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listopad

Xavier, Marta a 
Buchty k tomu

Máme pro vás aj americké, aj nea-
merické (španělský Volver Pedra Al-

modovara) filmy. Aj dětské až rodin-
né (Mravenčí polepšovna, V tom 
domě straší), aj sportovně-adrenali-
nový (Extrémní svahy), aj hitovkový 

s tů jednů herecků superstár (World 
Trade Center), aj dvě vracečky 

pro ty, co zatím nestihli (Kráska v 
nesnázích, Piráti z Karibiku 2)

Ale nejen filmem živ jest člověk kul-
turní... S tímto vědomím jsme vám 

připravili i další nadílku (vánoce se 
blíží ;o).  Rozhodně zajímavý bude 
premiérový koncert objevu letošní 

hudební scény, Xaviera Baumaxy 
(18.11.), či dvě představení Buchet 
a loutek (25.11.), jednoho z nejlep-

ších současných divadelních sou-
borů. A z dalších možných zážitků 
věnujte pozornost také návštěvě 

režisérky Marty Novákové u fil-
mu Marta (21.11.) a dalšímu roční-

ku Britského semináře.

Josef Korvas, 
ředitel 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

Mravenčí  
polepšovna 
Ant Bully /USA 2006 / 89 min. / přístupný / animovaný / dabing / 65 Kč  
Režie: JOHN A. DAVIS / V českém znění: Jitka Ježková, Zbyšek Pantůček, 
Dagmar Čárová, Ladislav Županič, Jan Battěk, Dana Batulková ad.
Animovaný film Mravenčí polepšovna vypráví moudrý a vře-
lý příběh o desetiletém chlapci, který se vydává na pozo-
ruhodnou cestu. Lucas Nickle se nedávno přistěhoval 
do města, je bez přátel a děti ze sousedství jej neustále 
ponižují a šikanují. A on si pak své frustrace vybíjí na mrave-
ništi ve dvoře. Jednoho dne mu však mravenci odplatí stej-
nou mincí. Použijí kouzelný lektvar a už i tak malý Lucas se 
po jeho požití zmenší do velikosti mravence a je nucen žít v 
mravenčí kolonii. Lucas si pomalu zvyká na neobvyklé život-
ní podmínky a přitom se učí přátelství, soucitu, týmové práci 
a věrnosti. Zároveň získává na odvaze a sebevědomí. Jeho 
nové dovednosti však budou brzy vystaveny zkoušce, neboť 
jeho noví přátelé jej vyzývají do boje na obranu mraveniš-
tě před jistým zničením, o které usiluje místní deratizátor. 
Na trávníku před domem Nickleových se schyluje k epické 
bitvě na život a na smrt.... 

Extrémní svahy 
First Descent / USA 2005 / 110 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč   
Režie: KEMP CURLY, KEVIN HARRISON / Hrají: Shaun White, Shawn Far-
mer, Terje Haakonsen, Nick Perata, Hannah Teter ad.

Sjezd na hraně života. Pět nejlepších prknařů světa, hory, 
adrenalin, riziko ... Pět nejlepších snowboardistů světa přijíž-
dí na Aljašku, kde se koná extrémní závod ve snowboardingu. 

Své síly změří v nejnepřístupnějším terénu – až na samých 
vrcholcích zasněžených aljašských hor. Během příprav na 
první sjezd se skupina sbližuje, poznává své životní příbě-
hy, odlišné názory. Začínají vznikat přátelství, ale také riva-
lita. Každý z nich má k závodu jiný důvod... Extrémní svahy 
vypráví o revolučním a kontroverzním vzestupu snowboardin-
gu, který v 80. a 90. letech změnil tvář zimních sportů. Snow-
boarding se postupně stává celosvětovým fenoménem. Pěti-
ci snowboardistů si ve filmu zahráli skutečné hvězdy toho-
to sportu. Jedním z nich je např. Terje Haakonsen – trojná-
sobný mistr světa nebo Shawn White – vítěz na U-rampě na 
ZOH v Turíně. Díky účasti profesionálních prknařů nepoužil 
režisér ve filmu žádné speciální efekty ani kaskadéry. Veške-
ré záběry extrémních sjezdů jsou skutečné.

Volver 
Španělsko 2006 / 120 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč  
Režie: PEDRO ALMODÓVAR / Hrají: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola 
Dueñas, Blanca Portillo, Yohana Cobo ad.
Novinka známého španělského režiséra s půvabnou hereč-
kou Penelope Cruz v hlavní roli. V současném Madridu 
existuje spousta živých čtvrtí, kde přistěhovalci z různých 
španělských provincií sdílejí své sny, životy a osudy s celou 
řadou dalších etnických skupin. Film Návrat vypráví příběh 
žen ze tří různých generací, které v tomto prostředí díky 
své dobrosrdečnosti, odvaze a nezměrné vitalitě přežívají 
všechny nástrahy života - občas dokonce i samotnou smrt. 
Jsou jimi Raimunda, která je vdaná za nezaměstnaného děl-
níka a má dospívající dceru, její sestra Sole, která se živí 
jako kadeřnice, a jejich matka, která i se svým manželem 
uhořela. Duch matky se zjeví nejprve své sestře a poté Sole 
- přestože těmi, s kým má dosud nevyřízené záležitosti, jsou 
Raimunda a její sousedka Agustina. Tak začíná příběh, kte-
rý je stejně složitý jako jednoduchý a stejně dojemný jako 
krutý. 

World Trade  
Center 
USA 2006 / 129 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč  
Režie: OLIVER STONE / Hrají: Nicolas Cage, Michael Pena, Maria Bello, 
Maggie Gyllenhaal, Jay Hernandez, William Mapother ad.
Jako první 11. září 2001 zareagovali na volání o pomoc z věží 
Světového obchodního centra a když se obě zřítily, zůsta-
li uvězněni v jejich troskách. Policisté Will Jimeno (Micha-
el Pena) a John McLoughlin (Nicolas Cage) na rozdíl od 
svých kolegů jako zázrakem přežili, ovšem zaživa pohřbeni 
pod šesti metry sutě. Přestože se navzájem nemohli vidět, 
slyšeli se a vzájemně si dodávali odvahu. To jim zachráni-
lo život. Od svobody je totiž dělilo nekonečných dvanáct 
hodin, po které se k nim dostávali záchranáři. Skutečný pří-
běh dvou mužů, kteří jako poslední vyvázli živí z inferna Svě-
tového obchodního centra, vypráví drama Olivera Stonea 
World Trade Center. „Jsme úplně obyčejní lidé, ale spousta 
úplně obyčejných Američanů ten den dělala to nejlepší, co 
bylo v jejich silách. Jsem strašně rád, že je můžeme repre-
zentovat právě my dva,“ říká Will Jimeno, který společně se 
svým parťákem působil během natáčení jako odborný kon-
zultant. Režie snímku se ujal držitel tří Oscarů Oliver Stone. 
Pro jednoho z nejkontroverznějších tvůrců současnosti ale 
tentokrát nebyla klíčová „výbušnost“ tématu, ale kvalita scé-
náře Andrey Berloff. „Je to jeden z nejlepších scénářů, jaký 
se mi dostal do rukou. Objevil se jako blesk z čistého nebe, 
podobně jako onen den,“ říká Oliver Stone.

Hadi v letadle 
Snakes on a Plane / USA 2006 / 105 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč  
Režie: DAVID R. ELLIS / Hrají: Samuel L. Jackson, Julianna Margulies, 
Nathan Phillips, Rachel Blanchard, David Koechner ad.
Na palubě letadla ale veze klec s těmi nejjedovatějšími 
hady. Sean Jones (Nathan Phillips) se náhodně stane svěd-
kem vraždy prominentního žalobce z Los Angeles, který 
zahyne rukou známého gangstera Eddie Kima. Sean je 
jediným člověkem, který může potvrdit spáchání zločinu a 
umožnit tak, aby se díky jeho svědectví tento nebezpečný 
zločinec dostal na doživotí za mříže. Aby k tomu došlo, musí 
se Sean v doprovodu agenta FBI Nevilla Flynna (Samuel 
L. Jackson) dopravit do Los Angeles a tam svědčit před 

Naše tipy                 
Extrémní svahy
čtvrtek 16. 11. - neděle 19. 11.
Pět nejlepších snowboardistů svě-
ta přijíždí na Aljašku, kde se koná 
extrémní závod plný adrenalinu.      . 
 
Zuřící býk 
čtvrtek 16. 11.
Robert De Niro ve své životní roli boxera 
střední váhy. Na doplnění k nedávné premiéře 
filmu Skrytá identita režiséra M.Scorseseho. 
  
Volver   
úterý 21. 11. -  pátek 24. 11. 
Novinka režiséra Pedra Almodóvara (Mluv s 
ní, ...). Osudy žen tří generací v současném 
Španělsku. V hlavní roli Penelopé Cruz. 

World Trade Center 
čtvrtek 23. 11. - středa 29. 11.
Skutečný příběh dvou mužů, kteří jako 
poslední vyvázli živí z inferna Světového 
obchodního centra. 
 
V tom domě straší!  
neděle 26. 11. - středa 29. 11.
Zaklepejte s námi na dveře záhadného 
domu! Animovaný strašidelný příběh odváž-
né trojice dětí.

soudním dvorem. Do letadla, kterým cestuje se však Kimo-
vě bandě podaří dostat stovky jedovatých hadů všech tvarů 
a velikostí a ti mají být v příhodný čas po vzlétnutí vypuštěni 
do letadla a způsobit katastrofu. Jakmile se dostanou do 
prostoru pro pasažéry, začíná pravé peklo, při němž skoro 
všichni umírají bolestivou smrtí. Chtějí-li zbývající pasažéři 
přežít přímý útok hadů, musí se semknout a bojovat společ-
ně. Nemohou však ovlivnit, zda je ve výšce 10 km nad zemí 
nepotká i nějaká mechanická závada, způsobená hady ...
 

V tom domě straší!  
Monster House / USA 2006 / 91 min. / přístupný / animovaný / dabing 
/ 70 Kč  
Režie: GIL KENAN / V českém znění: Petr Neskusil, Oldřich Hajlich, Rozita 
Erbanová, Jaroslav Kaňkovský, Jana Mařasová, Radek Hoppe ad.
Zaklepejte s námi na dveře záhadného domu! Dvanáctile-
tý DJ Walters tráví většinu času přemýšlením o domě sta-
rého pana Nebbercrackera na protější straně ulice, se 
kterým podle jeho názoru rozhodně není něco v pořád-
ku. Svědčí o tom přinejmenším to, že v polorozpadlém 
domě se neustále záhadně ztrácejí věci - zatoulané bas-
ketbalové míče, tříkolky, hračky i domácí zvířata. Co se 
pak asi muselo stát paní Nebbercrackerové? Je den před 
Halloweenem a DJ se se svým kamarádem Chowderem 
(Buřtem) dostal do ostré hádky s panem Nebbercrac-
kerem - o další míč, který skončil na jeho trávníku a byl 
záhadně vtažen do útrob starého domu, už nechtějí přijít. 
Když se pak dům pokusí spolknout i jejich novou kama-
rádku Jenny a nikdo jim nechce uvěřit, že má určitě něco 
za lubem, nezbývá jim, než se vydat na vlastní průzkum. 

Pro ty, co dosud nestihli...

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. Stej-
nojmenná báseň (Kráska v nesnázích) Roberta Gravese 
inspirovala Jana Hřebejka a Petra Jarchovského k vytvoření 
milostného příběhu mladé ženy (Aňa Geislerová) řešící dile-
ma lásky ke dvěma mužům (Roman Luknár a Josef Abrhám), 
dilema mezi sexuální závislostí a zajištěnou budoucností 
pro sebe a své děti (Adam Mišík a Michaela Mrvíková), dile-
ma 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 paradox-
ních rozuzlení se strhujícími hereckými výkony. Ocenění: Cena 
poroty na MFF Karlovy Vary. 
 

Piráti z Karibiku: 
Truhla mrtvého 
muže
Pirates of the Caribbean: Dead Man‘s Chest / USA 2006 / 151 min. / pří-
stupný / titulky  / 70 Kč
Režie: GORE VERBINSKI / Hrají: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira 
Knightley, Bill Nighy, Stellan Skarsgård, Jack Davenport, Kevin McNally ad.
Kapitán Jack je zpět... a s ním i Will Turner, Elizabeth 
Swann a celá řada nových i dobře známých postav, které 
se vrací na plátna kin v druhém dílu velkolepé ságy Pirá-
ti z Karibiku. V hlavních rolích se znovu představí Johnny 
Depp, jemuž role Jacka Sparrowa vynesla nominaci na 
Oscara, Orlando Bloom a Keira Knightley. V tomto dob-
rodružném a velkolepém pokračování, které vzniklo opět 
pod vedením producenta Jerryho Bruckheimera a režiséra 
Gorea Verbinskiho, je kapitán Jack Sparrow znovu lapen 
ve spletité síti záhrobních intrik. Prokletí Černé perly se 
mu sice podařilo zlomit, avšak nyní musí se svou posád-
kou čelit mnohem děsivější hrozbě - ukáže se, že Jack se 
upsal krví legendárnímu Davymu Jonesovi, který je vlád-
cem oceánských hlubin a kapitánem tajemné lodi, jíž se v 
rychlosti a schopnosti rychlého zmizení nedokáže vyrovnat 
žádná jiná. Pokud se Jackovi nepodaří z dohody vyvázat, 
bude nucen strávit celý posmrtný život jako Jonesův otrok.

15. st 15.30 Mravenčí polepšovna – USA 2006 / 89 min. / přístupný / animovaný / dabing / 55, 65 Kč Bijásek

17.30 Nabít a zabít – USA 2005 / 109 min / od 15 let / titulky / 70 Kč

20.00 Nabít a zabít – USA 2005 / 109 min / od 15 let / titulky / 70 Kč

20.00 Invaze barbarů – Francie, Kanada 2003 / 100 min. / titulky / od 12 let / 45, 55 Kč / Hvězdička ART

16. čt 15.30 Mravenčí polepšovna – USA 2006 / 89 min. / přístupný / animovaný / dabing / 65 Kč

16.00 Zuřící býk – USA 1980 / 129 min. / titulky / na průkazku zdarma, ostatní 40 Kč Zlatý fond

17.30 Extrémní svahy – USA 2005 / 110 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč / Hvězdička

20.00 Kráska v nesnázích – ČR 2005 / 110 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč

17. pá 15.30 Mravenčí polepšovna – USA 2006 / 89 min. / přístupný / animovaný / dabing / 65 Kč

17.30 Extrémní svahy – USA 2005 / 110 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Kráska v nesnázích – ČR 2005 / 110 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč

20.30 Karkas Session No.XI: Debustrol, Shaark, Tortharry... – 120, 140 Kč Koncert

18. so 15.30 Mravenčí polepšovna – USA 2006 / 89 min. / přístupný / animovaný / dabing / 65 Kč

17.30 Extrémní svahy – USA 2005 / 110 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 

20.00 Kráska v nesnázích – ČR 2005 / 110 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč

20.30 Xavier Baumaxa – předprodej 70 Kč, na místě 90 Kč Koncert

19. ne 14.30 Tečkovaná kresba (práce s tuší) Malovásek

15.30 Mravenčí polepšovna – USA 2006 / 89 min. / přístupný / animovaný / dabing / 55, 65 Kč Bijásek

17.30 Extrémní svahy – USA 2005 / 110 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Kráska v nesnázích – ČR 2005 / 110 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč

20. po 20.00 Kráska v nesnázích – ČR 2005 / 110 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč

21. út 17.30 Volver – Španělsko 2006 / 120 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Volver – Španělsko 2006 / 120 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička

20.00 Marta (+ Spát a spát) - za účasti režisérky - ČR 2006 / 77 min. / od 12 let / 60, 70 Kč  ART

22. st 15.30 Hledání Země Nezemě – V.Británie, USA 2004 / 101 min. / titulky / přístupný / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Volver – Španělsko 2006 / 120 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč 

20.00 Volver – Španělsko 2006 / 120 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč ART

23. čt 16.00 Vysoké podpatky – Španělsko, Francie 1991 / 112 min / titulky / na průkazku zdarma Zlatý fond

18.00 Volver – Španělsko 2006 / 120 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.15 World Trade Center – USA 2006 / 129 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

24. pá 17.30 World Trade Center – USA 2006 / 129 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

20.00 Volver – Španělsko 2006 / 120 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč 

25. so 15.30 Divadlo Buchty a loutky: Žabák Valentýn – předprodej 40 Kč, na místě 60 Kč
Malá scéna 

Slov. divadla

17.30 Hadi v letadle – USA 2006 / 105 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč 

19.30 Divadlo Buchty a loutky: Tibet - tajemství ... – předprodej 90 Kč, na místě 110 Kč Malá scéna

20.00 World Trade Center – USA 2006 / 129 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč 

20.30 BASSTA FIDLI! vol. 2: djs prior, drsh, iDro + guests, vjs husha... – 50 Kč Party

26. ne 14.30 Přírodní koláž (vlepování přírodnin do polystyrenu) Malovásek

15.30 V tom domě straší! – USA 2006 / 91 min. / přístupný / animovaný / dabing / 60, 70 Kč Bijásek

17.30 World Trade Center – USA 2006 / 129 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

20.00 Hadi v letadle – USA 2006 / 105 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

27. po 17.30 V tom domě straší! – USA 2006 / 91 min. / přístupný / animovaný / dabing / 70 Kč

20.00 World Trade Center – USA 2006 / 129 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

28. út 15.30 V tom domě straší! – USA 2006 / 91 min. / přístupný / animovaný / dabing / 70 Kč

17.30 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže – USA 2006 / 151 min. / přístupný / titulky / 70 Kč

20.15 World Trade Center – USA 2006 / 129 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

29. st 15.30 V tom domě straší! – USA 2006 / 91 min. / přístupný / animovaný / dabing / 60, 70 Kč Bijásek

17.30 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže – USA 2006 / 151 min. / přístupný / titulky / 70 Kč

20.15 World Trade Center – USA 2006 / 129 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

30. čt 16.00 Na sever Severozápadní linkou – USA 1959 / 136 min. / od 12 let / titulky / na průkazku zdarma, 60 Kč Zlatý fond

20.00 Cesta domů –Čína 1999 / 87 min / přístupný / 50, 60 Kč

Zlatá éra českého filmového plakátu  - 30.11 - 31.12. Výstava

britský seminář

- plošná annonce

www.seminare.acfk.cz

Britský humor 
v britském filmu

XII. Seminář 
britského 

filmu
30.11. - 3.12. 2006

Uherské Hradiště

MEDIA · PROGRAM EVROPSKÉ UNIE

filmové premiéry a novinky



Seminář britského filmu se blíží
Druhou polovinu listopadu načneme snímkem Invaze barbarů kanadského režiséra Denyse Arcanda, který u nás vstoupil do 
povědomí svým dřívějším snímkem Ježíš z Montrealu. Více se o tvůrci můžete dozvědět v říjnovém čísle časopisu A2 (věno-
vanému kanadskému filmu), jehož bezplatné výtisky jsou dosud k dispozici u pokladny kina. O pár dnů později přijede 
režisérka Marta Nováková představit svůj film Marta. Dva roky psaný scénář filmu vznikal pod pedagogickou taktovkou 
Karla Kachyni (a také za dohledu Saši Gedeona). Film se nepřímo hlásí k jeho filmu Kočár do Vídně. Další artovým filmem je 
nový snímek Volver v současné době nejznámějšího španělského tvůrce Pedra Almodóvara. Dva roky po úspěšném retru 
Špatná výchova se španělský režisér a scenárista vrací do přítomnosti a zároveň skládá poctu kraji i ženám svého dětství v 
hořce komediálním dramatu. A protože jde o pravdu zajímavého tvůce, setkat se s jeho tvorbou můžete i ve Zlatém fondu 
prostřednictvím filmu Vysoké podpatky. Přelom listopadu a prosince je už každoročně vyhrazen zimnímu Semináři britského filmu, 
který se tentokrát bude pohybovat ve vodách britského humoru. Chybět nebude samozřejmě ani předpremiéra filmů Projek-
tu 100 - 2007, hororový kinolektorát Martina Jirouška či projekce nápaditých britských videoklipů v cyklu Antenna UK. 

Laco Deczi:  
Obrazy
2. 11. – 26. 11. foyer kina Hvězda
Výstava obrazů slavného jazzmana, který ve vzácných 
chvílích volna mezi komponováním, koncertováním 
a natáčením také maluje. Šokuje především svými 
náměty – ty jsou hlavní silou Lacových kreací. Pracuje 
jak s fantasmagorickými vizemi, tak s recesním nazírá-
ním na současnkost kolem sebe.

DIVA DIVAS 
DIVAM
2. 11. – 26. 11. foyer kina Hvězda
Společná výstava osmi fotografek v rámci Čtenářské 
konference 2006, kterou organizuje SPŠ Uh.Hradiště. 
Tématem konference je „Žena jako osobnost v umění“. 
Autorkami fotografiíí jsou: Markéta Bendová, Zuzana Blochová, 
Bára Krejčová, Bára Kuklíková, Dita Lamačová, Martina Novozámská, 
Veronika Zapletalová, Zuzana Zbořilová.

Vysoké podpatky    
čtvrtek 23. 11. 16.00 hod.
Španělsko, Francie 1991 / 
112 min / titulky / na průkaz-
ku zdarma  
Režie: PEDRO ALMODÓVAR 
/ Scénář: Pedro Almodóvar 
/ Kamera: Alfredo Mayo / 
Hudba: Gil Evans, Nino Ferrer, 
Agustín Lara, Ryuichi Saka-
moto, Gaby Verlor / Hrají: 
Victoria Abril, Marissa Pare-
desmová, Miguel Bosé, Ped-
ro Diez Del Corral, Feodor 
Atkine, Ana Lizaran, Rocio 
Muňoz, Mairata O‘Wisiedo, 
Bibí Andersen ad.
Melodramatická černá 
komedie s kriminální 
zápletkou kořeněnou 
Freudem, ve které jsou 
city, emoce a vášně 
hýbatelem dění. Mezi 
zpěvačkou vracející se 
po dlouhém zahranič-
ním pobytu do Madridu 
a její 27-letou dcerou, 
manželkou bývalého (a 
co nejdříve znovuopě-
tovného) matčina milen-
ce Manuela, panuje 
napětí kvůli společné 
lásce k jednomu muži 
a přetrvávající Rebec-
čině frustraci z matčina 
hysterického a egois-
tického chování. Měsíc 
po jejich setkání je Manuel zavražděný, podezřelé jsou 
obě, plus jeho milenka Isabela. Smrtelně nemocná matka 
na sebe bere čin, ke kterému se ve vysílaní přizná dcera-
televizní hlasatelka (médiím zprostředkujícím komunikaci je 
věnována až obsesivní pozornost). Almodóvarsky bizarní a 
vášnivý, možná trochu zdlouhavý film. Moderní provokativní 
režisér-autodidakt rozbíjí kodex tradiční španělské morál-
ky a vnáší do mateřské kinematografie nová témata a nové 
vidění (kromě jiného humorný nadhled, dynamiku, bezpro-
střednost, režisérskou vynalézavost). Fabulování probíhá 
navzdory zákonům pravděpodobnosti jako souhra náhod, 
nejistot a falešných stop. Ocenění: Cézar 1993 pro nejlepší zahranič-
ní film, MFF Gramado 1992 - Nejlepší film a nejlepší hrerečka, Nominace na 
Zlatý glóbus 1992 pro nejlepší zahraniční film ad.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Invaze barbarů 
středa 15. 11. 20.00 
hod. (*)
Les Invasions barbares / 
Francie, Kanada 2003 / 100 
min. / titulky / od 12 let / 
45, 55 Kč
Režie: DENYS ARCAND / Scé-
nář: Denys Arcand / Kame-
ra: Guy Dufaux / Hudba: 
Pierre Aviat / Hrají: Rémy 
Girard, Stéphane Rousseau, 
Dorothée Berryman, Louise 
Portal, Marie-Josée Croze, 
Dominique Michel ad.
Montrealský univerzit-
ní profesor Rémy sot-
va překročil padesátku, 
když je hospitalizován s 
příznaky těžkého zdra-
votního kolapsu. Ré-
myho bývalá žena Loui-
se zatelefonuje dospě-
lému synovi Sébastie-
novi, který v Londýně 
dělá kariéru jako byz-
nysmen. Přestože si s 
autoritativním otcem 
nikdy nerozuměl, přile-
tí Sébastien i s manžel-
kou, aby pomohl matce 
a podpořil nemocného. 
Po vyšetření, které syn 
zařídí v americkém Bal-
timoru, je ortel jasný: 
Rémy má neoperovatelný rakovinný nádor v mozku a umírá. 
Sébastien se snaží otci zpříjemnit poslední okamžiky. Začí-
ná invaze barbarů do světa zlostného a zoufalého muže, 
který naprosto není smířený se smrtí… Ocenění: Oscar 2003, MFF 
Cannes 2003 - 2 ceny, MFF Toronto 2003 - nejlepší kanadský film ad.

Marta  
(+ účast režisérky)
úterý 21. 11. 20.00 hod.
ČR 2006 / 77 min. / od 12 let / 
 60, 70 Kč
Režie: MARTA NOVÁKOVÁ / 
Scénář: Jan Coufal a Marta 
Nováková / Kamera: Matěj 
Cibulka / Hrají: Petra Špalková, 
Jan Novotný, Vojtěch Štěpánek, 
Tomáš Pavelka, Viktor Fatka, 
Jan Novák, Lukáš Vydržal ad.
Drama o lásce, životě 
a smrti. O vůli přežít a 
o schopnosti porozu-
mění mezi lidmi, kte-
rým pro to scházejí 
předpoklady. Je válka. 
Je jedno která, neboť 
to nic nemění na tom, 
že se lidé podezříva-
jí, nenávidí, zabíjejí. 
Osud - nebo náhoda? -  
svede dohromady otce 
a syna ze samoty upro-
střed lesů se zraně-
nou nepřátelskou špi-
ónkou. Všichni tři se 
tak ocitnou na prahu 
nové války, války o to 
horší, protože nevyhlá-
šené, skryté. Války, kte-
rou mají sami v sobě. 
Psychologické drama 

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

Mravenčí  
polepšovna 
středa 15. 11. 15.30, neděle 19. 11. 15.30 hod.
USA 2006 / 89 min. / přístupný / animovaný / dabing / 55, 65 Kč 
Režie: OHN A. DAVIS / V českém znění: Jitka Ježková, Zbyšek Pantůček, 
Dagmar Čárová, Ladislav Županič, Jan Battěk, Dana Batulkov ad. 

Lucas Nickle se přistěhoval do města a děti ze sou-
sedství ho neustále šikanují. Svůj vztek si pak vybíjí 
na mraveništi. Jednoho dne mu ale mravenci použijí 
kouzelný lektvar a Lucas se po jeho požití zmenší do 
jejich velikosti.. Více ve Filmových premiérách.

Tečkovaná kresba
neděle 19. 11. 14.30 hod.
Práce s tuší dle vlastní fantazie.

Hledání Země 
Nezemě 
středa 22. 11. 15.30 hod.
V.Británie, USA 2004 / 101 min. / titulky / přístupný / 25, 35 Kč 
Režie: MARC FORSTER / Hrají: Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie, 
Freddie Highmore, Dustin Hoffman ad.
Věřte svým snům. Příběh plný kouzel a fantazie 
inspirovaný životem Jamese Barrieho, autora dět-
ského hrdiny Petera Pana. Film sleduje tvůrčí cestu 
J.M.Berrieho ke ztvárnění Peter Pana, od jeho prv-

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

O posledním listopadovém (resp. prvním prosincovém) pro-
dlouženém víkendu se v Uherském Hradišti uskuteční už 
12. ročník Semináře britského filmu. Letošní seminář bude 
věnován především velké a bohaté tradici typického brit-
ského humoru - vedle klasických filmových komedií můžete 
vidět i nejslavnější britské sitcomy. Nedílnou součástí semi-
náře bude i první projekce celé kolekce filmů Projektu 100 

- 2007 (http://www.projekt100.cz) a v doprovodných akcích pak 
další pokračování britského horroru a nejnovější britské 
hudební klipy projektu ANTENNA UK. Podrobný program i 
detaily o akreditaci jsou k nalezení na webu akce: 
http://www.seminare.acfk.cz/

Část programu je jako každoročně také letos přístupná i 
veřejnosti (tj. na jednotlivé vstupenky). V případě zájmu o 
větší počet filmů ale rozhodně doporučujeme akreditaci.

Program projekcí 
pro veřejnost:

Čt. 30. 11. 16.00  Na sever  
         Severozápadní  
         linkou
USA 1959 / Režie: ALFRED HITCHCOCK  
Čt. 30. 11. 20.00  Cesta domů
Čína 1999 / Režie: ZHANG YIMOU
Pá. 1. 12. 10.30   Cléo od pěti  
         do sedmi
Francie 1969 / Režie: AGNES VARDOVÁ
Pá. 1. 12. 14.30   Taxidermia
Maďarsko 2006 / Režie: GYÖRGY PÁLFI
Pá. 1. 12. 17.00   Třetí muž
VB 1949 / Režie: CAROL REED
Pá. 1. 12. 20.00  Tristam Shandy
VB 2005 / Režie: MICHAEL WINTERBOTTOM
Pá. 1. 12. 22.00  Černý humor  
         v britském filmu
Pá. 1. 12. 22.00  Antenna UK vol.2
VB 2006 / Režie: různí (videoklipy)
So. 2. 12. 14.30  Zvedá se vítr
VB 2006 / Režie: KEN LOACH
So. 2. 12. 17.00  Ryba zvaná Wanda
VB 1988 / Režie: CHARLES CRICHTON, JOHN CLEESE
So. 2. 12. 20.00  Tsotsi
JAR 2005 / Režie: GAVIN HOOD
So. 2. 12. 20.00  Kultovní horrové  
         komedie
VB / Režie: různí
So. 2. 12. 22.00  Pat Garret a  
         Billy Kid
USA 1973 / Režie: SAM PECKINPAH
So. 2. 12. 22.00  Antenna UK vol.3
VB 2006 / Režie: různí (videoklipy)
Ne. 3. 12. 8.30   Ryba zvaná Wanda
VB 1988 / Režie: CHARLES CRICHTON, JOHN CLEESE
Ne. 3. 12. 10.30 Mechanický  
         pomeranč
VB 1970 / Režie: STANLEY KUBRICK

 

Změna programu vyhrazena! V době tisku tohoto textu je 
výše uvedený program aktuální, je však možné, že ještě 
nastanou nejrůznější změny, pro aktuální program proto 
sledujte: http://www.seminare.acfk.cz/

Připravujeme

Zlatá éra českého 
filmového plakátu  
(filmové plakáty z 60 a 70. let)
30. 11. – 31. 12. foyer kina Hvězda
Výstava filmových plakátů představí práce předních českých 
grafiků a výtvarníků Milana Grygara, Vratislava Hlavatého, 
Zdeňka Kaplana, Karla Vaci, Karla Machálka, Josefa Vyleťa-
la, Olgy Vyleťalové-Poláčkové, Karla Teissiga ad. Vystavené 
plakáty jsou součástí prodejní sbírky plakátů filmové galan-
terie TERRYHO PONOŽKY (www.terryhoponožky.cz)

Výstavy

debutující Marty Nová-
kové, absolventky režie 
na FAMU, klame tělem. 
Je strohé, až brutálně 
sevřené, málomluvné. 
Pod minimalistickým 
kabátem však ukrývá fascinující bohatství motivů, významů, 
dějů a souvislostí. Režisérka je s chladnokrevným mistrov-
stvím nechává kypět pod tlakem až k nevyhnutelné tragédii. 
Válka tu probíhá na všech úrovních: každý bojuje s každým 
včetně sama sebe, všichni dohromady čelí světu tam venku 
a musejí zápasit i s přírodou. Vojačka Marta je plně odká-
zaná na péči otce se synem, ale přitom je v případě pro-
zrazení vystavuje trestu smrti. Zchromlý otec v ní však vidí 
nepřítele hlavně proto, že mu coby žena hrozí ukrást dospí-
vajícího syna, bez něhož se sám neobejde. Proto ho také 
skrývá před odvodem. A Marek - Marek je ztracený mezi 
odpovědností k otci, mladickým vzdorem, bolestně probu-
zenou sexualitou a hledáním matky, kterou nepoznal. Kolem 
chalupy procházejí vojenské hlídky a každý den končícího 
podzimu je jako průchod minovým polem. Scénář vznikal 
téměř dva roky pod pedagogickým vedením Karla Kachy-
ni, jehož Kočár do Vídně (1966) lze prohlásit za staršího 
sourozence zrovna tak deziluzivní Marty. Zatímco Kachyňa 
však relativizoval pohled na konkrétní historickou událost 
(epizodu 2. světové války), Marta zneklidňuje na obecnější 
rovině. Už jen proto, že se odehrává v bezčasí v neurčeném 
prostoru kdesi ve slovanské části Evropy. Záběry z „božské“ 
perspektivy mohou evokovat Schormovo podobenství Den 
sedmý, osmá noc (1969), ale třeba i televizní reality show. 
Postava Marty byla od počátku psána na tělo Petře Špalko-
vé. Role otce se zhostil člen činohry ND Jan Novotný, jako 
Marek se představí jeho žák, posluchač konzervatoře Voj-
těch Štěpánek. Jako bonus uvedeme režisérčin školní film Spát a spát 
(VOŠ Zlín 1996).

Volver   
středa 22. 11. 20.00 
hod.
Španělsko 2006 / 120 min. / 
od 15 let / titulky / ŠÚ / 60, 
70 Kč
Režie: PEDRO ALMODÓVAR 
/ Scénář: Pedro Almodóvar 
/ Kamera: José Luis Alcaine 
/ Hudba: Alberto Iglesias / 
Hrají: Penélope Cruz, Carmen 
Maura, Lola Dueñas, Blanca 
Portillo, Yohana Cobo ad.
Novinka známého špa-
nělského režiséra s 
Penelope Cruz v hlavní 
roli. V současném Mad-
ridu existuje spousta 
živých čtvrtí, kde při-
stěhovalci z různých 
španělských provincií 
sdílejí své sny, životy 
a osudy s celou řadou 
dalších etnických sku-
pin. Film Návrat vyprá-
ví příběh žen ze tří růz-
ných generací, které v tomto prostředí díky své dobrosrdeč-
nosti, odvaze a nezměrné vitalitě přežívají všechny nástrahy 
života - občas dokonce i samotnou smrt. Jsou jimi Raimun-
da (Pénelope Cruz), která je vdaná za nezaměstnaného děl-
níka a má dospívající dceru (Yohana Cobo), její sestra Sole 
(Lola Dueñas), která se živí jako kadeřnice, a jejich matka 
(Carmen Maura), která i se svým manželem uhořela. Duch 
matky se zjeví nejprve své sestře (Chus Lampreave) a poté 
Sole - přestože těmi, s kým má dosud nevyřízené záležitosti, 
jsou Raimunda a její sousedka Agustina (Blanca Portillo). 
Tak začíná příběh, který je stejně složitý jako jednoduchý 
a stejně dojemný jako krutý. Příběh, který ovlivní všechny 
ženy v rodině Raimundy i jejich nejbližší okolí. Ocenění: Nejlep-
ší ženský herecký výkon (pro všech šest hereček) a Nejlepší scénář na MFF 
Cannes 2006, nominace na Zlatou palmu tamtéž ad. 

ní inspirace až po samotnou premiéru hry v Duke 
of York‘s Theater – noc, která změní nejen Barrie-
ho osobní život, ale také životy všech lidí kolem něj. 
Skvělému hereckému obsazení vévodí Johnny Depp 
(Piráti z Karibiku, Z pekla, Ospalá díra), Kate Winslet 
(Věčný svit neposkvrněné mysli, Titanic) a Dustin 
Hoffman (Porota, Spáči, Rain Man).

Přírodní koláž
neděle 26. 11. 14.30 hod.
Vlepování listů a kůry do polystyrenových tácků.

V tom domě 
straší!
neděle 26. 11. 15.30, středa 29. 11. 15.30 hod.
USA 2006 / 91 min. / přístupný / animovaný / dabing / 60, 70 Kč 
Režie: GIL KENAN / V českém znění: Petr Neskusil, Oldřich Hajlich, 
Rozita Erbanová, Jaroslav Kaňkovský, Jana Mařasová ad.

Zaklepejte s námi na dveře záhadného domu! Tři tee-
nageři zjišťují, že dům v jejich sousedství je obrovské 
žijící a dýchající monstrum. Strašidelná animovaná 
komedie. Více ve Filmových premiérách.

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

Karkas  
Session No.XI: 
Debustrol, Shaark, Tortharry, 
Mentally corrupted
pátek 17. 11. 20.30, Mír – bar 120, 140 Kč   
Debustrol na Míru pokřtí nové DVD „XX let totálního 
massakru“, Shaark pokřtí nové CD „Again with Hat-
red“, Tortharry pokřtí nové CD „Reborn“... a všechny 
podpoří Mentally corrupted. 

Xavier Baumaxa
sobota 18. 11. 20.30  předprodej 70 Kč, na místě 90 Kč
Podle čínského kalendáře je rok 2006 rokem „ohni-
vého psa“. Podle českohudebního kalendáře je ale 
rok 2006 definitivně rokem Xaviera Baumaxy. Stra-
nou tlaků hudebních vydavatelství se starou dobrou 
šeptandou stal fenoménem. Písničkář, showman, 
performer, provokatér a bard úchylů. Xavier bauma-
xa je výjimečný hráč na kytaru a jeho hlas je dalším 
skvělým nástrojem. chytlavé melodie se brzy zaryjí do 
paměti a nikdy se neoposlouchají. V pravdě originál-
ní texty a hudební projev mixující folk, jazz, rock ale i 
hip-hop produkuje litvínovský rodák, přes den pracu-

jící v kutilském supermarketu a po večerech se mění-
cí v démona, který si nebere ve svých textech servítky 
s nikým a ničím.

BassTa Fidli vol. 2: 
djs prior, drsh, iDro + guests, 
vjs husha, tv produkt, kbcz
sobota 25. 11. 20.30 hod., Mír – bar                50 Kč
Další večírek načne dj DRSH, který zahraje rootz 
reggae a dubstep. Na něj naváže dj PRIOR svižnými 
drumy a bassy… a až mu dojdou síly, tak nás bude 
zodpovědně chlácholit v rytmu freetekna iDRO se 
svými druhy

Pedro Almodóvar
(* 25.9. 1951)
Jedna z nevýrazněj-
ších osobností špa-
nělského filmu se 
narodila v Calzada 
de Calatrava v kra-
ji La Mancha. V r. 
1959 ho rodiče, pro-
vozující benzinovou 
pumpu, poslali do 
internátu, řízeného 
františkány a salesi-
ány. Později tvrdí Al-
modóvar, že se jako 
dvanáctiletý označo-
val za nihilistu. Náv-
štěvy kina v době pobytu v internátu v něm zanechaly 
podstatnou stopu. V r. 1968 se Almodóvar stěhuje do 
Madridu. Následujících dvanáct let si vydělává na živo-
bytí u španělské telefonní společnosti a poznává under-
ground španělské metropole. Po práci píše komiksové 
scénáře a začíná natáčet na super 8mm materiál a sta-
ví dějiny filmu na hlavu. Když 20. listopadu 1975 umírá 
Franco, patří Pedro Almodóvar k vůdčím hlavám movida 
madrileňa - madridského undergroundového hnutí, kte-
ré srdnatě přejímalo britský punk a mísilo se se všemi 
dalšími výrazovými formami subkultury. Pro časopis této 
undergroundové scény nesoucím název La Luna vyna-
lezne sexem posedlou sloupkařku Patty Dyphusovou, 
která sděluje svým čtenářům pravidelně novinky ze svě-
ta subkultury. Herečka Carmen Maurová podporuje ten-
to talent, který si stále ještě přivydělává u španělské spo-
lečnosti Telefónica, kvůli tomu, aby psal filmové scénáře. 
Film Pepi, Luci, Bom a ostatní dívky z party (1980), vznikající za 
nesmírně obtížných produkčních podmínek, se dostává 
po ročním natáčení do kin a stává se hitem tohoto kultur-
ního prostředí. Mezinárodní pozornost, jež provází uměl-
ce madridské movida, podpoří Almodóvara, jehož filmy 
si rychle získávají profesionální kvalitu a jsou i komerčně 
úspěšnější. Snímek Co jsem komu udělala? (1984) se stává i 
přes zdrcující španělskou kritiku jeho prvním mezinárod-
ním úspěchem. Almodovar pokračuje v točení, přičemž 
ve svých filmech často zachycuje lidi v krajních životních 
situacích. Roku 1987 zakládá se svým bratrem vlastní 
filmovou společnost El Deseo. S úspěchem se setkaly i 
další snímky Matador (1985) a Zákon touhy (1986). Film Ženy na 
pokraji nervového zhroucení (1987) mu kromě jiných ocenění 
přinesl i první nominaci na Oscara. Filmy Spoutej mě (1989), 
Vysoké podpatky (1991) a Kika (1993) již byly vnímány jako kul-
tovní filmy profesionála, který má své příznivce po celém 
světě. Květ mého tajemství (1995) je příběhem ženy  hledající 
samu sebe, zatímco Na dno vášně (1997) si pohrává s žán-
rem thrilleru. Do jisté míry zlomovým filmem byl pro Al-
modóvara film Vše o mé matce (1999), za který obdržel Osca-
ra za nejlepší cizojazyčný film. Oscara (za scénář) získal 
i další film Mluv s ní (2002). Následoval částečně autobio-
grafický snímek Špatná výchova (2004), Letos přichází Ped-
ro Almodóvar s novým snímkem Volver (2006), který sklízí 
pozitivní ohlasy z řad filmových kritiků i fanoušků.

Filmové premiéry 
3.–6. 12.  Casino Royale
USA 2006 / Režie: MARTIN CAMPBELL
7.–10. 12. Ďábel nosí Pradu
USA 2006 / Režie: DAVID FRANKEL
7.–13. 12. Ro(c)k podvraťáků
ČR 2006 / Režie: KAREL JANÁK 
 

Zlatý fond 
Čt. 7. 12. 16.00  Goldfinger (007)
VB, USA 1964 / Režie: GUY HAMILTON  
Čt. 14. 12. 16.00 Jurij Norštejn + 
Ozvěny PAF Olomouc 2006
Rusko + EU / Režie: JURIJ NORŠTEJN + PAF 2006

ARTkino
Út. 5. 12. 20.00 Shortbus 
USA 2006 / Režie: JOHN CAMERON MITCHELL 
St. 12. 12. 20.00 Nauka o snech  
Francie 2006 / Režie: MICHEL GONDRY  

Bijásek
Ne. 3. 12. 15.30
Mikulášské překvapení
Mikuláš 2006 / Režie: MIKULÁŠ a KINO HVĚZDA
St. 6. 12. 15.30
Garfield 2
USA 2005 / Režie: TIM HILL 

Více informací o programu 
naleznete na www.mkuh.cz  

Na sever  
Severozápadní 
linkou    
čtvrtek 30. 11. 16.00 hod.
USA 1959 / 136 min. / od 12 
let / titulky / na průkazku 
zdarma, ostatní 60 Kč  
Režie: ALFRED HITCHCOCK 
/ Scénář: Ernest Lehman / 
Kamera: Robert Burks / Hud-
ba: Bernard Herrmann / Hrají: 
Cary Grant, Eva Marie Saint, 
James Mason, Jessie Royce 
Landis, Leo G. Carroll, Jose-
phine Hutchinson, Philip Ober, 
Martin Landau, Les Tremay-
ne, Alfred Hitchcock, Lawren-
ce Dobkin ad. 
North by Northwest 
dodnes fascinuje 
svou „koncentrovanou“ 
silou směsi namícha-
né z předem pečlivě 
vybraných ingrediencí. 
Žánr tu nevleče tvůr-
ce, nýbrž je to sám autor, kdo v každém momentu svého 
díla dává žánru konkrétní tvar. Originální název odkazuje 
na jeden verš z Hamleta (II/2): “Blázním jen když fouká od 
severo-severozápadu; když vítr věje od jihu, rozeznám kozu 
od vozu.” – Ve filmu z roku 1959, který se stal významnou 
inspirací pro brzkou sérii bondovek, se objevuje jedno z 
nejtypičtějších témat Mistra napětí. Ústředním protagonis-
tou je “nepravý muž”, který je omylem obviněn ze zločinu 
a následně přinucen na vlastní pěst prokazovat svoji nevi-
nu. – Zmatený majitel reklamní kanceláře Roger Thornhill 
je shodou náhod považovaný nepřáteli za (ve skutečnosti 
neexistujícího) amerického vládního agenta. navíc se kvůli 
tomu zaplete do vraždy. Během cesty na severozápad Spo-
jených států po stopách imaginárního muže, s nímž si ho 
stále všichni pletou, jej pronásledují cizí agenti, ale také 
nezasvěcená policie, která ho považuje za vraha. Roge-
rovou nevyzpytatelnou společnicí se stane půvabná dvoji-
tá agentka Eve, která se proti předpokladu obou stran do 
domnělého špiona zamiluje…- Klasický snímek, dokona-
le spojující napětí i nepředvídatelně se klikatící zápletku 
(divák je ovšem v poznání jako obvykle neustále o krok před 
hrdinou) s černočerným humorem, je považován za “esen-
ci” Hitchcockovy americké tvorby. Režiséra údajně inspiro-
valy dvě fascinující představy: vražedné napadení v budově 
Spojených národů (muselo se tu natáčet skrytou kamerou) 
a vize hrdiny, prchajícího přes obří vytesané profily čtyř pre-
zidentů v národním památníku na Mount Rushmore. Sní-
mek byl zařazen do přehlídky Projekt 100 2007.

Zuřící býk   
čtvrtek 16. 11. 16.00 hod.
USA 1980 / 129 min. / titulky 
/ na průkazku zdarma, ostat-
ní 40 Kč 
Režie: MARTIN SCORSESE / 
Scénář: Paul Schrader a Mar-
dik Martin, podle knihy Jake 
LaMotty / Kamera: Michael 
Chapman / Hudba: Pietro 
Mascagni / Hrají: Robert De 
Niro, Cathy Moriarty, Joe 
Pesci, Frank Vincent, Nicho-
las Colasanto, Theresa Sal-
dana, Frank Adonis, Charles 
Scorsese, John Turturro, 
Michael Badalucco ad.
Robert De Niro ve 
své životní roli boxera 
střední váhy. Do uhran-
čivé přesvědčivosti jed-
noho z nejvíce oceňo-
vaných snímků newor-
ského režiséra Martina Scorseseho se mimo samotného 
talentu a zkušeností filmaře promítly i tehdejší okolnosti 

„za“ filmem. Vynesen kritikou i diváky do nebes za Taxikáře 
(1976), zažil trpké zklamání z neúspěchu jeho následující-
ho muzikálu New York, New York (1977) – seriózní studii 
manželství dvou odlišných osobností jednoho společného 
uměleckého světa příliš překryla jak starosvětská patina 
(záměrně) odkazující do filmové historie, tak uctivá poklona 
autora svému milovanému rodišti. Umělecký debakl náso-
ben krizí v osobním životě vedl Scorseseho k zatvrzelému 
rozhodnutí dále netočit, které nakonec změnil pod vlivem 
Roberta De Nira. Ten ho přesvědčil k realizaci snímku pod-
le autobiografické knihy někdejšího amerického šampio-
na v boxu Jakea La Motty (Raging Bull: My Story, 1970) 
a strohá, na kost ohlodaná úpornost, s jakou se do tvor-
by posledního režisérova filmu (jak se Scorsese domníval) 
pustili, je z výsledného Zuřícího býka cítit. Za příklad tohoto 
svéhlavého nasazení tandemu Scorsese-De Niro jsou nej-
častěji dávány originálně pojaté sekvence z ringu; scény z 
rohovníkova osobního života, ve kterém nedokáže ovlád-
nout svou pudovou zuřivost a žárlivé fantazie, jsou však 
ještě přesvědčivější. Ukazují hlavního hrdinu ve všedno-
denních situacích (ne tedy ve vypjatém kolbišti obepnutém 
třemi provazy, které asi drtivá většina diváků nikdy neokusí), 
v postupné eskalaci jeho nezvladatelného charakteru – od 
ztišené mluvy, přes hrozivé mlčení a urputný pohled až po 
ničivé výbuchy vzteku. V umělecké kariéře Roberta De Nira 
je postava Jakea La Motty nepřekonaným vrcholem. V té 
době šestatřicetiletý herec provedl postavu slavného boxe-
ra na plátně od dvacetiletého mladého muže s pubertálně 
frajerským gestem „balící“ pohlednou Vickie na plovárně, 
až po sešlou obtloustlou karikaturu sebe sama v podřad-
ném baru pro trapné obveselení. Ocenění: 2x Oscar - za hlavní 
mužskou roli (De Niro) a za střih.

Opravdová klasika filmo-
vého napětí a geniální 
režie Alfreda Hitchcocka. 
Jak málo stačí k přehoze-
mí výhybky běhu života ! 
Jednou si zavoláte číšní-
ka a rázem začíná jedna 
z nejnapínavějších dob-
rodružných cest v histo-
rii filmu. A Cary Grant je 
opravdu neodolatelný - a 
to jsem normálně orien-
tovaný chlap :)
Djkoma - www.csfd.cz

Rozpoltený vzťah matky 
a dcéry, záhadná vraž-
da a veľa „almódovarov-
ských“ bizarností – aj tak 
by sa dal stručne cha-
rakterizovať film kontro-
verzného španielskeho 
režiséra Pedra Almódo-
vara (Všetko o mojej mat-
ke, Hovor s ňou) z roku 
1991, v origináli Tacones 
lejanos, ktorý je tak roz-
manitý, že sa dá na prvý 
pohľad povedať, že ide o 
film pre Almódovara čis-
to charakteristický.
Dominicus – www.csfd.cz

Příběh otce a syna uza-
mčených kvůli válečné-
mu konfliktu v chalupě v 
lesích, kterým do jejich 
vyčpělého spolužití 
rázně zasáhne zraně-
ná vojačka Marta, si 
po celou dobu udržuje 
spád a především nevy-
zpytatelné pnutí mezi 
postavami, do jejichž 
vnitřního světa však film 
(záměrně) nedává pří-
liš nahlédnout. Život a 
události, které s sebou 
neobvyklá situace pří-
náší, se dějí a žijí, méně 
již prožívají a vysvětlují, 
jak tomu bohužel bývá 
u českých filmů obvyklé. 
Také styl filmu slouží této 
(ne)příjemně mrazivé 
syrovosti, především pak 

12. Seminář britského filmu: 
Britský humor  

v britském filmu
(30.11. - 3.12.)

V první polovině 
prosince nabízíme

Žabák Valentýn
sobota 25. 11. 15.30 hod. Malá scéna Slováckého divadla 
40 Kč (předprodej nebo na průkazku Bijásku), 60 Kč
Dramatizace a režie: MAREK BEČKA a BUCHTY A LOUTKY / Výprava: Bára 
Čechová / Hudba: Vít Brukner / Hrají: Zuzana Bruknerová, Kristina Madě-
ričová, Marek Bečka, Radek Beran, Vít Brukner, Tomáš Procházka.

„Kvak, kvak... co se na mě tak díváte?! Já jsem princ!“, 
prohlásí jednoho dne rozmazlený žabí chlapeček a ute-
če od maminky a tatínka za princeznou do světa, kde 
číhají žabí nepřátelé: hadi, ježci, ale hlavně - čápi. Lout-
kové divadlo, které přitáhne a pobaví jak dětské publi-
kum, tak dospělé. Představení je určeno pro děti od tří let.

Tibet - tajemství   
červené krabičky 
sobota 25. 11. 19.30 hod. Malá scéna Slováckého divadla
90 Kč (předprodej), 110 Kč
Námět: Petr Sís / Režie: RADEK BERAN a BUCHTY A LOUTKY / Výpra-
va: Robert Smolík / Hudba: Tomáš Procházka / Hrají: Kristina Madě-
ričová/Zuzana Bruknerová, Tomáš Procházka/Lukáš Valiska, Radek 
Beran/Marek Bečka, Vít Brukner
Představení podle stejnojmenné knihy Petra Síse. 
Dojemný příběh táty a syna. Jak velké může být stýs-
kání mužských srdcí, jak drsný může být svět, vzdá-
lený pár hodin cesty letadlem, jak rudý může být 
konec příběhu syna a táty. S předměty posunují ruce 
Buchet a loutek, hudbu živě míchají démoni noci. 
Osvoboďte Tibet z červené krabičky!!!

Buchty a loutky
Nezávislé alternativní loutkové divadlo, hrající pro děti i 
dospělé. Špička loutkového divadla nejen v ČR. Diva-
dlo letos slaví 15 let existence. Více o Buchtách a lout-
kách na webu: http://www.divadlo.cz/bal/

Divadlo Buchty a loutky (Praha) 

Jednoznačně nejlepší 
Scorsese. Film, který ve 
vás bude pomalu a dlou-
ho doznívat a díky němuž 
pochopíte, že i ztracené 
a vlastně špatné, ale zato 
odvážné a rvavé duše si 
svým způsobem zasluhu-
jí obdiv.
Cival - www.csfd.cz

Připravujeme: 14.12. Michal Prokop & Framus 5 (vánoční koncert), 16.12. X-mess pogo IV., 22.12. 
El Chorro - 5 let kakofonie, 26.12. Rudé kostry + Vladivojna La Chia & Banana ad.

Michal  
Prokop  
& 
Framus 5
...vánoční koncert 

Městská kina Uherské Hradiště uvádějí :

čt 14. 12. | od 20:30 | 190, 220 Kč | klub Mír

Aby bylo možné tento 
film dobře pochopit, mys-
lím, že by bylo třeba dob-
ře znát tvorbu režiséra 
Denyse Arcanda, o které 
víme většinou jen tolik 
(sebe bohužel nevyjí-
mám), že natočil Ježíše z 
Montreálu a nově získal 
oskara právě za Invazi 
barbarů. Někteří jsme 
také slyšeli, že tento 
snímek má nějak nava-
zovat na jeho předchozí 
film Úpadek amerického 
impéria. I tak málo nám 
o tomto režisérovi přece 
jen něco vypovídá. Zdá 
se, že se setkáváme s 
autorem, který se skrze 
příběh několika jednot-
livců nepříliš okatě snaží 
sdělit cosi zásadního a 
všeplatného.
Belldandy - www.acfk.cz

střih (a kamera), jenž nej-
více přiblížuje emocionál-
ní prožívání postav.
Lygie - www.csfd.cz

Film, ve kterém hned 
několik lidí hraje své 
životní výkony (a ještě 
si nechám rozležet, zda 
svůj majstrštyk neprožil 
i Almodovar). Opravdu 
výborné, ale nepletl bych 
si to s komedií, k té má 
daleko (a ani dobrodruž-
ný není tím šťastným 
označením), jde o drama, 
ve kterém hrají jen ženy 
a muži jsou tu zde jen tak 

„mimochodem“.
Janek - www.acfk.cz

Projekt Malovásek finančně podporuje

Projekt Zlatý fond kinematografie finančně 
podporuje


