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Jak strávit  
jarní prázdniny 

v kině?
Pro všechnu mládež a děti školní-
ho věku, kterážto nemá v úmyslu 

odjet na celý prázdninový týden za 
dobrodružstvím na hory, či jim stačí 

příměstské lyžařské dobrodružství 
na Břestku, Stupavě či Osvětima-

nech, nabízíme možnost zažít dob-
rodružství filmové u nás v kině po 
celou dobu předjarního lenošení. 

Proto opět vracíme do programu v 
prosinci vřele uvítané čtvrté dobro-
družství Harryho Pottera, pro troš-

ku starší školáky přinášíme dob-
rodružství dospívajících Expertů a 
snad pro celou rodinu další dobro-

družství Zathury.

Opomenout nelze ani vynikající tvo-
řivý i upřímně pravdivý dokument 

Chačipe režiséra Miroslava Janka 
o dětech z dětského domova. Další 
české filmy pak přináší i menší pře-

hlídka čtyř snímků nominovaných na 
domácí filmová ocenění Český lev 
na začátku března, kterou už prolí-

nají i snímky nominované na tu slav-
nější a zlatější filmovou cenu, totiž 
Oscara. Další snímky, které se na 

začátku března utkají o legendární 
sošku, uvedeme v nejbližších týd-

nech.

V hudební sféře se těšte na unikátní 
spojení Autopilot Pavla Fajta a Ond-
řeje Smeykala, které předskočí oblí-
bené zlínsko-hradišťské Tokyo Mar-
tina Lysoňka včetně dvou známých 

person hudebního podhoubí našeho 
města. Tož pojďte pobejt aj na Mír!

Děkujeme za přízeň, návštěvy a 
nebudeme se bránit ani vašim připo-

mínkách či námětům. 

Josef Korvas, 
pověřený vedením MK UH

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

každé úterý 
 a středu 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

víkendové dny 
od 20:30                         

 Klub Mír
koncerty, 

videotéky, rock párty, 
speciální pořady

vestibul, sál  
kina Hvězda                          

Výstavy
pravidelné uvádění

převážně fotografických 
projektů mladých, 

ale i prověřených autorů

Obchodník se 
smrtí
Lord of War / USA 2005 / 122 min. / titulky / od 12 let / 75 Kč
Režie a scénář: ANDREW NICCOL / Hrají: Nicolas Cage, Jared Leto, Ethan 
Hawke, Bridget Moynahan, Ian Holm ad.
Obchodník se smrtí je akční dobrodružný příběh pod-
le skutečné události, který se odehrává ve světě meziná-
rodního obchodu se zbraněmi. Příběh filmu pojednává o 
pozoruhodných výkonech obchodníka se zbraněmi Yuriho 
Orlova (Nicolas Cage). Yuri, který se pohybuje v nejnebez-
pečnějších válečných zónách světa, hravě strčí do kapsy 
agenta Interpolu (Ethan Hawke), svoje obchodní konkuren-
ty a dokonce i zákazníky, mezi něž patří většina nejznáměj-
ších světových diktátorů. Jeho největším soupeřem se však 
nakonec stane vlastní svědomí. „Skoro všechno, co se ve 
filmu děje, má skutečnou předlohu,“ říká Niccol. „Vojenské 
helikoptéry, které byly prodávány jako záchranné, překupní-
ci se zbraněmi, kteří měnili názvy a registrační údaje svých 
lodí přímo na moři, dobře známý obchodník se zbraněmi, 
který byl v Americe propuštěn z vazby za velmi podezřelých 
okolností, skutečnosti o masových krádežích sovětského 
vojenského arzenálu po pádu Sovětského svazu. to všech-
no je pravda.“ Ve filmu se podíváme do více než 13 zemí, 
jejichž prostředí dramaticky nasnímal kameraman Amir 
Mokri ve spolupráci s hlavním výtvarníkem Jeanem Vincen-
tem Puzosem.

Experti
ČR 2006 / 112 min. / přístupný / 75 Kč
Režie: KAREL COMA / Hrají: Hrají: Kryštof Hádek, Michaela Maurerová, 
Ljuba Krbová, Nina Divíšková, Jana Hubinská, Jiří Bartoška ad.
Hlavní hrdina filmu, student Oskar, je počítačovým nadšen-
cem, který tráví prakticky většinu svého času buď u počí-
tače nebo se svým kamarádem Filipem. Oba kamarádi se 
připravují na maturitní zkoušku a během těchto příprav se 
ukrývají před dohledem rodičů na půdě starého činžovního 
domu, ve kterém bydlí Oskar. Předmaturitní stres se pokou-
šejí odbourávat šmírováním lidí v protějším domě, kde také 
bydlí Oskarův vysněný dívčí idol Lucie. Poté, co ho však 
Lucie arogantně odmítne, a svojí lásku opětuje spolužáko-
vi Viktorovi, počítačovému podnikateli, rozhodne se Oskar 
změnit sám sebe, přísahá si, že jednou ona sama bude ta, 
která o něj projeví zájem. Díky znalostem v počítačovém 
světě nemá Oskar o práci nouzi. Náhle se z Oskara stá-

vá šlechtěný, dobře vypadající businessman. Vše funguje 
naprosto dokonale, až do jedné osudné zakázky. Oskar se 
tak dostává do šíleného kolotoče bizarních situací, ze kte-
rých není úniku. Přestává mít čas na svého kamaráda Fili-
pa, nestíhá školu, ani programování. Jeho síly jsou u konce. 
Jeho patáliím však ještě není konec.

Harry Potter   
a Ohnivý pohár 
Harry Potter and the Goblet of Fire / USA 2005 / 157 min. / dabing / 
přístupný / 65 Kč 
Režie: MIKE NEWELL / Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert 
Grint, Robbie Coltrane, Michael Gambon, Brendan Gleeson, Jason Isaacs, 
Alan Rickman, Maggie Smith, Clémence Poésy, Ralph Fiennes ad
Další dobrodružství Harryho Pottera. Harryho čtvrtý rok na 
Hardwardské škole se celý točí okolo turnaje, v kterém se 
střetnou studenti tří čarodějnických škol v sérii stále nároč-
nějších úkolů. Soutěžící jsou vybíráni ohnivou číší, která 
tentokrát z Hardwardu vybere i Harryho! A aby to všechno 
nebylo tak jednoduché, začíná se hlásit o slovo i Voldemort, 
který už je připravený vrátit se!   

Zathura -    
Vesmírné    
dobrodružství
Zathura / USA 2005 / 113 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
Režie: JON FAVREAU / Hrají: Dax Shepard, Kristen Stewart, Tim Robbins, 
Jonah Bobo, Josh Hutcherson, Frank Oz ad.
Pokaždé, když jejich otec odejde do práce a nechá je v 
péči jejich starší sestry, začnou si šestiletý Danny a deseti-
letý Walter lézt na nervy nebo se příšerně nudí. Jednou se 

Naše tipy                 
Harry Potter    
a Ohnivý pohár  
pondělí 20. 2. -  čtvrtek 23. 2. 
Další dobrodružství Harryho Pottera.

Chačipe 
úterý 21. 2. 20.00 hod. 
Kamera v dětských rukou boří zeď mezi dvě-
ma světy, je hračkou, ale i nástrojem, který 
umožňuje svěřit se s tajemstvím, vypořádat 
se s bezmocí nebo náhlým smutkem.

Viděno osmi  
čtvrtek 23. 2. 16.00 hod.
Dokument o olympijských hrách v roce 1972 
v Mnichově je složen z osmi částí, které nato-
čili významní světoví filmoví režiséři.

Mnichov
čtvrtek 23. 2. - středa 1.3. 
Nejtragičtější den v olympijských dějinách, 
masakr izraelských sportovců v roce 1972 v 
Mnichově.

Fimfárum 2
čtvrtek 2.3. - neděle 5.3.
Čtyři zbrusu nové pohádky „pro chytré děti 
a chytré dospělé“ z oblíbené knihy Jana We-
richa. 

však během obvyklého hašteření Danny ocitne zamčený v 
temném a strašidelném sklepě, kde objeví starou desko-
vou hru Zathura. Když se mu nedaří Waltera přimět, aby si 
ji zahrál s ním, začne hrát sám. Už od prvního tahu je však 
jasné, že Zathura není jen tak obyčejná hra - Dannyho figur-
ka se pohybuje sama od sebe a jakmile vstoupí na políčko 
meteorický roj, dům začne být bombardován skutečnými 
meteory. Skrze zející díru ve střeše si oba bráškové ke své 
nemalé hrůze uvědomí, že se ocitli v dalekém temném ves-
míru. A nejsou sami. Tak začíná jejich úžasné a místy i hrůzu 
nahánějící dobrodružství, během nějž si Danny s Walterem 
uvědomí, že pokud se jim nepodaří hru dokončit, zůstanou 
ve vesmíru navždy. Každý další tah je zárukou nového vzru-
šujícího dobrodružství - bratři nechtěně uloží sestru Lisu 
do hlubokého kryogenického spánku, utíkají před porou-
chaným dvoumetrovým robotem, zachrání vesmírného tro-
sečníka a setkají se s hrůznými masožravými ještěry. Spolu 
s osiřelým astronautem se musí pokusit překonat všechny 
nástrahy a úspěšně se probojovat až na konec tajemné hry, 
aby se mohli vrátit domů. 

Mnichov
Munich / USA 2005 / 163 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: STEVEN SPIELBERG / Hrají: Eric Bana, Daniel Craig, Marie-Josée 
Croze, Geoffrey Rush, Ayelet Zorer, Hiam Abbass, Yvan Attal, Lynn Cohen, 
Ciarán Hinds, Mathieu Kassovitz ad.
Nejtragičtější den v olympijských dějinách, masakr izrael-
ských sportovců v roce 1972 v Mnichově, který měla na 

svědomí palestinská teroristická organizace Černé září, 
se nesmazatelně vepsal do historie dvacátého století. O 
událostech, které následovaly, toho v učebnicích dějepisu 
nebo dobovém tisku mnoho nenajdete. Sérii nájemných 
vražd proti strůjcům atentátu, které naplánovala a provedla 
izraelská tajná služba, v mistrovsky napínavém thrilleru zma-
povala režisérská legenda Steven Spielberg. Hrdinou pří-
běhu je mladý Izraelec, příslušník tajné služby Avner (Eric 
Bana - Trója, Hulk), který je stejně jako většina jeho krajanů 
zdrcen mnichovskou tragédií. V téhle atmosféře ho osloví 
důstojník Mossadu Ephraim (Geoffrey Rush - Záře, Piráti z 
Karibiku), jenž mu nabídne účast v nejriskantnější operaci, 
kterou do té doby tajná služba židovského státu provedla. 
Avner musí opustit těhotnou manželku, změnit totožnost a 
využít všech svých schopností k dopadení a zabití jedenácti 
mužů, které Mossad obvinil z přípravy mnichovských vražd. 
Přes své mládí a nazkušenost se Avner brzy stane vůdcem 
pětičlenné skupiny, v níž kromě něj figuruje řidič Steve 
(Daniel Craig - nový James Bond), schopný padělatel Hans 
(Hanns Zischler), odborník na výbušniny Robert (Matthieu 
Kassovitz) a „čistič“ Carl (Ciaran Hinds). Po celém světě 
metodicky vyhledávají a úspěšně odstraňují „své“ muže a 
čím dál víc na ně doléhají tři zásadní otázky: Co jsou zač 
ti, které zabíjíme? Lze jejich vraždy ospravedlnit? Zabrá-
ní jejich smrt dalšímu teroru? V souboji svědomí a touhy 
po pomstě si navíc uvědomují další nepříjemný fakt - čím 
déle budou lovit teroristy, tím pravděpodobnější je, že i oni 
začnou být loveni. Scénář k Mnichovu napsal držitel Pul-
litzerovy ceny Tony Kushner, kterého nadchla spolupráce 
se Spielbergem. Snímek bojuje o Oscary 2006 v několika kategoriích.

17. pá 17.30 Obchodník se smrtí –USA 2005 / 122 min. / titulky / od 12 let / 75 Kč

20.00 Experti – ČR 2006 / 90 min. / 75 Kč

20.30 Visací zámek + Bessar Ungass – 130, 150 Kč  
Koncert 

- Mír

18. so 17.30 Experti – ČR 2006 / 90 min. / 75 Kč

20.00 Obchodník se smrtí –USA 2005 / 122 min. / titulky / od 12 let / 75 Kč

19. ne 14.30 Kreslení voskovými a křídovými pastely Malovásek

15.30 Krtek a weekend – Česká republika 1963 – 2002 / 62 min. / kreslený / 16, 26 Kč Bijásek

17.30 Obchodník se smrtí –USA 2005 / 122 min. / titulky / od 12 let / 75 Kč

20.00 Experti – ČR 2006 / 90 min. / 75 Kč

20. po 15.30 Harry Potter a Ohnivý pohár – USA 2005 / 157 min. / dabing / přístupný / 65 Kč

18.15 Experti – ČR 2006 / 90 min. / 75 Kč

20.00 Experti – ČR 2006 / 90 min. / 75 Kčč

21. út 15.30 Harry Potter a Ohnivý pohár – USA 2005 / 157 min. / dabing / přístupný / 65 Kč

18.15 Experti – ČR 2006 / 90 min. / 75 Kč

20.00 Chačipe + Až na věky – ČR 2005 / 58 min. / 35, 45 Kč ART

20.00 Chačipe – Otevření výstavy fotografií dětí, o nichž pojednává film, v sále kina Hvězda Výstava

22. st 15.30 Harry Potter a Ohnivý pohár – USA 2005 / 157 min. / dabing / přístupný / 55, 65 Kč Bijásek

18.15 Experti – ČR 2006 / 90 min. / 75 Kč

20.00 3–Iron – Jižní Korea 2004 / 90 min. / titulky / od 15 let / 45, 55 Kč ART

23. čt 15.30 Harry Potter a Ohnivý pohár – USA 2005 / 157 min. / dabing / přístupný / 65 Kč

16.00 Viděno osmi –USA / Západní Německo 1973 / 109 min. / na průkazku zdarma 
Zlatý fond 

- Mír

18.00 Zathura - Vesmírné dobrodružství – USA 2005 / 88 min. / příst. / dab. / 75 Kč

20.00 Mnichov – USA 2005 / 163 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

24. pá 17.30 Zathura - Vesmírné dobrodružství – USA 2005 / 88 min. / příst. / dab. / 75 Kč

20.00 Mnichov – USA 2005 / 163 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Mickey House Is Playing In D House - zdarma Mír - bar

25. so 17.30 Zathura - Vesmírné dobrodružství – USA 2005 / 88 min. / příst. / dab. / 75 Kč

20.00 Mnichov – USA 2005 / 163 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

26. ne 14.30 Hry s terakotou – Práce s modelovací hmotou. Malovásek

15.30 Roboti – USA 2005 / 89 min. / dabing / přístupný / 16, 26 Kč Bijásek

17.30 Zathura - Vesmírné dobrodružství – USA 2005 / 88 min. / příst. / dab. / 75 Kč

20.00 Mnichov – USA 2005 / 163 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

27. po 19.30 Jarek Nohavica – Vyprodáno!  Koncert

28. út 17.30 Zathura - Vesmírné dobrodružství – USA 2005 / 113 min. / příst. / dab. / 75 Kč

20.00 Mnichov – USA 2005 / 163 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65, 75 Kč ART

1. st 15.30 Karlík a továrna na čokoládu – USA, Velká Británie 2005 / 106 min. / dabing / 16, 26 Kč Bijásek

17.30 Mnichov – USA 2005 / 163 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč Oscar

20.00 Zathura - Vesmírné dobrodružství – USA 2005 / 113 min. / 75 Kč / Hvězdička

20.15 Štěstí – ČR 2005 / 100 min. / 60, 70 Kč ART, Č. lev

2. čt 15.30 Fimfárum 2 – ČR 2006 / 90 min. / 65 Kč

16.00 Philadelphia – USA 1993 / 125 min. / titulky / na průkazku zdarma 
Zlatý fond 

- Mír

17.30 Příběhy obyčejného šílenství – ČR, SR, SRN 2004 / 100 min. /60 Kč Český lev

20.00 Zkrocená hora – USA 2005 / 130 min. / 75 Kč Oscar

20.00 DVD klub: David Bowie - The Best of... vol. 2 - zdarma Mír - bar

3. pá 15.30 Fimfárum 2 – ČR 2006 / 90 min. / 65 Kč

17.30 Sluneční stát – ČR, SR 2005 / 90 min. / 60 Kč Český lev

20.00 Zkrocená hora – USA 2005 / 130 min. / 75 Kč Oscar

20.30 Autopilot (Fajt+Smeykal), Tokyo   Koncert

4. so 15.30 Fimfárum 2 – ČR 2006 / 90 min. / 65 Kč

17.30 Kousek nebe – ČR 2005 / 85 min. / 60 Kč Český lev

20.00 Zkrocená hora – USA 2005 / 130 min. / 75 Kč Oscar

filmové premiéry a novinky

Harry Potter a Ohnivý pohár je prostě ohrom-
ně zábavnou, ovšem stejně tak mrazivou podí-
vanou. Právě proto, že celým dějem prolínají 
vtipné (ale opravdu vtipné a perfektně odpo-
zorované!) pubertální trable dospívajících 
hrdinů, působí samotný závěr tak překvapivě, 
temně a téměř tragicky. Skoro jsem si přál 
vrátit se na ten vánoční ples.
Jan Hlubek - http://filmkabi.net

Mnichov je velice působivý a silný film. Na jed-
né reálné události reflektuje všechnu zvrhlost 
a absurditu jedné z nejhorších krizí humanity 
dneška. To nejhodnotnější z něj je však právě 
osobní příběh Evrama, v němž se vše důležité 
bezprostředně zrcadlí.
Marigold- www.csfd.cz

Film Experti je v prvé řadě komedie. Myslím si, 
že je určen pro co nejširší spektrum. Domní-
vám se, že kromě teenagerovské populace 
má film co říci i starším divákům.
Karel Coma (režisér) - www.czech-tv.cz



Novinky, Oscar i Český lev 
Ve druhé polovině nejkratšího měsíce roku jsou pro vás nachystány premiérové novinky filmového plátna (s čestnou výjim-
kou Kim Ki-Dukova 3-Iron, který si určitě i při dalším uvedení najde své diváky). Vedle přehlídky k Českým lvům na začátku 
března tak můžete vidět nový český snímek režiséra Míry Janka Chačipe. Netradiční a výmluvný dokument o životě dětí v jed-
nom dětském domově se navíc propojí i s fotografiemi aktérů snímku, které budou vystaveny v sále kina. Další premiérový 
titul - Spielbergův Mnichov - uvádíme v době probíhající olympiády v Turíně a hlavně jeho námět, totiž teroristický čin na olym-
piádě v Mnichově 1972 (viz okno ve sloupci ZF), doplňujeme i filmem Viděno osmi. Spielbergův nový počin je v několika 
kategoriích nominován na Oscara 2006 a právě těmto nominacím a nominacím na domácí filmovou cenu, Českého lva 2006, 
věnujeme velký prostor především v březnu. Český lev bude sice vyhlášen až 26. února a v době tisku tohoto Zpravodaje 
tedy nejsou známy výsledky, ale my jsme si tak nějak z nominací prostě vybrali... A doufáme, že dobře. 

Mnichov 1972 
Reprezentovat svou zemi na olympijských hrách je pro 
většinu sportovců obrovskou ctí a často celoživotním 
snem. Hry mají šířit po světě mír a světovou souná-
ležitost. O to více šokuje násilná událost, která se stane 
během jejich pořádání. Mnichov 1972 ukázal, že tero-
rismus se nevyhne ani sportu. Celý svět 5. září 1972 
s údivem sledoval, co se přihodilo v dějišti olympiády. 
Toto úterý bude v olympijské historii navždy zapsáno 
černým písmem. V ranních hodinách onoho rána pronik-
li do olympijské vesnice ozbrojení teroristé z palestinské 
extrémistické organizace „Černé září“ a v budově číslo 
31 na Connolystrasse přepadli členy izraelské výpravy 
a unesli 11 izraelských sportovců. Vyjednávání s tero-
risty vedl tehdejší spolkový ministr vnitra Hans-Dietrich 
Genscher. Dva ze sportovců zastřelili, další zadrželi jako 
rukojmí. Olympijskou vesnici obsadila policie s obrně-
nými vozy. Za jejich propuštění atentátníci požadovali 
propuštění Palestinců, kteří byli vězněni v izraelských 
žalářích. Vláda židovského státu únoscům vzkázala, že 
nemohou počítat s žádnými ústupky. Vyjednávači začali 
tušit, že se schyluje k nejhoršímu. Snažili se získat čas 
na malém letišti, které se nacházelo nedaleko sportovišť. 
Násilníkům povolili nervy a následovala divoká přestřel-
ka. Výsledek byl krutý, zemřelo 17 osob - 11 sportovců, 1 
německý policista a 5 Palestinců. Druhý den po krvavé 
události se na Olympijském stadiónu sešlo 80 000 lidí, 
kteří přišli vyjádřit svou lítost a solidaritu. Izrael požado-
val okamžité zrušení celé sportovní akce. Logický návrh 
podpořila drtivá většina zúčastněných zemí a jala se 
posílat své reprezentanty domů. Předseda Olympijské-
ho výboru, Američan Avery Brundage, byl proti. „Hry 
musí pokračovat. Musíme jim zachovat nezkaženost a 
hrdost,“ prohlásil rezolutně.Mnichovské Olympijské hry 
v roce 1972 se nakonec dokončily, ale po atentátu se 
na znamení smutku na 34 hodin uzavřela všechna spor-
toviště. Zbytek „mírového poselství“ se odehrával na 
pozadí krvavé události, která šokovala svou záludností a 
krutostí. Na fotografiích vidíte izraelské sportovce, kteří 
se stali obětí atentátníků.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Chačipe + Až na věky
úterý 21. 2. 20.00 hod.
ČR 2005 / 58 min. / 35, 45 Kč
Režie, scénář, kamera: MIRO-
SLAV JANEK / Hudba: Jaro-
slav Kořán.
Život v dětském domo-
vě objevuje Miroslav 
Janek prostřednictvím 
hry. Děti přibírá jako 
partnery do natáče-
ní, učí je zacházet s 
kamerou a nechává 
je, aby samy filmovaly 
prostředí, ve kterém 
žijí. Režisér je prová-
dí různými komnatami 
kinematografie, a tak 
se děti neomezují jen 
na prosté zachycení 
skutečnosti, ale spo-
lečně animují, natáčejí 
scénky, které si samy 
vymyslely, experimen-
tují s filmovým materi-
álem a zároveň podá-
vají významnou zprávu 
o svém životě. Kamera 
v dětských rukou tak 
boří zeď mezi dvěma světy, je hračkou, ale i nástrojem, kte-
rý umožňuje svěřit se s tajemstvím, vypořádat se s bezmo-
cí nebo náhlým smutkem. Z animovaného dřevěného psa 
padají brambory a kamenní hadi se klikatí na polní cestě ve 
filmovém prostoru dětského domova, v němž lze do neko-
nečna skládat z pestrých dílků nejroztodivnější obrazce a 
útvary. Režisér jen občas zklidní vír obrazů vlastním pohle-
dem, ale jinak se zříká všech vnějších opor a vysvětlení, a 
hledá podstatné momenty dětského soužití jen na základě 
vnitřních impulsů, vycházejících z individualit dětí a jejich 
neopakovatelné imaginace. Dětská fantazie, spontánnost 
a přirozenost proměňují dětský domov v herní prostor, ale 
své místo ve filmu mají také takřka abstraktní záznamy poci-
tů, lyrické stopy první zkušenosti s kamerou. Na pozadí fil-
mem prodloužené představivosti se pak zachycují útržky 
předem daných souvislostí: o děti pečuje státní instituce, 
některé z nich dostanou občas dopis od rodičů, jiné ty své 
vůbec nepoznaly. Miroslav Janek se dlouhodobě zajímá o 
ty, které okolí spíše přehlíží. Není pozorovatelem, ale spo-
luhráčem, který pomáhá nevidomým, Romům, opuštěným 
dětem, který usiluje o to, aby se vymanili ze společensky 
podmíněného sevření a našli sílu, jež jim umožní důstojně 
žít. Součástí uvedení bude i výstava fotografií dětí, o nichž pojednává film.

3–Iron 
středa 22. 2. 20.00 hod.
Bin-jip / Jižní Korea 2004 / 
90 min. / titulky / od 15 let 
/ 45, 55 Kč 
Režie a scénář: KIM KI-DUK 
/ Hrají: Jae Hee, Lee Seung-
yeon , Jae Hee, Lee Seung-
yeon, Kwon Hyuk-ho, Ju Jin-
mo, Choi Jeong-ho, Mun Sung-
hyuk, Lee Ju-seok, Lee Mi-suk, 
Park Ji-ah, Jang Jae-yong, Lee Dah-hae, Han Kim, Park Se-jin, Park Dong-jin, 
Lee Jong-su, Lee Ui-soo, Kang Sung-hoon, Jung Sung-hoon, Jang Ji-yong, 
Kim Maeng-sun ad.
Jsme jako prázdné domy, čekáme na někoho, kdo ode-
mkne zámek a vysvobodí nás... S tvorbou předního korej-
ského filmaře Kim Ki-duka se český divák mohl šířeji obe-
známit již například na předchozích ročnících MFF Karlovy 
Vary, kde bylo uvedeno hned několik jeho snímků. V režisé-
rově předloňském příspěvku můžeme nalézt ozvuky před-
cházejícího snímku Samaritánka. Tentokrát jsou hrdiny vizu-
álně vytříbeného vyprávění dva mladí lidé, jejichž náhodné 
setkání přeroste ve zvláštní milostný vztah. Mladík Tae-suk 
vlastní jen silnou motorku, s níž objíždí různé městské čtvr-

Bijásek (středa a neděle 15.30), Malovásek  (neděle 14.30 hod.)

Kreslení pastely
neděle 19. 2. 14.30 hod

Krtek a weekend 
neděle 19. 2. 15.30 hod.
Česká republika 1963 – 2002 / 62 min. / kreslený / 16, 26 Kč
Režie: Z. MILER, B.POJAR, E.HOFMAN / Výtvarník: Z. Miler, M. 
Štěpánek, E. Hofman.
Další série kreslených pohádek z Krtečkova dobro-
družství: Krtek a weekend, Krtek a pramen, Krtek a 
flétna, Krtek a uhlí, Krtek a robot, Krtek a metro. K 
tomu nádavkem i další příběhy: A neříkej mi Vašíku 

– loutková pohádka o medvídcích, kteří se setkají s 
bobrem Václavem, vynálezcem a badatelem. Dok-
torská pohádka – pohádka Karla Čapka  s kresbami 
Josefa Čapka

Harry Potter   
a Ohnivý pohár
středa 22. 2. 15.30 hod.
USA 2005 / 157 min. / dabing / přístupný / 55, 65 Kč 
Režie: MIKE NEWELL / Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, 
Rupert Grint, Robbie Coltrane, Michael Gambon, Brendan Gleeson, 
Jason Isaacs, Alan Rickman, Maggie Smith, Clémence Poésy, Ral-
ph Fiennes ad.
Další dobrodružství Harryho Pottera. Harryho čtvrtý 
rok na Hardwardské škole se celý točí okolo turnaje, 
v kterém se střetnou studenti tří čarodějnických škol 
v sérii stále náročnějších úkolů. Soutěžící jsou vybí-

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

1. - 4.3. Český lev 
Štěstí
středa 1. 3. 20.15 hod.
ČR 2005 / 100 min. / 60, 70 
Kč
Režie, scénář, kamera: BOH-
DAN SLÁMA / Hrají: Tatia-
na Vilhelmová, Pavel Liška, 
Anna Geislerová, Marek Dani-
el, Zuzana Kronerová, Simona 
Stašová, Bolek Polívka, Martin Huba, Jiří Maria Sieber, Roman Zach, Zde-
něk Raušer, Marie Ludvíková ad.
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Aňa Geislerová ve filmu 
Bohdana Slámy o zázracích obyčejných lásek. Nový film 
režiséra Bohdana Slámy je dojemným příběhem o křehkém 
vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdo-
vou lásku. Herecké obsazení i atmosféra filmu navazuje na 
Slámův úspěšný debut Divoké včely, který měl mimořádný 
ohlas u českých diváků a přinesl mu i řadu cen na meziná-
rodních filmových festivalech. Hrdinka příběhu Monika se 
musí rozhodnout, zda obětuje vysněnou cestu do Ameriky 
za svým přítelem, aby se mohla postarat o děti svojí nejlep-
ší kamarádky. Největší oporou se jí stane Toník, s nímž se 
snaží dětem nahradit chybějící rodinu ,a najde u něj nejen 
oporu, ale i opravdovou lásku. Film je hereckým koncertem 
obou hlavních představitelů, které doplňují skvělými výkony 
ve vedlejších rolích Aňa Geislerová, Bolek Polívka, Simona 
Stašová, Zuzana Krónerová, Marek Daniel a další. Film zís-
kal několik zahraničních ocenění.

Příběhy 
obyčejného 
šílenství
čtvrtek 2. 3. 17.30 hod.
ČR, SR, SRN 2004 / 100 min. 
/ 60 Kč
Režie a scénář: PETR ZELEN-
KA / Hrají: Ivan Trojan, Zuzana 
Šulajová, Nina Divíšková, Miro-
slav Krobot, Zuzana Bydžovská, 
Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, 
Petra Lustigová ad.

„Ženský nejsou naši 
nepřátelé. Jsou to přátelé, ale hrají tvrdou hru!“ Komediální 
love story o různých podobách lásky. Trojnásobný držitel 
Českého lva Ivan Trojan v komedii kultovního scenáristy a 
režiséra Petra Zelenky (Samotáři, Knoflíkáři, Rok ďábla). 
Zelenka akcentem na bizarní lidské „úchylky“ navazuje na 
úspěšné Knoflíkáře, byť tak činí v méně exhibicionistické for-
mě. Tématem nejsou jen lidské úlety, ale především samo-
ta, často vedoucí právě k tomu, že člověk začne vybočovat 
kamsi mimo oblast, vágně označovanou jako normální. Film, 
který vcelku zdařile překonává obvyklé nástrahy adaptace 
divadelní hry, se zařadil k českým hitům roku 2005.

Sluneční stát
pátek 3. 3. 17.30 hod.
ČR, SR 2005 / 90 min. / 60 Kč
Režie: MARTIN ŠULÍK / Hrají: 
Igor Bareš, Oldřich Navrátil, 
Petra Špalková, Ivan Mar-
tinka, Luboš Kostelný, Anna 
Šišková, Lucie Žáčková, Anna 
Cónová, Csongor Kassai ad.
Milan, Tomáš, Karel 
a Vinco - kamarádi 
z ostravské fabriky - přijdou jednoho dne o práci. Hrdost 
jim nedovolí rozšířit dlouhou řadu nezaměstnaných, a tak 
odkoupí od podniku ojetý náklaďák, aby v něm rozjeli vlast-
ní podnikání. Na nové životní dráze je však brzdí nejen chro-
nický nedostatek peněz, ale i vážné problémy s manželkami, 
přítelkyněmi, výchovou dětí a vlastní nedokonalostí. Jejich 
přátelství i rodinné životy tak čeká těžká zkouška… Film Slu-
neční stát vypráví o tom, co všechno může člověku sebrat 
i přinést doba, v níž právě žijeme. Velmi uvěřitelný příběh 
o mužích, jejich ženách, kamarádství, lásce i zradě vznikl 
v dílně producenta Čestmíra Kopeckého, režíroval ho Mar-
tin Šulík.

Kousek nebe
sobota 4. 3. 17.30 hod.
ČR 2005 / 85 min. / 60 Kč
Režie: PETR NIKOLAEV / Hra-
jí: Jakub Doubrava, Táňa Pau-
hofová, Petr Forman, Zuzana 
Stivínová, Karel Zima, Ondřej 
Vetchý, Pavel Zedníček, Vla-
dimír Javorský, Pavel Lan-
dovský ad.
Příběh filmu Kousek 
nebe vypráví o lásce, přátelství a soudržnosti, která pomá-
hala důstojně přežít. Ve zdech komunistického kriminálu té 
doby se odehrává příběh křehké lásky dvou mladých lidí. 
Přestože historické reálie by tomu mohly napovídat, není 
Kousek nebe polickým plakátem, ale v první řadě milostnou 
romancí, která ukazuje, že láska si najde svou cestu všu-
de a i za těch nejdramatičtějších okolností. Prudká pova-
ha a neodbytný pocit vzdoru vůči všemu, co se děje kolem 
nás, přivedly Luboše na lavici obžalovaných. Píší se 50. 
léta a tak je výrok soudu jednoznačný a trest dlouhý a těžký. 
Luboš však ani ve vězení nedokáže zkrotit svou lásku k jaz-
zu a věčně sálající plamínek rebelství, který v sobě nosí. 

Připravujeme

Výstavy

tě a vyhledává prázdné 
byty. V těch pak stráví 
nějaký čas. Nají se a 
na oplátku vypere prá-
dlo a spraví rozbité 
věci. Snaží se zmizet 
před návratem majite-
lů, což se mu ne vždy 
zdaří. V jedné domněle 
prázdné vile se setká 
s týranou manželkou 
bohatého muže. Ta se 
k němu přidá… Kim 
Ki-duk natočil snímek 
během velmi krátké 
doby; nenápadnou 
formou v něm nabízí 
osobitou meditaci nad 
násilím, nespravedl-
ností a krutostí, v níž se 
převracejí role. 
Ceny: Grand Prix FIPRESCI 
za nejlepší film roku 2005, 
Zvláštní cena za režii na 
festivalu v Benátkách 2004, 
Golden Spike Valladolid 2004, 
Cena Screen International 
EFA 2004.

.

Mnichov 
úterý 28. 2. 20.00 hod.
Munich / USA 2005 / 164 min. 
/ 65, 75 Kč
Režie: STEVEN SPIELBERG / 
Hrají: Eric Bana, Daniel Craig, 
Marie-Josée Croze, Geoffrey 
Rush, Ayelet Zorer, Hiam Ab-
bass, Yvan Attal, Lynn Cohen, 
Ciarán Hinds ad.
Nejtragičtější den v 
olympijských dějinách, 
masakr izraelských 
sportovců v roce 1972 
v Mnichově, který měla 
na svědomí palestin-
ská teroristická orga-
nizace Černé září, se 
nesmazatelně vepsal 
do historie dvacátého 
století. O událostech, 
které následovaly, toho 
v učebnicích dějepi-
su nebo dobovém tis-
ku mnoho nenajdete. 
Sérii nájemných vražd 
proti strůjcům atentá-
tu, které naplánovala 
a provedla izraelská 
tajná služba, v mistrov-
sky napínavém thrilleru 
zmapovala režisérská legenda Steven Spielberg. Hrdinou 
příběhu je mladý Izraelec, příslušník tajné služby Avner, kte-
rý je stejně jako většina jeho krajanů zdrcen mnichovskou 
tragédií. V téhle atmosféře ho osloví důstojník Mossadu 
Ephraim, jenž mu nabídne účast v nejriskantnější operaci, 
kterou do té doby tajná služba židovského státu provedla. 
Avner musí opustit těhotnou manželku, změnit totožnost a 
využít všech svých schopností k dopadení a zabití jedenácti 
mužů, které Mossad obvinil z přípravy mnichovských vražd. 
Přes své mládí a nazkušenost se Avner brzy stane vůdcem 
pětičlenné skupiny. Po celém světě metodicky vyhledávají a 
úspěšně odstraňují „své“ muže a čím dál víc na ně doléhají 
tři zásadní otázky: Co jsou zač ti, které zabíjíme? Lze jejich 
vraždy ospravedlnit? Zabrání jejich smrt dalšímu teroru? V 
souboji svědomí a touhy po pomstě si navíc uvědomují dal-
ší nepříjemný fakt - čím déle budou lovit teroristy, tím prav-
děpodobnější je, že i oni začnou být loveni.

ráni ohnivou číší, která tentokrát z Hardwardu vybere 
i Harryho! A aby to všechno nebylo tak jednoduché, 
začíná se hlásit o slovo i Voldemort, který už je při-
pravený vrátit se!

 Hry s terakotou
neděle 26. 2. 14.30 hod.

Roboti
neděle 26. 2. 15.30 hod.
USA 2005 / 89 min. / dabing / přístupný / 16, 26 Kč
Režie: CARLOS SALDANHA, CHRIS WEDGE / Mluví: Saša Rašilov, 
Mahulena Bočanová, Ladislav Županič, Jaroslava Obermaierová, 
Lukáš Hlavica, Jiří Knot, Nikola Votočková ad.
Roboti zavádějí (především dětské) obecenstvo do 
světa oceli, oleje, šroubků, pružinek, baterek a čipů, 
tedy do výsostného světa robotů. Malý Rodney Cop-
perbottom je robůtek z plecháčkova. Od raného dět-
ství mu učaroval slavný vynálezce Bigweld a Rodney, 
který také rád vynalézá, sní o tom, jak se jednou se 
svým idolem setká. Když konečně dosáhne 18 let, 
nelení a vypraví se z plecháčkova do megaplecháko-
va Robot City.  

Karlík a továrna 
na čokoládu
středa 1. 3. a neděle 5. 3. 15.30 hod.
USA, Velká Británie 2005 / 106 min. / dabing / 16, 26 Kč 
Režie: TIM BURTON / Hrají: Freddie Highmore, Johnny Depp, Hele-
na Bonham Carter, James Fox, David Kelly, Christopher Lee, Missi 
Pyle, Noah Taylor, Annasophia Robb ad.
Johny Depp jako Willy Wonka. Charlie je jedním z 
pěti šťastlivců, kteří vyhrají exkurzi do tajemné čoko-
ládovny podivína Willyho Wonka (Johny Depp). Brzy 
zjistí, že čokoládovna není jen tak obyčejná továrna, 
ale místo, kde se dá prožít spousta dobrodružství. 
Příběh je dětsky jednoduchý (a také edukativní), ale 
kvůli desítkám velkých i zcela přehlédnutelných vizu-
álních vychytávek, vtípků a krásně bizarnímu herectví 
strhne i „dospěláky.“

Klub Mír – koncerty, párty, DVD projekce...

Mickey House 
In Da House
pátek 24. 2. 20.00 hod. Mír – bar
House +  hip hop  dj set.

Jarek Nohavica
pondělí 27. 2. 19.30 hod. kino Hvězda
Jaromír Nohavica je moravský multiumělec, který zvlá-
dá sólový zpěv, hru na kytaru, heligonku i vystupování 
s vícečlenným souborem. Jeho písničky se vesměs 
staly klasikou a jeho obliba mezi českým publikem 
je ohromná. Ve známost vešel svými kulpety, hos-
podskými odrhovačkami i vážnými melancholickými 
skladbami. Nejdříve textař ostravských zpěváků a 
kapel, pak písničkář. Po řadě zákazů vydává od roku 
1988 své písně na gramofonových deskách. Debu-
tuje deskou Darmoděj (1988), následují: V tom roce 
pitomém, Osmá barva duhy, Mikymauzoleum, Tři 
čuníci (písně pro děti), Divné století atd. 
Koncert je již vyprodán.

Homosexualita 
na filmovém plátně
Vůbec první film s tématem homosexuality vznikl z inicia-
tivy průkopníka sexuologie Magnuse Hirschfelda. Nato-
čil ho roku 1919 Richard Oswald v Berlíně s názvem 
Jiný než jiní (Anders als die Anderen). Byl to film pro-
pagandistický, v silném smyslu slova. Hlavního hrdinu 
v něm ztělesnil velký herec Conrad Veidt, specializova-
ný na role náměsíčníků, bláznů a zvrácenců (Murnauův 
Satan, Kabinet doktora Caligariho od Roberta Wiene-
ho). Tato volba ovšem předurčila spojení vizuální pre-
zentace homosexuála s morbiditou – mechanický krok, 
trhavé pohyby, pohledy poznamenané permanentní 
nejistotou. Nacisté většinu kopií spálili. […] Po druhé 
světové válce film využil politický aspekt homosexuali-
ty – ovšem v šokujícím amalgámu, spojujícím homose-
xualitu s nacismem a urážejícím tak pět set tisíc obětí 
koncentračních táborů s růžovými trojúhelníky. Ve filmu 
Roberta Roselliniho Řím, otevřené město (1945) lze 
vidět v rysech jedné trýznitelky mussoliniovské policie 
lesbičku a divák je veden k tomu, aby si myslel, že se 
stala trýznitelkou, protože je lesbička. […] Robert Musil 
otiskl roku 1906 román Zmatky chovance Törlesse, ve 
kterém je homosexualita obyvatel internátu zdrojem 
jejich sadismu. Filmová adaptace Volkera Schlöndorf-
fa z roku 1966 na tento příběh vrhla navíc černé světlo 
nacismu: od „zvláštních přátelství“ v internátu k hitlerov-
skému militarismu, tento přechod se mu zdál přirozený. 
Kdo byl perverzní v sexuálních hrátkách, bude, až vyros-
te, katem: Pěkné použití amalgámu, užitečné k posílení 
morálky a veřejného mínění. Spojit obě hereze pod jed-
no zavržení, co může být více uklidňujícího? […] Dokon-
ce i Visconti, sám homosexuál, zdůraznil v Soumraku 
bohů (1969) roli homosexuality při vzestupu nacismu. 
[…] Několik režisérů se však přece odvážilo vyvolat sub-
verzivní sílu, kterou v sobě skrývá odvaha být jiný než 
ostatní. […] V šedesátých letech a ještě dvě desetiletí 
poté vládnou tytéž dva obrazy, které přinesla kinema-
tografie předválečná: obraz komický a obraz patetický. 
Samota a chátrání, vraždy a sebevraždy. Stejně jako 
román, i film dále předvádí homosexuály především jako 
oběti – ať už společnosti, která je rdousí, nebo oběti 
vnitřních konfliktů. Bilance těchto tragédií je omračující. 
[…] Mezi patetickými, patologickými, hysterickými, estét-
skými, komickými nebo špinavými obrazy homosexuála 

– copak není místo pro obraz přirozený, totiž takový, kte-
rý by ho ukazoval dokonale normálního a zdravého, ne 
jako produkt represivní kultury? Zbaveného jak prokletí, 
tak směšnosti? Takového, kterého když potká neštěstí, 
není to důsledek fatální pečetě na něm lpící, ale běž-
ných rizik lidské existence?

Úryvky z knihy Dominiqua Fernandeze, francouzského romanopisce a 
esejisty (nar. 1929; z jeho díla vyšly česky zatím pouze romány Posled-
ní z rodu Medicejských roku 1994 a Porporino aneb Tajnosti neapolské 
roku 1999), která se v českém překladu jmenuje Obrazy z dějin homose-
xuality ve filmu. Fernandez zde podrobuje překvapivě ostré kritice i díla 
umělců pokládaných za klasiky žánru (Pasolini, Visconti, Jarman).

V první polovině 
března nabízíme

Filmové premiéry 
2.–5. 3. Fimfárum 2 
ČR 2006 / režie: JAN BALEJ, VLASTA POSPÍŠILOVÁ, 
AUREL KLIMT, BŘETISLAV POJAR 
2.–8. 3.  Zkrocená hora 
USA 2005 / režie: ANG LEE  
6.–8. 3. Důkaz
USA 2005 / režie: JOHN MADDEN  

Zlatý fond 
Čt. 2. 3. 16.00 Philadelphia 
USA 1993 / režie: JONATHAN DEMME 
Čt. 9. 3. 16.00 Ostře sledované   
    vlaky 
ČSSR 1966 / režie: JIŘÍ MENZEL

ARTkino 
Út. 7. 3. 20.00 Moje léto lásky
Velká Británie 2004 / režie: PAUL PAVLIKOVSKI  
St. 8. 3. 20.00 Zkrocená hora 
USA 2005 / režie:  ANG LEE 
Út. 14. 3. 20.00 Super Size Me 
USA 2004 / režie:  MORGAN SPURLOCK 

Bijásek
St. 1. 3. a Ne. 5. 3. 15.30
Karlík a továrna na čokoládu 
USA, Velká Británie 2005 / režie: Z. TIM BURTON 

Další projekce bijásku budou probíhat v návaznosti na 
březnovou spolupráci s Knihovnou B.B. Buchlovana v 
rámci Měsíce knihy.

Více informací o programu 
naleznete na www.mkuh.cz  

Umění 
pomáhat
9. 2. – 5. 3. foyer kina Hvězda
Výstava fotografií studentů SUPŠ v Uherském Hra-
dišti. Výstava umožní divákům nahlédnout do dlou-
hodobého fotografického projektu, který představu-
je jednotlivé formy pomoci Oblastní charity Uherské 
Hradiště. Na fotografii můžete vidět Marka Malůška 
spolu s autory fotografií při zahájení výstavy. 

Jak to vidím já
21. 2. – 5. 3. sál kina Hvězda
Režisér Miroslav Janek učil děti z dětských domovů 
filmovat a animovat a vznikl z toho film Chačipe (uvá-

S citlivou kauzou Mnicho-
va se tento letos šedesá-
tiletý tvůrce popasoval 
velmi dvojznačně a vyzrá-
le - není to ani prosionis-
tická, ani propalestinská 
agitka. Spielberg si razí 
svou cestu a z nadosobní 
kauzy dělá osobní příběh 
agentů, u nichž si nároč-
ná práce „lovu na nepřá-
tele státu“ začíná po 
všech stránkách vybírat 
svou daň.
Shushika – www.csfd.cz

Philadelphia   
čtvrtek 2. 3. 16.00 hod. Mír
Philadelphia / USA 1993 /  
125 min. / titulky / na průkaz-
ku zdarma
Režie: JONATHAN DEMME 
/ Hrají: Tom Hanks, Den-
zel Washington, Roberta 
Maxwell, Joanne Woodward, 
Jason Robards, Antonio Ban-
deras, Bradley Whitford, John 
Bedford Lloyd, Adam LeFevre, 
Daniel von Bargen, Jaime 
Gomez, Mary Steenburgen, 
Obba Babatundé, Charles 
Napier, Roger Corman ad.
Andrew Beckett je 
právník. Mladý, brilant-
ní právník. Homose-
xuál, infikovaný virem 
HIV. Svou nemoc dlou-
ho tají, přesvědčen o 
tom, že s jeho službou 
klientům nesouvisí. A 
pak je jednoho dne 
propuštěn, údajně pro 
pracovní neschopnost. 
Ale Andy ví, proč přišel 
o místo. Připravily ho 
o ní předsudky, strach, 
panika a odpor. Diskri-
minace . Ví, že jeho čas 
je sečten, ale nevzdá-
vá se. Hledá právníka, 
který by mu pomohl v 
procesu s jeho mateř-
skou firmou - a nachází. 
Černý Joe Miller není 
tak úspěšný, jako býval 
Andy, ale jeho vytrvalá 
víra v právo z něj činí 
ideálního spojence. 
Přesto se však zdrá-
há přijmout Beckettův 
případ. Stejně jako 
obžalovaní, jako poro-
ta, jako všichni ostatní, 
i on nemá rád homose-
xuály, oškliví si je a štítí 
se AIDS. A snad právě 
pro svůj odpor nako-
nec přijímá, přesvěd-
čen o tom, že ve městě, 
kde byla vyhlášena americká ústava, zaručují rovnost všech, 
nelze tento boj vzdát. Soudní spor začíná... Inspiraci k nato-
čení filmu bylo údajně onemocnění blízkého přítele režisé-
ra J. Demmeho na AIDS.

Viděno osmi 
čtvrtek 23. 2. 16.00 hod. Mír
Visions of Eight / USA / 
Západní Německo 1973 / 109 
min. / na průkazku zdarma
Režie: MILOŠ FORMAN, CLAU-
DE LELOUCH, JURIJ OZEROV, 
KON ICHIKAWA, MICHAEL 
PFLEGHAR, JOHN SCHLESIN-
GER, ARTHUR PENN, MAI 
ZETTERLINGOVÁ.
Dokument o letních 
olympijských hrách v 
roce 1972 je složen z 
osmi částí, které nato-
čili významní světoví 
filmoví režiséři. Každý 
z režisérů si vybral dis-
ciplínu, která ho zauja-
la svým zvláštním půva-
bem. Miloš Forman se 
zaměřil na komické 
aspekty olympijských 
her, Lelouch upřed-
nostňuje pohled na 
poražené spíše než na 
vítěze a Mai Zetterlin-
gová zkoumá zákulisí 
vzpěračského turnaje. 
Na sportovištích bylo 
umístěno až osmnáct 
kamer, během natáče-
ní došlo k incidentu s 
pořadateli, kteří bráni-
li záběrům vysílených 
sportovců po doběh-
nutí posledního závo-
du. Snímek je výjimeč-
ný právě dvojakostí 
pohledu na vrcholový 
sport: režisér sice vizu-
álně působivě ukazuje 
úsilí překonat hranice 
lidských možností, ale 
neváhá Beethovenovu Ódu na radost, která vrcholí v oka-
mžiku doběhu, vystřídat s jódlováním bavorských muzikantů 
a humornými prostřihy na chování pořadatelů. Film nemá 
za cíl zmapovat kompletní dění na mnichovské olympiádě, 
ani nepřichází s jednotnou formou. Místo toho se snaží o 
přehlídku režisérských talentů inspirovaných touto nadmíru 
dramatickou událostí věnovanou největšímu sportovnímu 
svátku. Snímek uvádíme v souvislosti s novým snímkem S.Spielberga Mni-
chov, protože jedna z povídek snímku Viděno osmi odkazuje i k tragické udá-
losti, která se na mnichovské olympiádě udála, a současně i k probíhající 
zimní olympiádě v Turínu 2006.

Velmi pozoruhodný a 
zdařilý dokumentární 
experiment zachycující 
momenty z OH 1972 v 
Mnichově očima před-
ních režisérů. Nejenom 
pro díl věnovaný deseti-
boji, který výtečně natočil 
Miloš Forman, stojí tento 
snímek za to vidět. Osob-
ně mi utkvěl asi nejvýraz-
něji „sprint“ viděný oči-
ma Kon Ischikawy. Jeho 
práce se zpomalením 
záběru a tlumení zvuku 
navozuje neskutečnou 
atmosféru. Rozhodně 
doporučuji i těm, kteří 
sportovní přenosy nema-
jí v oblibě.
Gregoire – www.csfd.cz

Po špičkovém jehňát-
kovém krimi natočil 
Jonathan Demme vynika-
jící drama o diskriminaci 
homosexuálů v řadách 
soukromé právnické fir-
my. Netajím se obdivem 
k Tomu Hanksovi, ale to 
co předvedl v tomto filmu 
je opravdu mimořádný 
výkon, který ocenili snad 
všichni, kteří film vidě-
li. Závěrečná scéna při 
které zní pouze úžasná 
stejnojmenná skladba 
Neila Younga mě vždyc-
ky totálně dostane. Také 
si dodnes pamatuju pře-
dávání Oscarů a účast 
obou nominovaných za 
píseň. Spontánní potlesk 
ve stoje všech hvězd při 
příchodu Springsteena 
v džínách na podium, to 
byla chvilka na kterou se 
nezapomíná.
Golfista – www.csfd.cz

Čekal jsem, že se bude 
jednat o trapnou hru na 
divákovi city, ale byl jsem 
příjemně překvapen. 
Scénář se těchto nedu-
hů velmi dobře vyvaroval. 
Jonathan Demme k tomu 
přispěl nemalou měrou 
pomocí své režijní zruč-
nosti.  Kameraman Tak 
Fujimoto v některých 
momentech předvádí 
doslova kamerovou exhi-
bici.
Isherwood - www.csfd.cz

díme 21. 2.). Fotografové Radka Dubanská a Pavel 
Šmíd s dětmi fotografovali, a tak během letní fotogra-
fické dílny, pořádané v rámci projektu Občanského 
sdružení Audabiac „Uměním ke svobodě“, vznikly 
vystavené snímky. Děti tvoří spontánně, nezatíženě 
teoriemi či autocenzurou. Fotografii se mohou sys-
tematicky věnovat jen několik dní v roce, o to víc nás 
překvapují působivostí svých záběrů. Filmová kame-
ra či fotoaparát v dětských rukou tak boří zeď mezi 
dvěma světy, je hračkou, ale i nástrojem ke sdělení 
radosti, smutku či tajemství. Děti tak samy podávají 
významnou zprávu o svém životě. Více i na webových 
stránkách www.audabiac.cz

nominace                  

Oscar 2006       
Na začátku března (5. 3.) se usku-
teční slavnostní vyhlášení již 78. 
ročníku filmových cen Oscar. Nomi-
nace na sošky Oscarů jsou už zná-
my, a nejen proto jsme do našeho 
březnového  a dubnového progra-
mu zařadili několik „nejžhavějších 
favoritů“, abyste si i Vy mohli kvali-
ty jednotlivých snímků.

23. 2 - 1. 3.  Mnichov
USA 2005 /režie: STEVEN SPIELBERG  
5 nominací

1. 3, 5. 3.  Karlík a továrna 
        na čokoládu
USA 2005, režie: JOHN MADDEN
1 nominací

2. - 8. 3.  Zkrocená hora
USA 2005 / režie: ANG LEE  
8 nominací

2. - 5. 4.  Walk The Line
USA 2005, režie: JAMES MANGOLD
5 nominací

..a další.

nominace                        

Český lev 2005 
1. 3.  Štěstí   
ČR 2005 / režie: BOHDAN SLÁMA  
 9 nominací

2. 3.  Příběhy 
        obyčejného šílenství
ČR, SR, SRN 2004 / režie: PETR ZELENKA  
 8 nominací

3. 3.  Sluneční stát
ČR, SR 2005 / režie: MARTIN ŠULÍK  
 4 nominací

4. 3.  Kousek nebe
ČR 2005 / režie: PETR NIKOLAEV  
 5 nominací

Pokud  by vás zajímaly další informace o Českém lvu, 
neváhejte navštívit web: http://www.ceskylev.cz

Středometrážní doku-
ment Miroslava Janka 
patří mezi ty, které jsou 
tím výmluvnější, čím míň 
toho řeknou explicitně 
v prvním plánu. Život a 
vnitřní svět dětí vyrůsta-
jících v dětském domově 
tu divák během necelé 
hodiny nazře komplexně-
ji a bezprostředněji, než 
by se mu to povedlo ze 
sebeobsáhlejší psycholo-
gicko-sociologické pub-
likace. 
Vojtěch Rynda - http://kino.tiscali.cz

Krásný, posmutnělý, 
ale současně nadnáše-
jící film. Snímek, který 
pomalu tiká ke svému 
závěru... tak, aby v jeho 
posledních chvílích 
nejen odkryl před divá-
kem důvod svého názvu 
3-IRON, ale překryl vše-
chen smutek a naplnil 
diváka ohromnou dávkou 
smíření a naděje.
Zputnik – www.csfd.cz

Komorní málomluvné a 
minimalistické drama, 
do něhož posléze pro-
stupují metafyzicky nevy-
světlitelné prvky, nepo-
strádá tlumený, uště-
pačně pokřivený humor. 
Nechybí v něm ani Kim 
Ki-dukem nadměrně 
využívané násilí, které 
ale tentokrát probíhá vět-
šinou „mimo obraz“.
Tomáš Seidl - http://kino.tiscali.cz


