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686 01 Uherské Hradiště
telefon: +420 572 553 617
fax: +420 572 553 790
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Pokladna

člen evropské sítě kin

Michal, David
a hezké české
Jak se zdá, tak druhou polovinu září
ovládnou české filmy a čeští hosté. Ještě než se tak ale stane, máte
ale příležitost seznámit i s čerstvými
novinkami zahraničních studií. Po
katastrofickém velkofilmu o jedné
velké lodi a ještě větší mořské vlně
Poseidon přijde taneční romance o
mladém páru baleríny a obráceného
rebela Let´s Dance a očekávané filmové zpracování televizních kriminálek
Miami Vice – v hlavních rolích Jamie
Foxx a Colin Farrell.
Přehlídku nejlepších a divácky nejúspěšnějších domácích snímků zahájí
v premiéře nový počin Jana Hřebejka Kráska v nesnázích. (V září ho díky
tlakům multikin uvádíme bohužel jen
tři dny, ale v říjnu jej budeme reprízovat.) Další českou novinku si nenechte ujít na konci měsíce. K filmu
Věry Chytilové Hezké chvilky bez záruky
sice nepřijede Bolek Polívka nebo
Jana Janěková, ale v pátek 29.9. se
můžete těšit na uvedení filmu z úst
mladého herce, ale hlavně muzikanta a syna slavných rodičů Davida Krause.
(Tentýž večer navíc se svým bandem
zahraje i v klubu Mír). Mezi další filmy naší podzimní minipřehlídky pak
patří tituly Rafťáci, Účastníci zájezdu a Jak
se krotí krokodýli.
V září se však zejména naši mladí
diváci (a jejich rodiče) mohou těšit
ještě na jednoho hosta, totiž populárního Michala Nesvadbu s pořadem Michal na hraní. Ten se sice koná v
sobotu, nicméně nepřehlédněte ani
naši pravidelnou nabídku dětských
a rodinných Bijásků (středa, neděle)
a výtvarných Malovásků (jen neděle). Na
shledanou v kině!
Josef Korvas,
pověřený vedením

Otevřena denně 30 minut
před začátkem
prvního představení.
Informace
a rezervace vstupenek:
tel. i fax: +420 572 553 765
e-mail: pokladna@mkuh.cz

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

15. pá 17.30 Kouzelná chůva Nanny McPhee – USA 2005 / 99 min. / příst. / dabing / 70 Kč
20.00 Poseidon – USA 2005 / 98 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.30 Asfaltowá noc: DJ Przema –Mír - bar /zdarma
Koncert
16. so 15.00 Michal na hraní – 120 Kč (předprodej), 140 Kč (na místě) s průkazkou Bijásku sleva 20 Kč
Bijásek
17.30 Kouzelná chůva Nanny McPhee – USA 2005 / 99 min. / příst. / dabing / 70 Kč
20.00 Poseidon – USA 2005 / 98 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
17. ne 14.30 Hry s plastelínou
Malovásek
15.30 Kouzelná chůva Nanny McPhee – USA 2005 / 99 min. / dabing /60, 70Kč
Bijásek
17.30 Poseidon – USA 2005 / 98 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Poseidon – USA 2005 / 98 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
18. po 17.30 Kráska v nesnázích – ČR 2005 / 110 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč
Best of Český film
20.00 Kráska v nesnázích – ČR 2005 / 110 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč
Best of Český film
19. út 17.30 Kráska v nesnázích – ČR 2005 / 110 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč
Best of Český film
20.00 Kráska v nesnázích – ČR 2005 / 110 + 15 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč
ART
20. st 15.30 Za plotem – USA 2006 / 83 min. / přístupný / dabing / 25, 35 Kč
Bijásek
17.30 Kráska v nesnázích – ČR 2005 / 110 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč
Best of Český film
20.00 Kráska v nesnázích – ČR 2005 / 110 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč
Best of Český film
21. čt 16.00 Tančírna – Francie 1983 / 112 min. / titulky / na průkazku ZF zdarma
Zlatý fond
18.00 Let´s Dance – USA 2005 / 100 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.00 Miami Vice – USA 2006 / 131 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
22. pá
Fantazie v kruzích L. Matuchy, Irsko pohledem P. Dobeše (do 10.10.)
Výstava
17.30 Let´s Dance – USA 2005 / 100 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.00 Miami Vice – USA 2006 / 131 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
23. so 17.30 Let´s Dance – USA 2005 / 100 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
19.00 This Is what I call popular Music vol. 3: The Eccos (A), Bessar Unggas ... - 100 Kč
Koncert
20.00 Miami Vice – USA 2006 / 131 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
24. ne 14.30 Malování, kreslení
Malovásek
15.30 Za plotem – USA 2006 / 83 min. / přístupný / dabing / 25, 35 Kč
Bijásek
17.30 Let´s Dance – USA 2005 / 100 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.00 Miami Vice – USA 2006 / 131 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
25. po 17.30 Miami Vice – USA 2006 / 131 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Zítra nehrajeme! – USA 2005 / 105 + 15 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 55, 65 Kč
ART
26. út 20.00 Miami Vice – USA 2006 / 131 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
27. st 15.30 Krtkova pohádková dobrodružství – ČR 1975 / kreslený / 66 min. / 25, 35 Kč
Bijásek
17.30 Miami Vice – USA 2006 / 131 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Vějíř Lady Windermerové – USA, Španělsko,... 2004 / 93 + 15 min. / od 12 let / titulky / 70, 80 Kč
ART
28. čt 16.00 Faunovo velmi pozdní... + Automat svět - ČR 1983 / 120 min. / na průkaz ZF zdarma, 40 Kč Zlatý fond
18.00 Rafťáci – ČR 2005 / 104 min. / přístupný / 70 Kč
Best of Český film
20.00 Hezké chvilky bez záruky – ČR 2006 / 119 min. / přístupný / 80 Kč
Best of Český film
29. pá 17.30 Rafťáci – ČR 2005 / 104 min. / přístupný / 70 Kč
Best of Český film
20.00 Hezké chvilky bez záruky + delegace: D.Kraus - ČR 2006 / 119 min. / 80 Kč
21.00 David Kraus & band – 120Kč (předprodej), 140Kč, 60Kč (se vstupenkou z filmu Hezké chvilky bez záruky z 29.9.)
Koncert
30. so 17.30 Účastníci zájezdu – ČR 2005 / 113 min. / přístupný / 70 Kč
Best of Český film
20.00 Hezké chvilky bez záruky – ČR 2006 / 119 min. / přístupný / 80 Kč
Best of Český film
1. ne 14.30 Barevné kaňky
Malovásek
15.30 Krtkova pohádková dobrodružství – ČR 1975 / kreslený / 66 min. / 25, 35 Kč
Bijásek
17.30 Jak se krotí krokodýli – ČR 2006 / 112 min. / přístupný / 70 Kč
Best of Český film
20.00 Hezké chvilky bez záruky – ČR 2006 / 119 min. / přístupný / 80 Kč
Best of Český film
2. po 20.00 Hezké chvilky bez záruky – ČR 2006 / 119 min. / přístupný / 80 Kč
Best of Český film
3. út 17.30 Hezké chvilky bez záruky – ČR 2006 / 119 min. / přístupný / 80 Kč
Best of Český film
20.00 Proposition – Austrálie 2005 / 1O4 min. / titulky / 60, 70 Kč
ART

filmové premiéry a novinky

Naše tipy

			

je zachycen osmiletým Conorem, který ho žádá o pomoc
pro něj a jeho matkou Maggie. A přidávají se i další.

Let´s
Dance
čtvrtek 21. 9. - neděle 24. 9.

Každý si zaslouží šanci následovat své sny,
ale někteří lidé mají jen jednu šanci.

Miami
Vice
čtvrtek 21. 9. - středa 27. 9.

Let´s Dance

Step Up / USA 2005 / 100 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: ANNE FLETCHER / Hrají: Channing Tatum, Jenna Dewan, Rachel
Griffiths, Drew Sidora ad.

Dvojice svérázných detektivů, potírající zločin
ve floridské metropoli na filmovém plátně.

Kráska
v nesnázích
pondělí 17. 9. - středa 20. 9.

Nový film scenáristy Petra Jarchovského a
režiséra Jana Hřebejka o věčném rozporu
mezi rozumem a citem. Film plný vypjatých
zvratů i komických a paradoxních rozuzlení se
strhujícími hereckými výkony.

Hezké chvilky
záruky
čtvrtek 28. 9. - středa 4. 10.

Kráska v nesnázích

ČR 2005 / 110 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč
Režie: JAN HŘEBEJK / Hrají: Anna Geislerová, Jana Brejchová, Jiří
Schmitzer, Emília Vášáryová, Martin Huba, Josef Abrhám, Roman Luknár,
Jiří Macháček, Jan Hrušínský, Petr Čtvrtníček ad.
Nový film scenáristy Petra Jarchovského a režiséra Jana
Hřebejka o věčném rozporu mezi rozumem a citem. Stejnojmenná báseň Roberta Gravese inspirovala Jana Hřebejka a Petra Jarchovského k vytvoření milostného příběhu
mladé ženy (Aňa Geislerová) řešící dilema lásky ke dvěma
mužům (Roman Luknár a Josef Abrhám), dilema mezi sexuální závislostí a zajištěnou budoucností pro sebe a své děti,
dilema vztahů ke své matce (Jana Brejchová) a otčímovi (Jiří
Schmitzer) a ke své tchýni (Emília Vášáryová). Film Kráska
v nesnázích je plný vypjatých zvratů i komických a paradoxních rozuzlení se strhujícími hereckými výkony.

Rafťáci

bez

„Každý si zaslouží šanci následovat své sny, ale někteří lidé
mají jen jednu šanci. Tyler Gage je rebel na špatné straně Baltimoru, který má však sen, že se jednoho dne odtud
dostane. Nora je prvotřídní prima balerína, která navštěvuje
v Baltimoru ultra-elitní Marylandskou školu umění, a jediná
věc, která stojí v cestě její jasně zářivé budoucnosti, je najít skvělého tanečního partnera pro své vystoupení. Když
se Tyler kvůli potížím se zákonem dostane do Marylandské
školy umění na veřejně prospěšné práce, je pro všechny
jen drzým outsiderem. Jeho taneční nadání se však nezaNanny McPhee / USA 2005 / 99 min. / přístupný / dabing / 70 Kč
pře a Nora zjistí, že v tomto drsném klukovi je něco víc.
Režie: KIRK JONES / Hrají: Emma Thompson, Colin Firth, Angela Lansbury, Podaří se oběma realizovat své sny? A co láska? NezkomKelly Macdonald, Celia Imrie, Derek Jacobi, Patrick Barlow, Celia Bannerplikuje jim životy?
man, Eliza Bennett, Elizabeth Berrington, Imelda Staunton ad.
Když děti začnou přerůstat rodičům přes hlavu, měli by si
na ně pořídit chůvu. Jenže když nezvladatelné ratolesti zlikvidují sedmnáct pečovatelek v řadě, existuje jediné řeše- USA 2006 / 131 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
ní. Dáma jménem Nanny McPhee, která k výchově neváhá Režie: MICHAEL MANN / Hrají: Colin Farrell, Jamie Foxx, Li Gong, Luis
používat kouzla. Krachujícího majitele pohřebního ústavu Tosar, Eddie Marsan ad.
drží nad vodou jenom štědré příspěvky jeho panovačné tety
Adelaide, která je ovšem rozhodnutá svůj finanční kohoutek
zavřít, pokud se pan Brown do měsíce znovu neožení. Zoufalí muži dělají zoufalé věci, a tak když jeho zlatíčka zvlášť
brutálním způsobem zlikvidují sedmnáctou chůvu, najme
si pečovatelku nejtěžšího kalibru - Nanny McPhee. Dáma,
která vzhledem připomíná mladší sestru Erbenovy Polednice si začne okamžitě sjednávat pořádek, když špinavé triky
dětí, které doposud skvěle fungovaly, s pomocí čar a kouzel obrací proti nim. Ještě kdyby tak dokázala pomoci panu
Brownovi zvládnout nápor vdavekchtivých semetrik a vybrat
si tu pravou, která by ho milovala a přitom zvládla náročnou
prověrku jeho dětí.
Seriál Miami Vice patří k tomu nejlepšímu, co se v osmdesátých letech minulého století objevovalo na televizních
obrazovkách. Dvojice svérázných detektivů, potírající zloThe Poseidon Adventure / USA 2005 / 98 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 70 Kč čin ve floridské metropoli, dokonce výrazně ovlivnila životní
Režie: WOLFGANG PETERSEN / Hrají: Kurt Russell, Richard Dreyfuss,
styl své doby. Jako výkonný producent byl pod tímto dílem
Emmy Rossum, Mark Vogel ad.
podepsán jeden z nejlepších režisérů současnosti - MichaKatastrofický velkofilm. V předvečer oslavy Nového roku se el Mann (Nelítostný souboj, Collateral). Ten se rozhodl
na luxusním zaoceánském parníku Poseidon plující kdesi v natočit filmovou verzi tohoto kultovního seriálu a jeho hlavní
severním Atlantiku rozjíždí zábava v plném proudu. Je jedi- ambicí je, aby byla stejně vlivná a úspěšná. Ricardo Tubbs
nečný, Poseidon je vyšší než dvacetipatrový dům, honosí se (Jamie Foxx) je nebezpečně chytrý chlapík. Společně s part800 kajutami a 13 palubami. Dnešní noc se většina pasažé- nerkou Trudy se mu podařilo vniknout do komunity pašerárů sešla v hlavním tanečním sále aby se bavila a přivítala ků drog, kteří svým zbožím zásobují jižní Floridu, s cílem
Nový rok ve velkém stylu. Pozvedli své číše se šampaňským odhalit grázly zodpovědné za tři odporné vraždy. Ricardo
a kapitán Michael Bradford pronesl přípitek, kapela rozjíždí je polda pracující v utajení. Sonny Crockett (Colin Farrell)
svou verzi písně Auld Lang Syne. Mezitím na horním můst- využívá své bezedné charisma k nepřetržitému flirtování,
ku první důstojník cítí, že se blíží cosi hrozivého. Při ohledá- dokud si během spolupráce s výše zmíněnou skupinou
vání horizontu si toho všimne - zbloudilá vlna - monstrózní pašeráků nezadá s manželkou jejich šéfa. I Sonny je polda
masa vody vysoká přes 30 metrů se valí jako obrovská zeď pracující v utajení. Nejlepší práce v utajení je ta, při které
děsivou rychlostí směrem na parník. V poslední chvíli se můžete na plné pecky zesílit rádio a vlastní život. Náročný
pokusí nasměrovat parník pryč z nejsilnější části vlny aby se případ ale dotlačí Crocketta a Tubbse až na hranici, ktevyhnul největšímu nárazu ale je už bohužel pozdě. Jeden z rá stírá rozdíly mezi zločincem pravým a falešným, obzvlášť
mužů, profesionální hráč Dylan Johns, se raději spoléhá na když se zamilujete do vyvolené nejnebezpečnějšího člověvlastní schopnosti. Ignoruje proto kapitánovy rozkazy a při- ka pod miamským sluncem (Crockettův případ), nebo když
pravuje se najít vlastní cestu z velkého sálu do bezpečí, ale kdosi zaútočí na vaše nejbližší (Tubbsův případ).

Tragikomedie, jak si nelze dělat iluze, v jejímž
středu stojí postava psycholožky Hany, která
se snaží řešit nejrůznější životní situace.

Kouzelná chůva
Nanny McPhee

Miami Vice

Poseidon

Best of český film 2006:

ČR 2005 / 104 min. / přístupný / 70 Kč
Režie a scénář: KAREL JANÁK / Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří Mádl, Veronika
Freimanová, Jiřina Jirásková, Milan Šteindler, Oldřich Navrátil, Jiří Langmajer ad.
Letní teenagerovská komedie režiséra Karla Janáka s Vojtou 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 skutečností 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.

Hezké chvilky bez
záruky

ČR 2006 / 119 min. / přístupný / 80 Kč
Režie: VĚRA CHYTILOVÁ / Hrají: Jana Janěková, Boleslav Polívka, Jana
Krausová, David Kraus, Igor Bareš, Martin Hoffman, Jiří Ornest, Anna
Polívková ad.
Nový snímek Věry Chytilové. Tragikomedie, jak si nelze
dělat iluze, v jejímž středu stojí postava psycholožky Hany,
která se snaží řešit nejrůznější životní situace svých klientů,
mladých i starých, bohatých i chudých, i duchem, do jejichž
spletitých osudů se zapojuje také její vlastní životní příběh.
Autoři chtějí postihnout celý rejstřík současné problematiky
tak, aby v jejich spletité kumulaci vynikla směšnost i hrůza
žabomyší existence mnohých z nás.

Účastníci zájezdu

ČR 2005 / 113 min. / přístupný / 70 Kč
Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / Hrají: Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil
Klepl, Květa Fialová, Jana Štěpánková, Martin Sitta, Pavel Liška, Jaromír
Nosek ad.
Komedie podle románu a scénáře nejpopulárnějšího současného českého spisovatele Michala Viewegha navazuje
na úspěch Románu pro ženy, který se stal nejúspěšnějším
filmem loňského roku. Přátelství, překvapivá setkání, letní
milostná vzplanutí i divoké prázdninové vášně se odrážejí v
příběhu plném humoru a jemné vieweghovské ironie

Jak se krotí
krokodýli

ČR 2005 / 113 min. / přístupný / 70 Kč
Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / Hrají: Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil
Klepl, Květa Fialová, Jana Štěpánková, Martin Sitta, Pavel Liška, Jaromír
Nosek ad.
Komedie podle románu a scénáře nejpopulárnějšího současného českého spisovatele Michala Viewegha navazuje
na úspěch Románu pro ženy, který se stal nejúspěšnějším
filmem loňského roku. Přátelství, překvapivá setkání, letní
milostná vzplanutí i divoké prázdninové vášně se odrážejí v
příběhu plném humoru a jemné vieweghovské ironie.

Bijásek (středa a neděle 15.30), Malovásek

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

(neděle 14.30 hod.)

Michal
na hraní Kouzelná chůva
sobota 16. 9. 15.00 hod.
Nanny
McPhee
neděle 17. 9. 15.30 hod.

Jan Špáta

(25. 10. 1932 - 18.8. 2006)
Existuje začátek, měl by být i
konec. Tak uvažoval dokumentarista, jenž definitivně odešel
osm let poté, co přestal točit.
Jan Špáta rád citoval výrok: „To
vskutku demokratické a dojemné na
životě je, že uplyne.“ A dodával: „Já
to tak vnímal celý život. Ani lítost, ani
strana a vláda nerozhodnou, že člověk
má být mladý. Existuje začátek a měl by
existovat konec.“
Když Špáta na podzim roku 1998 překvapivě ohlásil, že končí
s filmováním, spočítal, že režíroval sto sedm snímků, za něž má
kolem šedesáti cen; na více než třech stovkách dalších pracoval
jako kameraman. Zprvu studoval fotografii a začínal u zpravodajského filmu, takže mohl spojit obraznost a řemeslnou pohotovost se svou láskou k hudbě a s neobyčejným darem citu. „Točil
jsem hlavně filmy o pozitivních věcech a hodných lidech – asi ze stejného důvodu, jako psala Božena Němcová Babičku. Potřebuji dotek toho, co potěší. Potkat
ušlechtilé, činorodé osobnosti je pro mě vzrušující. Falešní hráči a darebáci mě
nezajímají,“ vyznal se v rozhovoru pro MF DNES. Své rozhodnutí
opustit kameru vysvětlil následovně: „Právě o tom jsem vlastně vždycky
točil – o konečnosti života. A navíc mě odjakživa vzrušuje umění odejít.“

ČR 2006 / 120 Kč (předprodej), 140 Kč (na místě) - s průkazkou
Bijásku sleva 20 Kč

USA 2005 / 99 min. / přístupný / dabing / 60, 70 Kč
Když děti začnou přerůstat rodičům přes hlavu, měli
by si na ně pořídit chůvu. Jenže když nezvladatelné
ratolesti zlikvidují sedmnáct pečovatelek v řadě, existuje jediné řešení. Dáma jménem Nanny McPhee,
která k výchově neváhá používat kouzla. Více viz Premiéry na str. 1.

Za
plotem
středa 20. 9., neděle 24. 9. 15.30 hod.

USA 2006 / 83 min. / přístupný / dabing / 25, 35 Kč
Když děti začnou přerůstat rodičům přes hlavu, měli
by si na ně pořídit chůvu. Jenže když nezvladatelné
ratolesti zlikvidují sedmnáct pečovatelek v řadě, existuje jediné řešení. Dáma jménem Nanny McPhee,
která k výchově neváhá používat kouzla. Více viz Premiéry na s. 1.

Malování,
kreslení
neděle 24. 9. 14.30 hod.
Populární dětský bavič Michal Nesvadba rozjasní dětské tváře během svého představení Michal na hraní.
Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může
vybrat, kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty?
Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez
dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce
aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými ze samolepicí pásky. Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly velké
množství nadšených diváků. Tato představení předčila všechny současné projekty pro děti. Můžete čekat
spoustu legrace, soutěží, písniček a dárků. Přijďte si
hrát! Michal bude Vaší hračkou!!!

Krtkova pohádková
dobrodružství
středa 27. 9., neděle 1. 10. 15.30 hod.
ČR 1975 / kreslený / 66 min. / 25, 35 Kč
Další nadílka animovaných příhod nejslavnějšího
krtka s dalšími roztomilými příběhy: Krtek a zápalky,
Krtek a muzika, Krtek a koberec, Krtek hodinářem,
Krtek a karneval, Krtek a buldozer, Krtek a medicína.

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

Asfaltowá noc: David
Kraus & band
pátek 29. 9. 21.00 hod
(předprodej), 140Kč,
DJ
Przema zdarma 120Kč
60Kč (se vstupenkou z filmu Hezké chvilky bez záruky)
pátek 15. 9. 20.30 hod. Mír - bar
Populární DJ Przema opět roztočí ty nejlepší nejen
hip-hopové, ale i r‘n‘b a funky pecky na černých plackách.

This Is what I call

Hudební skladatel, zpěvák, textař a v neposlední řadě
i muzikálový a filmový herec vystoupí poprvé v klubu
Mír se svou hudební skupinou a mnohačetnou dechovou sekcí.

popular Music vol. 3:

The Eccos (A), Plus Minus (SK), Bessar Unggas (VNM), All Skapones (Karviná), Moskvič,
Nohow (UB)
sobota 23. 9. 19.00 hod.

Nová sezóna v plném proudu

Zahájení nové sezóny jednotlivých cyklů je za námi, před námi je však celá řada zajímavých filmových počinů. V ARTkině
uvádíme nový český snímek režiséra Jana Hřebejka Kráska v nesnázích, který sklidil velmi pozitivní ohlasy na letošním MFF
Karlovy Vary (stejně jako i další dva následující zářijové ARTy), kde nakonec také získal Cenu poroty. Dalším ARTovým
snímkem (s poněkud neobvyklým názvem) je Zítra nehrajeme! režiséra Roberta Altmana, film zachycující poslední vysílání
slavné americké rozhlasové show, která má být po třiceti letech zrušena kvůli neodvratné proměně divadla v nové parkoviště. Ve filmu se sešla celá řada hereckých osobností, mimo jiné Meryl Streep, Woody Harrelson či Tommy Lee Jones, takže
se nejspíš bude na co dívat (pozor - hrajeme mimořádně v pondělí!). Vějíř Lady Windermerové je název posledního zářijového
představení filmového klubu, v němž se přeneseme do třicátých let 20. století, abychom se pobavili nad výstižnými a vtipnými bonmoty Oscara Wildea na téma ženy a muži. Možná jste si už všimli novinky v ARTu, totiž že od září předchází každé
artové projekci krátký předfilm. Září je věnováno nedávno zesnulému českému dokumentaristovi Janu Špátovi, jehož krátký film Poslední dějství můžete zhlédnout před každým ARTem druhé poloviny září. Naviděnou u zajímavých snímků.

Kráska
v nesnázích
úterý 19. 9. 20.00 hod.

Hry
s plastelínou
neděle 17. 9. 14.30 hod.

100 Kč

Opět další z pravidelných ska/punkových akcí na
Míru. Tentokrát se představí rakouští Eccos, slovenští Plus Minus a v neposlední řadě i několik domácích kapel.

Těšte se: 6.10. Hrátky Gymnázia UH, 7.10. Slet bubeníků, 14.10. Wickeda (BUL), 21.10. Polemic (SK), 28.10. Priessnitz, ...

Výstavy

Výtvarná umění FMK (UTB Zlín)
- výstava studentských prací
1. 9. – 21. 9. foyer kina Hvězda

Výstava k zahájení vysokoškolského studia v UH (UTB Zlín). Výstavu pořádá Fakulta multimediálních komunikací
UTB ve Zlíně ve spolupráci s Městským Úřadem Uherské Hradiště a Městskými kiny Uh.Hradiště.

Výstavy fotografií:
Ladislav Matucha - Fantazie v kruzích
Irsko
pohledem Pavla Dobeše
22. 9. - 10. 10. foyer kina Hvězda

Společná fotografická výstava. Ladislav Matucha nás zavede do světa abstraktních kruhovitých makrofotografií.
Krajinnými snímky Pavla Dobeše poputujeme do Irska bičovaného mořem i větrnými bouřemi, na druhé straně i
laskaného teplým Golfským proudem, díky němuž má tento ostrov víc jak 40 odstínů zeleně.

Připravujeme

o jejich poslední společné vystoupení a proto všichni hrají a zpívají jako o život. Skvělé herecké obsazení, strhující
pěvecké výkony a svižný humor jsou důvody proč si tento
snímek nemůžete nechat ujít. Robert Altman, jednaosmdesátiletý vitální režisér, byl letos oceněn Oscarem za celoživotní dílo. Na svém kontě má filmy jako: M-A-S-H (1975),
Nashville (1975), Hráč (1992), Prostřihy (1993), Gosford
Park (2001) nebo Company (2003).Film Zítra nehrajeme! byl uveden na letošním Berlinale a získal prestižní ocenění čtenářů Berliner Morgenpost.
Diváci jej mohli také vidět na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes. Byl
představen také na letošním MFF v Karlových Varech.

ČR 2005 / 110 min. / od 15
let / ŠÚ / 70, 80 Kč
Režie: JAN HŘEBEJK /
Scénář: Petr Jarchovský /
Kamera: Jan Malíř / Hudba:
Aleš Březina, Radůza a Glen
Hansard / Hrají: Anna Geislerová, Jana Brejchová, Jiří
Schmitzer, Emília Vášáryová, Hřebejkovi se podařilo
Josef Abrhám, Jan Hrušínský, natočit současný film, který
Petr Čtvrtníček ad.
narozdíl od Horem pádem
Nový film scenáristy nechce řešit žádné závažné
Petra Jarchovského a společenské otázky. A to
režiséra Jana Hřebej- je dobře. Základní zápletka o věčném rozporu ka filmu sice je romantická,
mezi rozumem a citem. ale to, jak je napsaná, povystředa 27. 9. 20.00 hod.
Stejnojmenná báseň šuje jednoduchý příběh o
A
Good Woman /USA, Španěl(Kráska v nesnázích)
moderní Popelce někam
sko, Itálie 2004 / 93 min. /
Roberta Gravese inspiod 12 let / titulky / 70, 80
rovala Jana Hřebejka jinam. Poprvé jsem měl u
Kč
a Petra Jarchovského Hřebejkova filmu pocit, že
k vytvoření milostného nesleduji nějaký slepenec
Režie: MIKE BARKER / Scépříběhu mladé ženy vtipných a závažných scénář: Howard Himelstein (pod(Aňa Geislerová) řešící nek, ale že sleduji příběh
le hry Oscara Wilda) / Kamedilema lásky ke dvěma živé bytosti, která filmem
ra: Ben Seresin / Hudba:
plynule
proplouvá,
a
úměrmužům (Roman LukRichard G. Mitchell / Hrají: Velice nenápadný film. Pro
nár a Josef Abrhám), ně tomu se i vyvíjí. Už žádní
Helen Hunt, Scarlett Johans- mě největším překvapením
dilema mezi sexuální charakterově čistí hrdinové
son, Milena Vukotic, Tom Wil- roku. O filmu jsem neslyzávislostí a zajištěnou poškození dobou, ale obykinson, Stephen Campbell ad. šel ani „ň“ a divadelní hru
budoucností pro sebe čejná dívka řešící jednodu„Pokušení, sex, skan- jsem bohužel neznal, o
a své děti, dilema vzta- chý, ale naprosto zásadní
hů ke své matce (Jana problém. Celý film v poddály ... Každý svatý má to víc jsem sse však bavil.
Brejchová) a otčímo- statě stojí na dialozích a
minulost. Každý hříš- Scénář je pln inteligentnívi (Jiří Schmitzer) a ke
ník má budoucnost. ho humoru a duchaplných
monolozích.
své tchýni (Emília VášáHelen Hunt a Scarlett dialogů. Režie je spíše
ryová). Film Kráska v Anais - www.csfd.cz
Johansson v romantic- rutiní ale přesto řemeslně
nesnázích je plný vypjavytříbená, která na sebe
tých zvratů i komických a paradoxních rozuzlení se strhující- ké komedii podle před- nechce strhávat na sebe
lohy
Oscara
Wilda.
mi hereckými výkony. Ocenění: Cena poroty na MFF Karlovy Vary.
pozornost, což je samoSvůdná lvice salónů,
zřejmě dobře. Helen Hunt
paní Erlynne (Helen
je výborná, ale i tak je ve
Hunt), má kvůli nesčetstínu bravůrního Toma
ným aférkám mezi Wilkinsna, jehož předchozí
Pozor! pondělí 25. 9. 20.00 hod.
newyorskou sme-tán- divadelní kariéra viditelně
A Prairie Home Companion /
kou poněkud pochyb- znát, zejména v jeho herecUSA 2005 / 105 min. / od 12
nou pověst. Aby unikla kém kumštu. Je to možná
let / titulky / ŠÚ / 55, 65 Kč
dluhům, odlétá na ital- příliš odvážné, ale dlě mě
Režie: ROBERT ALTMAN /
skou riviéru. Doufá, že si Wilkinson ukradl tento
Scénář: Garrison Keillor /
zde díky svému neodo- film jenom pro sebe. V průKamera: Edward Lachman /
latelnému šarmu najde běhu příběhu se dočkáme i
Hrají: Meryl Streep, Woody
mezi místními aristokra- několika zvratů, které jsou
Harrelson, Tommy Lee Jones,
ty štědrého „společní- už jenom milou třešničkou
Lindsay Lohan, Lily Tomlin ad.
ka“. Ani pomluvy, které na dortu.
Radio, jak jste ho nikdy Ještě jsem neviděla film
přílet paní Erlynne proCheGuevara - www.csfd.cz
neviděli. Zatím posled- nabitý tolika hereckými
vázejí, nedokáží zabráhvězdami,
ve
kterém
by
ní snímek režiséra a
nit dobrosrdečnému
producenta Roberta však žádná z nich neměla
lordu Augustovi (Tom Wilkinson), aby se do ní beznadějně
Altmana Zítra nehra- hlavní roli, neboť ta patří
zamiloval. Ona si však již vyhlédla svou další oběť – ženajeme! nás zavede na old-fashion varieté, ktetého, ale velmi bohatého Američana Roberta Windermera
jeviště divadla, kde ré se ten večer odehrává
(Mark Umbers), který rychle podléhá jejímu kouzlu. Když
se odehrává poslední naposledy a tak je třeba
se Windermerova důvěřivá a nezkušená manželka Meg
den slavné rozhlasové se s ním patřičně rozlou(Scarlett Johansson) dozví o manželově začínající milostshow. Ústřední dvoji- čit. Dojemné, veselé, smutné aférce, rozhodne se k velmi ráznému opatření: odhodit
ci zpívajících kovbojů né...výborné. Marlowovsvou nevinnost a o manžela bojovat Erlynninými zbraněmi.
Dustyho a Leftyho si ský detektiv Kevin Kline,
Její jednání bude mít pro všechny zúčastněné nečekané
bravurně vystřihli Wo- Harrelson-Reilly dvojka
důsledky... Romantickou komedii Vějíř lady Windermerové
ody Harrelson a John k pohledání, andělsky
natočil podle předlohy Oscara Wilda režisér Mike Barker.
C. Reilly. V rolích ses- svůdná Virginia Madsen,
Děj se odehrává ve 30. letech 20. století na slunečném
ter Johnsonových, kte- mámovská Meryl Streep...
pobřeží italské riviéry. Hlavní roli svůdné paní Erlynne si s
ré zpívají svůj duet, uvi- ti všichni tvoří neodolalehkostí zahrála držitelka Oscara Helen Hunt (Lepší už to
díme Meryl Streepo- telnou „rodinu“, když je
nebude, Po čem ženy touží). Roli mladé Meg Windermere
vou a Lily Tomlinovou. sledujete, máte pocit, že
získala Scarlett Johansson (Ztraceno v překladu – nominaVšichni účinkující se k sobě patří od jakživa, že
ce na Zlatý Glóbus, Ostrov). Lorda Augusta ztvárnil slavza ta léta velmi dobře spolu tu show denodenně
ný britský herec Tom Wilkinson (Batman začíná, Věčný svit
znají, proto není nou- dělají. Viva Altman!
neposkvrněné mysli). Film již byl s velmi kladným ohlasem uveden na
ze o slovní přestřelky a Lynn - www.csfd.cz
letošním 41. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary.
břitký humor. Jde totiž

Vějíř Lady
Windermerové

Poslední
dějství
předfilm u kina ART 19. - 27.9.
ČR 1970 / 15 min.
Režie, scénář, kamera: JAN ŠPÁTA / Hudba: Luboš Fischer.
Další ze Špátových esejů, v němž se zamýšlí nad životem,
stářím a smrtí. Film volně navazuje no optimističtější snímek Respice finem (1967). Je rovněž věnován starým a
osamělým ženám, které však tentokrát tráví poslední období svého životo v domově důchodců, kde převládá rezignace a smutek.
„Jeden z důležitých motivů mých filmů je konečnost. Života a tím pádem i lidského konání, zajímá mě konečnost práce i motiv umění odejít. Konečnost
života je něco jako přístavní láska. Když námořník na ostrově ví, že 30. června jeho loď odplouvá a že je zamilovaný, má obrovskou šanci zažít velikou
lásku. Jakmile člověk ví, že jednou zvedne kotvy, neustále ho to motivuje,
aby se snažil objevit něco pozitivního. Tak se chystám i na to stáří, není to
nic veselého, ale já si myslím, že v každé fázi života jsou stíny i pozitiva.“
Jan Špáta, Reflex

V první polovině
října nabízíme
Best of český film 2006:
28. 9. - 4. 10. Hezké chvilky bez
záruky
ČR 2006/ Režie: VĚRA CHYTILOVÁ

1. 10.

Jak se krotí krokodýli

ČR 2006/ Režie: MARIE POLEDŇÁKOVÁ

Filmové premiéry

5. – 11. 10. Prachy dělaj člověka

ČR 2006 / Režie: JAN KULHAVÝ

5. – 10. 10. Rozchod
USA 2006/ Režie: PEYTON REED

ARTkino

Út. 3. 10. 20.00 Proposition
USA 2005 / Režie: ROBERT ALTMAN

St. 4. 10. 20.00 Hezké chvilky
bez záruky
ČR 2006/ Režie: VĚRA CHYTILOVÁ

Bijásek

Ne 1. 10. 15.30
Krtkova pohádková dobrodružství

ČR 1975/ Režie a výtvarník: ZDENĚK MILLER

St 4. 10. 15.30
Auta

USA 2006 / Režie: JOHN LASSETER

Ne 8. 10. 15.30
Tajemství oceánu

VB, Německo 2003/ Režie: Andy Byatt, A. Fothergill

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Slet bubeníků 2006

Pavel Fajt (CZ) I David Koller (CZ) I Alan Vitouš (CZ) I
Miloš Vacík (CZ) I Mohamed Bangoura (Austrálie)
I Ondřej Smeykal (didjeridoo - CZ) I Yumiko (zpěv - Japan)
I Roman Holý (CZ) I Ephramin Goldin (Canada)

7. 10. od 19.30 I kino Hvězda UH I 180/210 Kč

Zítra nehrajeme!

Od 1. 9. nová sezóna!!!

Nová
sezóna
Bijásku,
ARTu a

Pořiďte si průkaz a využívejte výhod členství v Bijásku,
ARTu či Zlatém fondu (slevy
na představení, prémiové
projekce zdarma, informace
o chystaných programech
mailem ad.). Více info na
letácích nebo na webu
http://mkuh.cz/index.php?id=registrace

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Tančírna
čtvrtek 21. 9. 16.00 hod.
Le Bal /Francie 1983 / 112
min. / titulky / na průkazku ZF
zdarma
Režie: ETTORE SCOLA / Scénář: Ettore Scola / Kamera:
Ricardo Aronovich / Hudba:
Vladimir Cosma / Hrají: Etienne Guichard, Régis Bouquet,
Francesco de Rosa, Arnault
Lecarpentier, Liliane Delvalová, Martine Chauvinová, Danielle Rochardová, Nani Noelová, Aziz Arbia, Marc Berman,
Genevieve Rey-Penchenatová, Michel Van Speybroeck,
Rossana di Lorenzo, Michel
Toty, Raymonde HeudelineoTak tenhle snímek si
vá, Anita Picchiariniová, Oliřadím hodně vysoko.
vier Loiseau, Monica ScatPostihnout padesátiletiniová ad.
tou historii nejen jedné
Snímek Tančírna zpro- země; představit půlstředkovává divákovi stoletý vývoj populární
intenzivní pocit míje- hudby a tanečních styjícího času a historie, lů; rozehrát vztahy mezi
ve kterém se prolíná jedinci; nechat působit
„malý“ osobní život pra- lásku, nenávist, sympatie,
videlných návštěvníků závist; představit hrdiny,
jedné typické pařížské, sraby i převlékače kabápředměstské tančírny s tů..., a to vše bez jediběhem „velkých“ dějin. ného slova a v jediném
Film je natočen úplně prostředí - klobouk dolů i
beze slov. Divákovi ale s parukou.
vše mistrně zprostřed- Apokar - www.csfd.cz
kovává pomocí syntézy
hudby, tance, pantomiJe to možná nadsazené,
my, masek a kostýmů.
ale myslím si, že Ettore
V několika epizodách,
Scola dosáhl umění staodehrávajících se v
rých mistrů z němé éry
rozpětí takřka padesá- (Dreyer, Murnau, Chati let (1936-83), jsou plin). Velice zábavná a
v Tančírně připomenu- vtipná koláž padesátiletéty významné momenty ho období jedné pařížské
z minulosti Francie a tančírny. Jestli to je muzispolu s ní vlastně i celé kál, tak je to jeden z nejEvropy. K popularitě lepších muzikálů.
snímku přispívají čet- Block - www.csfd.cz
né a charakteristické
melodie oněch časů, včetně šansonů Edith Piaf a písniček
Beatles. Originální koncepci tanečního vyprávění převzal
známý italský režisér Ettore Scola z pantomimického divadelního představení, uváděného pařížským Le Théatre du
Campagnol v roce 1981. Do filmových rolí byli obsazeni
přímo herci úspěšné divadelní adaptace, neboť sehranost
kolektivu byla v tomto případě zárukou celosvětového úspěchu filmu. Mimo jiné inspirovala i vznik představení brněnského Divadla v 7 a půl.

Faunovo
velmi
pozdní odpoledne
+ bonus: Automat svět
čtvrtek 28. 9. 16.00 hod.
ČR 1983 / 100 + 20 min. / od
12 let / na průkazku ZF zdarma, ostatní 40 Kč
Režie: VĚRA CHYTILOVÁ /
Scénář: Věra Chytilová, Ester
Krumbachová / Kamera: Jan
Malíř / Hudba: Miroslav Kořínek, Jiří Stivín / Hrají: Leoš
Veľmi jednoduchučký děj
Suchařípa, Libuše Pospíširozvinutý spojenou krelová, Vlasta Špicnerová, Jiří
ativitou režisérky a spoHálek, Ivan Vyskočil, Franti- luscénaristky E. Krumšek Kovařík, Alena Ambrová, bachovej výrazne získal
Ivana Chýlková ad.
na kvalite práve nadstavKomediálně laděný film bou. Či už ide o výtvarné
V. Chytilové Faunovo riešenie záberov prírody,
velmi pozdní odpoled- Prahy podfarbené hudne, natočený na motivy bou s výraznou Stivínopovídky Jiřího Brdečky, vou píšťalkou, alebo o
lze označit jako gro- vykreslenie tragikomicteskní moralitu. Zachy- kosti počínania donjuana
cuje výjevy ze života mierne za zenitom. Skvestárnoucího elegána le a nezabudnuteľne ho
a svůdce mladých dí- stvárnil Leoš Suchařípa.
vek, který ze strachu Zánik a zúfalstvo osamepřed stářím a smrtí se nia utopené v odoznievazoufale snaží urvat, co júcej vlne rozkoše sa vari
se ještě dá. Postupně nikde tak pekne neposi však uvědomuje, že darilo ukázať. Okrem
jeho počínání je marné uvedeného ma nadchla i
a bláhové, že ve svém opilecká scéna v závere
filmu, ktorá ozaj nemá
životě spíše ztrácel,
chybu. Chytilová bola v
než získával. A tak se z
80. rokoch (a koncom
Fauna, na první pohled
70.) v plnej forme a filšarmantního a úspěšmy z tohoto obdobia sú
ného muže, stává tra- podľa mňa jej najsilnejgikomická figura zby- ším tvorivým obdobím.
tečného člověka. ČloRadko - www.csfd.cz
věka se slabošským
charakterem, který po celý život chtěl jen brát a dostávat,
aniž příliš riskoval. Jeho životní styl, úzkostlivě uzavřený do
soukromí, je zdánlivě přitažlivý, ale jak sám hrdina zjišťuje,
ústí do samoty a prázdnoty. Autorky scénáře V. Chytilová
a E. Krumbachová usilovaly o jakousi moderní commedii
dellřarte. Vrstvením komediálních i vážných situací odkrývají hlubší jádro příběhu, jímž je právě téma stáří a zmarněného života. Ve formálním vyjádření zůstává režisérka věrna svému rukopisu. Kromě něj dominuje snímku obrazové
zachycení Prahy a vynikající herecký výkon L. Suchařípy.
Jako bonus uvedeme zfilmovanou povídku Bohumila Hrabala Automat svět, kterou Věra Chytilová přispěla (spolu
s Janem Němcem, Jiřím Menzlem, Evaldem Schormem a
Jaromilem Jirešem) do povídkového filmu Perličky na dně.

Ettore Scola: Zítra bude pozdě

Věra Chytilová

(* 10. 5. 1931)
„Všichni, kdo pracují
ve filmovém průmyslu, studují film, anebo
mají filmy prostě jen
rádi, musí míst obrovskou radost z toho,
že během několika
posledních let došlo k
významnému pokroku
v oblasti rekonstrukce a konzervace filmového materiálu. A můžeme jen doufat v další úspěchy, které teprve
přijdou. Máme dnes pádné důvody věřit, že dlouhodobé
zachování filmového obrazu i zvuku je zajištěno. Kulturní poklady kinematografie jsou podle všeho uchráněny
před neúprosným zubem času. Zároveň máme ovšem i
důvod k zoufalství, když vidíme, jak málo se dnes dělá
pro předávání a obohacování historických vědomostí
mladším generacím. Mladí lidé, ovšem bez vlastního přičinění, jakoby trpěli určitým druhem historické a kulturní
Alzheimerovy choroby. Školy, učebnice a také televize
jakoby zapomínaly bojovat právě se zapomínáním. Stále více se zdá, že historické povědomí mladých lidí je
zatemňováno revizionizmem a „novými pohledy na dějiny“ a zároveň je nahrazováno jinými, často předpojatými
a falešnými, vědomostmi. Tímto způsobem jsou ovšem
nadcházející generace odsouzeny k trvalé ztrátě povědomí o minulosti, bez něhož nebudou umět zacházet s
přítomností. Uvědomme si jen, jak mocně knihy a filmy
formovaly celé generace a jejich vzdělání! Pro ty, kteří vyrostli ve 20. století, byl film zdrojem fantastických
zážitků a životně důležitých podnětů, které usnadňovaly vztah mezi jednotlivcem a kulturně společenskou realitou. Kinematografie pochopitelně nemůže měnit běh
světových dějin, ale může a musí napomáhat člověku
pochopit jeho dobu. Je proto nesmírně důležité, aby
byl tento nezbytný prostředek vědění zpřístupňován
zejména mladšímu publiku. Na setkání, které se 7.12.
2002 uskuteční v Římě, budou mít spisovatelé a režiséři, členové Evropské filmové akademie, jedinečnou příležitost vyzvat zástupce Evropské komise, Evropského
parlamentu a vlád jednotlivých států, aby vydali zákon
začleňující filmovou výchovu do učebních osnov základních i středních škol jako povinný předmět. Bude-li politická vůle založit tento nový vyučovací předmět zřetelná
a podaří-li se zajistit dostatečné finanční a organizační zázemí, neměl by už být problém vybudovat učební
plán vizuální výchovy a podporovat vzdělávání učitelů.
Snad zažijeme vzkříšení emocí a dojmů vyjádřených filmem a vzestup kritického povědomí, tak důležitého pro
pochopení skutečnosti, že svět je obsáhlejší, závažnější
a tajemnější, než jak nám ho ukazuje nevelká televizní
obrazovka.“

(* 2. 2. 1929)
Věra Chytilová se narodila 2. února 1929 v
Ostravě. Dva roky studovala architekturu na
Vysoké škole technické v Brně. Poté odešla
do Prahy. Pracovala
jako kreslička, laborantka,
manekýnka.
Posléze působila na
Barrandově, začínala zde v typicky ženských profesích
- jako klapka, skriptka a nakonec asistentka režie. Pro
studium na FAMU se rozhodla až ve svých sedmadvaceti letech. První dáma českého filmu po začátcích ovlivněných metodou cinéma verité - středometrážní filmy Strop
(1961) a Pytel blech (1962) a celovečerní film O něčem jiném
(1963) - natáčí stylizované Sedmikrásky (1966) a filosofické
podobenství Ovoce stromů rajských jíme (1969). Podílela se
i na povídkovém snímku Perličky na dně (povídka Automat
Svět). Po několikaleté nucené tvůrčí odmlce realizovala
Hru o jablko (1976), kde stejně jako v dalších filmech Čas je
neúprosný (1978), Panelstory aneb Jak se rodí sídliště (1979), Kalamita (1981), Chytilová Versus Forman (1981), Faunovo velmi pozdní
odpoledne (1983), Praha - neklidné srdce Evropy (1983, dokument),
Vlčí bouda (1986), Šašek a královna (1987), Kopytem sem, kopytem
tam (1988), Mí pražané mi rozumějí (1991) a Dědictví aneb kurvahošigutntag (1992) předvedla schopnost osobitého pohledu na realitu a snahu inovovat zaběhlé filmařské postupy. V roce 1997 natočila černou komedii Pasti, pasti, pastičky, poté film Vyhnání z ráje (2001), Pátrání po Ester (2005) a
nyní právě přichází do distribuce její nový snímek Hezké
chvilky bez záruky (2006). Věra Chytilová je šéfkou katedry
na FAMU. V roce 1993 o Věře Chytilové natočila Irena
Pavlásková dokument v rámci cyklu GEN. V roce 1992
jí bylo uděleno francouzské vyznamenání Rytíř umění a
literatury. V roce 1998 převzala z rukou prezidenta Václava Havla Medaili za zásluhy. V létě 2000 pak získala
na MFF Karlovy Vary Zvláštní cenu za dlouholetý přínos
světové kinematografii.

Italský režisér ETTORE SCOLA na úvod konference ZÍTRA BUDE POZDĚ
věnované filmové výchově (6.12. 2002 Řím).

„Jako žena sice vycházím ze svých zkušeností, ale přitom pokaždé mi
jde hlavně o téma. Ovšem na povrchu musí být dostatečně atraktivní
příběh. Většina filmů dnes dělá z diváků jen voyeury; já bych je však
ráda přiměla k uvažování o vlastních problémech. Říkáte, že jsem na
muže zlá, ale třeba právě po zhlédnutí Faunova velmi pozdního odpoledne za mnou někteří muži chodili a nadšeně vykřikovali: Ano, já jsem
Faun! Například jeden řezník ani nechtěl zaplatit: „Kvůli Faunovi nic!“
Pravda, někteří muži byli na film naštvaní, prý se jim jejich manželky
smály, že jsou přesně stejní hypochondři jako hrdina filmu. Jenže ten
film je ve skutečnosti nejen o tom, ale o něčem docela podstatnějším:
o stárnutí, o marné snaze zastavit čas, o strachu ze smrti, o tom, co
jsme vlastně se svým životem udělali.“
Věra Chytilová - rozhovor pro Týdeník Rozhlas
(http://www.radioservis-as.cz/archiv/3100/31titul.htm)

