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*A* kino Art I *K* koncert I *Z* Zlatý fond I *60* válečné filmy I *B* Bijásek I *DV* DVD klub I *V* Vernisáž I *D* divadlo I *M* Malovásek - barevně označené filmy jsou se slevou nebo ZDARMA

1

Novinky
> ZAHÁJEN PŘEDPRODEJ NA AKCE LFŠ 2005 

Od 1.června zahajujeme předprodej vstupenek na 
nejvýznamnější doprovodné akce letošní Letní filmové 
školy (Čechomor, divadlo bratří Formanů, koncerty 
legend irské hudby, ... ) 

 
> NAVŠTIVTE LETNÍ KINO 
  Začátek projekcí je v červnu stanoven na 20:45 hodin, V 

případě špatného počasí se film odehraje v kině Hvězda. 

> OD ČERVNA ZMĚNA ZAČÁTKŮ 
 Pozor! Změny v začátcích  projekcí v období červen až 

srpen - 18:00 a 20:30.  Ke klasickým „neletním“ časům se 
opět vrátíme na začátku září.

> DEN DĚTÍ A OZVĚNY MFF ZLÍN
 V den svátku všech dětí 1.6. od 15:30 jim věnujeme dárek 

v podobě ZDARMA hraného písničkového (Z.Svěrák 
– J.Uhlíř) filmu Ať žijí duchové. V pátek 3.6. promítneme 
(a opět ZDARMA) v rámci probíhajícího MFF Dětí a mlá-
deže Zlín 2005 exkluzivně nový dánský rodinný snímek 
Šampióni (kino Hvězda od 16:00,  režie Martin Hagbjer).

> PŘEHLÍDKA BEST OF 2005
 V polovině roku jsme pro vás připravili výběr nejlepších a 

divácky nejúspěšnějších filmů první poloviny roku 2005. 
 2. – 3.6. Snowboarďáci, 4. - 5.6. Román pro ženy, 

10.6. Skřítek, 11.6. Letec, 12.6. Pád Třetí říše, ...

ŽIVOT POD VODOU
USA 2004 / 118 min. /  ŠÚ / tit. /  65 Kč 75 Kč
Life Aquatic with Steve Zissou, The/ Režie: WES ANDERSON / Scénář: 
Wes Anderson, Noah Baumbach / Kamera: R. Yeoman  / Hudba: M. Mo-
thersbaugh. Hudební supervize: R. Poster. Písně: David Bowie (úprava a 
zpěv Seu  orge). Výňatky z děl Johanna Sebastiana Bacha. / Hrají: Bill 
Murray, Owen Wilson,  Cate Blanchett, Anjelica Huston ...
Ocenění: 54. MFF v Berlín 2005: v soutěži o Zlatého medvěda..

Bill Murray jako Steve Zissou odhaluje 
nejtemnější záhady oceánu a občas i 
lidských duší. Režisér Wes Anderson v 
další ze svých „podivných“ komedií Život 
pod vodou vypráví příběh oceánografa a 
dokumentaristy Stevea Zissoua, který se 
vydává na novou výzkumnou plavbu. Stár-
noucí muž chce napravit pošramocenou 
filmařskou pověst a pomstít smrt přítele, 
jehož zabil obří „jaguáří žralok“. Situace se 
zkomplikuje, když Steve přijme do posád-
ky mladíka Neda Plimptona, tvrdícího, že 
je zřejmě jeho syn. Cestu výpravě zkříží 
filipínští piráti i Zissouův profesionální pro-
tivník Hennessey (zároveň i sok ve vztahu 
ke Steveově manželce Eleanor). Důležitou 
roli ve vyprávění hrají i další členové po-
sádky s vlastními problémy (např. těhotná 
novinářka Jane či oddaný pobočník Klaus 
Daimler). Anderson se ve svébytné směsi 
cinefilsky jemné parodie, absurdní kome-
die a melodramatu dotýká především do-
kumentů Jeana-Jacquesa Cousteaua, je-
muž je dílko věnováno a na nějž upomínají 
i čepice posádky. Součásti filmu tvoří jak 
komentář a titulky průběžně vznikajícího 
Steveova dokumentu, tak „příběh“, který 
se autoři podobných populárně-vědec-
kých snímků tak často pokoušejí vnutit 
realitě. Život pod vodou je nabit množstvím 
gagů a barvitých detailů, vztahujících se 
především k rozporu mezi „seriózností“ 
mise i lidských citů a jejich ryze absurdní-
mu, neautentickému průběhu či prostředí 
(důležitou roli hraje např. roztomile kaší-
rovaná podmořská fauna a flora, jejímž 
tvůrcem byl Henry Selick, mj. spolupracov-
ník Tima Burtona). Jedinečnou atmosféru 

filmu korunuje hvězdné herecké obsazení, 
jemuž dominuje Andersonův oblíbenec 
Bill Murray.

Marigold, www.csfd.cz 
Před Andersonem nezbývá než smeknout, protože 
tenhle podivný slepenec pseudo-dokumentu, infan-
tilního dobrodružného déčka a komorního dramatu 
dokázal udržet pohromadě vskutku s lehkostí mis-
tra. Velice k tomu napomáhá hudba, zejména post-
moderně dráždivé překopávky Davida Bowieho 
do portugalštiny a komorního písničkářství, které 
mají díky pravidelný prostřihům na muzicírujícího 
Seu Jorge zvláštní rytmizující dopad na celkově 
trochu nevyrovnané tempo filmu. Nepominutelným 
specifikem „Života pod vodou“ je stylizovaná ka-
mera, zejména pak kompozice obrazů, které často 
připomínají pečlivým naaranžováním postav před 
objektivem skupinové fotky z deníku cestovatele 
(nebo výjevy z dětských her na hrdiny – jak vidno, 
nemá to k sobě daleko). Hlavním tahounem snímku 
jsou však bezesporu herecké výkony (musela by mi 
ruka uhnít, kdybych nezmínil fenomenálního Willema 
Dafoe a zejména Billa Murrayho, který je na pomysl-
ném vrcholu sil!), díky nimž člověk překoná závrať 
zmatení v úvodních částech filmu a s trochou štěstí 
si do bizardního akvária Steva Zissoua cestičku na-
jde... Riziko, že mu v hlubinách dojde kyslík, tu je stále 
přítomné, ale navzdory tomu stojí tenhle snímek za 
sázku do divácké loterie. 

lobsang, www.csfd.cz  
Pátý film Wese Andersona, který si co do bizarnos-
ti v ničem nezadá s čtyřmi předchozími. Bill Murray 
jako parodie na Jacqua Cousteaua, naturalizovaný 
oceánograf a neohrožený bijec. Okolo něj suita těch 
nejroztodivnějších pošuků a těhotná novinářka. To 
všechno na plovoucím vraku s honosným jménem 
Belafonte a s úžasnou výtvarnou stylizací, jíž vévodí 
klasický postup animace. Tomu říkám ojedinělý záži-
tek, který je ještě umocněn Andersonovým ujetým 
smyslem pro humor. Jde bez nadsázky o jednu z 
nejosobitějších komedií minulého roku. 

Neděle 5. června 20:30  

Paddy Keenan + Tommy O´Sullivan
Sobota 23. července 
22:30 Kolejní nádvoří
Společný koncert legend tradiční irské hudby! Paddy 
Keenan je považován za „Jimi Hendrixe tradiční irské 
flétny“.

datum čas místo název programu typ

24.6.
pátek

18:00 Hvězda Tlumočnice
20:30 Hvězda Tlumočnice
20:45 Letní kino Ray

25.6.
sobota

18:00 Hvězda Tlumočnice
20:30 Hvězda Tlumočnice
20:30 Mír Afterparty: Skate cup Free style P
20:45 Letní kino Alexander Veliký

26.6.
neděle

15:30 Hvězda Táto, sežeň štěně! B
18:00 Hvězda Tlumočnice
20:30 Hvězda Tlumočnice A

27.6.
pondělí

18:00 Hvězda Constantine
20:30 Hvězda Constantine

28.6.
úterý

18:00 Hvězda Constantine
20:00 Mír - bar Mindflair (Něm.) + Dhibac (Fr.) ad. K
20:30 Hvězda Revizoři A

29.6.
středa

15:30 Hvězdička Příšerky s.r.o. B
18:00 Hvězda Constantine
20:30 Hvězda Constantine

30.6.
čtvrtek

16:00 Hvězda Taking off Z
18:00 Hvězda Příběhy obyčejného šílenství
20:30 Hvězda Million dollar baby

1.7.
pátek

-
6.7.

středa

Prázdniny v Městských kinech UH.
V tomto období kino Hvězda, Hvězdička i Letní kino

NEHRAJE

datum čas místo název programu typ

12.6.
neděle

15:30 Hvězda Shrek 2 B
18:00 Hvězda Rychlý Stripes
20:30 Hvězdička Prokletí 
20:30 Hvězda Pád Třetí říše A

13.6.
pondělí

18:00 Hvězda Rychlý Stripes
20:30 Hvězda Prokletí 

14.6.
úterý

16:00 Hvězda Rychlý Stripes
18:00 Hvězda Prokletí 
20:30 Hvězda Božská Julie A

15.6.
středa

13:00 Hvězda Práce dětí speciálních škol UH V
15:30 Hvězdička Kamenná tetka (pásmo) B
18:00 Hvězda Rychlý Stripes
20:30 Hvězda Prokletí 

16.6.
čtvrtek

16:00 Hvězda Všichni dobří rodáci Z
18:15 Hvězda Hotel Rwanda 

20:30 Hvězda Hotel Rwanda 
17.6.
pátek

18:00 Hvězda Hotel Rwanda 
20:30 Hvězda Hotel Rwanda 
20:45 Letní kino Sametoví vrazi

18.6.
sobota

18:00 Hvězda Hotel Rwanda 
20:30 Hvězda Sametoví vrazi
20:45 Letní kino Hotel Rwanda 

19.6.
neděle

15:30 Hvězda Kamenná tetka (pásmo) B
18:00 Hvězda Sametoví vrazi
20:30 Hvězda Hotel Rwanda A

20.6.
pondělí

18:00 Hvězda Stopařův průvodce po Galaxii
20:30 Hvězda Stopařův průvodce po Galaxii
20:30 Hvězdička Melinda a Melinda 

21.6.
úterý

18:00 Hvězda Stopařův průvodce po Galaxii
20:30 Hvězda Melinda a Melinda A

22.6.
středa

15:30 Hvězdička Táto, sežeň štěně! B
18:00 Hvězda Melinda a Melinda 
20:30 Hvězda Stopařův průvodce po Galaxii

23.6.
čtvrtek

16:00 Hvězda Koně se také střílejí Z
18:15 Hvězda Tlumočnice

20:30 Hvězda Tlumočnice

datum čas místo název programu typ

1.6.
středa

15:00 Hvězda Výstava prací Malovásku V
15:30 Hvězdička Ať žijí duchové B
18:00 Hvězda Star Wars III.
20:30 Hvězda Star Wars III.

2.6.
čtvrtek

16:00 Hvězda Michal na hraní (M.Nesvadba) D
16:00 Mír Barry Lyndon Z
18:30 Hvězda Snowboarďáci
20:30 Hvězda Život pod vodou

3.6.
pátek

16:00 Hvězda Šampióni (film z MFF Zlín 2005) B
18:00 Hvězda Život pod vodou
20:30 Hvězda Život pod vodou
20:45 Letní kino Snowboarďáci

4.6.
sobota

18:00 Hvězda Román pro ženy 
20:30 Hvězda Život pod vodou
20:45 Letní kino Román pro ženy 

5.6.
neděle

15:30 Hvězda Ať žijí duchové B
18:00 Hvězda Román pro ženy 
20:30 Hvězda Život pod vodou A

6.6.
pondělí

18:00 Hvězda Proti zdi
20:30 Hvězda Jarmark marnosti

7.6.
úterý

18:00 Hvězda Jarmark marnosti
20:30 Hvězda Proti zdi A

8.6.
středa

15:30 Hvězda Shrek 2 B
18:00 Hvězda Proti zdi
20:30 Hvězda Jarmark marnosti

9.6.
čtvrtek

16:00 Hvězda Povolání: Reportér Z
16:00 Hvězdička Rychlý Stripes
18:15 Hvězda Prokletí 

20:30 Hvězda Prokletí 
10.6.
pátek

16:00 Hvězda Rychlý Stripes
18:00 Hvězda Skřítek
20:30 Hvězda Prokletí 
20:45 Letní kino Skřítek

11.6.
sobota

16:00 Hvězda Rychlý Stripes
17:45 Hvězda Letec
20:30 Hvězda Prokletí 
20:45 Letní kino Letec

ARTkino - kino oceněných filmů
PROTI ZDI
SRN 2003 / 122 min. / od 15 / titulky / 60Kč 70 Kč
Gegen die Wand / Režie a scénář: FATIH AKIN / 
Kamera: Rainer Klausmann / Hudba: Selim Sesler 
und Orchester, (zpěv) Idil Ünerová, Maceo Parker 
und Band, Aytun Ede, Fanfare Ciocarlia. Různé 
skladby a písně. / Hrají: Birol Ünel, Sibel Kekilli, 
Catrin Striebeck,  Güven Kiraç, Meltem Cumbul ad. 
Ocenění: : 54. MFF v Berlín 2004: Zlatý medvěd, 
Cena FIPRESCI. Evropský film roku 2005, ...

Ve svém čtvrtém celovečerním filmu Proti 
zdi, ověnčeném řadou významných ev-
ropských cen, se režisér Fatih Akin opět 
vrací ke svým tureckým kořenům. Hlav-
ními hrdiny jsou dva vyděděnci původem 
z Turecka, čtyřicetiletý Cahit se sebede-
struktivními sklony (autora u této figury 
údajně inspirovaly rozpolcené osobnosti 
typu Jamese Deana, Marlona Branda či 
Kurta Cobaina) a mladičká, podobně vý-
střední a nevázaná Sibel, snažící se vy-
manit ze stereotypu rodinných tradic. Za 
jedinou možnost mladá žena považuje 
sňatek, jenž by jí paradoxně pomohl ke 
svobodnému rozletu. A tak (za pomoci 
vyděračských sebevražedných mané-
vrů) přemluví Cahita. Vše ovšem funguje 
jen do té doby, než se muž do manželky 
(často střídající milence) zamiluje a ze žárli-
vosti zabije jednoho ze soků. Rázem jejich 
vztah nabude rozměrů tragické nenaplně-
né lásky. Jistý fatalismus proniká do filmu 
mj. i prostřednictvím Idil Ünerové, zpívající 
v doprovodu romské kapely v pravidel-
ných intermezzech baladický tradicionál 
na břehu Bosporské úžiny s Istanbulem v 
zádech (tedy zřetelné hranici mezi muslim-
ským a evropským světem, což je dalším z 
témat filmu). V drsném a přesto energií na-
bitém snímku plném sexu, drog a punkové 
muziky vynikají herecké výkony protago-
nistů, především však Sibel Kekilliové, kte-
rá dosud účinkovala hlavně v pornofilmech. 
Ostatně právě její postava prochází ve 
snímku nejdramatičtějším vývojem. CENY 
(neúplné): 54. MFF v Berlíně 2004: Zla-
tý medvěd, Cena FIPRESCI. Evropské 
filmové ceny: Evropský film roku, Cena 

diváků: Evropský režisér roku (F. Akin). 
Německé filmové ceny: nejlepší film, 
nejlepší režie, nejlepší herec (B. Ünel), 
nejlepší herečka (S. Kekilliová), nejlep-
ší kamera (R. Klausmann). Cena Goya: 
nejlepší evropský film.     

Tomáš Seidl, http://kino.tiscali.cz/filmy
Autorem neobvyklého milostného dramatu Proti zdi, 
který na Berlinale vyhrál Zlatého medvěda i cenu 
FIPRESCI a stal se nejlepším evropským filmem 
roku, je v Hamburku narozený turecký režisér Fa-
tih Akin (1973). Stejně jako jeho předchozí filmy se i 
tento odehrává v prostředí přistěhovalecké komuny 
v německém městě. Ve srovnání s multikulturní ro-
mantickou komedií V červenci (2000) je ale Akinův 
pohled, zaměřený na postavení muslimských dívek 
v moderním západním světě, mnohem syrovější. (...) 
Trpká love story o destruktivní podobě vášnivé lásky 
odráží nejen pocity v Německu vychovávaného po-
tomka gastarbeiterů, ale vychází i z Akinových osob-
ních zkušeností: i jej žádala turecká přítelkyně, aby si ji 
naoko vzal. Tvůrce ani neomlouvá, ani neromantizuje 
postoje svých problémových postav, má ale pro ně 
pochopení. Turecký, ani německý svět z filmu nevy-
cházejí v příznivém světle, Akin ale nesoudí, ani ne-
moralizuje. Několika trefnými detaily prozrazuje mno-
hé o orientální mentalitě (turečtí manželé sice chodí 
do bordelů, nesnesou ale, aby se říkalo ve spojení s 
jejich ženami slovo „šukat“), o rodinné cti (mužské 
smýšlení jako by stále ohraničovaly zdi pomyslného 
harému) i o vzdorovité touze dívek zbavit se okovů 
ortodoxních tradic země, jíž často ani neviděly a jejíž 
jazyk se ani nenaučily.

KeyserSoze, www.csfd.cz 
Jedinečný film. Příběh muže, který žije na okraji 
společnosti a na dně své ecistence a ženy, která se 
k němu připoutá, nechá se stáhnout na dno a hledá 
tam svoji osobní svobodu. Mezitím se mezi nimi bu-
duje komplikovaný vztah. Proti zdi je snímek drsný až 
nepříjemný, ale je to také očišťující zážitek, který hod-
ně stojí na hercích v hlavních rolí, které jsou ztvárněny 
tak úžasně, že se nechce věřit, že je Sibel v podstatě 
neherečka. Brilantní, depresivně geniální počin. 

Úterý 7. června 20:30  

Koncerty a divadla LFŠ 2005

4

SKŘÍTEK
ČR 2004 / 85 min. / od 12 let / ŠÚ / 65Kč
Režie a scénář: TOMÁŠ VOREL / Kamera: Ma-
rek Jícha / Hudba: Mig 21 / Hrají: Boleslav Polív-
ka, Eva Holubová, Tomáš Hanák, Jiří Macháček, 
Ivana Chýlková, Marika Procházková, Milan 
Šteindler ad..

Pátek 10.6. 18:00, 20:45 (Letní kino)     Best of 2005

LETEC
USA 2004 / 170 min. / ŠU / od 15 let / 75Kč
Aviator / Režie: MARTIN SCORSESE / Scénář: John 
Logan / Hrají: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, 
Kate Beckinsale, Adam Scott, Kelli Garner, Alec Bald-
win, Gwen Stefani, Ian Holm, Alan Alda, Willem Dafoe, 
Jude Law ad. Ocenění: 5x Oscar 2005 (11x nomina-
ce); 3x Zlatý glóbus 2005 (6 x nominace).

Sobota 11.6. 17:45, 20:45 (Letní kino)    Best of 2005 

SNOWBOARĎÁCI
ČR 2004 / 95 min. / přístupný / 70Kč
Režie a scénář: KAREL JANÁK / Hrají: Vojta Kotek, 
Jiří Mádl, Ester Geislerová, Jiří Langmajer, Lucie Von-
dráčková, Barbora Seidlová, Martina Klírová, Braňo 
Polák, Martin Písařík, Pavla Tomicová, Valérie Zawad-
ská, Michal Novotný, Veronika Freimanová, Otakar 
Brousek ml. ad.

Čtvrtek 2.6. 18:30, Pátek 3.6. 20:45 (Letní kino)    Best of 2005

ROMÁN PRO ŽENY
ČR 2004 / 100 min. / od 15 let / 75Kč 
Režie: FILIP RENČ / Scénář: Michal Viewegh / Kamera: 
Petr Hojda / Hudba: Eric Capone, Michel Eli, Jerome 
Degay, Arno Elias s použitím skladeb Support Lesbi-
ens / Hrají: Zuzana Kanócz, Simona Stašová, Marek 
Vašut, Miroslav Donutil, Stella Zázvorková ad.

Sobota 4.6. 18:00, 20:45 (Letní kino), Neděle 5.6. 18:00   Best of 2005

Irský den: Čechomor + I.Ó. Lionárd 
Neděle 24. července 
18:00 - 22:45 Archeoskanzen Modrá
Unikátní koncert naší superskupiny ČECHOMOR spo-
lečně s irským zpěvákem Iarlem Ó Lionáirdem a další-
mi hosty (P.Keenan, T.O´Sullivan, M.Dunne, Shannon).

Mickey Dunne a hosté
Pondělí  25. července 
20:30 Kolejní nádvoří
Koncert slavné irské hudební odiny s hosty : Tyler 
Duncan + Michael Gold. 

Interference 
Středa 27. července 
20:30 Kolejní nádvoří
Paul Tiearnan + Marja Tuhleanen + Maria Doyle Kenne-
dy + Kieran Kennedy + Fergus O´Farell .  Unikátní se-
tkání irských písničkářů dle výběru Glena Hansarda.

Bronagh Gallagher + Glen Hansard
Ctvrtek 28. července 
20:30 Kolejní nádvoří
Unikátní vystoupení leadera skupiny FRAMES Glena 
Hansarda se skvělou irskou zpěvačkou (ale i hereč-
kou – např. Pulp Fiction, Commitments, Star Wars…).

Bouda - Baraque
Čtvrtek 21., pátek 22. , 
úterý 26., středa 27., čtvrtek 28., 
pátek 29., sobota 30.  neděle 31. července 
20:30 - 24:00 Smetanovy sady Uh.Hradiště
Slavný mezinárodní projekt divadla bratří Formanů a 
jejich francouzských divadelních přátel z Rennes ne-
jen u polévky...  Velmi omezená kapacita!

Od 1. června 2005 předprodej vstupenek na výše uvedené akce i pro veřejnost : 
UH - kino Hvězda  (pokladna), Record music, MIC, Portál, Vichr, Slovácké divadlo;  Buchlovice - IC;  

Modrá -Archeoskanzen;  Uherský Brod - Gramo;  Veselí nad Moravou - IC;  
Zlín - hudebniny Forte, Městské divadlo.
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MICHAL NESVADBA
předprodej 100Kč / na místě 120Kč
Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění 
získaly velké množství nadšených diváků. Tato představení 
předčila všechny současné projekty pro děti. 

Čtvrtek 2.  června 16:00  kino Hvězda

PÁD TŘETÍ ŘÍŠE
SRN 2004 / 150 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 60Kč 
70Kč
Untergang, Der / Režie: OLIVER HIESCHIBIEGEL / Ná-
mět: dle knihy Traudl Junge / Scénář: Bernd  Eichinger 
/ Kamera: Rainer Klausmann / Hudba: Steogab Za-
charias / Hrají: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara ad. 
Ocenění: Evropské filmové ceny (nominace B.Ganz), 
Německé filmové ceny (nejlepší film, režie, hl.mužská 
role, produkce).

Duben 1945, národ čekal jeho… 20. čer-
vence 1944 byl spáchán ve Vůdcově hlav-
ním stanu „Vlčím doupěti“ (Wolfsschanze), 
atentát na Hitlera. Z bezprostřední blíz-
kosti zažila tuto událost jeho osobní se-
kretářka Gertraud „Traudl“ Junge. Poprvé 
se tak otřásla půda pod nohama kdysi 
všemocného „Vůdce“ a všichni z jeho 
bezprostředního okolí poprvé pocítili šok. 
O devět měsíců později se Hitler přesunul 
do svého prostorného systému bunkrů 
na území Nového říšského kancléřství v 
Berlíně. Rudá armáda v téže době přistou-
pila k jeho totálnímu obklíčení. 20 dubna 
slaví Hitler 65. narozeniny v kruhu svých 
věrných spolupracovníků a svého štábu. 
Eva Braunová už s ním také několik dní 
žije v bunkru. Himmler, Goering a stranic-
ké špičky se odsunuly do bezpečnějších 
částí Německa, zatímco Hitler nechce v 
žádném případě opustit své hlavní město. 
29. dubna Rudá armáda obklíčila vládní 
čtvrť a odřízla ji od ostatního území Berlí-
na, v jehož ulicích se bojuje o každý dům. 
Během této noci diktuje Hitler sekretářce 
Traudl Jungové svou poslední vůli a žení 
se s Evou Braunovou. Svatebními svěd-
ky jsou Goebbels a Borman. 30. dubna 
zahájila ruská armáda boj o Říšský sněm 
(Reichstag). Hitler se rozhodl spáchat se-
bevraždu. Společně s Evou Braunovou se 
otrávili a jejich mrtvoly byly spáleny na za-
hradě říšského kancléřství. O den později 
otrávila Magda Goebbelsová ve spánku 
svých šest dětí. Pak odešli Magda a Jose-
ph Goebbelsovi do zahrady a zastřelili se. I 
jejich mrtvoly byly spáleny. Přestože gene-
rál Weindling vydal rozkaz ke kapitulaci, v 
ulicích se bojuje dál… Film vznikl na zákla-
dě knihy osobní sekretářky Adolfa Hitlera 
Traudl Jungové „Bis zur letzten Stunde“. 

Strhující herecký výkon Bruno Ganze 
v roli Hitlera, jen v samotném Německu 
přilákal do kin 6 milionů návštěvníků. Film 
získal nominaci na Oscara za nejlepší 
zahraniční film. 

Isherwood, www.csfd.cz 
Novinářské články, ke kterým bylo mé oko přitaho-
vána palcovými titulky v podobě asi Z Hitlera udělali 
filmaři člověka!!! , jsem přecházel bez většího zájmu a 
s úsměvem na rtech. No, o něčem se psát musí, tak 
proč se nepustit do filmu, který na sebe toliko kontro-
verzním tématem upoutal? Ještě než přejdu k filmu, 
tak já osobně (historik - laik) uznávám všeobecně 
přijmutý fakt, že Hitler se v posledních dnech války 
zastřelil ve svém bunkru. Konspirační teorie o tom, že 
uprchl a v klidu dožil někde v Jižní Americe mě spíš 
rozesmívají. Ten humbuk okolo filmu mi trochu zaml-
žil mysl a k filmu jsem přece jenom postupoval trošku 
nejistě. Hromady pocitů a myšlenek, které se ve mě 
rozproudili po skončení filmu je těžké nějak seřadit a 
roztřídit. Ta nejvýraznější jednoznačně zastávala fakt, 
že scénárista Bernd Eichinger ani omylem nevylíčil 
Hitlera tak, že bychom jej snad měli vnímat jako něja-
kého „anděla“. Hitler je zde podán jako člověk z masa 
a kostí. Jeho fenomén dosahuje výšin mýtu, což asi 
taky většinu lidí potáhne do kina i u nás podobně jako 
ve světě. Proč by se i Hitler nemohl něžně usmát? Re-
žisér Oliver Hirschbiegel celou dobu vtlouká divákovi 
do hlavy, že Hitler byl člověk. 

Anthony, www.csfd.cz   
Film je samozřejmě velice působivý, což už je dáno 
tématem. Jako člověk, který se o dějiny (hlavně 
20.století) hodně zajímá, uznávám hodnotu filmu z 
hlediska poznání historie. Coby historické svědec-
tví o konci jednoho zločince a lidí (národa) kolem něj, 
které stáhl sebou je to velice zajímavé a hodnotné 
dílo. Budu-li ovšem toto dílo posuzovat z čistě filmo-
vého hlediska pak mé hodnocení není bez výhrad. 
Má hlavní výtka by se týkala délky. Pro představu 
jak to v bunkru vypadalo, jaký byl Hitler šílenec, co 
znamenal konec války pro Němce stačilo pár ukáz-
kových scén. To natahování, spousta rozhovorů 
různých lidí z Hitlerova okolí mi přišlo dost zdlouhavé 

- hlavně tedy první polovina. Jinak Hitler byl vykreslen 
Bruno Ganzem výtečně. 

Neděle 12. června 20:30  

BOŽSKÁ JULIE
Velká Británie, USA, Maďarsko, Kanada 2004 / 122 
min. / titulky / od 12 let / 50Kč 60Kč
Being Julia / Režie: ISTVÁN SZABÓ / Scénář: 
Ronald Harwood / Kamera: Lajos Koltai / Hudba: 
Michael Danna / Hrají: Annette Bening, Jeremy 
Irons, Bruce Greenwood, Miriam Margolyes, Shaun 
Evans ad.. Ocenění: Oscar 2005 (nominace A.Be-
ning - hl. ženská role), Evropské filmové ceny (no-
minace - nejlepší kamera).

Film natočený podle románu W. Somerset 
Maughama „Theatre“ adaptoval držitel 
Oskara, Ronald Harwood (Pianista). Opoj-
ná kombinace rozpustilé komedie a bo-
lestného drama, v hlavní roli Anette Bening 
jako půvabná a okouzlující herečka Julia 
Lambert. V Londýně 1938 je Julia Lambert 
na vrcholu - jak po fyzické stránce, tak i z 
hlediska kariéry. Její úspěšná divadelní 
kariéra a její manželství s pohledným im-
presáriem Michaelem Gosselynim (Jere-
my Irons) pomalu zabředává do šedi běž-
ných dnů a přestává ji naplňovat. Julia touží 
po změně, rozruchu a jiskření. Znenadání 
vstoupí do jejího života Tom Fennell (Shaun 
Evans), mladší muž, který je jejím velikým 
obdivovatelem. Tomova bezprostřednost 
a nadšení jsou pro Julii neodolatelné, a 
tak se rozhodne podat tomuto vášnivému 
dobrodružství, který je nejlepším lékem na 
krizi středního věku. Život se pro ni stane 
najednou zajímavější a vzrušující, dokud se 
ji mladý milenec nepokusí bezcitně degra-
dovat do vedlejší role. Ale jednoho večera 
Julia všechny přesvědčí, že je daleko lepší 
herečka, než si mohou představit. Zlatý 
Glóbus a nominace na Oscara pro An-
nette Beningovou.

Alena Prokopová, http://cinema.burda.cz
Vypadá to na komedii v klasickém stylu, která nemá 
se skutečným životem nic společného – a tedy na 
podívanou určenou „neproduktivnímu“ publiku ve-
teránských roků výroby. Věk většiny zúčastněných 
v čele se sedmašedesátiletým režisérem Istvánem 
Szabóem by se opravdu dal sčítat už jen v černých 
číslech. Když ovšem vydržíte rozjezd – a ten je 
opravdu klasicky pomalý –, zjistíte, že si autoři prv-
ní polovinu vyprávění připravovali půdu k málokdy 
vídané brilantní koncovce. Kdo zná román Julie, ty 
jsi kouzelná! britského spisovatele W. Somerseta 
Maughama (nebo náhodou některou ze čtyř jeho 
televizních či filmových adaptací), bude sice znát 
pointu, tohle vyprávění je ovšem založeno spíš na 
timingu a „teatrálním“ stylu. Maugham ani ve svých 

románech nezapřel skvělého dramatika a s diva-
dlem je pevně spjatý i scenárista Ronald Harwood 
(oscarová nominace za adaptaci vlastní divadelní 
hry z divadelního prostředí Garderobiér). Harwood 
(který má na svém kontě i Oscara za Pianistu) pečlivě 
dbal o atmosféru: film tak nakonec působí mnohem 

„starosvětštěji“ než román napsaný v roce 1937. Ak-
tualizace textu jsou úmyslně spíš drobné (patří sem 
změna Toma Fennela z Brita na Američana, posunutí 
děje blíž k začátku války či zdůrazněný drobný vý-
pad proti královské rodině, která prý své poddané 
v nastávající válce jistě opustí – což mimochodem 
historie nepotvrdila). Skvostné dialogy a znamenitě 
rozehrané postavy dávají snadno zapomenout na 
většinu ceněné současné adaptátorské práce (např. 
na čerstvě oscarovou Bokovku). 

Radomír Kokeš, http://filmpub.atlas.cz
Maďarský režisérský klasik István Szabó tentokrát 
zabrnkal na strunu ani ne tak romantikům jako di-
vadelníkům a především lidem, kteří jsou ochotni 
přistoupit na důmyslnou hru na frašku, pod kterou 
se skrývá okouzlující film. Božská Julie je divadelní 
film, to je třeba napsat hned na začátek a třikrát pod-
trhnout, protože jde o klíč, kterým se k němu otevírá 
cesta. Je divadelní až do poslední prasklinky celuloi-
du, a to nejen proto, že hlavní hrdinka Julie je postarší 
a životem otrávená divadelní herečka, kterou sice její 
publikum miluje, ale jí máloco otravuje víc než odříká-
vat na jevišti každý večer stejné věty, přemlouvat utu-
žováním tělesné kondice posedlého manžela, který 
divadlo vlastní, aby tu proklatou hru už stáhnul a jí do-
přál trochu volna. (...) Božská Julie je film postavený 
především na hereckých výkonech, což už tak nějak 
z výše uvedeného mohlo vyplynout, protože o čem 
jiném je divadlo než o hercích (ať už dobrých, nebo 
špatných, na které taky dojde)? A herecká garda 
je jeho největší tažnou energií, přičemž obsazení je 
vypiplané do posledního detailu a nedá se vytknout 
jediná chybička. Samozřejmě, že celý film táhne An-
nette Bening v hlavní roli a všichni ostatní nemohli 
jinak než se snažit držet aspoň o krok za ní, ať už je 
to duch bývalého učitele v podání Michaela Gambo-
na, narcistický manžel s tváří Jeremyho Ironse, Tom 
Sturridge coby charismatický synáček Roger (jediný 
představitel světa mimo jeviště, který si umí udržet 
zdravý odstup od světa věčné přetvářky a vtipně 
jej glosovat), nesmírně sympatická Juliet Stevenson 
a.všichni další, kteří ve fascinujícím retrosvětě Lon-
dýna roku 1938 podávají naprosto přesné výkony 
a nijak nenarušují propracovanou stylizaci na první 
pohled nenápadného filmu. 

Úterý 14. června 20:30  

BARRY LYNDON
Velká Británie 1975 / 184 min. / titulky / 
na průkazku zdarma, ostatní 45Kč
Barry Lyndon / Režie: STANLEY KUBRICK / Ná-
mět: William Makepeace Thackeray (stejnojmen-
ný román) / Hrají: Ryan O‘Neal, Marisa Berenson, 
Patrick Magee, Steven Berkoff, André Morell, 
Philip Stone, Ferdy Mayne, Jean-Claude Brialy ad. 
Ocenění: Oscar 1976 (nejlepší hudba, kostýmy, ka-
mera, výprava / nominace - film, režie, scénář).

Jak se irský mladík bez budoucnosti stane 
součástí anglické šlechty 18. století? Od-
pověď Barryho Lyndona (Ryan O Neil) je 
stručná: jakkýmkoli možným způsobem! 
Barry je snaživý žadatel o ruku, účastník 
soubojů, pobuda, voják v Sedmileté válce, 
flamendr, špión i falešný karetní hráč – to 
jsou jeho zastávky na cestě nahoru za 
bohatstvím a postavením v této dokonalé 
filmové verzi románu Williama Makepeace 
Thackeryho natočené Stanleym Kubric-
kem. Pro zvládnutí nádherně vystavěného 
a úskočně satirického námětu se Kubrick 
nechal inspirovat díly malířů té doby. Kos-
týmy i scény byly pečlivě navrženy a vy-
robeny v dobovém stylu a pro natáčení 
interiérů i exteriérů v přirozeném světle 
byly vyvinuty novátorské objektivy. A vý-
sledek? Barry Lyndon přetrvává jako zlo-
mový film, který přenesl historické období 
na filmové plátno, tak živě jako žádný jiný 
film před ním ani po něm.

Lima, www.csfd.cz
Bude to samá chvála, ale co jinýho lze říct na adresu 
filmu, který jsem i přes tříhodinovou stopáž slupl jako 
malinu? Kompozice obrazů, promyšlené užití barev 
a kontrastu, dokonalý výběr interiérů a exteriérů, 
skvostná kamera, vhodně zvolená dobová hudba a i 
kostyméři se vyřádili. A to vše pro potěchu oka, které 
se tři hodiny vydatně pase. A nadto lehce sarkastic-
ky vyprávěný příběh, který diváka vtáhne a nepustí 
až do závěrečných titulků. A nuda, ta tu nehrozí ani 
omylem.....Po ´Divnolásce´ můj druhý nejoblíbenější 
Kubrickův film.

Marigold, www.csfd.cz  
Nevýslovný zážitek, jakému se v mém životě diváka 
vyrovná snad jen Fanny a Alexandr z kouzelnické 
dílny mistra Bergmana. Zejména po vizuální stránce 
se jedná o jeden dlouhý nadčasový orgasmus, mís-
ty až obsesivně ornamentální (přesně v návaznosti 
na dobu, kdy se příběh odehrává), jinak naopak 
venkovsky prostý a přirozený... Barry Lyndon, to 
je ztělesnění evropské školy filmového vypravěč-
ství... povšimněte si mistrovství, s jakým Kubrick 
využívá hlasu vypravěče pro epické zkratky, lehký 
sarkasmus, způsob, jakým vypravěč manipuluje s 
divákovým nahlížením na příběh. Od úvodního leh-
kého vtipu a rozverných pasáží až k předpovězeni 
tragického závěru. 

Čtvrtek 2. června 16:00 Mír

POVOLÁNÍ: REPORTÉR
Itálie 1975 / 124 min. / na průkazku zdarma 
Professione: reporter / Režie: MICHELANGELO ANTONIO-
NI / Hrají: Jack Nicholson, Maria Schneider, Steven Berkoff, 
José María Caffarel, Ángel del Pozo ad. Ocenění: MFF Can-
nes 1975 (nominace - Zlatá palma), 1976 - ocenění syndiká-
tu italských novinářů.

Tematicky navazuje tento Antonioniho 
film v jistém smyslu na Zvětšeninu: příběh 
reportéra Davida Lockeho v podstatě 
začíná tam, kde příběh fotografa Thoma-
se končí. Jestliže Zvětšeninu lze vykládat 
jako příběh nemožnosti poznání objektivní 
pravdy a mlhavosti hranic mezi realitou a 
zdáním, Reportéra můžeme chápat jako 
příběh člověka, který zdrcen tímto pozná-
ním se marně snaží zničit vlastní totožnost 
a vzít na sebe totožnost jiného člověka. 
Děj filmu lze stručně shrnout asi takto: novi-
nář David si při cestě do Afriky uvědomí, že 
ztroskotal jak profesionálně, tak ve svém 
osobním životě. V náhlém popudu mysli se 
rozhodne přijmout totožnost svého souse-
da z hotelového pokoje, který znenadání 
zemřel. Vzhledem k tomu, že se mrtvému 
trochu podobá, je záměna celkem snadno 
proveditelná. Robertson, jehož identitu Da-
vid převzal, provozoval nebezpečné povo-
lání: dodával zbraně místním partyzánům. 

Je proto pronásledován vládní policií, před 
níž musí prchat. Nakonec je však dostižen 
a zavražděn agenty diktatury blíže neu-
rčeného afrického státu. Scéna, v níž je 
divákovi naznačena jeho smrt jediným zá-
běrem přes okno do pokoje, kde leží mrt-
vé tělo a v níž se kamera vzápětí vrací k 
zachycení „normálního běhu života“, před-
stavuje klíčovou scénu filmu, který hovoří o 
marnosti všech pokusů utíkat před sebou 
samým a osvobodit se od vlastní „historie“. 
Michelangelo Antoninoni připouští, že jeho 
filmy jsou náročné, nesnadno srozumitelné, 
ale současně se domnívá, že není třeba fil-
mu beze zbytku rozumět, že ho stačí „cítit“. 
Tvůrce se hájí tím, že politická dimenze jeho 
filmů je samozřejmě spíše implicitní než ex-
plicitní, ale zdůrazňuje, že jeho postoj k 
společenskému dění rozhodně nelze na-
zvat apolitickým. 
Pramen: Eva Zaoralová, příloha Lidových novin z 23.1. 
1997 Filmové listy, redakčně upraveno a kráceno.

Čtvrtek 9. června 16:00  

Zlatý fond kinematografie

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
ČR 1971 / 80 min. / 1.6. zdarma, 16Kč 26Kč
Režie: OLDŘICH LIPSKÝ / Scénář: Zdeněk Svěrák, Oldřich Lip-
ský, Jiří Melíšek / Hudba: Jaroslav Uhlíř / Hrají: Vlastimil Brodský, 
Lubomír Lipský, Jiří Sovák, Dana Vávrová, Tomáš Holý, Petr Sta-
rý, David Vlček, Adolf Filip, Věra Tichánková, Igor Nachtigall, Jiří 
Bruder, Jiří Brož ad.

Hrdiny veselé dětské hudební komedie 
jsou chlapci a děvčata, kteří vytáhnou 
do boje proti některým dospělým ze své 
obce, když chtějí proměnit starý hrad v 
zemědělský objekt. Za vydatné pomo-
ci duchů, rytíře Viléma Brtníka z Brtníku 
a jeho dcerky Leontýnky obývajících 
zchátralý objekt, a mnoha trpaslíků, kte-
ré rytíř přivolal, se jim podaří dosáhnout 
cíle - hrad je opraven a předán do péče 
dětí. Z Leontýnky, která si stěžuje na osud 

nesmrtelných bytostí, se díky kopretině 
darované Dlouhým Jendou z lásky stane 
normální dívka. 

Radyo, www.csfd.cz
Naprosto pohodová dětská komedie, jaké se už 
dneska snad ani netočí. Skvělé písničky, které vstou-
pily do historie, Leontýnku jsem miloval takřka až do 
svých 15 let (pak mi ji přebral Trellíno.

Trellíno, www.csfd.cz
Film mého dětství. Jestli jsem někoho v dětských le-
tech platonicky miloval, tak to byla Leontýnka. 

Středa 1. června, Neděle 5. června 15:30  

SHREK 2
USA 2004 / 91 min. / animace / dabing / 16Kč 26Kč
Režie: ANDREW ADAMSON / Scénář: Andrew Adamson, Joe 
Stillman, J. David Stem, David / Hrají hlasy: David Novotný, To-
máš Juřička, Kamila Špráchalová, Aleš Procházka, Růžena Me-
runková, Petr Pelzer, J. Kretschmerová, Libor Hruška ad. 
Ocenění :  Oscaro 2005 - 2x nominace (originální hudba, nej-
lepší animovaný film), BAFTA - Cena dětí.

Bylo, možná nebylo… Animovaný film 
Shrek 2 navazuje na děj Oscarem oce-
něného prvního Shreka. V pokračování 
se Shrek, Oslík a princezna Fiona vydávají 
vstříc novým dobrodružstvím, při nichž se 

setkají s mnoha populárními postavami z 
pohádek. Po souboji s dračicí a zlým lor-
dem Farquaadem o ruku princezny Fiony 
čeká na Shreka ještě těžší úkol: návštěva 
tchýně a tchána. 

Středa 8. června, Neděle 12. června 15:30  

Bijásek a Malovásek pro děti

ŽIVOT POD VODOU
USA 2004 / 118 min. / přístupný / ŠÚ / titulky / 75 Kč
Life Aquatic with Steve Zissou, The / Režie: WES 
ANDERSON / Kamera: R. Yeoman  / Hudba: M. Mo-
thersbaugh. Hrají: Bill Murray, Owen Wilson, Cate 
Blanchett, Anjelica Huston, Willem Dafoe, Jeff Gol-
dblum ad.
Ocenění: 54. MFF v Berlín 2005: v soutěži o Zlatého 
medvěda..

Seznamte se se Stevem Zissouem (Bill 
Murray): legendárním podmořským ba-
datelem, notorickým chvástalem a mužem, 
proslaveným po celém světě díky svým 
dokumentárním pořadům o bujném životě 
v modrých hlubinách. Slavnému oceáno-
grafovi však osud v poslední době příliš 
nepřeje - jeho nejlepšího přítele a dlouhole-
tého spolupracovníka Estebana nedávno 
sežral hladový žralok jaguáří a o Zissouovi 
se začíná proslýchat, že pomalu ztrácí ži-
votní elán. V tom se však zničehonic objeví 
jižanský gentleman Ned Plimpton (Owen 
Wilson), který tvrdí, že by mohl - ale také 
nemusel - být Steveovým dlouho ztrace-
ným synem, jehož nikdy neměl šanci po-
znat. Panovačný, egoistický a roztomile 
vykolejený Zissou je připraven natočit film, 
který svou velkolepostí překoná všechny 
jeho dosavadní dokumenty. Film, v němž 

se pomstí žraloku jaguářímu, stane se ot-
cem a na několik prchlivých okamžiků zno-
vu získá pocit vlastní výjimečnosti.  Více i v 
oddle ART kino na s. 1.

František Fuka, http://cinema.burda.cz
Wes Anderson (Jak jsem balil učitelku, Taková zvlášt-
ní rodinka) natočil film, který vypadá jako mírně nevy-
dařené (a nechtěně mírně úsměvné) vysokorozpoč-
tové východoněmecké dobrodružství z roku 1970. 
Ona mírná nevydařenost a úsměvnost je ale zcela 
záměrná a natolik precizně dávkovaná, že se přímo 
nabízí otázka (stejně jako u předchozích Andersono-
vých snímků), co tím tvůrce myslel, proč to proboha 
dělá a jestli by nechtěl svůj obrovský talent a invenci 
někdy použít k natočení něčeho normálního.   

DaViD´82, www.csfd.cz
Nepopsatelně „divný“ film. Cokoli o něm napíšete 
není pravda nebo to nereflektuje skutečnost. Vysti-
hují ho slova jako melancholický, nostalgický, smutný, 
apod. Zkuste si představit jak jste si jako děti vysnili 
co chcete dělat a utvořili si svou verzi práce kosmo-
nauta či dobrodruha. 

Čtvrtek 2.6. 20:30, Pátek 3.6. 18:00 a 20:30, Sobota 4.6. 20:30, 
Neděle 5.6. 20:30 (ART) 

PROTI ZDI
SRN 2003 / 122 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
Gegen die Wand / Režie a scénář: FATIH AKIN / 
Kamera: Rainer Klausmann / Hudba: Selim Sesler 
und Orchester, (zpěv) Idil Ünerová, Maceo Parker 
und Band, Aytun Ede, Fanfare Ciocarlia. Různé 
skladby a písně. / Hrají: Birol Ünel, Sibel Kekilli, 
Catrin Striebeck, Güven Kiraç, Meltem Cumbul, 
Demir Gökgöl ad. Ocenění: Felix 2005 - Nejlepší 
evropský film roku.

Nejlepší evropský film roku 2004. Hlav-
ními hrdiny jsou dva vyděděnci původem 
z Turecka, čtyřicetiletý Cahit se sebede-
struktivními sklony a mladičká, podobně 
výstřední a nevázaná Sibel, snažící se 
vymanit ze stereotypu rodinných tradic.  
Cahil Tomruk žije v Hamburku ze dne na 
den. Když jednoho dne narazí autem do 
zdi a málem se přitom zabije, ocitne se na 

psychiatrické klinice a jeho lékař se snaží 
najít cestu z bludného kruhu pacientovy 
existence. A právě tady, na nemocniční 
chodbě, se Cahil seznámí s tureckou dív-
kou Sibel, která se pokusila o sebevraždu. 
představami o postavení ženy ve společ-
nosti, ale Sibel zoufale touží po volnosti, 
kterou Evropanky považují za samozřej-
most.  Více i v oddíle ART kino na s. 1. 

Pondělí 6.6. 18:00, Úterý 7.6. 20:30 (ART), Středa 8.6. 18:00 

ŠAMPIÓNI
Dánsko 2005 / 83 min. / simultánní překlad / zdarma
Režie: MARTIN HAGBJER / Scénář: Morten Dragsted / Kamera: 
Lars Beyer / Střih: Marie-Louise Bordinggaard / Hrají: Lars Bom, 
Camilla Bendix, Claus Bue, Kristian Halken, Bjarne Henriksen ad.

Když se nezaměstnaný a čerstvě rozve-
dený bývalý fotbalista Torben nabídne, že 
bude trénovat fotbalové mužstvo svého 
třináctiletého syna, není z toho jeho syn 
zrovna nadšený. Tým je na posledním mís-

tě tabulky a jak chlapci, tak vedení klubu 
vážně pochybují o Torbenových trenér-
ských schopnostech. Pro Torbena se tak 
vítězství v lize a opětovné získání synovy 
důvěry stávají velkou výzvou.

Pátek 3.  června 16:00  kino Hvězda                (film z MFF dětí a mládeže Zlín 2005)

Filmové hity, novinky a premiéry
JARMARK MARNOSTI
Velká Británie 2004 / 141 min. / od 12 / ŠÚ / 70 Kč
Vanity Fair / Režie: MIRA NAIR / Námět: William Make-
peace Thackeray – stejnojmenný román (1847-48) / 
Scénář: M. Faulk, M. Skeet, J. Fellowes / Kamera: D. 
Quinn / Hudba: M. Danna  / Hrají: Reese Witherspoo-
nová, Eileen Atkinsová, Jim Broadbent, Gabriel Byrne, 
Romola Garaiová ,Garaiová, Bob Hoskins, Rhys Ifans, 
Geraldine McEwanová ad.

Láska a válka jsou jako dvě sestry 
– schopné všeho a přece tak jiné... Ironic-
ký a velmi humorný pohled na anglickou 
společnost na sklonku napoleonských 
válek. Příběh se soustředí na osudy Becky 
Sharp (Witherspoon) – chytré i ambiciózní 

dcery druhořadého malíře a francouzské 
tanečnice, a Amelie Sedley – naivní a ne 
moc bystré dcery londýnského burzovní-
ho makléře. Becky i Amelie jsou ochotné 
udělat vše proto, aby se staly součástí nej-
vyšší společenské elity. 

Pondělí 6.6. 20:3, Úterý 7.6. 18:00, Středa 8.6. 20:30

RYCHLÝ STRIPES
USA 2004 / 103 min. /animovaný /dabing / 65 Kč
Racing Stripes / Režie: FREDERIK DU CHAU / Scénář: Michael Samonek, 
Kirk De Micco / Kamera: David Eggby.

Podobně jako prasátko Babe, které se 
chtělo stát pasteveckým psem, má sen i 
Proužek, mládě Zebry omylem opuštěné 

v bouři potulným cirkusem. Proužek má 
sen vyhrát dostihy. A rovnou nejslavnější 
dostihový závod světa!

Čtvrtek 9.6. 16:00 (*), Pátek 10.6. 16:00, Sobota 11.6. 16:00, 
Neděle 12.6. 18:00,  Pondělí 13.6. 18:00, Úterý 14.6. 16:00, Středa 15.6. 18:00 

PROKLETÍ
USA 2004 / 97 min. / od 15 let / ŠÚ / 75 Kč
Cursed / Režie: WES CRAVEN / Scénář: Kevin Willi-
amson / Hrají: Christina Ricci, Joshua Jackson, Judy 
Greer, Kristina Anapau, Scott Baio, James Lance Bass, 
James Brolin, Portia de Rossi, Jesse Eisenberg, Shan-
non Elizabeth, Robert Forster ad.

V ulicích Los Angeles řádí přízrak z jiného 
světa, vlkodlak! Jak změní osudy trojice 
mladých lidí, kteří dosud žili pokojným, bez-
starostným životem? Stačí jedna úplňková 
noc a přízrak, který se vynořil ze stínů, zaú-
točí s tragickými následky. Během jízdy po 
Mullholand Drive ztratí Ellie (Christina Ricci) 
kontrolu nad řízením a narazí do jiného 
vozu. Když dívka a její spolujezdec, Elliin 

mladší bratr Jimmy (Jesse Eisenberg), při-
spěchají na pomoc zraněnému řidiči, stá-
vají se obětí útoku podivného tvora. Jimmy 
je přesvědčený, že to je vlkodlak... Prokletí 
jsou novým společným dílem mistrů horo-
ru režiséra Wese Cravena (série Vřískot 
1-3, Noční můra v Elm Street) a scenáristy 
Kevina Williamsona (série Vřískot 1-3, Ta-
jemství loňského léta, Fakulta).

Čtvrtek 9.6. 18:15 a 20:30, Pátek 10.6. 20:30, Sobota 11.6. 20:30, Neděle 20:30 (*), 
Pondělí 13.6. 20:30, Úterý 14.6. 18:00, Středa 15.6. 20:30  


