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Kancelář

kino Hvězda
Náměstí Míru 951
686 01 Uherské Hradiště
telefon: +420 572 553 617
fax: +420 572 553 790
e-mail: info@mkuh.cz

Pokladna

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

Andělské dny v
kině Hvězda
Čas adventní přináší možnost ztišení
a usebrání a Městská kina právě pro
tento čas připravila setkání s anděly.
Tedy těmi filmovými...
Svými Andělskými dny (3. –
31.12.) se tak zapojujeme do širších
mikulášských a vánočních oslav, na
nichž spolupracují také další kulturní
instituce na území města. Kino Hvězda v prosinci připravilo pestrý výběr
filmových pásem či celovečerních
snímků, jejichž spojujícím tématem
(který se odráží také v názvech titulů)
je právě anděl, nebe či křesťanská
tematika. Jde přitom o výběr pestrý
i co do filmového žánru či věkového určení diváků. Najdete v něm jak
pásma a filmy pro nejmenší a mladší (Mikuláš, čert a anděl, Hvězda
betlémská, Anděl Páně) - která ve
dvou případech doplňují i dárky pod
kinovým stromečkem - tak tituly úvahové až přemýšlivé (Nebe nad Berlínem, Souboj s nebem) či humorné parafráze (Život Briana, Mléčná dráha, Monty Python a svatý
grál). Filmový program přitom doplňují i nedělní výtvarné Malováskové
dílny, které v nadcházejícím měsíci
plně akceptují přípravu dětí a rodin
na snad nejkrásnější svátky v roce.
K přípravě a radosti mimořádného
období člověčího roku ať přispěje
také vánoční koncert Michala Prokopa a jeho Framus 5, který letos
vydal novou desku a určitě po loňské návštěvě klubu Mír v triu i letos
oblaží vaše hudební srdce.
A úplně nakonec musím zmínit akci
naopak z úplného počátku měsíce,
totiž už dvanáctý ročník Britského
semináře. Tentokrát s tématem britského filmového humoru.
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
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

1. - 3.
12. Seminář britského filmu 30.11. - 3.12. www.seminare.acfk.cz
3. ne 14.30 Výroba veselých přáníček (malování vánočních motivů)
15.30 Mikuláš, čert a anděl + dárky pod stromečkem – ČR 1951-89 / 69 min. / kreslený / 25, 35 Kč
3. - 5. 17.00 Casino Royale – USA 2006 / 147 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Casino Royale – USA 2006 / 147 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
6. st 15.30 Garfield 2 – USA 2006 / 77 min. / dabing / 50, 60 Kč
17.00 Casino Royale – USA 2006 / 147 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Shortbus + Karneval zvířat – USA 2006 / 102 min. / od 18 let / titulky / 50, 60 Kč
7. čt 16.00 Goldfinger – Velká Británie, USA 1964 / 112 min. / titulky / na průkazku zdarma
18.00 Ro(c)k podvraťáků – ČR 2006 / 104 min. / od 12 let / 80 Kč
20.00 Ro(c)k podvraťáků – ČR 2006 / 104 min. / od 12 let / 80 Kč
20.00 Ďábel nosí Pradu – USA 2006 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička
8. pá 16.00 Happy Feet – Austrálie, USA 2006 / 87 min. / animovaný / dabing / 65 Kč
17.30 Ro(c)k podvraťáků – ČR 2006 / 104 min. / od 12 let / 80 Kč
20.00 Ďábel nosí Pradu – USA 2006 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
9. so 16.00 Happy Feet – Austrálie, USA 2006 / 87 min. / animovaný / dabing / 65 Kč
17.30 Ďábel nosí Pradu – USA 2006 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Ro(c)k podvraťáků – ČR 2006 / 104 min. / od 12 let / 80 Kč
20.00 Tommyho banda – bar Mír
10. ne 14.30 Výzdoba kina zimními motivy (vystřihování vloček)
15.30 Happy Feet – Austrálie, USA 2006 / 87 min. / animovaný / dabing / 55, 65 Kč
17.30 Ro(c)k podvraťáků – ČR 2006 / 104 min. / od 12 let / 80 Kč
20.00 Ďábel nosí Pradu – USA 2006 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
11. po 16.00 Happy Feet – Austrálie, USA 2006 / 87 min. / animovaný / dabing / 65 Kč
17.30 Ro(c)k podvraťáků – ČR 2006 / 104 min. / od 12 let / 80 Kč
20.00 Ro(c)k podvraťáků – ČR 2006 / 104 min. / od 12 let / 80 Kč
12. út 19.30 Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory
13. st 15.30 Happy Feet – Austrálie, USA 2006 / 87 min. / animovaný / dabing / 55, 65 Kč
17.30 Ro(c)k podvraťáků – ČR 2006 / 104 min. / od 12 let / 80 Kč
20.00 Nauka o snech – Francie 2005 / 105 min. / přístupný / titulky / 60, 70 Kč
14. čt 16.00 Jurij Norštejn + Ozvěny PAF Olomouc: Polská animace – Rusko, Polsko / 110 min.
18.00 Iluzionista – ČR, USA 2005 / 110 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
20.00 Candy – Austrálie 2005 / 108 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
20.00 Zajatci mlhy –Rusko 2005 / 104 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč / Hvězdička
20.30 Vánoční koncert: Michal Prokop & Framus 5 - 190, 220 Kč
15. pá 17.30 Candy – Austrálie 2005 / 108 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
20.00 Iluzionista – ČR, USA 2005 / 110 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
20.00 Zajatci mlhy – Rusko 2005 / 104 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč / Hvězdička
21.00 Peace Music Fest: Hysteria (metal), Imortela (hard&heavy)… - 60 Kč
16. so 16.00 Lovecká sezóna – USA 2006 / 86 min. / přístupný / dabing / 70 Kč
17.30 Iluzionista – ČR, USA 2005 / 110 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
19.00 X-Mess Pogo 4: Podworkowi Chuligani (ska-punk-oi Polsko)… - 120 Kč
20.00 Candy – Austrálie 2005 / 108 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
17. ne 13.30 Výroba svícnů z přírodnin (jablíček, oříšků ad.)
14.00 Františkovo čarování s Majdou - 120 Kč
16.30 Lovecká sezóna – USA 2006 / 86 min. / animovaný / dabing / 60, 70 Kč
18.00 Candy – Austrálie 2005 / 108 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
20.00 Iluzionista – ČR, USA 2005 / 110 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
18. po
nehrajeme
19. út 16.00 Lovecká sezóna – USA 2006 / 86 min. / přístupný / dabing / 70 Kč
17.30 Rytíři nebes – USA, Francie 2006 / 139 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Souboj s nebem – Mexiko, Belgie, Francie, Německo 2005 / 98 min. / od 15 let / titulky / 55, 65 Kč
20. st 15.30 Anděl Páně + slet andělů pod stromečkem – ČR 2005 / 90 min. / přístupný / 25, 35 Kč

Malovásek
Bijásek

Bijásek

ART
Zlatý fond

filmové premiéry a novinky
Koncert
Malovásek
Bijásek

Naše tipy

			
Casino
Royale
neděle 3. 12. - středa 6. 12.

James Bond je zpět!. V již 21. pokračování nejúspěšnější filmové série všech dob se v roli slavného agenta poprvé představí Daniel Craig.   .

Zajatci
mlhy
čtvrtek 14. 12. - pátek 15. 12.

Ocenění: Cena za nejlepší debut na New
Montreal Film Festival, Cena kritiků za nejlepší debut na viborgském filmovém festivalu,
Grand Prix na Vologda FilmFest.

Nauka
o snech
středa 13. 12.
Koncert
Bijásek

Další snímek režiséra kultovního filmu Věčný svit neposkvrněné mysli. Další podivná
romantická komedie o zakřiknutém hrdinovi,
který uvnitř vlastní hlavy bojuje o dívku svého
srdce.

Casino Royale

ART
Zlatý fond

Koncert

ART
Koncert

USA 2006 / 147 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: MARTIN CAMPBELL / Hrají: Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Caterina Murino, Jeffrey Wright ad.
James Bond je zpět!. V již 21. pokračování nejúspěšnější
filmové série všech dob se v roli slavného agenta poprvé
představí Daniel Craig. Příběh filmu je založen na stejnojmenném románu Iana Fleminga z roku 1953, ve kterém se
agent 007 objevil vůbec poprvé. Film pojednává o začátcích Bondovy špionážní kariéry. V rámci své první mise
s pověřením „007“ se má dostat na kobylku Le Chiffreovi (Mads Mikkelsen), který se stal bankéřem světového
terorismu. Aby jej mohl zastavit a rozložit tak teroristickou
síť, musí Bond Le Chiffrea porazit v pokerovém turnaji s
astronomickými sázkami, který Le Chiffre pořádá v Casino Royale. Zprávu, že se s ním na misi vydává okouzlující
účetní ministerstva financí Vesper Lynd (Eva Green), která
má zajistit finanční prostředky na pokerové partie a poté na
vládní peníze dohlížet, přijímá s krajní nevolí - avšak poté,
co společně přežijí řadu smrtících útoků ze strany Le Chiffrea a jeho nohsledů, se mezi nimi vyvine vzájemná přitažlivost. Ta je nakonec zavede do ještě nebezpečnějších situací, které navždy změní Bondův život.

Ro(c)k podvraťáků
Koncert

ČR 2006 / 104 min. / od 12 let / 80 Kč
Režie: KAREL JANÁK / Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří Mádl, Martin Písařík,
Michael Beran, Václav Postránecký, Pavel Rímský, Kristýna Nováková,
Ema Jurková, Václav Sloup, Jan Hrušínský, Lilian Malkina ad.

Divadlo
Bijásek

Bijásek

The Devil Wears Prada / USA 2006 / 109 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 70 Kč
Režie: DAVID FRANKEL / Hrají: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt,
Adrian Grenier, Simon Baker, Stanley Tucci ad.
Vrtochy módního světa a celebrit od režiséra seriálu Sex
ve městě. V závratném světě newyorské módy je časopis
Runway vysněným Olympem všech, kdo se jen trochu zajímají o svůj vzhled. Pod vedením nejmocnější ženy módního
průmyslu Mirandy Priestly (Meryl Streep), která mu vládne
tvrdou rukou s dokonale pěstěnými nehty, je Runway obávaným testem, kterým musí projít každý, kdo chce v tomto světě něco znamenat. Miranda má sice celý módní svět
obtočený kolem prstu, ale má velké potíže najít a udržet si
dobrou asistentku. Andy se pro tuhle práci naprosto nehodí. Má však něco, co ostatní adeptky postrádají: Nehodlá se
smířit s neúspěchem. Čím více však vidí očima Mirandy, tím
více si uvědomuje, že její nový svět je úžasné, avšak velmi
nelítostné místo. Předlohou filmu je stejnojmenný knižní hit
L. Weisberger, který strávil šest měsíců na žebříčku bestsellerů The New York Times a byl přeložen do 27 jazyků.

Happy Feet

Austrálie, USA 2006 / 87 min. / animovaný / dabing / 65 Kč
Režie: GEORGE MILLER / V českém znění: David Štěpán, Vojta Kotek,
Simona Vrbická, Jan Šťastný, Simona Krtičková, Tereza Bebarová, Otakar
Brousek ad.

Animovaný stepující tučňák. Pokud nedovedete zpívat, jste
mezi tučňáky z arktických plání nikým. Tučňák Brumla je
bohužel tím nejhorším zpěvákem na celém širém světě.
Co mu však chybí tuhle, nechybí mu tamhle. Je totiž skvělý
tanečník, ba co víc, je blázen do stepu. Brumla je prostě
natolik jiný, že jej přísný vládce národa tučňáků, stařešina
Noah, nadobro vyloučí z komunity. Náš hrdina se poprvé v
životě dostane mimo domov a v dálavách se setkává s věru
podivnými brachy, kteří sice tučňáky bezesporu jsou, ale
vůbec tak nevypadají - Adelie Amigos pod vedením zkušeného Ramona. Brumlovy „správňácké“ pohyby se jim zalíbí
natolik, že mu nabídnou spolupráci. V zemi Adeliů se Brumla společně s guru Lovelacem a partou Amigos vydává přes
širé ledové pustiny vstříc dobrodružstvím, aby při nich zjistil,
že svým zvláštním darem může změnit svět k lepšímu.

Zajatci mlhy

Malovásek

ART

Ďábel nosí Pradu Candy

Černá komedie Karla Janáka o muzice, penězích a gangsterech-amatérech. Nový film Karla Janáka, režiséra divácky
úspěšných filmů Snowboarďáci a Rafťáci, nás tentokrát přivádí do světa mladých muzikantů, kteří se nečekaně ocitnou
tváří v tvář praktikám podsvětí a mafie. V hlavních rolích se
opět setkáme s Vojtou Kotkem a Jiřím Mádlem, které známe
už předešlých Janíkových snímků.. Černá komedie o gangsterech amatérech je svým tématem i zpracováním poněkud
odlišná od předchozích teenagerovských komedií. Využití
komediálního žánru s akčními a kriminálními prvky je spolu
s tématem filmu předpokladem, že by tento film mohl oslovit
široké spektrum filmových diváků.

Polumgla / Rusko 2005 / 104 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: ARTEN ARTONOV / Hrají: Jurij Tarasov, Anastasija Ševeleva, Sergej
Grjznov, Johannes Rapp, Martin Jackowski, Lidija Bairaševskaja, Christian
Sengewald, Natalija Burmistrova ad.
O lásce, nenávisti, odpuštění a absurditě války. Mladý ruský důstojník Grigorij dostane od nadří-zených úkol, který by
raději nesplnil i za cenu vojenského soudu: má velet skupině německých zajatců a postavit s nimi rádiovou věž kdesi
hluboko v severní tajze. Namísto, aby s Němci bojoval na
bitevním poli a pomstil mrtvé kamarády, musí se teď starat, aby zajatci nepomřeli a mohli splnit zadanou misi. Po
náročné cestě sněhem a bažinami dorazí podivná skupina
promrzlých a polomrtvých nacistů vedených Grigorijem na
místo – do malé vesnice Polumgla, v níž zbyli už jen starci, ženy a děti, protože muži padli ve válce nebo stále ještě
bojují na frontě. Vesnice uvítá nepřátelskou skupinu vidlemi a sekerami, ale po čase se s nepřáteli začne smiřovat a
nakonec se s nimi sžije. Opuštěné ženy jsou rády, když si
od Grigorije vyprosí do domu zajatce, aby zastali mužskou
práci i povinnosti. Tato relativní idyla, ale netrvá dlouho. Ocenění: Nejlepší debut na MFF v Montrealu, Cena kritiků za nejlepší debut na
MFF ve Viborgu, Grand Prix na Vologda FilmFest.

Austrálie 2005 / 108 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
Režie: NEIL ARMFIELD / Hrají: Heath Ledger, Abbie Cornish, Geoffrey
Rush, Tony Martin, Noni Hazlehurst ad.
Dramatický příběh velké lásky plné drog s Heathem Ledgerem v hlavní roli. Krásná mladá malířka Candy (Abbie Cornish) prožívá své první vášnivé vzplanutí s příležitostným básníkem Danem (Heath Ledger). Jejich láska je opojná a oba
se snaží jen o to, aby byly společné zážitky stále intenzivnější a oni se mohli plně oddat rozkoši. Nespoutanost, po níž
touží, nakonec najdou v heroinu. Spolu budou neporazitelní.
Zanedlouho se však ocitnou v situaci, kdy už nemají co dát
do zastavárny, proto začne Candy vydělávat peníze prostitucí. Dan jí v tom nijak nebrání a ráj, ve kterém se na chvíli ocitli, se opět stává pouhým snem. Zatímco se jejich drogová
závislost prohlubuje, rozhodnou se posílit svůj vztah manželským slibem. Velký den nakonec prožijí v drogovém oparu.
Pro Candy a Dana se závislost postupně stává neoddělitelnou součástí jejich vztahu. Manželství se řítí do záhuby stejně jako duševní stav Candy. Co jim však může přinést úlevu?

Iluzionista

The Illusionist / ČR, USA 2005 / 110 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
Režie: NEIL BURGER / Hrají: Edward Norton, James Babson, Jessica Biel,
Brian Caspe, Tom Fisher, Paul Giamatti, Rufus Sewell, Eddie Marsan ad.
Magie, která vás pohltí! Nadaný iluzionista Eisenheim
(Edward Norton) ohromuje čím dál více vídeňské publikum.
O jeho výjimečnosti se dozvídá také korunní princ Leopold
(Rufus Sewell). Krutý následník trůnu se rozhodne navštívit Eisenheimovo vystoupení se svou krásnou snoubenkou
Sofií von Teschen (Jessica Biel). Ta si brzy uvědomuje, že
zná mága z dětství. Téměř zapomenutý vztah znovu ožívá.
Tajní milenci se rozhodnou dostát svému slibu z mládí a
uprchnout spolu. Následujícího dne je však Sofie nalezena
mrtvá. Zdrcený Eisenheim nedbá vyšetřujícího inspektora
Uhla (Paul Giamatti) a bere spravedlnost do svých rukou.
Musí dokázat Leopoldovu vinu na Sofiině smrti dříve, než
bude sám zničen. Nikdo netuší, že se tajemný mág teprve
chystá předvést největší iluzi své kariéry... Film byl natáčen
v ČR.

Lovecká sezóna

Open Season / USA 2006 / 86 min. / přístupný / dabing / 70 Kč
Režie: JILL CULTON, ROGER ALLERS, ANTHONY STACCHI / V českém znění:
Ondřej Brzobohatý, Tomáš Racek, Kateřina Lojdová, Petr Pelzer, Luděk Walter, Oldřich Vlach, Petr Lněnička, Pavel Tesař, Jitka Ježková, Hynek Čermák,
Bohdan Tůma, Lucie Juřičková ad.
Nová animovaná komedie. Do života Booga, zdomácnělého medvěda grizzlyho bez jakýchkoliv schopností nutných
k přežití v divočině, vtrhne jako uragán vychrtlý a upovídaný
jelen Elliot. Když Elliot Booga přesvědčí, aby opustil svůj
pohodlný domov v garáži správce parku a okusil, jak chutná život v opravdové přírodě, věci se rychle začnou vymykat
kontrole. Oba hrdinové jsou pouhé tři dny před začátkem
lovecké sezóny přemístěni do lesa, kde se musí co nejrychleji aklimatizovat. Oba musí udělat vše proto, aby se jim
podařilo rychle sjednotit ostatní zvířata a získat les zpátky.

Rytíři nebes

Flyboys / USA, Francie 2006 / 139 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: TONY BILL / Hrají: James Franco, Martin Henderson, Tchéky Karyo,
Jean Reno, Tyler Labine, Keith McErlean, Abdul Salis ad.
Akční drama z atraktivního prostředí stíhacích pilotů 1. sv.
války. Dobrodružství legendární Lafayettovy eskadry tvořené mladými americkými piloty, kteří se dobrovolně přihlásili do bojů ve Francii, je inspirováno skutečnými událostmi.
Vydali se do Evropy hnáni touhou naučit se létat a zažít
dobrodružství. Ve válčící Francii se zpočátku naivní mladíci
naučili pravému smyslu přátelství, odvahy i lásky a získali
tak skutečné důvody, pro které stojí za to riskovat život.
Akční záběry leteckých sekvencí byly vytvořeny pomocí
zcela nových digitálních kamer a technologických postupů.
Producent filmu Dean Devlin má za sebou kasovní trháky
jako Den nezávislosti, Godzilla nebo Patriot. Režisér Tony
Bill má doma Oscara za produkci legendárního filmu Podraz s Robertem Redfordem a Paulem Newmanem.

Bijásek (středa a neděle 15.30), Malovásek

Výroba veselých
přáníček
neděle 3. 12. 14.30 hod.
Malování a vystřihování vánočníh motivů.

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

(neděle 14.30 hod.)

Lovecká
sezóna
neděle 17. 12. 16.30 hod.

výčitky svědomí, a vydá se proto se zástupem kajícníků na
pouť k Panně Marii Guadalupské. Ve svém druhém filmu,
vybraném letos do hlavní soutěže v Cannes, se Carlos Reygadas vrací k tématům, jež rozvíjel už ve svém pozoruhodném debutu Japonsko. Jsou to témata sexu, smrti a duchovního rozměru života. Vztah Marcose, Any a Marcosovy ženy
je zasazen do tísnivé atmosféry přelidněné metropole, kde
chudší vrstvy obyvatel domorodého původu nejsou s to
zakořenit v městském prostředí, hledají náhražková uspokojení a duchovní spásu v náboženství. Záběry orálního
sexu, jimiž režisér nešetří, nepůsobí ani trochu pornograficky, naopak získávají v kontextu filmu až metafyzický rozměr.

USA 2006 / 86 min. / animovaný / dabing / 60, 70 Kč
Režie: TJILL CULTON, ROGER ALLERS, ANTHONY STACCHI / V českém znění: Ondřej Brzobohatý, Tomáš Racek, Kateřina Lojdová, Petr Pelzer ad.

Mikuláš, čert a
anděl

+neděledárky
pod stromečkem
3. 12. 15.30 hod.
ČR 1951 – 1989 / 69 min. / kreslený / 25, 35 Kč
Režie: L. BENEŠ, J. TRNKA, E. HOFMAN / Výtvarník: J. Balaj, J. Trnka,
Š. Bednár.
Pásmo pohádek: V čertích službách, Čertův mlýn,
Dvanáct měsíčků, Krtek a zápalky, Vánoční
stromeček, Rézi a Brok na vánočním trhu, Jak
Mikeš zachránil Bobeše, Lyšajův sen, Krtek a
zelená hvězda, Babička vypráví pohádku.

Garfield
2
středa 6. 12. 15.30 hod.
USA 2006 / 77 min. / dabing / 50, 60 Kč
Režie: TIM HILL / Hrají: Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Billy Connolly, Lucy Davis, Ian Abercrombie, Greg Ellis ad.
Garfield, všemi milovaný kocour, odjíždí do Evropy.
Cestuje společně se svým věrným parťákem psem
Odie, aby překvapili páníčka, který je právě s přítelkyní Liz v Londýně. Dojde však k nečekané záměně.

Všichni možní
sběrači a já
středa 20. 12. 20.00 hod. (*)
Nová animovaná komedie. Do života Booga, zdomácnělého medvěda grizzlyho bez jakýchkoliv schopností nutných k přežití v divočině, vtrhne jako uragán
vychrtlý a upovídaný jelen Elliot.

Anděl Páně

+ 20.12. slet andělů
a dárky pod stromečkem
středa 20. 12., středa 27. 12. 15.30 hod.

ČR 2005 / 90 min. / přístupný / 25, 35 Kč
Režie: JIŘÍ STRACH / Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Josef Somr, Oldřich
Navrátil, Jana Štěpánková, Zuzana Stivínová II., Jiří Bartoška ad.

Výzdoba kina
zimními
motivy
neděle 10. 12. 14.30 hod.
Vystřihování vloček z měkkého papíru.

Happy
Feet
neděle 10. 12. 15.30, středa 13. 12. 15.30 hod.

Austrálie, USA 2006 / 87 min. / animovaný / dabing / 55, 65 Kč
Režie: GEORGE MILLER / V českém znění: David Štěpán, Vojta Kotek,
Simona Vrbická, Jan Šťastný, Simona Krtičková, Tereza Bebarová ad.
Animovaný stepující tučňák Brumla je bohužel tím
nejhorším zpěvákem na celém širém světě. Co mu
však chybí tuhle, nechybí mu tamhle. Je totiž skvělý
tanečník, ba co víc, je blázen do stepu.

Je časné ráno, v předvečer Štědrého dne, a celé
nebe se chystá na velkolepé oslavy Ježíškových narozenin.

Projekt Malovásek finančně podporuje

Výroba svícnů z jablíček, oříšků, polystyrenových tácků – zdobení přírodninami.

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

Psychedelic rock z Kroměříža.

v dějinách českého rocku, které patří mezi ty nejvýznamnější a posluchačsky nejoblíbenější. Michal
Prokop je zpátky po dlouhých sedmnácti letech se
zbrusu novým albem Poprvé naposledy, které se
nese v intencích toho nejlepšího z jeho tvorby. Navíc
slovíčko poprvé v názvu desky možná slibuje, že tato
událost by nemusela být jednorázovou záležitostí.

Vánoční koncert:
Michal Prokop Peace music fest:
Hysteria (metal), Imortela
& Framus 5
(Hard&Heavy), Náhodné asociace (alt. rock), Gate (doom/death), Incalm (melodic death)
pátek 15. 12. 20.00 hod.
60 Kč

X-mess
Pogo 4:
Podworkowi Chuligani
čtvrtek 14. 12. 20.30 předprodej 190 Kč, na místě 220 Kč

Těžko najít víc potěšující zprávu pro četné příznivce
Michala Prokopa, který je podepsán pod kapitolami

(ska-punk-oi Polsko), AQQ
(punkrock ´77 Polsko), Red
Insect, Bessar Unggas, Havárie (saxpunk VNM), Mentalita
Lidstva (garážpunk Hodonín)
sobota 16. 12. 19.00 hod.

120 Kč

Český i polský skapunk. Benefit pro Pomocné tlapky
o.p.s. (výcvik slepeckých psů).

Připravujeme: 22.12. El Chorro, 25.12. Bassta fidli vol.3, 26.12. Rudé kostry, Vladivojna La Chia &

Banana ad.

Výstavy

Zlatá éra českého
filmového plakátu:
filmové plakáty
z30. 11.60
a 70. let
– 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 Vyleťala, Olgy Vyleťalové-Poláčkové, Karla Teissiga ad. Vystavené plakáty jsou součástí prodejní sbírky plakátů filmové galanterie Terryho
ponožky. „Chceme v prodeji upřednostňovat hlavně ty
filmy, které v řadových prodejnách zůstávají neprávem
ve stínu komerčnějších titulů. Obchod nabídne také
mnoho raritních záležitostí, např. bollywoodské plakáty, v ČR nikdy nevydané filmy na DVD a další lahůdky“,
komentuje Petr Jirásek, ředitel kina Světozor, v němž
obchod Terryho ponožky sídlí. www.terryhoponozky.cz

ART končí, ART začíná

Sotva se rozjela nová sezóna Bijásku a Zlatého fondu a už je tu zase prosinec. S koncem roku přestávají platit letošní průkazky ARTu. Nové průkazky ARTu však budou v prodeji na pokladně Hvězdy už od 15. prosince (a pravděpodobně i dříve), v mezidobí 15. až 31. 12. pak můžete využít jak starých průkazek, tak už i nových. Ale zpět k programu. Po přehlídce Britský humor v britském filmu vás čeká sexualitou se zabývající snímek Shortbus, kterému v české distribuci „předskakuje“ krátkometrážní sexiféerie Karneval zvířat Michaely Pavlátové. Následovat bude novinka Michela Gondryho Nauka o snech, kterou mnozí filmoví kritici označují za dosavadní vrchol Gondryho filmové tvorby. Po delší
době se v distribuci objevil také ruský snímek, jedná se o válečný příběh Zajatci mlhy, který se zabývá v Rusku dosud
tabuizovaným tématem postavení německých zajatců v SSSR během 2. světové války. Koprodukční snímek mexického režiséra Carlose Reygadase Souboj s nebem, který způsobil na MFF v Cannes skandál stejně jako Shortbus, se zabývá tématy sexu, smrti a duchovního rozměru života. A na závěr něco úplně jiného: dokumentární snímek Všichni možní
sběrači a já Agnes Vardové, přezdívané někdy „babička nové vlny“, se vydává po stopách fenoménu sběračství v jeho nejrůznějších podobách. Tak tedy pěknou předvánoční podívanou.

Shortbus

Výroba
svícnů
neděle 17. 12. 13.30 hod.

Tommyho
banda
sobota 9. 12. 20.30, Mír – bar
vstup zdarma

Připravujeme

+středaKarneval
zvířat
6. 12. 20.00 hod.

USA 2006 / 102 min. / od
18 let / titulky / 50, 60 Kč
Režie: JOHN CAMERON MITCHELL / Hrají: Lindsay Beamish, Raphael Barker, Miriam
Shor, Jonathan Caouette ad.
Sex a sex a sex...
Režisér kontroverzního punkového muziAbsolutně otevřeně a bez
kálu Hedwig and the
Angry Inch (2001) předsudků natočený sníJohn Cameron Mitchell mek o slastech a straspředstavil na letošním tech newyorských odpadFilmovém festivalu v líků - undergroundové
Cannes svůj poslední večírky plné více či méně
snímek Shortbus. Film otevřených sexuálních
překvapuje svou ote- orgií, zkouška pevnosti
vřeností, baví svou hra- vztahu gayů Jamieho a
vostí a nutí k zamyšlení Jamese, sexuální terapesvou citlivostí. Film se utka, dychtící konečně po
pokouší očistit a uvol- svém prvním orgasmu,
nit náš sexuální život, a také nějaký ten výpajenž je často obestřen dek proudu - to vše, plus
negativním zabarvením
nadsázka a povětšinou
a znevážen pornograopravdu skvělé hlášky.
fií. Film očišťuje lidský
sexuální život od před- Hirnlego - www.acfk.cz
sudků a ukazuje ukazuje člověka v jeho celosti, duši a tělo jako dvě neoddělitelné polarity. Shortbus sleduje osudy několika obyvatel New
Yorku, kteří se potýkají se svými sexuálními a milostnými
vztahy v undergroundovém klubu Shortbus, otevřeném pro
lidi všech sexuálních orientací. Film ukazuje možné odpovědi na stále se vracející otázky: jak milovat a být milován.
Jak být šťastný…
Na silnější kávu jménem Shortbus diváky nenápadně
naladí připojený předfilm Karneval zvířat - animovaná hříčka Michaely Pavlátové sledující různé cesty, jak ukazovat
erotiku. Historie erotických zobrazení vede od jeskynních
maleb přes antiku až po současnost, Karneval zvířat však
chce podle tvůrců lechtivé téma podat odlehčeně, hravě, s
nadsázkou a humor. Snímek vyhrál letošní MFF AniFest, porota ocenila „provokativní pohled na šíři podivností a rozmanitostí lidské sexuality“.

Nauka
o snech
středa 13. 12. 20.00 hod.

The Science of Sleep / Francie
2005 / 105 min. / přístupný /
titulky / 60, 70 Kč
Režie: MICHEL GONDRY / Hrají: Gael García Bernal, Charlotte
Gainsbourg, Alain Chabat, MiouMiou ad.
Scenáristou a režisérem filmu je Michel
Gondry,
vynalézavý
tvůrce oceněných filmů,
mezi něž patří například kultovní Věčný svit
neposkvrněné mysli.
Nauka o snech je podivínským výletem do
kolážové říše divů, která je vyrobena z papíru, celofánu a představ. Nauka o snech je
laškovná romantická
fantazie odehrávající
se v chaotickém mozku Stephana Mirouxa
(Gael Garcia Bernal),
mladého výstředního
muže, jehož sny mu
neustále napadají reálný svět. Když dřímá, stává se z něj charismatický moderátor „Stephane TV“, který přednáší „nauku o snech“ do
papírových kamer. Ve
skutečném životě má

nudnou práci ve vydavatelství Pařížského kalendáře a hyne
láskou ke své sousedce Stephanie (Charlotte Gainsbourg).
Přestože je Stephanie Stephanem zezačátku okouzlena,
je zmatena jeho dětinstvím a labilním postojem k realitě.
Stephanův spolupracovník Guy (Alain Chabat) je obyčejný
praktický chlapík a snaží se Stephanemu radit, jak se chovat
k opačnému pohlaví. Stephane však žije v obláčcích a neposlouchá ho. Protože není schopen získat si srdce Stephanie když bdí, rozhodne se hledat odpovědi ve svých snech.

Zajatci
mlhy
pátek 15. 12. 20.00 hod. (*)

Polumgla / Rusko 2005 / 104
min. / od 12 let / titulky / 60,
70 Kč (v období 15. – 31. 12.
platí stará i nová průkazka
ARTkina)
Režie: ARŤEM ARTONOV /
Scénář: Igor Bolgarin, Viktor
Smirnov / Kamera: Andrei
Vorobyov / Hudba: Andrei
Antonenko / Hrají: Jurij Tara- Velmi působivý syrový
sov, Anastasija Ševeleva, Ser- příběh postupného sžívágej Grjznov, Johannes Rapp, ní několika vesničanek s
Martin Jackowski, Lidija německými zajatci. SkvěBairaševskaja,
Christian lá atmosféra a několik
Sengewald, Natalija Burmis- vynikajících scén (ženy
trova ad.
se pro sebe modlí, když
O lásce, nenávisti, do vesnice dorazí úmrtní
odpuštění a absurdi- oznámení, osekávání klátě války. Mladý rusdy, vánoční karneval).
ký důstojník Grigorij dostane od nadří- Flanker27 - www.acfk.cz
zených úkol, který by
raději nesplnil i za cenu vojenského soudu: má velet skupině německých zajatců a postavit s nimi rádiovou věž kdesi
hluboko v severní tajze. Namísto, aby s Němci bojoval na
bitevním poli a pomstil mrtvé kamarády, musí se teď starat, aby zajatci nepomřeli a mohli splnit zadanou misi. Po
náročné cestě sněhem a bažinami dorazí podivná skupina promrzlých a polomrtvých nacistů vedených Grigorijem na místo – do malé vesnice Polumgla, v níž zbyli už
jen starci, ženy a děti, protože muži padli ve válce nebo
stále ještě bojují na frontě. Vesnice uvítá nepřátelskou
skupinu vidlemi a sekerami, ale po čase se s nepřáteli
začne smiřovat a nakonec se s nimi sžije. Opuštěné ženy
už mají tvrdého a osamělého života dost, a tak jsou rády,
když si od Grigorije vyprosí do domu zajatce, aby zastali mužskou práci i povinnosti. Tato relativní idyla, ale netrvá dlouho. Věž je dostavena a do vesnice přijíždí Grigorijův nadřízený se skupinou ruských vojáků. Když vojáci
vesnici opustí, nic už nemůže být jako dřív. Ocenění: Cena za
nejlepší debut na New Montreal Film Festival, Cena kritiků za nejlepší
debut na viborgském filmovém festivalu, Grand Prix na Vologda FilmFest.

Souboj
s nebem
úterý 19. 12. 20.00 hod.

Režisér Michel Gondry
přichází s další podivnou
romantickou komedií o
zakřiknutém hrdinovi,
který uvnitř vlastní hlavy bojuje o dívku svého
srdce. Jestliže Věčný
svit neposkvrněné mysli
byl více filmem Kaufmanovým, Nauku o snech
lze považovat za film
stoprocentně „gondryovský“. Coby autorské
dílo má i větší integritu.
To, že nesklízí tak nadšené reakce jako jeho
předchůdce lze přisoudit
chybějícímu momentu
překvapení; rozhodně je
však přinejmenším stejně dobrý, ne-li lepší.
Vojtěch Rynda - www.dokina.tiscali.cz

Battle in Heaven / Mexiko,
Belgie, Francie, Německo
2005 / 98 min. / od 15 let /
titulky / 55, 65 Kč (v období
15.–31.12. platí stará i nová
průkazka ARTkina)
Režie: CARLOS REYGADAS
/ Kamera: Diego Martínez Vignatti / Hudba: John
Tavener / Hrají: Marcos Hernández, Anapola Mushkadiz,
Bertha Ruiz, David Bornstien,
Rosalinda Ramirez, El Abuelo,
Brenda Angulo ad.
Marcos, který je řidičem v rodině generála,
unesl se svou ženou
malé dítě kvůli výkupnému, ale děcko nečekaně zemřelo a Marcos
se tím trápí. Když veze
generálovu dceru Anu
z letiště, svěří se jí a
Ana, která se prostituuje pro vlastní potěšení, mu pro útěchu
nabídne sex. Marcose
nepřestávají sužovat

Les Glaneurs et la glaneuse
/ Francie 2000 / 82 min. /
přístupný / dokumentární /
titulky / 45, 55 Kč (v období
15.–31.12. platí stará i nová
průkazka ARTkina)
Režie: AGNES VARDA / Scénář: Agnes Varda / Kamera:
Didier Doussin, Stéphane
Krausz, Didier Rouget, Pascal Sautelet, Agnes Varda / Známá francouzská
Hudba: Joanna Bruzdowicz, režisérka hraných i
Isabelle Olivier / Hrají: Bodan dokumentárních filmů,
Litnanski, Agnes Varda, jedna ze zakládajících
François Wertheimer
osobností francouzské
Agnes Varda se vydá- nové vlny šedesátých let,
vá na venkov, aby zde natočila v letech 1999
hledala kořeny histoaž 2000 film, jímž znovu
rie sběračství, a poté
se přesouvá do měs- prokázala své filmařské
ta. V ulicích se potká- mistrovství. Snímek-esej
vá s umělci tvořícími z o sběru, paběrkování, sbímateriálu nalezeného rání i sběratelství nepona smetištích, nebo s strádá zajímavé téma,
mužem, který se živí humorný nadhled, osobizbytky jídel na protest tý autorčin rukopis.
proti hromadění odpa- Stanislav Buzek - www.dokina.tiscali.cz
du. Režisérka odhaluje, že sběračství může
být také dost zábavné. Agnès Vardová se mezi sběrače –
díky sbírání materiálu pro svůj film – také sama řadí. „Filmy
vždycky vznikají z emocí. Tentokrát to byly emoce vyvolané
pohledem na lidi, kteří pročesávají tržiště a prohrabují se v
popelnicích a kontejnerech u supermarketů. Chtěla jsem
o nich natočit film. Chtěla jsem o nich podat svědectví a
přitom jim nepřekážet a neškodit. V létě roku 1999, o žních,
jsem v televizi viděla rozhovor s jedním zemědělcem; seděl
na kombajnu a vysvětloval, že kdyby byl stroj špatně seřízený a nechával po sobě na poli jen jedno zrnko z každého klasu, přišel by o obrovské množství obilí a velkou částku peněz. To jediné zrnko z každého klasu mnou otřáslo.
Vzpomněla jsem si na sběrače ze starých časů a na obrazy zachycující ženy, které na poli sbírají zbylé klasy. Chtěla
jsem se taky jen tak potloukat. Setkávat se s lidmi. Pídit se
po nich,“ říká Agnes Varda o filmu:

V druhé polovině
prosince a na začátku
ledna nabízíme
Filmové premiéry

20.–23. 12.

Rytíři nebes

26.–27. 12.

Miluji Tě k sežrání

USA, Francie 2006 / Režie: TONY BILL

USA, Kanada 2006 / Režie: ROGER KUMBLE

28. 12.–3. 1. Potomci lidí

Velká Británie 2006 / Režie: ALFONSO CUARÓN

28. 12.–3. 1. Spláchnutej

Velká Británie 2006 / Režie: DAVID BOWERS, SAM FELL

Zlatý fond

Čt. 21. 12. 16.00 Nebe nad
Berlínem
Německo 1987 / Režie: WIM WENDERS

Čt. 28. 12. 16.00 Mléčná dráha

Francie, Německo, Itálie 1969 / Režie: LUIS BUŇUEL

ARTkino			

Út. 26. 12. 20.00 Život Briana
Velká Británie 1979 / Režie: TERRY JONES

St. 27. 12. 20.00 Transylvania
Francie 2006 / Režie: TONY GATLIF

Ne. 31. 12. 17.30 Monty Python
a Svatý Grál

Velká Británie 1975 / Režie: TERRY GILLIAM, TERRY
JONES

Bijásek				

St. 27. 12. 15.30
Anděl Páně

ČR 2005 / Režie: JIŘÍ STRACH

So. 30. 12., 3. 1. 15.30
Spláchnutej

Velká Británie 2006 / Režie: DAVID BOWERS, SAM FELL

Ne. 31. 12. 15.30
Hvězda betlémská

ČR 1970 – 1983 / Režie: Z. MILER, H. TÝRLOVÁ

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Andělské dny v kině Hvězda
3. - 31. 12. 2006

neděle 3. 12.
14:30 Malovásek Výroba veselých
vánočních přáníček
15:30 Bijásek Mikuláš, čert a anděl

(mikulášské pásmo pohádek)
+ dárky pod kinovým stromečkem

neděle 10. 12.
14:30 Malovásek Výzdoba kina 		
zimními motivy
neděle 17. 12.
13:30 Malovásek Výroba svícnů
z přírodnin
úterý 19. 12.
20:00 ART Souboj s nebem
středa 20. 12.
15:30 Bijásek Anděl Páně

úterý 26. 12.
20:00 ART Život Briana
středa 27. 12.
15:30 Bijásek Anděl Páně
čtvrtek 28. 12.
16:00 Zlatý fond Mléčná dráha
neděle 31. 12.
15:30 Bijásek Hvězda betlémská
(vánoční pásmo pohádek)

17:30 ART Monty Python
a Svatý Grál

+ slet andělů, dárky pod kinovým
stromečkem

čtvrtek 21. 12.
16:00 Zlatý fond Nebe nad Berlínem

Městská kina Uherské Hradiště uvádějí :

Michal
Prokop

&

Framus 5

Spirituálny očistec. Prehlbujúce sa odcudzovanie
človeka v obrovskej metropole ako i nemožnosť
zžiť sa s jeho cynizmom
a chladnosťou i pri výskyte „pornografických“
scén vytvárajú nepopísateľne silnú, metafyzickú
koláž pomalo plynúcich
filmových obrazov. Strohá obrazová štylizácia je
miestami podkresľovaná
emociálne razantnými,
hudobnými motívmi.
Adrian - www.csfd.cz

...vánoční koncert

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

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Goldfinger

čtvrtek 7. 12. 16.00 hod.

Jurij Norštejn +
Ozvěny
PAF Olomouc:
polská animace
čtvrtek 14. 12. 16.00 hod.

Velká Británie, USA 1964 /
112 min. / titulky / na průkazku zdarma
Režie: GUY HAMILTON / Scénář: Ian Fleming, Richard
Maibaum, Paul Dehn / Kamera: Ted Moore / Hudba: John
Polsko, Rusko / 110 min. /
Barry, Monty Norman / Hratitulky / na průkazku zdarma,
jí: Sean Connery, Gert Fröbe,
ostatní 40 Kč
Bernard Lee, Martin Benson,
Ozvěny Přehlídky animovaCec Linder, Lois Maxwell, Nejbondovštější bondovného filmu Olomouc 2006 (8.
Burt Kwouk, Desmond Llewe- ka ze všech a vskutku
- 10. 12.). Přehlídka anilyn, Garry Marshall, Les gloriózní (a nepřekonamovaného filmu je praný) vstup Guye HamiltoTremayne ad.
videlným setkáním nad
Nejslavnější bondovka na do série 007. Co je na
mezními žánry, prů- Už potřetí jsem viděl
téhle bondovce tak exts Seanem Connerym
hledy historií animace kolekci animovaných filrovního? Čistota stylu,
v hlavní roli. Máloktei propojením s jinými mů ruského génia Jurivybroušený scénář, sporý zločinec na světě
uměleckými druhy a je Norštejna. Je čím dál
jující všechny dosavadní
dokáže se zlatem to,
postupy. Pavel Bed- lepší. Ojedinělý způsob
atributy Flemmingova
čeho je schopen Auric superagenta do chutné
nařík (ředitel festivalu) animace na skleněných
deskách (zvláště někGoldfinger.
Britská a vyvážené směsi humopřijede do Uherskéteré detaily jsou lahůdvláda zjistila, že kdosi ru, akce, napětí a vizuální
ho Hradiště představit
kové), takřka dokonalá
shromažďuje obrovské atraktivity. Sean Connery
polskou animaci, kteiluze pohybu a příjemné
zásoby zlata a podezří- předvádí hotový koncert
rou bude reprezentomelancholicko-nostalgicvá překupníka s drahý- s dokonale vyladěnými
vat zejména varšavské ké příběhy ruského střimi kovy Aurica Goldfin- instrumenty – šarmem,
studio Platige Image, kte- hu mě ještě pořád „nadgera. Národní banka cynismem a tradiční
ré se specializuje na chýňajú“.
vyžaduje, aby byl na ostrostí. Protihráč Auric
3D počítačovou animareakce diváka na LFŠ 1999
případ nasazen James Goldfinger (Gert Fröbe)
ci. Nejvýznamnějším
Bond. Ten se po třpy- je na první pohled ňourežisérem tohoto studia je jeden z jeho ředitelů a zakladativé enkrustaci svého ma, ale o to lepší je jeho
telů Tomek Bagiński, který za své filmy Katedra (Katedrála, 2002)
blonďatého
objevu, „rozkvět“ v jeden z největa Sztuka spadania (Umění pádu, 2004) obdržel mnoho mezinárodGoldfingerovy milen- ších kriminálních mozních cen. Kromě uvedených filmů můžete očekávat i překvaky, zaplétá do podiv- ků všech dob... Oddjob?
pení. http://www.pifpaf.cz
ných událostí. Sleduje Nepřekonatelný padouch
Goldfingera do jeho s nepřekonatelnou bouřV další části filmového odpoledne uvedeme animovaná
fabriky ve Švýcarsku, kou na hlavě. Hamilton
díla velké osobnosti ruské animace a klasika světového filkde zjišťuje, že Gold- dodal zejména do akčmu, Jurije Norštejna. Ten už téměř dvacet let pracuje na svém
finger chystá „zločin ních sekvencí mnohem
životním opusu, celovečerním animovaném filmu na motivy
více dynamiky než výtečstoletí“. Překupník se
Gogolova Pláště. (Jeho část byla prezentována na Letní filný (a trochu ortodoxní)
mové škole 1999 v Uh. Hradišti.) „Natáčím to, co je mezi
chystá za pomoci nerstylista Young a etablovového plynu a nukleřádky. Abyste natočili příběh, musíte najít scény, které sice
val tak novou podobu
ární nálože ukrást komv textu nejsou, ale jsou od něj neodmyslitelné,“ řekl o natáJamese Bonda, podobu,
pletní americké zásoby ze které vycházejí tvůrci
čení. (Více o J.Norštejnovi a jeho filmech níže.)
zlata z pevnosti Fort dodnes.
Knox a zničit tak svěMarigold - www.csfd.cz
tovou ekonomiku. SvěProjekt Zlatý fond kinematografie finančně
tové banky by pak byly
podporuje
přinuceny zlato odkoupit od Goldfingera, jehož zásoby by
tak pohádkově stouply v ceně. K rozprášení nervového plynu chce Goldfinger využít Letecký Cirkus Pussy Galorové,
kterou však Bond svým neodolatelným způsobem svede a
přesvědčí ji, aby místo nervového plynu rozprašovala jen
nějakou neškodnou látku. Co to znamená pro Goldfingera
si domyslíte sami. Ocenění: Film získal Oscara za zvukové efekty.

Sean Connery

(* 25.8. 1930)
Sean Thomas Connery (jeho rodné
jméno) se narodil
25. srpna 1930
ve skotském Edinburghu. Jeho život
ale rozhodně neprobíhal hladce, jak by
se možná mohlo
zdát. Connery totiž
vyrůstal v chudé
rodině skotského
řidiče. Ve třinácti
letech opusil školu
a následující tři roky
strávil u britského
Královského námořnictva. Před začátkem své herecké
kariéry prošel spoustou zaměstnání. Byl například plavčíkem, mlékařem nebo stál modelem v umělecké škole.
V roce 1953 se zúčastnil soutěže Mr. Universe a obsadil třetí místo. Jeho kariéra začala nejprve v divadle a v
roce 1956 v televizi. Jeho debutem se stal film No Road
Back. Ke konci padesátých let podepsal jako začínající
herec smlouvu s firmou Metro Goldwyn Meyer, díky které si ještě před rokem 1962 zahrál v jedenácti filmech.
Rok 1962 se stal zlomem v jeho kariéře. Vyhrál totiž konkurz na Jamese Bonda do filmu Dr. No a to odstartovalo jeho hvězdnou kariéru. O sedm let později prohlásil,
že pátá bondovka You Only Live Twice je jeho poslední a
že se chce více věnovat rodině a golfu. Toto naštěstí
nedodržel a vrátil se k roli Jamese Bonda o čtyři roky
později ve filmu Diamanty jsou věčné. Tehdy znovu prohlásil,
že agenta 007 už nikdy hrát nebude. Aby se vymanil ze
zaškatulkování, začal Connery přijímat různorodé role ve
filmech odlišných žánrů - barbarský hrdina Zed ve scifi
příběhu Zardoz, plukovník Arbuthnott v adaptaci detektivky od Agathy Christie Vražda v Orient-expresu, Daniel Dravot
v přepisu dobrodružného příběhu Rudyarda Kiplinga
Muž, ktery se stal králem, stárnoucí Robin Hood ve středověké romanci Robin a Mariana, nebo třeba maršál O‘Neil ve
svérázném remaku westernu V pravé poledne (High Noon) Třetí
měsíc Jupitera. V roce 1983 se vrátil k roli Jamese Bonda v novém zpracování Thunderball s příznačným názvem
Nikdy neříkej nikdy a byl v ní snad ještě lepší než dříve. Mohli jsme ho vidět také ve velkém množství jiných úspěšných filmů, jakými jsou např. Velká vlaková loupež (1979), Ve
jménu růže (1986), Nedotknutelní (1987) (za tento film získal svého jediného Oscara), Indiana Jones a poslední křížová výprava
(1989), Hon na ponorku (1990), První rytíř (1995), Skála (1996), Past
(1999) nebo Liga výjimečných (2003). Na rok 2008 se chystá premiéra čtvrtého dílu oblíbené série Indiana Jonese,
Connerymu bude v té době 78 let. Nechme se překvapit, zda bude jeho herecký výkon stejně přesvědčivý jako
například výkon Bély Lugosiho ve filmu Eda Wooda Plan
9 form The Outer Space.

Jurij Filipovič Norštejn

(* 15.10. 1941)
Narodil se v Moskvě
židovským
rodičům. Po studiích animace na
VGIKu v Moskvě
pracoval ve studiu Sojuzmultfilm.
Animoval snímek
Bitva u Chržence
(1971), který režíroval klasik ruského kresleného filmu
Ivan Ivanov-Vano, i animované filmy o Puškinovi režiséra
Andreje Chržanovského. Nadále pak pracoval se svou
manželkou výtvarnicí Frančeskou Jarbuzovou na vlastních projektech. Alegorií ze zvířecí říše navazuje na svá
předchozí, stylově vytříbená díla, která vycházejí jak z tradic ruské literatury, tak z La Fontaineových bajek (Liška
a zajíc, Volavka a jestřáb, Ježek v mlze).
Liška a zajíc / Lisa i zajac / SSSR 1973 / 12 min.
Film, který vychází z tradičních ruských výtvarných motivů. Formálně je zajímavý tím, jak důsledně dodržuje konvenci knižní ilustrace, se kterou však zachází ryze filmovými prostředky.
Ježek v mlze / Jožik v tumaně / SSSR 1976 / 11 min.
Nejkouzelnější umělecké dílo všech dob. Prostý příběh
o cestě malého ježka, který jde navštívit svého kamaráda medvěda, aby si spolu dali marmeládu a podívali se
na hvězdy, není pro film zas až tak důležitý. Podstatné
je, že ježek se na své cestě ztratí v mlze. V prostoru, kde
ježek bloudí, každý detail nabývá jiných funkcí a významů; sova, koně, psi i padající listí získávají jiné dimenze.
Ve filmu jsou využity dosud nevídané postupy a obrazy,
které z tohoto snímku tvoří originální dílko.
Volavka a jeřáb / Caplja i žuravi / SSSR 1974 / 10 min.
Poprvé zde vstupuje do Norštejnova díla nový prvek,
který se pro něj brzy stane charakteristickým – neopakovatelná atmosféra. Tragikomický příběh nenaplněné lásky volavky a jeřába je zasazen do šedivých podzimních
dnů plných dešťů a mlh, což dodává filmu nostalgické
vyznění. Norštejn zde poprvé vyzkoušel „několikaplánový“ trikový stůl, který umožňuje vytvoření iluze trojrozměrného prostoru.

Pohádka pohádek / Skazka skazok / SSSR 1979 / 29 min.
Nejlepší umělecké dílo všech dob. Malý vlček pozoruje lidi - jejich narození a smrt, život, dějiny. Je moc,
moc smutný. Pohádku pohádek dokončil režisér Jurij
Norštejn po třech letech tvrdé každodenní i každonoční práce. Tento film filmů je jedním z nejoriginálnějších,
nejosobitějších a nejzralejších děl, jaké kdy bylo ve světové animované kinematografii vytvořeno, a bez něho se
neobejdou žádné dějiny animovaného filmu. Světové
uznání, které se snímku dostalo v Los Angeles v roce
1984, rozhodně nebylo přehnané nebo náhodné.

