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Český lev  
nebo Oscar?
Přelom února a března přináší už 

tradičně v tomto bilančním filmovém 
období tak trochu americko čes-

ký souboj. V následujících dnech 
budete moci sami sledovat to, jak 

vyhlašování domácích i zámořských 
filmových cen dopadne. Nemusíte 
je sledovat jen v televizních přeno-

sech, ale též na plátně našeho kina. 
V první polovině snad už zanedlou-

ho skutečně prvního jarního měsíce 
totiž uvádíme čtyři naše favority na 

Českého lva ale současně i několik 
výrazných kandidátů na americkou 

sošku (Mnichov, Karlík a továrna 
na čokoládu, Zkrocená hora).

„Soupeření„ těchto dvou kinemato-
grafií se však přeneslo i do dalšího 
březnového programu. Proto nevy-

nechejte ani druhé pokračování 
chytrých pohádek nejen pro děti 

podle Fimfára Jana Wericha a vel-
kým diváckým hitem se určitě stane i 
nový, náladou tentokrát letní snímek 
Rafťáci, která pochází ze stejné díl-
ny jako zimní Snowboarďáci. Ame-

ričané zase nasazují Důkaz, Saw 
2 a v ARTkinu i provokativní Super 

Size Me. V další filmové nabídce se 
také zapojujeme do tradičního Měsí-
ce knihy - proto uvidíte i několik kla-
sických filmových adaptací (Ostře 
sledované vlaky, Plechový bubí-

nek).

V hudební nabídce klubu Mír nepro-
meškejte a určitě navštivte unikátní 
spojení Autopilote Pavla Fajta a 
Ondřeje Smeykala, kterým před-
skočí oblíbené zlínsko-hradišťské 

Tokyo Martina Lysoňka. V něm urči-
tě nepřehlédnete ani dvě známé tvá-

ře hudebního podhoubí našeho měs-
ta. 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

Fimfárum 2
ČR 2006 / 90 min. / od 12 let / 65 Kč 
Režie: JAN BALEJ, VLASTA POSPÍŠILOVÁ, AUREL KLIMT, BŘETISLAV 
POJAR / Hrají: Jan Werich, Ota Jirák.

Pohádek není nikdy dost. A navíc, tohle nejsou pohádky 
jen tak ledajaké. Čtyři zbrusu nové pohádky „pro chytré 
děti a chytré dospělé“ z oblíbené knihy Jana Wericha. Kla-
sik animovaného filmu Břetislav Pojar natočil slavný příběh 
maličkého Palečka, plný zvratů a dobrodružství o jeho ces-
tě do světa a zase domů. Pod vedením Aurela Klimta ožijí 
tři navzájem si podobní hrbatí bratři. Hrbáči z Damašku při-
nášejí atmosféru exotického Blízkého východu s pestrostí 
orientálního vypravěčstvím, ale přitom o věcech nám všech 
dobře známých. Vlasta Pospíšilová ve Třech sestrách a 
prstenu vypráví vesnický dekameronský návod o tom, jak 
pro sázku o prstýnek zblbnout tři milující chotě a Jan Balej 
dovolí bratrům Markovi a Koubovi prožít prastarý pohádko-
vý příběh o kouzelném mlýnku, závisti, čertech s originál-
ním vysvětlením jednoho přírodního úkazu v pohádce Moře, 
strýčku, proč je slané? Pokračování „jedničky“ vzniklo opět 
tradiční technikou ruční okénkové animace klasických lou-
tek, ale zároveň nejmodernější technologií obrazového 
záznamu prostřednictvím digitálních fotoaparátů a počíta-
čů, podobně jako například nedávno do kin uvedená Mrtvá 
nevěsta Tima Burtona. Natáčení filmu Fimfárum 2 bylo sym-
bolicky zahájeno přesně v den 100. výročí narození Jana 
Wericha.

Zkrocená hora 
Brokeback Mountain / USA 2005 / 130 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč 
Režie: ANG LEE / Hrají: Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams, 
Anne Hathaway, Randy Quaid, Linda Cardellini, Anna Faris, Kate Mara, 
Roberta Maxwell ad.

Příběh lásky a přátelství od oscarového režiséra Anga Lee-
ho. Film vypráví milostný příběh dvou mladých mužů – ran-
čera a kovboje – kteří se poznali v létě roku 1963 a stali se 
přáteli na celý život. Prožili mnoho radostí i tragédií, díky 
kterým poznali slabost a sílu lásky. Ennis Del Mar (Hea-
th Ledger) a Jack Twist (Jake Gyllenhaal) se seznámí ve 
Wyomin-gu, kde pracují jako kovbojové na hoře Brokeback. 
Brzy se stávají nejlepšími přáteli. Na konci léta jejich práce 
končí a každý jde svou cestou. Ennis zůstává ve Wyomingu, 
kde se ožení s Almou Beers (Michelle Williams), která mu 
porodí dvě dcery. Rodina se protlouká životem s velkými 
těžkostmi. Jack odjíždí do Texasu, kde se zamiluje do krá-
lovny rodea Lureen Newsome (Anne Hathaway). Vezmou 
se a brzy se jim narodí syn. Uběhnou čtyři roky, když Ennis 
dostane od Jacka zprávu, že se chystá navštívit Wyoming. 
Po Jackově příjezdu oba zjišťují, že uplynulá doba na síle 
jejich citu nic nezměnila. V následujících letech se oba 
snaží ze všech sil toto pouto udržet. Zjišťují, že nejdůležitěj-
ší v jejich životech je síla přátelství, lásky a důvěry. Snímek  
Zkrocená hora je jedním z nejžhavějších kandidátů na letoš-
ní Oscara, neboť je nominován celkem v 8 kategoriích.

Důkaz 
Proof / USA 2005 / 99 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65 Kč  
Režie: JOHN MADDEN / Hrají: Gwyneth Paltrow, Hope Davis, Anthony Hop-
kins, Jake Gyllenhaal, Colin Stinton ad.
Věci, které jsou nehmotné, se dají těžko dokázat – rozum, 
láska a víra. Důkaz Johna Maddena tyto věci zkouší. Důkaz 
je podmanivým příběhem o mladé ženě, kterou pronásle-
duje minulost jejího otce a stíny její vlastní budoucnosti. 
Důkaz odhaluje spojitost mezi genialitou a bláznovstvím, 
křehkým přátelstvím mezi otci a dcerami a významem prav-
dy a rodiny. Catherine strávila roky péčí o svého brilantní-
ho, ale rozkolísaného otce, matematického génia jménem 
Robert. V podvečer svých 27. narozenin se musí tato mladá 
dáma poprat  nejen s příjezdem své sestry Claire, se kterou 
si nemá již co říci, ale také s pozorností Hala, otcova býva-
lého studenta, který chce najít v otcových zápiscích základ 
pro svoji hodnotnou práci. Scénář strhujícího dramatu na-
psal David Auburn podle své vlastní knihy, za kterou zís-
kal velké množství ocenění včetně Pulitzerovy ceny. Režie 
se ujal známý britský režisér John Madden (Zamilovaný 
Shakespeare, Mandolína kapitána Corelliho) a do hlavních 
rolí obsadil Anthonyho Hopkinse (Alexander, Lidská skvr-

Naše tipy                 
Štěstí
středa 1. 3. 20.15 hod. 
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Aňa Geisle-
rová ve filmu o zázracích obyčejných lásek.

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

Zkrocená hora 
čtvrtek 2. 3. -  úterý 7. 3. 
Příběh lásky a přátelství od režiséra Anga 
Leeho. Horký favorit Oscarů 2005!

Fajt, Smeykal + Tokyo
pátek 3. 3. 20:30 klub Mír
Pozoruhodné zvukové dobrodružství s pří-
chutí australské exotiky doprovodí hradišťsko-
zlínské uskupení Tokyo.

Rafťáci 
čtvrtek 9. 3. - středa 15. 3
Letní teenagerovská komedie režiséra Karla 
Janáka s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem.

Ostře sledované vlaky
čtvrtek 9. 3. 16:00 hod.
Film natočil Jiří Menzel podle stejnojmenné 
novely Bohumila Hrabala. 

na, Mlčení jehňátek), Gwyneth Paltrow (Svět zítřka, Talen-
tovaný pan Ripley, Zamilovaný Shakespeare) a Jakea Gyl-
lenhaala (Půlnoční míle, Den poté).

Saw 2
USA 2005 / 93 min. / titulky / od 15 let / 75 Kč
Režie: DARREN LYNN BOUSMAN / Hrají: Tobin Bell, Franky G, Dina Meyer, 
Beverley Mitchell, Glenn Plummer, Donnie Wahlberg, Emmanuele Vaugier ad.
Z téhle show se vypadnout nedá. V téhle show se nehla-
suje. V téhle show prostě přežijete, nebo ne. Celosvětový 
úspěch filmu SAW předurčil jeho pokračování. Tentokrát 
si ale producenti nebývale pospíšili a pokračování tady je 
po roce. Detektiv Eric Mason (Donnie Wahlberg) vyšetřu-
je krvavou vraždu a napadne ho, že pachatelem by mohl 
být nechvalně známý masový vrah Jigsaw, jehož totožnost 
(snad) známe z prvního dílu. A detektiv má pravdu, mrzký 
Jigsaw se vrátil. Místo dvou lidí bude ale tentokrát ďábel-
skou hru přinuceno hrát osm obětí... Když se probudí, je jím 
opět přednesena premisa – ten kdo zabije ostatní, zaslouží 
si žít. Souběžně s touto nemilou příhodou se rozjíždí pátrá-
ní po nedopadeném vrahovi Jigsaw, jehož artisticky dopi-
lované scény lidského utrpení opět začínají plnit stránky 
novin. Pozor, Jigsaw tě sleduje...

Rafťáci
ČR 2006 / 104 min. / 80 Kč    
Režie a scénář: KAREL JANÁK / Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří Mádl, Veronika 
Freimanová, Jiřina Jirásková, Milan Šteindler, Oldřich Navrátil, Jiří Lang-
majer  ad.

Letní teenagerovská komedie režiséra Karla Janáka s Voj-
tou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních rolích. Každý z nás 
si vzpomíná na noční můru dospívajícího teenagera, kterou 
je dovolená s rodiči. A když se tato noční můra stane sku-
tečností jen díky nešťastné souhře náhod, je to opravdu k 
vzteku. Dany s Filipem se ale nevzdávají ani v této situaci. 
Celovečerní film Rafťáci je plný smíchu, napětí a trapasů z 
nečekaných situací. Poslední dovolená s rodiči, při které 
kluci zažívají akce, u kterých by rodiče vůbec být neměli. 
Když Dany slíbil Filipovi, že mu pomůže sbalit holku, netušil, 
kolik překážek se jim postaví do cesty. Přestože se postup-
ně musejí vyrovnat s přítomností Danyho rodičů, malého 
brášky Honzíka, přísného instruktora Bořka, objevení dív-
čího vodáckého kurzu nakonec nabídne nepřeberně mož-
ností, jak dosáhnout cíle Filipovy touhy. Co všechno se dá 
na vodě zažít? Koupání, nudu, peřeje, únavu, lásku, zklamá-
ní či opilost. Rafťáci jsou komedií pro mládež, teenagery, 
ale svoje si v něm najde i generace jejich rodičů, kterým se 
po bezstarostnosti prvních lásek už jen stýská..

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 / 88 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

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 Autopilote (Pavel Fajt + Ondřej Smeykal), Tokyo - 100 Kč / 120 Kč  Koncert

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

17.30 Kousek nebe – ČR 2005 / 88 min. / 60 Kč Český lev

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

5. ne 14.30 Václav Čtvrtek - Měsíc knihy - výstava Knihovny BBB Uh. Hradiště - 5. - 31.3 foyer kina Hvězda Výstava

14.30 Hry s terakotou – Práce s modelovací hmotou. Malovásek

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

17.30 Fimfárum 2 – ČR 2006 / 90 min. / 65 Kč

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

6. po 17.30 Zkrocená hora – USA 2005 / 130 min. / 75 Kč Oscar

20.00 Důkaz – USA 2005 / 99 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65 Kč 

7. út 17.30 Zkrocená hora – USA 2005 / 130 min. / 75 Kč

20.00 Důkaz – USA 2005 / 99 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65, 75 Kč ART

8. st 15.30 Motýlí čas – ČR  1990 / 97 min. / přístupný / 16, 26 Kč Bijásek

17.30 Důkaz – USA 2005 / 99 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65 Kč 

20.00 Zkrocená hora – USA 2005 / 130 min. / 65, 75 Kč ART

9. čt 15.30 Výstava ZUŠ – vernisáž výstavy prací absolventů ZUŠ Uherské Hradiště  - 9. 3. - 4. 4. foyer kina Hvězda Výstava

16.00 Ostře sledované vlaky – ČSSR 1966 / 92 min. / na průkazku zdarma Zlatý fond

18.00 Rafťáci – ČR 2006 / 104 min. / 80 Kč

20.00 Saw 2 – USA 2005 / 93 min. / titulky / od 15 let / 75 Kč

10. pá 17.30 Rafťáci – ČR 2006 / 104 min. / 80 Kč

20.00 Saw 2 – USA 2005 / 93 min. / titulky / od 15 let / 75 Kč

20.30 Znouzectnost + Sbíranico (ValMez) -  70 Kč / 90 Kč Koncert

11. so 17.30 Saw 2 – USA 2005 / 93 min. / titulky / od 15 let / 75 Kč

20.00 Rafťáci – ČR 2006 / 104 min. / 80 Kč

12. ne 14.30 Vyrábění šperků pomocí korálků Malovásek

15.30 Sněhová královna – ČR 1976 - 1987 / 75 min. / 16, 26 Kč Bijásek

17.30 Rafťáci – ČR 2006 / 104 min. / 80 Kč

20.00 Saw 2 – USA 2005 / 93 min. / titulky / od 15 let / 75 Kč

13. po 17.30 Rafťáci – ČR 2006 / 104 min. / 80 Kč

20.00 Rafťáci – ČR 2006 / 104 min. / 80 Kč

14. út 17.30 Rafťáci – ČR 2006 / 104 min. / 80 Kč

20.00 Super Size Me – USA 2004 / 100 min. / od 12 let / titulky / 50, 60 Kč ART

15. st 15.30 Babička vypráví pohádku – ČR,  1949 - 1986 / 63 min. / 16, 26 Kč Bijásek

17.30 Rafťáci – ČR 2006 / 104 min. / 80 Kč

20.00 Plechový bubínek – Německo 1979 / 142 min. / od 15 let / titulky / 50, 60 Kč ART

16. čt 16.00 Povídky o bledé luně po dešti – Japonsko 1953 / 94 min. / na průkazku zdarma Zlatý fond

18.00 Bambi 2 – USA 2006 / 76 min. / dabing / přístupný / 65 Kč

20.00 Tygr a sníh – Itálie 2005 / 121 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

17. pá 15.30 Bambi 2 – USA 2006 / 76 min. / dabing / přístupný / 65 Kč Bijásek

filmové premiéry a novinky

Zapomeňte na růžové boa, kroutění zadkem, 
přehnanou gestikulaci, ukňouranou intona-
ci a vůbec na vžité archetypy, jak má vypadat 
homosexuál. Přesto, že u přátel Ennise a Jac-
ka nic z toho neplatí, dojde k lásce. Ang Lee ji 
zasadil do krásné přírody podmalované libo-
zvučnou hudbou, dal nám vědět, že lásce není 
přáno, ať už dobou, předsudky, nechutí nebo 
strachem s tím vyjít na světlo boží a čelit svě-
tu. Láska „přikrytá“ sňatky a dětmi ale nehas-
ne, přestože jak u jejího zrodu, tak v průběhu 
let chybí k jejímu potvrzení a našemu pře-
svědčení o ní události s velkým U...
Kleopatra - www.csfd.cz

Saw 2 je obrovské překvapení. Pokud si myslí-
te, že po výtečné jedničce už není co vymýšlet, 
rychle na to zapomeňte! Pilka dva má ostré 
zoubky a řeže zatraceně rychle! Autorům se 
zázračně podařilo zachovat všechny klady z 
jedničky, zejména pak scénárista zaslouží 
pochvalu, protože (opět-Leigh Whannell) 
vymyslel rafinovaný příběh, který jistě zdrtí 
nejednoho skeptika
Dethmaker - www.csfd.cz



Novinky, Oscar i Český lev 
Březen k vám přichází převážně s nabídkou nových filmů. Dvě z nich se věnují zajímavým tématům. Ať je to příběh matema-
tika (v podání Anthoony Hopkinse) ve filmu Důkaz nebo autorský film Super Size Me, ve kterém režisér a zároveň dob-
rovolník každodenního stravování v jídelnách McDonald’s obrátil kameru proti sobě. (Jeho zajímavá sociálně-společenská 
sonda má dokonce čerstvého domácího napodobitele. Viz projekt Super Špek Me, v němž jeden český chasník právě v 
těchto dnech „obžírá“ domácí kuchyni v roztodivných podnicích a nevídaných porcích.) Měsíci knihy je věnováno znovu-
uvedení slavného Plechového bubínku podle románu Guntera Grasse (ve Zlatém fondu jsou to zase slavné a oscarové 
Ostře sledované vlaky pánů Hrabala a Menzela). Oscarové ambice má i Zkrocená hora - netradiční příběh dvou mužů 
ve westernovém prostředí. Další snímky, které jsou v nominacích na filmovou sošku uvidíte i dalším průběhu března a dub-
na. V té době už také budete vědět, nakolik byl náš výběr favoritů Oscarů i Českých lvů úspěšný. 

Filmová adaptace 
podle Andrzeje Wajdy
Andrzej Wajda, jehož některé filmy, např. Popely, Krajina po 
bitvě a Březový háj. jsou přepisy známých literárních děl, se 
roku 1970 zamýšlí nad reakcí mladého auditoria, která 
ho překvapila při diskusi po premiéře jeho filmu Březový 
háj. Film vypráví o dvou bratech. Jeden ví, že zemře, pro-
tože je smrtelně nemocný. Názory mladých diváků lze 
shrnout do požadavku, aby filmaři pracovali s originál-
ními náměty a 
necizopasili 
na literatuře, 
kterou divá-
kům zcizují 
svým osobi-
tým pojetím 
a filmovým 
ztvárněním. 

„Literatura souvisí 
s intimní, privátní sférou života a proto se nechceme s nikým dělit o 
své duchovní zážitky,“ argumentují mladí diváci. „Máme právo 
na vlastní představivost, chceme se literatury zmocňovat vlastní ces-
tou, vlastnit ji v původní podobě.“ V další charakteristice toho-
to specifického auditoria Wajda říká: „Tuto mládež totálně 
nezajímá umělecká problematika filmu. Forma, její asociace či vazby 
na literaturu a malířství, problémy související s akceptováním, či pře-
konáním starých filmových stylů, problém výrazu a dramaturgie včetně 
vývoje technické stránky filmu – to všechno, co zajímalo mou a o něco 
mladší generaci, co vyvolávalo kdysi vášnivé spory a diskuse, naprosto 
nezajímá mladé lidi v dnešním hledišti. Přitom nemohou říci, že by šlo 
o sníženou citlivost a vnímavost, o jistou nenáročnost vkusu; problém 
nesouvisí ani s nedostatkem vědomostí či informací. Tito mladí lidé 
chtějí jednoduše vidět události, které se opravdu staly a chtějí vidět, 
jak se skutečně staly. Chtějí je vidět v jejich nahé podobě – vylíčené 
prostě a jasně, napínavé a s pravdivostí až krutě bezohlednou. Nepřejí 
si, aby jim byly tyto události zprostředkovány anebo aby byly již urči-
tým způsobem koncipovány. Chtějí slyšet přímá autentická slova, chtějí 
vidět autentická místa zobrazovaných dějů, chtějí být přesvědčováni 
autentickými fakty. Veškeré umělecké jemnůstky a abstraktní úvahy o 
smyslu lidského bytí, stejně jako subtilní analýzy lidské duše a medito-
vání o věčném koloběhu života a přírody, nadšení nad její nepomíjivou 
krásou – vzbuzují u nich averzi, netrpělivost a značnou nedůvěru. Film 
Březový háj, konfrontovaný s tímto novým hledištěm, se stal pro mě 
prubířským kamenem. Musím teď uvážit, kde hledat tematiku pro příš-
tí filmy. Domnívám se že pouze generace tvůrců, kteří jsou vrstevníky 
tohoto auditoria, je s to ukojit jeho žízeň po faktech a událostech. Tak 
jako kdysi moje generace dovedla zodpovědět problémy a otázky, které 
vzrušovaly moje vrstevníky. Budu muset vyvodit svůj závěr z této lekce. 
Uvědomuji si v plném rozsahu, že nevyjdu-li v nejbližší době vstříc tomu-
to auditoriu, ocitnu se vně okruhu zájmů mladých diváků, vně jejich 
potřeb a přirozené fascinace. Budu odsouzen k roli vyprávěče pohá-
dek, které, jestliže se vůbec poslouchají, pak jenom ze sentimentálních 
pohnutek anebo z úcty k někdejším zásluhám jejich autora. Nemám 
jinou volbu, ani jiné východisko: buď se stanu režisérem mladé genera-
ce, nebo budu ignorován a odepsán.“

(převzato z www.artfilm.cz)

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Důkaz 
úterý 14. 3. 20.00 hod.
Proof / USA 2005 / 99 min. 
/ od 12 let / titulky / ŠÚ 
/ 65 Kč  
Režie: JOHN MADDEN / 
Hrají: Gwyneth Paltrow, 
Hope Davis, Anthony Hop-
kins, Jake Gyllenhaal, Colin 
Stinton ad.
Důkaz je snímek, na 
němž si pochutnají pře-
devším filmoví fajnšme-
kři, kteří však nezavrhu-
jí automaticky vše, co 
pochází z Hollywoo-
du. Není to přímo film 
pro náročného diváka, 
Důkaz je velmi srozu-
mitelný takřka každé-
mu, jeho forma však 
všechny nezaujme. 
Pokud se vám ale líbi-
lo kupříkladu drama V 
ložnici, bude pro vás 
Důkaz velmi příjem-
ným zpestřením filmo-
vé nabídky našich kin. 
John Madden dostal 
do rukou kvalitní scé-
nář, a jak se na schop-
ného režiséra sluší a 
patří, s lehkostí nastínil 
témata a otázky týkají-
cí se toho, kterak dokázat cokoliv, ať už lásku či genialitu. 
Neokázalý příběh nabitý emocemi a skvostní herci – to dělá 
z Důkazu velmi kvalitní podívanou.

Zkrocená hora  
středa 8. 3. 20.00 hod.
Brokeback Mountain / USA 
2005 / 130 min. / tit. / 65, 
75 Kč 
Režie: ANG LEE / Hrají: Jake 
Gyllenhaal, Heath Ledger, 
Michelle Williams, Anne 
Hathaway, Randy Quaid, Linda 
Cardellini, Anna Faris ad.
Snímek Zkrocená 
hora provází skandální 
pověst kvůli homosexu-
ální tematice. Skandál 
se ale nekoná, k homo-
sexualitě je tu přistupo-
váno velmi civilně. Film 
se tak řadí k nejinten-
zivnějších milostným 
dramatům z posled-
ních let a nezáleží na 
tom, že oba milenci 
jsou muži. Příběh Zkro-
cené hory je navíc oproštěn o dopady dobových politických 
či celospolečenských událostí, od války ve Vietnamu po 
hnutí hippies. Vypráví čistě o vztahu dvou mužů, kterému 
nemůže zabránit nic včetně jejich rodinných závazků. Jak 
by vypadal příběh stejných hrdinů pohledem okolí? Byli by 
typickými životními zkrachovanci, kteří nikdy nic nedokáza-
li, svým blízkým neuměli nabídnout lásku ani pochopení, a 
byli proto neustále opouštěni. Ennis a Jack sobě navzájem 
nakonec věnovali své životy a všechnu svou lásku, něhu a 
touhu si šetřili pouze pro sebe. Vkrade se myšlenka, mají-li 
snad další antihrdinové filmového plátna nějakou skrytou 
vášeň, pro kterou stojí za to žít a kterou v nich tvůrci nedo-
kázali objevit. Uteklo jim něco, čím se tyto postavy staly pro 
jednoho člověka v svém životě osudově důležití? O spoustě 
z nich se to nikdy nedozvíme, je ale dobře, že osudy Jacka 
Twista a Ennise Del Mara k nim nepatří.

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

Malování    
na terakotu
neděle 5. 3. 14.30 hod

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.

Motýlí čas
středa 8. 3. 15.30
ČR  1990 / 97 min. / přístupný / 16, 26 Kč 
Režie: BŘETISLAV POJAR / Hrají: Kateřina Macháčková, Jaromír 
Hanzlík, Lubor Tokoš, Vlastimil Brodský, Jaroslava Kretschmerová, 
Jiřina Jirásková, Lenka Skopalová, Jan Hrušínský, Alena Kreuzman-
nová, Adam Novák ad.
Půvabná pohádka o chlapci, který se ujal housenky, 
jež se později stala jeho největší kamarádkou...

Vyrábění šperků 
z korálků
neděle 12. 3. 14.30 hod.

Sněhová 
královna
neděle 12. 3. 15.30 hod.
ČR 1976 - 1987 / 75 min. / kreslený / 16, 26 Kč
Režie: M. JÁGR, L. ČAPEK /  Výtvarník: A.Juračková, V. Michlová 
Sněhová královna – Sněhová královna je jednou z 
nejznámějších a nejoblíbenějších pohádek H.Ch. 

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

nuto, že Oskar musí být chlapec, nikoli lilipután. Šťastná vol-
ba padla na Davida Benneta. Snímek získal Zlatou palmu 
na MFF v Cannes ex aequo (s Coppolovou freskou A nyní 
apokalypsa) a Oscara za nejlepší cizojazyčný film. 

Český lev 
2005 

Štěstí
9 nominací
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, Mar-
tin Huba, Jiří Maria Sieber, 
Roman Zach, Zdeněk Raušer, 
Marie Ludvíková ad.
Tatiana Vilhelmová, 
Pavel Liška a Aňa Geis-
lerová ve filmu Boh-
dana Slámy o zázra-
cích obyčejných lásek. 
Nový film režiséra Bohdana Slámy je dojemným příběhem 
o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeros-
te v opravdovou 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 mezinárodních filmových festivalech. Hrdinka příběhu 
Monika se musí rozhodnout, zda obětuje vysněnou cestu 
do Ameriky za svým přítelem, aby se mohla postarat o děti 
svojí nejlepší 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 herec-
kým koncertem obou hlavních představitelů, které doplňují 
skvělými výkony ve vedlejších rolích Aňa Geislerová, Bolek 
Polívka, Simona Stašová, Zuzana Krónerová, Marek Daniel 
a další. Film získal několik zahraničních ocenění. 

Příběhy 
obyčejného 
šílenství
8 nominací 
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 přá-
telé, ale hrají tvrdou 
hru!“ Komediální love 
story o různých podo-
bách lásky. Trojnásob-
ný držitel Českého lva 
Ivan Trojan v komedii 
kultovního scenáristy 
a režiséra Petra Zelen-
ky (Samotáři, Knoflíká-
ři, Rok ďábla). Zelenka 
akcentem na bizarní lid-
ské „úchylky“ navazuje 
na úspěšné Knoflíká-
ře, byť tak činí v méně 
exhibicionistické for-
mě. Tématem nejsou 
jen lidské úlety, ale především samota, často vedoucí prá-
vě k tomu, že člověk začne vybočovat kamsi mimo oblast, 
vágně označovanou jako normální. Film, který vcelku zda-
řile překonává obvyklé nástrahy adaptace divadelní hry, se 
zařadil k českým hitům roku 2005.

Sluneční stát
4 nominace
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 ost-
ravské fabriky - přijdou 
jednoho dne o práci. 
Hrdost jim nedovolí 
rozšířit dlouhou řadu 
nezaměstnaných, a 
tak odkoupí od podni-
ku ojetý náklaďák, aby 
v něm rozjeli vlastní 
podnikání. Na nové 
životní dráze je však 
brzdí nejen chronic-
ký nedostatek peněz, 
ale i vážné problémy s 
manželkami, přítelky-
němi, výchovou dětí a 
vlastní nedokonalos-
tí. Jejich přátelství i rodinné životy tak čeká těžká zkouška… 
Film Sluneční stát vypráví o tom, co všechno může člověku 

Připravujeme
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 Martin Šulík.

Kousek nebe
5 nominací 
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 soudrž-
nosti, která pomáha-
la důstojně přežít. Ve 
zdech komunistického 
kriminálu té doby se 
odehrává příběh křeh-
ké lásky dvou mladých 
lidí. Přestože historic-
ké reálie by tomu moh-
ly napovídat, není Kou-
sek nebe polickým pla-
kátem, ale v první řadě 
milostnou romancí, kte-
rá ukazuje, že láska si 
najde svou cestu všude a i za těch nejdramatičtějších okol-
ností. Prudká povaha a neodbytný pocit vzdoru vůči všemu, 
co se děje kolem nás, přivedly Luboše na lavici obžalova-
ných. 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 jazzu a věčně sálající plamínek rebelství, 

Výstavy

Super Size Me  
úterý 14. 3. 20.00 hod.
USA 2004 / 100 min. / od 12 
let / titulky / 50, 60 Kč
Režie: MORGAN SPURLOCK 
/ Hrají: Morgan Spurlock, 
Bridget Bennett.
Proč jsme tak tlustí? 
Stačí dvě slova: rychlé 
občerstvení. Co by se 
stalo, kdybyste nepo-
zřeli nic jiného než stra-
vu z rychlých občerst-
vení po dobu celého 
měsíce? Filmař Mor-
gan Spurlock se vydá 
na takovou cestu a je to 
ta nejriskantnější pouť 
jeho života. Pravidla? 
Třicet dní nesmí jíst 
nic jiného než co je na 
nabídce McDonald’s, 
stravovat se v tomto 
řetězci třikrát denně, 
musí si objednat vše 
co je v nabídce ales-
poň jednou a musí si 
dát XXL menu, pokud 
je k tomu vyzván. Zatímco Spurlock přežvykuje pod zlatými 
oblouky, sjíždí celou zemi a rozmlouvá s počtem odborní-
ků na rychlé občerstvení, s obyčejnými lidmi a navštěvuje 
školy, firmy a politiky. Spurlockova trýznivá hamburgerová 
dieta ho dovede k fyzické a citové proměně, která vás donu-
tí zamyslet se nad objednávkou dalšího Big Macu. Super 
Size Me je film nabízející nový pohled na jeden z našich 
největších národních zdravotních problémů, na obezitu. 

„Režisér velmi zábavným způsobem obrací kameru na sebe 
a sám se stává předmětem sázky. Díky svižnému střihu se 
mu podařilo natočit divácky velmi vděčný snímek. Nejedná 
se tak pouze o prvoplánovou kritiku slavného fastfoodové-
ho řetězce, ale jde o výpověď o současném životním stylu. 
Jde také o oprášení staré pravdy, že polévka je grunt...“,říká 
Jiří Šebesta z Aerofilms.

Plechový bubínek
středa 15. 3. 20.00 
hod.
Německo 1979 / 142 min. / 
od 15 let / tit. / 50, 60 Kč
Režie: VOLKER SCHLÖN-
DORFF / Hrají: Mario Adorf, 
Angela Winkler, David Ben-
nent, Daniel Olbrychski, 
Andréa Ferréol, Heinz Ben-
nent, Ilse Pagé, Otto Sander, 
Charles Aznavour, Stanislaw 
Michalski, Beata Pozniak ad.
Děj se odehrává v 
letech 1899 - 1945 a 
sleduje osudy postav 
na pozadí proměn 
města Gdaňska, sle-
duje také Oskarův pří-
běh. Oskar má pod-
le Schlöndorfa dvě 
typické vlastnosti své 
doby: odmítání a pro-
test. Brání se účasti 
ve světě dospělých tak 
důsledně, že odmítne 
vyrůst. Protestuje tak 
hlasitě, že jeho hlas 
rozbíjí sklo. Jedním z 
mnoha problémů rea-
lizace bylo obsazení 
hlavní role. Po dohodě 
s autorem bylo rozhod-

Andersena. velice poetickým způsobem vychovává 
děti k odpovědnosti jednoho za druhého a ukazuje 
jakou sílu může mít lidský cit. Pokusníček – Moder-
ní pohádka o rychlozaklínadlech, jež si žádá dnešní 
uspěchaná doba i v pohádkovém světě. Malý tygr – 
Pohádka o malém tygřím strašpytlovi, který se vypra-
vil do světa hledat odvahu.

Babička   
vypráví pohádku
středa 15. 3. 15.30 hod.
ČR,  1949 - 1986 / 63 min. / 16, 26 Kč
Režie: J. KLUGE / Výtvarník: J. Kluge / Pohádka podle Josefa Lady.
Jak se štěňátko učilo plavat – O malém nemotorném 
štěňátku, které bylo nešťastné, že neumí plavat jako 
ostatní zvířátka. Lenora – Příběh líné holčičky, kterou 
její věci naučí pořádku. Cvrček a basa – Jak cvrček 
se svými housličkami roztančí basu. Babička vypráví 
pohádku -  Jak si u Ševců, po Mikešově odchodu do 
města, pořídili nového kocoura, malého Nácíčka

Vyrábění   
plastických 
obrázků
neděle 19. 3. 14.30 hod.

Bambi 2 
neděle 19. 3. 15.30 hod.
USA 2006 / 76 min. / dabing / přístupný / 55, 65 Kč 
Režie: BRIAN PIMENTAL 

Animovaná pohádka Bambi II, v níž se po více než 
šedesáti letech znovu setkáme s Bambim, Velkým 
knížetem, Dupíkem, Kvítkem, Filim, Výrem a další-
mi nezapomenutelnými zvířátky, se odehrává krátce 
poté, co mladý jelení princ ztratí svou maminku a zjis-
tí, že jeho tatínek je ve skutečnosti váženým Velkým 
knížetem. Film, který nese inspirující poselství o odva-
ze, naději a překonání bolesti ze ztráty, vypráví příběh 
o zprvu rozpačitém vztahu mezi hravým srnečkem a 
jeho královským otcem, kteří se společně vydávají na 
nelehkou cestu, na níž vzájemnou snahou překonají 
smutek a najdou v sobě něco krásného a nečekané-
ho: rodinuuálních vychytávek, vtípků a krásně bizarní-
mu herectví strhne i „dospěláky.“

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

Autopilote    
(Fajt+Smeykal),  
Tokyo (Zlín/UH)
pátek 3. 3. 20.30 hod.      100 Kč / 120 Kč

Duo Pavel Fajt (bicí, elektronika, živé smyčky, hlas) 
a Ondřej Smeykal (didgeridoo, elektrodidgeridoo) 
progresivně využívá akustické i elekrifikované didge-
ridoo, hravou i neúprosnou taneční rytmiku bicí 

soupravy, ale zejména dynamiku hráčů. Legendární 
kapela TOKYO byla postavena asi roku 2000 na hlu-
bokých základech další zlínské legendy ÚLET. 

ZNC + support: 
Sbíranico (ValMez)
pátek 10. 3. 20.30 hod.     70 Kč / 90 Kč
Koncert legendární punkrockové kapely Znouzec-
nost plný spontánní, energické a rytmické muziky 
podpoří Sbíranico z Valašského Meziříčí.

Hrabal     vs.  Menzel

Bude tomu čtyřicet let, co režisér Jiří Menzel obdržel 
Oscara za filmovou adaptaci novely Ostře sledované vlaky z 
pera Bohumila Hrabala. Jiří Menzel je vedle M. Forma-
na, V. Chytilové, I. Passera a J. Němce hlavní osobností 
generace filmových režisérů, která do československého 
filmu vstoupila ve druhé polovině 60. let (tzv. nová vlna) 
a dodnes získává svou tvorbou úspěchy nejen doma, ale 
i v zahraničí. Menzelova filmová tvorba je z velké míry 
spjata s Hrabalovou tvorbou literární. Jiří Menzel není 
pouze filmovým, ale i divadelním režisérem, kromě toho 
se věnoval i herectví. Výrazný ohlas doma i v zahraničí 
ale vzbudila především Menzelova filmová tvorba, a to 
pro svou schopnost vyprávět o prostých lidech, z nichž 
někteří podléhají v nerovném zápase s násilím, byrokra-
cií, totalitní zvůlí, a druzí zase svou osobitostí, někdy až 
bizarní originalitou obohacují život kolem sebe. Hrdiny 
svých filmů našel Menzel především právě v díle spiso-
vatele Bohumila Hrabala, autora řady tragikomických 
příběhů všedního dne. Už v roce 1965 Menzel coby prv-
ní samostatnou režii zrealizoval Hrabalovu povídku Smrt 
pana Baltazara pro slavný povídkový film Perličky na dně. Poté 
následovaly Ostře sledované vlaky, s nimiž dosáhl až na zmi-
ňovaného Oscara. „Na to, abych točil Vlaky, jsem kývl dřív, než 
jsem je přečetl. Znal jsem jen úryvek, otištěný v časopise, v němž Zde-
nička Svatá vypráví před vyšetřovací komisí, jak ji pan Hubička razítko-
val. Když se mě pak Václav Nývlt nad rukopisem novely, která tehdy ješ-
tě nebyla vydána, zeptal, jestli to chci dělat, tak jsem hned řekl, že ano, 
protože jsem Hrabala miloval. Později jsem se dozvěděl, že tři režiséři 
přede mnou to odmítli. Měl jsem štěstí, že jsem byl ještě mladý a mohl 
skákat do všeho po hlavě,“ vzpomíná Jiří Menzel. Na začátku 
normalizace dokončil svůj druhý celovečerní film podle 
Hrabalových povídek Skřivánci na niti, který však pro svou 
kritiku komunistické zvůle skončil v trezoru. Hrabal poté 
nesměl psát a Menzel nesměl točit. K divákům se ten-
to film dostal až po listopadu 1989. V obou vzpomína-
ných filmech vytvořil hlavní role neopakovatelným způso-
bem Václav Neckář. Dalším Menzelovým hrabalovským 
filmem jsou Postřižiny, které režisér natočil až za dalších 
více než deset let v roce 1980. Na herecké výkony Mag-
dy Vášáryové, Jiřího Schmitzera nebo Jaromíra Hanzlíka 
asi jen tak nezapomeneme. O tři roky později, v roce 
1982 natáčí Menzel opět další filmovou adaptaci knihy 
Bohumila Hrabala, tentokrát Slavnosti sněženek. Spor dvou 
mysliveckých spolků nad zastřeleným kancem, stejně 
jako Hrušínského i Hanzlíkovo brilantní herectví není tře-
ba příliš připomínat. V současné době se Menzel opět 
k Hrabalovým textům vrátil, natáčí totiž film Obsluhoval jsem 
anglického krále (podle stejnojmenné předlohy), jehož pre-
miéra se přichystána na letošní Vánoce. 

V druhé polovině 
března nabízíme

Filmové premiéry 
16.–19. 3. Tygr a sníh 
Itálie 2005 / Režie: ROBERTO BEGNINI 
16.–18. 3. Bambi 2
USA 2006  / Režie: BRIAN PIMENTAL 
20.–22. 3. Žít po svém
USA 2005 / Režie: LASSE HALLSTROM 
23.–26. 3. Karcoolka
USA 2005 / Režie: CORY EDWARDS 
23.–29. 3. Růžový panter 
USA 2006 / Režie: SHAWN LEVY 
27.–29. 3. Pýcha a předsudek 
Velká Británie 2005 / Režie: JOE WRIGHT 

Zlatý fond 
Čt. 16. 3. 16.00 Povídky o bledé   
       luně po dešti  
Japonsko 1953 / Režie: KENDŽI MIZOGUČI  
Čt. 23. 3. 16.00 Spalovač mrtvol 
ČR 1968 / Režie: JURAJ HERZ

ARTkino 
Út. 21. 3. 20.00 Crash 
USA, SRN 2004 / Režie: PAUL HAGGIS  
St. 22. 3. 20.00 Dějiny násilí 
USA 2005 / režie:  DAVID CRONENBERG
Út. 28. 3. 20.00 Pýcha a 
       předsudek 
VB 2005 /Režie: JOE WRIGHT
St. 29. 3. 20.00 Outsider 
Dánsko, Island 2005 / Režie: DAGUR KÁRI

Bijásek
Ne. 19. 3. 15.30
Bambi 2  
USA 2006 / Režie: BRIAN PIMENTAL  

Další březnové projekce bijásku proběhnou ve spolupráci 
s Knihovnou B.B. Buchlovana v rámci Měsíce knihy.

Václav Čtvrtek  
5. 3. – 31. 3. foyer kina Hvězda
Bijásek v měsíci břez-
nu je cele podřízen 
tématu Měsíc kni-
hy. Ve spolupráci s 
Knihovnou Bedřicha 
Beneše Buchlovana 
v Uh. Hradišti jsme 
připravili nejen pestrý 
výběr převážně adap-
tací pohádek (zejména 
těch H.Ch.Anderse-
na),  ale také výstavu k 
tématu knižní ilustrace a spisovatele Václava Čtvrtka 
(4.4.1911 - 6.11.1976), tvůrce příběhů o loupežníku 
Rumcajsovi, Makové panence, Křemílku a Vochomůr-
kovi a dalších.  

Výstava ZUŠ 
9. 3. - 4. 4. foyer kina Hvězda
Výstava představí práce žáků Základní umělecké 
školy Uherské Hradiště, kteří se v rámci rozšířeného 
vyučování připravují na studium ve školách s výtvar-
ným zaměřením. Dále bude představen fotografický 
projekt žáků ZUŠ Uherské Hradiště oboru Fotogra-
fie pod názvem „Lidská přání“. Černobílé fotografie 

Bubínek svým kontro-
verzním ztvárněním, sil-
nou myšlenkou a hlavně 
podáním mladého Ben-
nenta v hlavní roli, zapadl 
do klasiky naprosto ze 
dne na den. To se stává 
málokdy. Toto velice zají-
mavé a impozantní dílo 
šokovalo svou otevřenos-
tí a bezohledností. Napro-
sto zdařilý výběr mladé-
ho herce byl asi velkým a 
hlavním plusem k úspě-
chu. Nemluvě o Schon-
dorffově režii a sloven-
ské barvité kameře.
Maxi6 – www.csfd.cz

Ostře sledované 
vlaky   
čtvrtek 9. 3. 16.00 hod
ČR 1966 / 92 min. / na prů-
kazku zdarma
Režie: JIŘÍ MENZEL / Hrají: 
Václav Neckář, Josef Somr, 
Vlastimil Brodský, Ferdinand 
Krůta, Jitka Zelenohorská, 
Naďa Urbánková, Libuše 
Havelková, Květa Fialová, 
Pavla Maršálková, Milada 
Ježková, Jiří Kodet, František 
Marek, Jiří Menzel ad.
Film Ostře sledované 
vlaky natočil Jiří Men-
zel podle stejnojmen-
né novely Bohumila 
Hrabala. Děj se ode-
hrává za druhé světo-
vé války, v době, kdy 
se lidské vlastnosti 
projevují stejně jako v 
době hlubokého míru, 
jenom jsou v konfron-
taci s válečným děním 
lépe vidět. Vypráví pří-
běh mladičkého eléva 
Miloše Hrmy, který na 
malé železniční stanici 
přes své milostné pro-
blémy dospívá na práh 
mužství. Napohled 
tradiční vypointova-
ný baladický příběh 
s postavami typizo-
vanými i jejich jmény 
si ponechává všech-
ny atributy Hrabalova 
stylu, včetně humoru, 
konfrontačního střihu 
a latentně všudypřítom-
ného sexu. Téma velké 
epochy konce války je 
zobrazeno pohledem 
malých nevýznamných 
lidí, válka se vlastně 
vyskytuje jen zpro-
středkovaně v mnoha 
detailech, malovaných 
místy nepochybně sur-
realistickou paletou. Patos válečného stroje je konfronto-
ván s pohledem nehrdinských hrdinů, dějiny se sunou dál 
na kolečkách marginálních osudů... Z mnoha ocenění, kterých se 
Ostře sledované vlaky dočkaly, jmenujme alespoň Velkou cenu města Man-
nheimu (1966), Oscara (1967) a státní cenu K. Gottwalda (1968).

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.

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

Ojedinělý to světový jev, 
ta Nová česká vlna. Oje-
dinělý to spisovatel, ten 
Bohumil Hrabal. A oje-
dinělý to film, ty Ostře 
sledované vlaky. Je to 
snímek čistý a krásný, 
srdcervoucí a emotivní. 
A ani trochu patetický, 
rozvleklý či nezábavný. 
Snad jediný té doby, kte-
rý dokázal tak dokonale 
skloubit tragikomickou 
epizodu ze života mladé-
ho sexuálně frustrované-
ho muže s velkým téma-
tem, jako byla sama o 
sobě druhá světová válka. 
Menzel se soustředil na 
tři hlavní body, lépe řeče-
no, dějové epizody jimiž 
jsou právě zmiňované 
sexuální problémy, afé-
ra výpravčího Hubičky a 
válečná sabotáž. Dle mě 
trochu pozměnil původ-
ní zabarvení novely a 
dal více prostoru humo-
ru a poetice. Tak trochu 
vynechal naturalismus 
a jiné zobrazovaní kru-
tých motivů a celé to dílo 
působí trochu epizodně. 
Nicméně na škodu to 
není, právě naopak.
Tsunami X – www.csfd.cz

s jemným humorem poodkrývají kritické postoje ale i 
intimní a tajná přání obyvatel města Uherské Hradiš-
tě. Vernisáž proběhne 9. 3. od 15.30.

1. 3.  Mnichov - 5 nominací
USA 2005 /Režie: STEVEN SPIELBERG  

1. 3, 5. 3.   Karlík a továrna 
     na čokoládu - 1 nominace
USA 2005 / Režie: TIM BURTON

2. - 8. 3.    Zkrocená hora - 8 nominace
USA 2005 / Režie: ANG LEE  

21. 3.        Crash - 6 nominací
USA, SRN 2004 / Režie: PAUL HAGISS

22. 3.        Dějiny násilí - 1 nominace
USA 2005 / Režie: DAVID CRONENBERG

27. - 29. 3. Pýcha a 
     předsudek - 4 nominace
VB 2005 / Režie: JOE WRIGHT 

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

Emoce ždímané po lit-
rech, skvělá kamera, 
skvělý Sláma a jako teč-
ka minimálně pět herec-
kých výkonů s ambicemi 
na Českého Lva. Nejlepší 
a nejpřirozenější český 
film za poslední tři roky.
Kocour – www.csfd.cz

Režisér Petr Zelenka 
už dlouho dokazuje, že 
český film nemusí být 
stále jen o tom samém 
(komunisti jsou zlí, ale 
měli jsme se za nich 
dobře apod.). Ivan Trojan 
je takový malý herecký 
zázrak a troufám si říct, 
že jeden z nejlepších žijí-
cích českých herců vůbec. 
A Příběhy obyčejného 
šílenství jsou sice šílené, 
ale rozhodně ne obyčej-
né. Jsou prostě správně 
zelenkovské...
Lynn – www.csfd.cz

Určitě jeden z nejlepších 
českých (či českosloven-
ských) porevolučních 
filmů - funguje řemeslně, 
vypadá skvěle, ostrav-
ština je o světelné roky 
autentičtější než strašlivá 
pražská lašština v Žela-
rech, dialogy živé a vtip-
né, herci výborní a sym-
patičtí (až na Martinka), 
scénář nezhovadilý, režie 
sebevědomá. Pro Ostra-
váka učiněný požitek, pro 
ostatní skvělý film.
Aiax – www.csfd.cz

Nikolaevův film nemlží, 
nebombarduje diváka 
zbytečnými fakty navíc, 
vychází ze známých sku-
tečností, jen zabalených 
do literárního umění 
Jiřího Stránského. Přijď-
te se podívat na lásku, 
která dřímá v každém z 
nás. Nahlídnete skrz dvě 
mladá srdce do smut-
ných míst v neutěšených 
časech. Ucítíte jejich 
zrychlený tep... 
Katfar - http://web.volny.cz

Jednoznačně, bez 
pochyb - nejlepší film 
roku. Křehký citlivě zfil-
movaný příběh, bez kře-
čovitého emočního vydí-
rání. Heath Ledger před-
vádí velmi dobré herecké 
představení, vše je pod-
barvené skvělou hudbou. 
Kaygen.it – www.csfd.cz

Český lev 2005

Oscar 2005

Parádní, herecky zvlád-
nuté ztvárnění dcery 
matematika, která se o 
svého otce nejen stará, 
ale sdílí i všechno jeho 
nadání, zdravotní problé-
my a pracovní nasaze-
ní.. Vedle ní se skvělým 
výkonem prezentoval 
Anthony Hopkins v roli 
otce. Obsazení víc než 
dobře doplňují Jake Gyl-
lenhaal jako student a 
Hope Davis jako druhá 
dcera. Výtečné komorní 
drama, které asi neza-
ujme každého. Na mne 
mělo dojem stoprocentní 
a od počátku doslova str-
hující! Ano, strhující! Celý 
film má výborné tempo, 
celou stopáž nenudí a 
uběhne dosti rychle. 
Karels - www.csfd.cz

Vtipně a velice sugestiv-
ně natočený dokument, 
který nám na příkladném 
testu (třicetidenní stra-
vování hlavního „hrdiny“ 
pouze u McD) ukazu-
je, jak škodlivé a takřka 
životu nebezpečné jsou 
pochoutky, které v McD 
prodávají. Dokument je 
bohatý i z informační-
ho hlediska, nalezneme 
zde zajímavé statistiky, 
rozhovory a znalostní 
kvízy, které jsou pokládá-
ny náhodným osobám a 
dětem.
Flyer - www.csfd.cz


