafé z
kinokavárny a slovácký DJ Už aj, známý pro své veselé
tropické rytmy. Tentokrát blešák benefičně podpoří
kočičí depozitum Flíček v Nedakonicích. Přihlašovat se
můžete do 7. srpna na emailu: blesak.uh@gmail.com.

Slovácká podobojí Crew + DJ Przema

Letní kino Smetanovy sady, pátek 28. 8. 20.00 hod.
Podobojí slovácká crew je obzvláště nebezpečná separatistická skupina, operující na území Velké Moravy.
Svými vystoupeními podporuje podezřelé aktivity, jako
krojované vyšívání a košty slivovice. Přesto lze v textech
nalézt také didaktické prvky - slovy, plastickými jako
trhavina komentují tradiční i moderní zahradničení, sexismus v psychologické praxi, historické události a chov
drůbeže pro hnojivo. Jednotka PSC posestává ze tří
činitelů, z nichž každý má své místo, pracovní i popisné.
Hudba (toť hrubá věc, mráz běhá po hlavách, luďá chodiá, bečiá) se líně line linkou z PC a slova ji zdobí svými
ornamenty. Nebo možná naopak. Faktem zůstává, že tak
jako každé ráno vyjde slunce nad Rochuzem, lid království slováckého povstane a večer opět ulehne s textem
PSC na rtech. Crew doprovodí hradišťská hip hopová
celebrita DJ Przema!

Loučení s prázdninami

kino Hvězda, neděle 30. 8. od 15.30 hod.
V závěru prázdnin kino Hvězda zpříjemní návrat do školních lavic žákům základních škol při Loučení s prázdninami, a to poslední neděli v měsíci 30. srpna. Na programu budou dětské filmy, dílničky a další atrakce uvnitř
i vně budovy kina Hvězda. Večer pak uzavře program
představení Letního kina ve Smetanových sadech - animovaní Škatuláci. Přijďte se s dětmi zabavit, potkat a
rozloučit s prázdninami!

3. po 16.30 Mimoni 3D – USA 2015 / 91 min. / přístupné bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 120 Kč
18.30 Domácí péče – ČR 2015 / 92 min. / přístupné bez omezení / 120 Kč
20.30 Mission Impossible - Národ grázlů – USA 2015 / 132 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 120 Kč
4. út 16.00 Mimoni – USA 2015 / 91 min. / přístupné bez omezení / dabing / 105 Kč
18.00 Ant-Man 3D – USA 2015 / 117 min. / přístupný bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
20.30 Mission Impossible - Národ grázlů – USA 2015 / 132 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 120 Kč
5. st 16.30 V hlavě 3D – USA 2015 / 102 min. / přístupné bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 155 Kč
18.30 Papírová města – USA 2015 / 109 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
20.00 Otevřená hodina jógy – atrium kina Hvězda / koná se v rámci HKL / zdarma
20.30 Poutník - nejlepší přítel Paula Coelha – Brazílie 2014 / 112 min. / přístupný / titulky / 70; 80 Kč
6. čt 17.30 Interstellar – USA, Velká Británie 2014 / 169 min. / přístupný bez omezení / titulky / 80 Kč
20.30 Amy – Velká Británie 2015 / 128 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 90 Kč
7. pá 16.30 V hlavě 3D – USA 2015 / 102 min. / přístupné bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 155 Kč
18.30 Amy – Velká Británie 2015 / 128 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 90 Kč
20.00 Intuitive Lab + Eartarian – live dub mix v atriu kina Hvězda / koná se v rámci HKL / zdarma
20.45 Mission Impossible - Národ grázlů – USA 2015 / 132 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 120 Kč
8. so 16.30 V hlavě – USA 2015 / 102 min. / přístupné bez omezení / dabing / 115 Kč
18.30 Domácí péče – ČR 2015 / 92 min. / přístupné bez omezení / 120 Kč
20.30 Mission Impossible - Národ grázlů – USA 2015 / 132 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 120 Kč
9.ne 16.30 V hlavě 3D – USA 2015 / 102 min. / přístupné bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 155 Kč
18.30 Amy – Velká Británie 2015 / 128 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 90 Kč
20.45 Nesmrtelný – USA 2015 / 117 min. / přístupný bez omezení / titulky / 110 Kč
10. po 18.00 Mission Impossible - Národ grázlů – USA 2015 / 132 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 120 Kč
20.30 Nesmrtelný – USA 2015 / 117 min. / přístupný bez omezení / titulky / 110 Kč
11. út 18.00 Papírová města – USA 2015 / 109 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
20.30 Iracionální muž – USA 2015 / 96 min. / přístupné bez omezení / titulky / 100; 110 Kč
12. st 18.00 Méďa 2 – USA 2015 / 125 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / dabing / 110 Kč
20.00 Otevřená hodina taiči – atrium kina Hvězda / koná se v rámci HKL / zdarma
20.30 Terminator Genisys 3D – USA 2015 / 126 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 3D-Cinema / 140 Kč
13. čt 18.30 Fantastická čtyřka – USA 2015 / 94 min. / nevhodné pro děti do 12 let / dabing / 120 Kč
20.30 Domácí péče – ČR 2015 / 92 min. / přístupné bez omezení / 120 Kč
14. pá 18.00 Nesmrtelný – USA 2015 / 117 min. / přístupný bez omezení / titulky / 110 Kč
20.30 Bez kalhot XXL – USA 2015 / 115 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
21.00 Metallica: Through the Never – USA 2013 / 92 min. / zdarma
15. so 18.00 Mission Impossible - Národ grázlů – USA 2015 / 132 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 120 Kč
20.30 Fantastická čtyřka – USA 2015 / 94 min. / nevhodné pro děti do 12 let / dabing / 120 Kč
21.00 Jára Cimrman ležící, spící – Československo 1983 / 81 min. / přístupné bez omezení / zdarma
16. ne 18.00 Fantastická čtyřka – USA 2015 / 94 min. / nevhodné pro děti do 12 let / dabing / 120 Kč
20.00 Domácí péče – ČR 2015 / 92 min. / přístupné bez omezení / 110 Kč
17. po 18.00 Fantastická čtyřka – USA 2015 / 94 min. / nevhodné pro děti do 12 let / dabing / 120 Kč
20.30 Jurský svět 3D – USA 2015 / 125 min. / přístupné bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
18. út 18.00 Mimoni 3D – USA 2015 / 91 min. / přístupné bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 120 Kč
20.00 Amy – Velká Británie 2015 / 128 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 80 Kč; 90 Kč
19. st 18.30 Fantastická čtyřka – USA 2015 / 94 min. / nevhodné pro děti do 12 let / dabing / 120 Kč
20.30 Domácí péče – ČR 2015 / 92 min. / přístupné bez omezení / 110 Kč
20. čt 18.00 Mission Impossible - Národ grázlů – USA 2015 / 132 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 120 Kč
20.30 Krycí jméno U.N.C.L.E. – USA 2015 / 116 min. / přístupné bez omezení / titulky / 110 Kč
21. pá 18.30 RYTMUS sídliskový sen – SR, ČR 2015 / 90 min. / nevhodné pro děti do 12 let / 130 Kč
20.30 Krycí jméno U.N.C.L.E. – USA 2015 / 116 min. / přístupné bez omezení / titulky / 110 Kč
21.00 Láska na kari – USA 2014 / 122 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / zdarma
22. so 18.00 Krycí jméno U.N.C.L.E. – USA 2015 / 116 min. / přístupné bez omezení / titulky / 110 Kč
20.30 Bez kalhot XXL – USA 2015 / 115 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
23. ne 14.00 Hradišťský charitativní blešák-letní – podpořte Kočičí depozitum Flíček / více info: facebook.com/hradistskyblesak
18.00 Dárek – USA 2015 / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
20.30 Krycí jméno U.N.C.L.E. – USA 2015 / 116 min. / přístupné bez omezení / titulky / 110 Kč
24. po
Putovní výstava projektů ROP Střední Morava 24. 8. – 6. 9. / foyer kina
18.00 Krycí jméno U.N.C.L.E. – USA 2015 / 116 min. / přístupné bez omezení / titulky / 110 Kč
20.30 RYTMUS sídliskový sen – SR, ČR 2015 / 90 min. / nevhodné pro děti do 12 let / 130 Kč
25. út 18.00 Fantastická čtyřka – USA 2015 / 94 min. / nevhodné pro děti do 12 let / dabing / 120 Kč
20.00 Domácí péče – ČR 2015 / 92 min. / přístupné bez omezení / 100 Kč; 110 Kč
26. st 18.00 Krycí jméno U.N.C.L.E. – USA 2015 / 116 min. / přístupné bez omezení / titulky / 110 Kč
20.30 Méďa 2 – USA 2015 / 125 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / dabing / 110 Kč
27. čt 18.00 Dárek – USA 2015 / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
20.30 Hitman: Agent 47 – USA 2015 / 96 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 110 Kč
28. pá 16.30 Mimoni 3D – USA 2015 / 91 min. / přístupné bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 120 Kč
18.30 Bláznivá dovolená – USA 2015 / 96 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 110 Kč
20.00 Slovácká podobojí Crew + DJ Przema – koncert v atriu kina Hvězda / koná se v rámci HKL / zdarma
20.30 Hitman: Agent 47 – USA 2015 / 96 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 110 Kč
29. so 16.30 V hlavě – USA 2015 / 102 min. / přístupné bez omezení / dabing / 100 Kč
17.00 panta rhei 2015 29. 8. – 22. 9. / sympozium pořádané ve spolupráci se společností mmcité a UTB ve Zlíně / foyer kina
18.30 Ant-Man 3D – USA 2015 / 117 min. / přístupný bez omezení / dabing / 3D-Cinema / 130 Kč
20.45 Hitman: Agent 47 – USA 2015 / 96 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 110 Kč
30. ne 15.30 Loučení s prázdninami – dětské filmy, dílničky a další atrakce uvnitř i vně budovy kina Hvězda
16.30 Fantastická čtyřka – USA 2015 / 94 min. / nevhodné pro děti do 12 let / dabing / 120 Kč
18.30 Papírová města – USA 2015 / 109 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
20.30 Hitman: Agent 47 – USA 2015 / 96 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 110 Kč
21.00 Škatuláci (Loučení s prázdninami) – USA 2014 / 97 min. / přístupné bez omezení / dabing / zdarma
31. po 18.00 Bláznivá dovolená – USA 2015 / 96 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 110 Kč
20.00 Hitman: Agent 47 – USA 2015 / 96 min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 110 Kč
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