
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 

1
1.–17. března

březen

Filmová Asie a 
Oscar 2007

Asijská kinematografie zazname-
nala v posledních letech nebývalý 
růst kvality a ostatní světadíly k ní 

s obdivem vzhlížejí. Důvodem naší 
malé přehlídky Filmová Asie (7. 

– 14.3.) je ale vedle tohoto faktu i 
otevření univerzitního centra a pobyt 

asijských studentů v našem možná 
někdy až moc konzervativním Slovác-

ku. Je určitě projevem přirozeného 
patriotismu hájit a rozvíjet historické 
kořeny, na druhou stranu není dobré 
upadnout do sebezahledění a kultur-
ní xenofobie. Naší snahou je zpřítom-

nit v jednom březnovém týdnu i za 
účasti rodilých mluvčích (a také ve 

spojení s hudbou, oblečením, jídlem, 
barvami, fotografiemi, …) zázemí a 

kulturu vzdálených zemí. Kromě dáv-
ky čtyř filmů přehlídku doplňuje 10.3. 

koncert tria Pavel Fajt, Ondřej 
Smeykal a japonské zpěvačky Yu-
miko Ishijima a výstava se zajíma-

vou zápletkou Ztracená dovolená.

Známí jsou i čerství držitelé Oscarů 
a ve spojení ještě s možná vážnější 

anketou Zlatého Globu jsme se pro-
to rozhodli uvést vítězné i jen nomi-

nované snímky. V přehlídce Oscar a 
Zlatý Globus 2007 uvidíte nejen už 
dříve uvedené (vítězná Skrytá iden-
tita, Volver, Let č. 93, Malá Miss 
Sunshine ad.), ale v premiérách až 

do poloviny dubna i očekávané tituly, 
mj. Atentát v Ambassadoru, Krá-

lovna, Dreamgirls, Poslední skot-
ský král, Babel, Dopisy z Iwo 

Jimy, Nepříjemná pravda. (Rozvrh 
přehlídky naleznete na zadní straně.)

 Výhledově na druhou polo-
vinu měsíce března se už nyní chci 

navíc zmínit o dvou zajímavých a urči-
tě nepominutelných akcích: koncert 

tria Redl – Janoušek – Lenk v kině 
Hvězda ve středu 21.3. a divadlo pro 

děti Červená Karkulka aneb příběh 
jedné holky v neděli 25.3. i s násled-
nou Malováskovou dílnou tvorby jed-

noduchých loutek.

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

Apocalypto 
Apocalypto / USA 2006 / 128 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč  
Režie: MEL GIBSON / Hrají: Rudy Youngblood, Dalia Hernandez, Mayra 
Serbulo, Gerardo Taracena, Raoul Trujillo ad.
Jejich osud byl předurčen? Velkolepý projekt Mela Gibso-
na vypráví o starobylé říši Mayů a jejím zániku.
Původ této kultury, její moudrý život a náhlá destrukce, je 
dosud opředena mnohými tajemstvími. Jde o vůbec první 
filmové zpracování této neobjasněné záhady. Mayové byli 
na svou dobu neobyčejně inteligentní. Kromě zemědělství, 
pro které vytvořili zavlažovací systém, se zabývali keramikou, 
kamenictvím nebo architekturou. Pro rozvoj vědění postavi-
li školy, kde je měli vyučovat jejich bohové. Zde si osvojili 
velmi dobré znalosti matematiky, fyziky, chemie a astrono-
mie. Přesně dokázali měřit pohyby planet, díky čemuž vytvo-
řili dokonale přesný kalendář. Také písmo měli skvěle vyvi-
nuté... Apocalypto představuje jednu z teorií o Mayské civili-
zaci, vyobrazenou prostřednictvím příběhu muže z rozsáhlé 
říše... Uznávaný, přesto nebo právě proto aférami obklope-
ný, světoznámý režisér, scenárista, herec a producent v jed-
né osobě Mel Gibson při natáčení Apocalypta opět riskoval. 
Pro zvýšení autenticity se po celý film mluví neznámou řečí, 
původním mayským jazykem Yucatec, podobně jako v Umu-
čení Krista to byla aramejština.

Kvaska 
ČR 2007 / 106 min. / od 12 let / romantický, hudební / 70 Kč  
Režie: MIRJAM LANDA / Hrají: Filip Tomsa, Lucie Vondráčková, Daniel 
Landa, JIří Korn, Roman Pomajbo ad.

První český film ze zákulisí muzikálu!!! Od režisérky muziká-
lových hitů Krysař a Tajemství, s původní hudbou Daniela 
Landy. Hlavní hrdina příběhu Micky (Tomsa) se ocitne ne 
svou vinou ve vězení. Při životě ho drží jen jeho velká lás-
ka k muzikálové hvězdě Karin (Vondráčková). Aby se s ní 
mohl seznámit, rozhodne se zúčastnit vypsaného konkurzu 
na nový muzikál a uteče z vězení. Kuriózním způsobem se 

mu nakonec povede jak utéct, tak projít celým konkurzem. 
Konečně se seznamuje s Karin a na vlastní kůži zažívá muzi-
kálový dril. Den premiéry se blíží a policie je Mickymu na 
stopě. Když se ale dají dohromady ty správné ingredience 
a nechají se dostatečně uležet, vznikne „kvaska“ a na tu je 
i policie krátká... Kvaska – vězeňský nápoj, náhražka piva. 
Vodu, chleba a cukr kvasíme po dobu 14 dnů. Autoři nám 
dají nahlédnout do zákulisí fenoménu zvaného muzikál a to 
prostřednictvím nápaditého příběhu a originální hudby. Za 
autorskou dvojicí Mirjam a Danem Landovými jsou obrov-
ské komerční úspěchy – 600 tisíc prodaných lístků na muzi-
kál Krysař, Platinové desky, vyprodané koncertní šňůry, prv-
ní místa v hitparádách... 
 

Moje superbejvalka
My Super Ex-Girlfriend / USA 2006 / 97 min. / od 12 / tit. / ŠÚ / 70 Kč
Režie: IVAN REITMAN / Hrají: Uma Thurman, Luke Wilson, Anna Faris, 
Eddie Izzard ad.
Rozpad vztahu nebývá lehký, někdy může být přímo nebez-
pečný. V nové komedii Ivana Reitmana Matt Saunders 
(Luke Wilson) konečně najde ideální přítelkyni - krásnou 
Jenny Johnson (Uma Thurman), která je shodou okolností 
také superhrdinkou G-Girl. Když ale jeho zdánlivě perfektní 
přítelkyně začne být příliš majetnická, rozhodne se ze vzta-
hu vycouvat. Jak se ale rozejdete s přítelkyní, která umí létat, 
dokáže zvedat auta a pouhým pohledem propaluje ocel? 
Jakmile se Jenny/G-Girl dozví, že Matt navázal romantický 
vztah se svou spolupracovnicí Hannah Lewis (Anna Faris), 
rozpoutá s pomocí svých superschopností peklo, na kte-
ré Matt jen tak nezapomene. Matt zlomil Jenny srdce. Ona 
chce jemu zlomit všechno. Ivan Reitman patří k nejúspěš-
nějším komediálním režisérům všech dob. Do jeho obsáh-
lého režijního portfolia patří takové hity jako oba díly Kro-
titelů duchů, Dvojčata, Policajt ze školky nebo Junior. Ve 
svém nejnovějším filmu se pokusil přistoupit k tomuto žán-
ru neotřelým způsobem. „Tohle není film o superhrdinech. 
Je to komedie ukotvená v realitě. Film vám má rozhodně 
co nabídnout i v případě, že nemáte komiksy nebo filmy o 
superhrdinech zrovna v lásce. Dialogy, které Don napsal, 
byly přirozené, moderní, břitké - a vtipné.

Atentát v 
Ambassadoru 
Bobby / USA 2006 / 117 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč  
Režie: EMILIO ESTEVEZ / Hrají: Anthony Hopkins, Lindsay Lohan, Demi 
Moore, Sharon Stone, Elijah Wood, Harry Belafonte, Nick Cannon, Mos 
Def, Laurence Fishburne, Heather Graham, Helen Hunt, Joshua Jackson, 
David Krumholtz, Ashton Kutcher, Shia LaBeouf ad.
Vražda amerického senátora Robert F. Kennedyho. Událost, 
která změnila historii a životy mnoha lidí. 4. června 1968 
Senátor Robert F. Kennedy přijíždí do hotelu Ambassa-
dor v Los Angeles přednést projev v rámci své kandidatu-
ry na prezidenta Spojených států. Ve všech lidech vzbuzu-
je naději, vzrušení a dojem, že jeho zvolení bude příčinou 
velkých změn. V následujících dvou dnech však celý svět 
bude svědkem události, která změní historii a životy mnoha 
lidí. Atentát v Ambassadoru není politický film. Není to ani 
příběh Roberta Kennedyho (ve filmu ho vidíme výhradně 
ze skutečných archivních záběru). Je to pohled do životů 
několika lidí, jejichž cesty se na pár hodin protly. Příběh 
lidí, kteří byli v bezprostřední blízkosti jednoho z největších 
incidentů 20. století. Režisér a scenárista Emilio Estevez 
získal do jednotlivých rolí jedinečné herecké osobnosti. 
Před kamerou se sešly nejzkušenější hollywoodské hvěz-
dy několika generací: držitelka Oscara Helen Hunt (Lep-
ší už to nebude), držitel Oscara Anthony Hopkins (Mlčení 
jehňátek), Laurence Fishburne (Matrix 1-3), Demi Moore 
(Neslušný návrh, Striptýz), Sharon Stone (Základní instinkt, 
Casino), Elijah Wood (trilogie Pán prstenů, Sin City - město 
hříchu), Lindsay Lohan (Mezi námi děvčaty), Heather Gra-
ham (Z pekla, Kurz sebeovládání).

Obsluhoval jsem 
anglického krále
ČR, Slovensko, Německo, Maďarsko 2005 / 119 min. / od 12 let / 80 Kč
Režie: JIŘÍ MENZEL / Hrají: Oldřich Kaiser, Julia Jentsch, Milan Lasica, 

Naše tipy
Apocalypto
čtvrtek 1. 3. – středa 7. 3.
Velkolepý projekt Mela Gibsona vypráví o sta-
robylé říši Mayů a jejím zániku.

Atentát v Ambassadoru 
čtvrtek 8. 3. - neděle 11. 3. 
Příběh lidí, kteří byli v bezprostřední blízkos-
ti jednoho z největších incidentů 20. století, 
vraždy amerického senátora Robert F. Ken-
nedyho.

Artur a Minimojové 
pondělí 12. 3. - středa 14. 3. 
Desetiletý Arthur se vydá hledat pomoc do 
Říše Mimimojů... Nový snímek Luca Bessona.

Královna 
čtvrtek 15. 3. – neděle 18. 3.
Strhující a jedinečný pohled režiséra Stephe-
na Frearse za zavřené dveře královského palá-
ce a do mysli a do srdce královny Alžběty II.

Marián Labuda, Martin Huba, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Jaromír Dulava, 
István Szabó ad.
Dlouho očekávaný film Jiřího Menzela podle slavného romá-
nu Bohumila Hrabala. Tématem Hrabalova slavného romá-
nu je životní dráha číšníka, později hoteliéra a nakonec ces-
táře v době politických zvratů první půle dvacátého století. 
Mnohokrát v životě pocítí, že jím druzí opovrhují pro malý 
vzrůst, pro sympatie k Němcům, pro jeho češství, proto, že 
má původ odloženého dítěte, i pro osobitou životní filozofii. 
Nikdy však nezatrpkne, neoplácí nenávistí, nemstí se. Touží 
po bohatství a uznání ve své profesi, touží po milující ženě 

- ale dostává se mi jich jen krátce. Není uznán ani jako árijec, 
ani jako milionář... 11 nominací na Českého lva 2006.

Artur a Minimojové 
Arthur et les Minimoys / USA, Francie 2006 / 102 min. / animovaný, 
rodinný / 80 Kč
Režie: LUC BESSON / Hrají/V českém znění: Freddie Highmore/Jan 
Battěk, Madona/Lucie Vondráčková, Snoop Dogg/Tomáš Juřička, David 
Bowie/Aleš Procházka, Mia Farrow ad.
Animovaná podívaná pro malé i velké s českým dabingem. 
Desetiletý Arthur žije s babičkou v malém domku na venko-
vě. Stejně jako všechny děti, je i on fascinován pohádkami, 
které mu babička vypráví.
Zdá se mu o afrických kmenech a neuvěřitelných příbě-
zích, které jsou popsány a namalovány v čarovné knize jeho 
dědečka, který před několika lety záhadně zmizel. Idylické 
časy skončí v okamžiku, kdy jim hrozí zabavení domku. Situ-
ace vypadá beznadějně. Jedinou šancí je dědečkův poklad, 
který je údajně ukryt kdesi na zahradě, v Říši Minimojů, roz-
tomilých malých skřítků, o kterých Arthurovi dědeček vyprá-
věl. Malý Arthur se rozhodne odvrátit hrozící nebezpečí a 
vydá se hledat pomoc právě do Říše Mimimojů... Arthurova 
cesta je důkazem, že někdy i ti nejmenší mohou dokázat 
velké věci. Ve filmu najdeme jak hrané, tak animované sek-
vence. Hlavního hrdinu Arthura ztvárnil Freddie Highmore, 
kterého znáte z filmu Karlík a továrna na čokoládu a těšit se 
můžeme i na Miu Farrow v roli jeho babičky.

Dveře dokořán  
Breaking and Entering / USA 2006 / 119 min. / od 15 / tit. / ŠÚ / 70 Kč
Režie: ANTHONY MINGHELLA / Hrají: Jude Law, Juliette Binoche, Robin 
Wright Penn, Vera Farmiga, Rad Lazar, Ray Winstone, Martin Freeman ad.
Oscarového režiséra Anthonyho Minghellu proslavily filmy 
Anglický pacient a Návrat do Cold Mountain. Will (Jude 
Law) a jeho kamarád Sandy (Martin Freeman) jsou spolu-
majiteli vzkvétající londýnské firmy, která se zabývá zahradní 
architekturou. Nedávno své moderní studio přestěhovali na 
King’s Cross – do centra nejambicióznějšího regeneračního 
projektu v Evropě – kde však jejich kanceláře vzbuzují zvýše-
ný zájem místních zlodějských gangů. Will se v rozhořčení z 
dalšího vloupání rozeběhne za jedním z mladých členů gan-
gu, Mirem (Rafi Gavron), a pronásleduje jej až do bytu, kde 
mladý zloděj žije se svou matkou, bosenskou emigrantkou 
Amirou (Juliette Binoche). Will se s Amirou spřátelí, aby s její 
pomocí mohl pokračovat ve vyšetřování loupeže, avšak jejich 
přátelství nabere nečekaný spád. Amira brzy zjistí, že Miro 
vykradl Willovu kancelář a začne spekulovat o tom, s jakým 
úmyslem s ní sympatický architekt navázal vztah. Když jej pak 
z obav o osud svého syna začne vydírat, je Will, jehož život se 
noří do stále vážnější krize, donucen poznat divočejší strán-
ky města i sebe samého.

Královna  
The Queen / Francie, Itálie, VB 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: STEPHEN FREARS / Hrají: Helen Mirren, Michael Sheen, James 
Cromwell, Sylvia Syms, Helen McCrory ad.
Příběh, který zasáhl celý svět. Příběh, který nebyl nikdy vyprá-
věn. Strhující a jedinečný pohled režiséra Stephena Frearse 
(Nebezpečné známosti) za zavřené dveře královského palá-
ce a do mysli a do srdce královny Alžběty II., těsně po tragic-
ké smrti princezny Diany. Tento film je intimním pohledem 
do zákulisí královské rodiny, ale i vysoké politiky v období po 
tragické smrti princezny Diany. Odkrývá skutečné emoce i 
tragický dosah této události na celý svět. Kdo stojí za vraž-
dou „královny lidských srdcí“? Ocenění: Za snímek Královna získala 
Helen Mirren Oscara, Zlatý globus i  Volpiho pohár na MFF Benátky 2006 pro 
nejlepší herečku, další ocenění: 6 nominací na Oscara.

1. čt 16.00 Ucho + Týdeníky o procesech 50. a 60. léta – ČR 1970 / 120 min. / na průkazku zdarma, 40 Kč zdarma, ostatní 60 Kč  Zlatý fond

18.15 Kvaska – ČR 2007 / 106 min. / od 12 let / romantický, hudební / 70 Kč

20.15 Apocalypto – USA 2006 / 128 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

2. pá 17.30 Kvaska – ČR 2007 / 106 min. / od 12 let / romantický, hudební / 70 Kč 

20.00 Apocalypto – USA 2006 / 128 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

3. so 17.30 Kvaska – ČR 2007 / 106 min. / od 12 let / romantický, hudební / 70 Kč

20.00 Apocalypto – USA 2006 / 128 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

4. ne 14.30 Zašněrované přání - tvorba přáníček podle šablon zdobená provázky Malovásek

15.30 Spláchnutej – V.Británie 2006 / 86 min. / přístupný / animovaný / dabing / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Apocalypto – USA 2006 / 128 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

20.00 Kvaska – ČR 2007 / 106 min. / od 12 let / romantický, hudební / 70 Kč

5. po 20.00 Apocalypto – USA 2006 / 128 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

6. út 16.00 Svět kolem nás – vernisáž výstavy absolventů Základní umělecké školy UH + fotografický obor Výstava

17.30 Apocalypto – USA 2006 / 128 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

20.00 Mulholland Drive + losování Eurokinokaret – USA, Francie 2001 / 145 min. / titulky / 45, 55 Kč  ART

7. st 15.30 Spláchnutej – V.Británie 2006 / 86 min. / přístupný / animovaný / dabing / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Apocalypto – USA 2006 / 128 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

20.00 Ztracená dovolená – fotografická výstava, zahájení přehlídky Filmová Asie. Výstava

20.00 Horská hlídka + připomenutí Dne Tibetu – Čína, Honkong 2004 / 95 min. / od 12 let / titulky / 45, 55 Kč  ART - Asie

8. čt 16.00 Urga + překvapení a studenti z Mongolska – Francie, Sovětský svaz  1991 / 118 min. / titulky / na průkazku zdarma  Zlatý fond

18.15 Moje superbejvalka – USA 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Atentát v Ambassadoru – USA 2006 / 117 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč / Hvězdička Oscar 07

20.00 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, SRN, Maďarsko 2005 / 119 min. / od 12 let / 80 Kč

9. pá 17.00 Atentát v Ambassadoru – USA 2006 / 117 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč Oscar 07

19.00 Moje superbejvalka – USA 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička

19.00 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, SRN, Maďarsko 2005 / 119 min. / od 12 let / 80 Kč

20.30 Rockoteque: DJ Mojmír a host – Mír-bar /zdarma Party

21.00 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, SRN, Maďarsko 2005 / 119 min. / od 12 let / 80 Kč

10. so 17.00 Moje superbejvalka – USA 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč 

19.00 Atentát v Ambassadoru – USA 2006 / 117 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč / Hvězdička Oscar 07

19.00 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, SRN, Maďarsko 2005 / 119 min. / od 12 let / 80 Kč

20.30 Autopilote: Pavel Fajt, Ondřej Smeykal + Yumiko Ishijima (JAP) - 120 Kč Koncert

21.00 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, SRN, Maďarsko 2005 / 119 min. / od 12 let / 80 Kč

11. ne 14.30 Hry s plastelínou – modelování zvířátek Malovásek

15.30 Krtkova narozeninová jízda II. – ČR  1969 - 1971 / 60 min. / kreslený / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, SRN, Maďarsko 2005 / 119 min. / od 12 let / 80 Kč

20.00 Moje superbejvalka –USA 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička

20.00 Atentát v Ambassadoru –USA 2006 / 117 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč Oscar 07

12. po 17.30 Artur a Minimojové  – USA, Francie 2006 / 102 min. / animovaný, rodinný / 80 Kč 

20.00 Dveře dokořán – USA 2006 / 119 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč 

13. út 16.00 Artur a Minimojové – USA, Francie 2006 / 102 min. / animovaný, rodinný / 80 Kč

17.45 Dveře dokořán – USA 2006 / 119 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Občan pes – Thajsko 2004 / 100 min. / od 12 let / titulky / 55, 65 Kč ART - Asie

14. st 15.30 Artur a Minimojové – USA, Francie 2006 / 102 min. / animovaný, rodinný / 70, 80 Kč Bijásek

17.30 Artur a Minimojové – USA, Francie 2006 / 102 min. / animovaný, rodinný / 80 Kč

20.00 Dveře dokořán – USA 2006 / 119 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička

20.00 Cesta domů + ukázky z filmu Ztracená dovolená – Čína 1999 / 88 min. / přístupný / titulky / 50, 60 Kč ART - Asie

15. čt 16.00 Otec na služební cestě + KF Emir Kusturica – Jugoslávie 1985 / 129 min. / tit. / na průkaz zdarma, 40 Kč  Zlatý fond

18.30 Královna – Francie, Itálie, VB 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč Oscar 07

20.15 Královna – Francie, Itálie, VB 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč Oscar 07

16. pá 17.30 Ďábel nosí Pradu – USA 2006 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč  Oscar 07

20.00 Královna – Francie, Itálie, VB 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč Oscar 07

20.00 View from Heaven: Live Hip Hop party – 60 Kč  Party

17. so 17.30 Casino Royale – USA 2006 / 147 min. / od 12 let / titulky / 65 Kč Oscar 07

filmové premiéry a novinky



 

Několik tváří Asie 
Jak už jste si možná všimli z plakátů a letáků, připravili jsme na březen malou přehlídku asijského filmu i asijské kultury 
obecně. Přehlídka bude zahájena 7. března čínskohongkongským snímkem Horská hlídka a otevřením výstavy Ztracená 
dovolená, která je součástí rozsáhlejšího projektu, v rámci něhož vzniká také stejnojmenný snímek. Ukázky z připravova-
ného snímku úvodní i závěrečnou projekci doplní. Dalšími tituly jsou: thajský bláznivý filmový hit Občan pes přirovnávaný 
k Amélii z Montmartru, mistrně natočený příběh o lásce vesnické dívky a učitele Cesta domů (je i součástí Projektu 
100 - 2007) a Michalkovova Urga, která nám přiblíží život prostých Mongolů. Snímek uvedou zahraniční studenti z Univer-
zity Tomáš Bati v Uherském Hradišti, kteří možná překvapí i něčím z tradiční asijské kuchyně. Na sobotu 10. března (Den 
Tibetu) jsme jako doprovodný program připravili koncert projektu Autopilote v klubu Mír. Fenomenální bubeník Pavel 
Fajt a neméně dobrý hráč na didgeridoo Ondřej Smeykal přijedou v sestavě s japonskou zpěvačkou Yumiko Ishijima, 
jak jste je mohli zažít už při loňském Sletu bubeníků. Je téměř jisté, že energie tohoto tria vám rozhodně nedovolí sedět. 
Po skončení koncertu se o hudební „pokračování“ postará zkušený havířovský dj Martyzan.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Mulholland Drive 
úterý 6. 3. 20.00 hod. 
USA, Francie 2001 / 145 min. 
/ titulky / 45, 55 Kč
Režie: DAVID LYNCH / Scé-
nář: David Lynch / Kame-
ra: Peter Deming / Hudba: 
Angelo Badalamenti / Hrají: 
Naomi Watts, Laura Harring, 
Dan Hedaya, Brent Briscoe, 
Robert Forster, Lee Grant, 
Scott Coffey, Billy Ray Cyrus, 
Lori Heuring, Angelo Badala-
menti, Michael Des Barres ad.
Mulholland Drive patřil 
dlouhou dobu k nere-
alizovaným projektům 
Davida Lynche. V roce 
1999 režisér podle své-
ho scénáře natočil za 8 
milionů dolarů dvouho-
dinový pilotní snímek 
pro televizní společnost ABC, která se však myšlenky plá-
novaného televizního seriálu vzdala. S využitím dalších 7 
milionů od francouzské společnosti CanalPlus David Lynch 
materiál znovu sestříhal a upravil tak, aby v podobě celove-
černího filmu vyhovoval jeho původním představám. Vznikl 
tak umělecky nekompromisní tvar, který formálně upomíná 
na Lynchův celovečerní debut Eraserhead (Mazací hlava) 
a který nabízí fascinující procházku světem režisérových 
obsedantních nočních můr. V příběhu vystavěném na prin-
cipech snu si autor pohrává s tím, co si obvykle předsta-
vujeme pod logikou vyprávění, tradiční chronologií, totož-
ností filmových postav i neměnnou podobou předmětů ve 
filmovém příběhu. Divák si teprve postupně skládá „skuteč-
ný“ příběh filmu, který se výrazně liší od „vnějšího“ příběhu, 
který sleduje. Stejně jako v Lost Highway totiž sledujeme 
cesty vyšinuté mysli, která po naplnění jistého definitivní-
ho činu zkouší výčitkám svědomí uniknout do svých před-
stav. Možná, že touha po úniku z reality se ovšem i podru-
hé zvrhne jen v další zlý sen o lásce k nesprávné osobě.... 
David Lynch v Mulholland Drive poprvé otevřeně vypráví o 
absurdním světě jménem Hollywood, kde hraje důležitou 
roli závist, kariérismus a zákulisní manipulace. Postavu 
režiséra Adama Keshera, do jehož práce začnou brutálně 
zasahovat autoritativní síly zvnějšku, můžeme chápat jako 
skrytě autobiografickou. Ocenění: Cannes 2001 – cena za nejlepší 
režii, Sdružení amerických filmových kritiků v New Yorku 2001 – film roku 
2001, nominace – Zlatý glóbus 2002. 

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

Zašněrované 
přání
neděle 4. 3. 14.30 hod.
Tvorba přáníček podle šablon zdobená provázky.

Spláchnutej 
neděle 4. 3. 15.30, středa 7. 3. 15.30 hod.
V.Británie 2006 / 86 min. / animovaný / dabing / 25, 35 Kč 
Režie: DAVID BOWERS, SAM FELL / V českém znění: Zbyšek Pantůček, 
Tereza Bebarová, Martin Zahálka, Lukáš Hlavica, Pavel Soukup, Bohdan 
Tůma ad.

Roddy je trochu snobský myšák z lepší společnos-
ti, který se nešťastnou náhodou ocitne v odpad-
ním potrubí, které vede do drsného světa, v němž 
nepřežije každý, a obzvlášť ne taková bábovka

Hry s plastelínou
neděle 11. 3. 14.30 hod.
Modelování zvířátek z plastelíny.

Krtkova naroze-
ninová jízda II. 
neděle 11. 3. 15.30 hod.
ČR  1969 - 1971 / 60 min. / kreslený / 25, 35 Kč 
Režie a výtvarník: Z. MILER  
Úplně čerstvě sestavené nové pásmo pohádek: 

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

Cesta 
domů
středa 14. 3. 20.00 
hod.
Wo de fu qin mu qin / Čína 
1999 / 88 min. / přístupný 
/ titulky / 50, 60 Kč
Režie: ZHANG YIMOU / 
Scénář: Bao Shi / Kamera: 
Hou Yong / Hudba: San Bao 
/ Hrají: Zhang Ziyi,  Sun 
Honglei,  Zheng Hao,  Zhao 
Yuelin, Li Bin, Chang Guifa,  
Sung Wencheng, Liu Qi ad.
Fascinující příběh o 
lásce a ztrátě nato-
čený na motivy romá-
nu „Remembrance“ 
(Vzpomínka) spiso-
vatele Bao Shi. Dro-
bounká a vrásčitá 
stařenka ve snímku 
prohlašuje, že její 
manžel bude z místa, 
kde zemřel, dopraven 
domů tak, jak se slu-
ší. Žádná auta, žád-
né traktory. Musí být 
přinesen skupinou mužů, aby „nezapomněl cestu domů“. 
Láska, tradice a oddanost rodině jsou tématy sentimentál-
ního příběhu od čínského režiséra Zhang Yimoua, auto-
ra mistrných filmů Zavěste červené lucerny a Šanghajská 
trojice. Zhangovy filmy sledují určitý trend – odklon od 
historických témat k tématům osobním a intimním. Cesta 
domů rozehrává konflikt mezi starou vdovou a jejím synem, 
obchodníkem ve středním věku, který se ve svém autě vra-
cí do zapadlé vesničky na severu Číny, kde vyrostl. Matči-
no lpění na starém zvyku, který od dob kulturní revoluce už 
nikdo nedodržuje, synovi připadá jako čirá pověra. Truch-
lící stařena se však nehodlá vzdát a nakonec se jí podaří 
dosáhnout toho, aby si její syn začal vážit tradice a rodin-
né cti nade vše. Tento prostý příběh se podobá íránskému 
snímku The Wind Will Carry Us (Odnese nás vítr). Zhang 
do filmu vnáší svůj dar mistrné obrazové kompozice a pří-
běh rozděluje mezi současnost (natáčenou na černobílý 
materiál s modrým nádechem) a dávný příběh námluv hrdi-
nových rodičů (natočený barevně a se synovým komentá-
řem). Zhangova ostrá paleta barev je velmi působivá a v 
závěrečné scéně pohřebního průvodu jdoucího sněhem 
režisér dosahuje vizuální a emociální apoteózy přibližující 
se jeho nejlepším dílům. Cesta domů získala Velkou cenu na MFF v 
Berlíně 1999. Cesta domů získala Velkou cenu na MFF v Berlíně 1999.

Za spolupráci při uskutečnění přehlídky Filmová 
Asie děkujeme: 

Slovenskému filmovému ústavu, Asociaci českých 
filmových klubů, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a 
vzdělávacímu centru v Uh.Hradišti a jmenovitě Kris-
týně Vyhlídové, Zlínskému kraji, Filmovému klubu a 
kinu Morava ve Veselí nad Moravou.

Připravujeme

Horská hlídka
středa 7. 3. 20.00 hod.
Kekexili / Čína / Honkong 2004 
/ 95 min. / od 12 let / titulky / 
45, 55 Kč
Režie: CHUANG LU / Scénář: 
Chuan Lu / Kamera: Yu Cao / 
Hudba: Lao Zai / Hrají: Duobu-
ji, Zhang Lei, Qi Liang, Xueying 
Zhao ad.
Kekexili je rozsáhlá 
oblast na Čchingchaj-
sko-tibetské náhorní 
plošině a v současnosti 
i největší čínská přírod-
ní rezervace. V posled-
ním dvacetiletí minulé-
ho století tu však řádi-
li pytláci, kteří snížili 
stavy antilopy tibetské 
(čiru) ze dvou milionů 
kusů pod deset tisíc. 
Proti nim se posta-
vili dobrovolní horští 
strážci. V roce 1996 
se pekingský novinář 
Ga Yu zúčastnil sedm-
náctidenní výpravy pro-
ti pytlákům a jeho článek měl později zásadní vliv na změnu 
v přístupu státních orgánů. Film v paradokumentární formě 
zachycuje novinářovo putování s tibetskými strážci, vedený-
mi zkušeným vůdcem Ri Taiem. Vychází ze skutečných udá-
lostí, jež se odehrály v letech 1993 až 96. Strohý záznam 
nebezpečné a náročné cesty v tvrdých klimatických pod-
mínkách ve výšce okolo 5000 metrů kombinuje tvůrce s 
prvky westernu. Ocenění: Golden Horse Awards Taiwan 2004 (nejlepší 
film, kamera) + další ceny na Berlinale 2005, Sundance 2005 a na MFF v 
Seattlu 2005.

Občan pes    
úterý 13. 3. 20.00 hod. 
Mah nakorn / Thajsko 2004 / 
100 min. / od 12 let / titulky 
/ 55, 65 Kč
Režie: WISIT SASANATIENG 
/ Scénář: Wisit Sasanatieng 
/ Kamera: Rewat Prelert 
/ Hudba: Amornpong Met-
hakunavudh / Hrají: Mahas-
mut Bunyaraksh, Sangthong 
Ket-U-Tong, Sawatwong Pala-
kawong, Na Autthaya Chuck, 
Stephens Raenkum, Saninn 
Pen-Ek Ratanaruang ad. 
Surrealistická pohád-
ka s pořádnou dávkou 
romantiky! Tahle Amé-
lie z Bangkoku učaru-
je každému! Stydlivý 
vesnický kluk Pod se 
vydá do Bangkoku, 
rozhodnutý prorazit ve 
velkém městě. Najít 
tady zaměstnání není 
tak těžké: brzy začne 
pracovat v rybí konzervárně na lince na zpracování sardi-
nek. Nešťastnou náhodou tu však přijde o prst. Začne se 
potloukat po měste ve snaze najít plechovku, v níž by mohl 
jeho uříznutý prst být. To je ovšem pouze začátek surrealis-
tické pohádky plné absurdního humoru a vizuální virtuozity. 
Bohaté používání digitálních triků proměňuje šedivý Ban-
gkok v město jasných, téměř kýčovitých barev a podivných 
prostředí. Film vychází z knížky, kterou napsala režisérova 
manželka Koynuch (a kterou on pak ilustroval), přičemž 
nebere sám sebe příliš vážně a obsahuje neobvykle vyso-
kou dávku sebeironie. Jako kdyby chtěl říct: Smějte se mi! 
Přesto je ale zároveň dojemný, originální a vtipný.   

Krtek v ZOO, Krtek a paraplíčko, Krtek zahradní-
kem, Broučci – Jak Skok a Kuk bojovali, Stavitelé 
pyramid, Kouzelný dědeček, Jak šli spát. 

Artur  
a Minimojové
středa 14. 3. 15.30 hod.
Francie, USA 2006 / 102 min. / animovaný, rodinný / 70, 80 Kč 
Režie: LUC BESSON / Hrají / V českém znění: Freddie Highmore/Jan 
Battěk, Madona /Lucie Vondráčková, Snoop Dogg/Tomáš Juřička, David 
Bowie/Aleš Procházka, Mia Farrow
Animovaná podívaná pro malé i velké s českým 
dabingem. Desetiletý Arthur žije s babičkou v 
malém domku na venkově. Stejně jako všechny 
děti, je i on fascinován pohádkami, které mu babič-
ka vypráví. Idylické časy skončí v okamžiku, kdy jim 
hrozí zabavení domku. Situace vypadá beznadějně. 
Jedinou šancí je dědečkův poklad, který je údajně 
ukryt kdesi na zahradě, v Říši Minimojů, roztomilých 
malých skřítků. Malý Arthur se rozhodne odvrátit 
hrozící nebezpečí a vydá se hledat pomoc právě do 
Říše Mimimojů... Jeho cesta je důkazem, že někdy i 
ti nejmenší mohou dokázat velké věci.

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

Rockoteque: DJ 
Mojmír a host 
pátek 9. 3. 20.30   Mír - bar
Oblíbené oldies oblíbeného dje.  
 

Autopilote:  
Pavel Fajt, Ondřej 
Smeykal + Yumiko 
Ishijima (Japonsko)  
+ afterparty: DJ Martyzan
sobota 10. 3. 20.30 120 Kč

Projekt Autopilote je postaven na rytmu, zvucích a 
energetických vlnách. K publiku promlouvá až kdesi 
v zemi zabořené didgeridoo, valící se bass, dech a 
hlas tvořící ostré riffy. Mnohovrstvé rytmické plochy, 
sonické výlety a proud zvuku je rozsekáván Fajtový-
mi tanečně–etnickými rytmy, elektronikou a živými 
smyčkami. S pravidelnou sestavou Fajt-Smeykal se 
tentokrát představí i japonská zpěvačka, skladatelka 
a textařka Yumiko Ishijima, kterou jste v Uherském 
Hradišti mohli vidět a slyšet už na loňském Sletu 
bubeníků. Pokud vám při Sletu bubeníku bylo líto, 

že nemůžete tančit, pak určitě přijďte. Po skončení 
koncertu v baru zahraje havířovský dj Martyzan.  
Doprovodná akce k přehlídce Filmová Asie. 
www.autopilote.cz 
 

View from Hea-
ven: Live - Jeb 
(exODK) & Dnprofil, 
DJs: P.r.z.e.m.a. (UH), 
Pojem (ZL) + hosté 
pátek 16. 3. 20.30 hod.                                           60 Kč
Hip Hop party - RIP Letro. Graffiti projekce, beatbox 
o ceny, freestyle. 

Vlasta Redl,  
Slávek Janoušek, 
Jaroslav Samson 
Lenk: Barvy domova 
středa 21. 3. 19.30              160 Kč, 190 Kč 
kino Hvězda !
Trojice osobitých českých písničkářů a autorů řady 
výrazných písní se klaní českému a slovenskému 
publiku z pódií klubů, koncertních sálů a hal i amfi-
teátrů už přes 20 let. Po celou dobu však vystupují 
především samostatně. Společně tito tři písničká-
ři začali vystupovat v roce 1987. Od této doby se 
datuje nejen jejich hudební spolupráce, ale i přátel-
ství. V posledních letech jejich příležitostná práce 
zintenzivněla a v loňském roce se rozhodli dokončit 
další společné CD „Barvy domova“, sestavené z 
novinek a projet opět celou republiku a Slovensko s 
novým koncertním programem. Výsledkem je třináct 
křehkých písní, o jejichž interpretaci se mezi sebou 
spravedlivě dělí.  
www.redl.cz; www.slavekjanousek.cz; www.lenkow.cz

Emir Kusturica
(* 24. 11. 1954)
Na základě úspěš-
ných amatérských 
filmů natočených 
na střední škole 
Emira Kusturicu 
doporučila ama-
térská organizace 
Bosny a Hercegovi-
ny k přijetí na FAMU. 
Studoval v ročníku Otakara Vávry a nikdy se ke svému 
profesorovi nepřestal hlásit. Kusturicovo cvičení ze 3. 
ročníku Guernica bylo oceněno na karlovarském festivalu 
CILECT 1977. V rámci studia dále natočil krátké snímky 
Jedna část pravdy a Podzim. Školu absolvoval v roce 1978 a 
po návratu do Jugoslávie pracoval v sarajevské televizi. 
Jeho první domácí snímek Nevěsty přicházejí byl zakázán 

„pro explicitní použití sexuálního tabu“ (incest), za násle-
dující film Bufet Titanic podle povídky Iva Andriće obdržel 
režisérskou cenu na národním televizním festivalu v Por-
toroži. Na plátně debutoval nostalgickou komedií Vzpomí-
náš na Dolly Bell? o trýznivém dospívání chlapce v Sarajevu 
60. let, za časů studentských rokenrolových kapel a pod 
výchovným vlivem komunisticky zapáleného tatínka. Film 
získal Zlatého lva za nejlepší debut a cenu Fipresci na 
MFF v Benátkách. Vycházel z novely Abdulaha Sidrana, 
s nímž Kusturica poté vytvořil tragikomickou rodinnou 
epopej z politicky rozjitřené doby nazvanou Otec na služeb-
ní cestě. Trojici autobiograficky inspirovaných děl, „která 
se všechna týkala mého dětství a mých osobních problé-
mů,“ uzavírá mistrovská balada z cikánského života Dům 
k pověšení (viz Projekt 100 - 1997), kde Kusturica popr-
vé spolupracuje s renomovaným scenáristou Gorda-
nem Mihićem a se skladatelem Goranem Bregovićem 
a kde se naplno projeví jako „magický realista“ - na MFF 
v Cannes získává tentokrát Cenu za režii. Kusturica vyu-
čuje na Akademii scénických umění v Sarajevu a přijímá 
pozvání na Columbia University v New Yorku. Zpočátku 
tam vůbec neuvažuje o natáčení, nakonec však podle 
námětu jednoho ze svých žáků realizuje snímek Arizona 
Dream, oceněný Stříbrným medvědem na MFF v Berlíně 
1993. V barrandovských a bulharských ateliérech vzni-
ká Kusturicův nejnáročnější projekt Underground, který je 
autorovým účtováním s poválečnými dějinami Jugoslávie 
včetně jejího krvavého rozpadu; film sice vítězí na MFF 
v Cannes, ale pro své „jugonostalgické“ vyznění je v 
následnických zemích přijat chladně. Autora se zvláště 
dotkla kritika v Bosně a reaguje prohlášením, že přestá-
vá točit filmy. Po třech letech ale natočí cikánskou bur-
lesku Bílá kočka, černý kocour a převezme za ni Stříbrného 
lva za režii. Následujícím režisérovým opusem je celove-
černí dokument Super 8 Stories, natočený v průběhu trium-
fálního turné sarajevské kapely No Smoking Orchestra, 
ve které Emir Kusturica hraje na kytaru. V roce 2004 
přichází se snímkem Život je zázrak nominovaným na Zla-
tou palmu. O rok později přispěl svým krátkým filmem 
do povídkového projektu Neviditelné děti  vyprávějícího o 
nelehkých životních podmínkách dětí. V současnosti 
Kusturica dokončuje drama s pracovním názvem Zavet.

Filmové premiéry 
22.–28.3.   Most do země  
                 Terabithia 
USA 2007/ Režie: GABOR CSUPA
22.–28.3.   Vratné láhve 
ČR 2006 / Režie: JAN SVĚRÁK 
29.3.-1.4.   Maharal – Tajemství            
         talismanu 
ČR 2006 / Režie: PAVEL JANDOUREK
29.3.-2.4.   300: Bitva u Thermopyl 
USA 2007  / Režie: ZACK SNYDER 
30.-31.3.    Sejmi eso 
USA, Francie, V.Británie 2007  / Režie: JOE CARNAHAN
1.-4.4.    Přehlídka Český lev 2007
Uvidíme, co nám akademici sdělí v sobotu 3. března a 
pak vám předložíme menu... 

Zlatý fond 
Čt. 22.3. 16.00 Kmotr 
USA 1972 / Režie: FRANCIS FORD COPPOLA  
Čt. 29.3. 16.00 Flash Gordon
Velká Británie 1980 / Režie: MIKE HODGES

ARTkino
Ne. 18.3. 17.30 Malá miss  
                       Sunshine 
USA 2005 / Režie: JONATHAN DAYTON, VALERIE FARIS                
Po. 19.3. 17.30 Volver 
Španělsko 2006 / Režie: PEDRO ALMODÓVAR                     
Po. 19.3. 20.00 Let č. 93 
USA 2006 / Režie: PAUL GREENGRASS 
Út.  20.3. 18.30 Kupředu levá,         
                kupředu pravá
ČR 2006 / Režie: LINDA JABLONSKÁ 
Út.  20.3. 20.00 Marcela 
ČR 2006 / Režie: HELENA TŘEŠTÍKOVÁ 
Út.  27.3. 20.00 Vratné láhve 
ČR 2006 / Režie: JAN SVĚRÁK
St.  28.3. 20.00 Jedné noci  
                       v jednom domě 
ČR 2006 / Režie: JAN BALEJ 

Bijásek
Ne. 18.3. 15.30
Auta
USA 2005 / Režie: JOHN LASSETER  
St.  21.3. 15.30
Happy Feet
Austrálie, USA 2006 / Režie: GEORGE MILLER 
Ne. 25.3. 15.00
Červená Karkulka aneb příběh 
holky v červeném, která si stále 
vymýšlí a ráda tančí (divadlo) 
ČR 2006 / Režie a scénografie: TOMÁŠ VOLKMER

Více informací o programu naleznete na www.mkuh.cz

Urga 
čtvrtek 8. 3. 16.00 hod.
Francie, Sovětský svaz  1991 
/ 118 min. / titulky / na prů-
kazku zdarma Kč
Režie: NIKITA MICHALKOV 
/ Scénář: Nikita Michal-
kov, Rustam Ibragimbekov / 
Kamera: Villenn Kaluta / Hud-
ba: Eduard Artěmjev / Hrají: 
Badema, Bajaertu, Vladimir 
Gosťuchin, Larisa Kuzněcova, 
Jon Bochins ad.
Co všechno se může 
stát, když mongolská 
žena odmítne manžel-
ský sex a když se v 
široširé stepi ztratí 
ruský řidič nákladní-
ho vozidla... Anekdo-
ticky laděné vyprávě-
ní o střetu dvou kul-
tur, které režisér Nikita Michalkov pojednal jako úvahu o 
ceně technického pokroku. Slovo „urga“ znamená dlou-
hé bidlo se smyčkou, určené na chytání dobytka. Zabod-
ne-li se však tento nástroj kolmo do stepi, vyjadřuje také 
prosbu: nyní se milujeme, prosím, nerušte nás. V úvodu 
stejnojmenného filmu ruského režiséra Nikity Michalkova 
se urga představuje v obou svých funkcích. Mongolský 
nomád Gombo se pokouší zmocnit své manželky Pagmy, 
oba jsou při tom na koních uprostřed širé stepi. Žena se 
však svému muži vzepře, už mají doma tři děti. Namísto 
sexuálního potěšení jej pošle do města, aby si tam obsta-
ral prezervativy. Ještě než se tak stane, navštíví Gombovu 
domácnost ruský řidič Sergej, který sjede z vozovky do 
stepi a svůj gruzovik „zaparkuje“ v řece. Poté, co Gombo 
poskytne Sergejovi na noc přístřeší, v němž je Rus svěd-
kem několika pro něj málo přijatelných rituálů, vydají se oba 
muži do města. Tam prožívá kulturní šok zase Mongol, u 
nějž se však počáteční zděšení změní ve fascinaci. Když 
se potom vrací zpátky do stepi, sedí namísto na koni na 
bicyklu, o jehož rám si opírá zakoupený televizor. Antikon-
cepci s sebou neveze, stud před smějícími se prodavač-
kami mu zabránil v její koupi… Ocenění: MFF v Benátkách 1991 

- Zlatý lev, Felix 1993 - nejlepší evropský film roku, nominace na Oscara.  
Snímek bude uveden (po filmu možnost diskuze) rodilými 
mluvčími, t.č. studujícími v Uh.Hradišti.

Ucho + KF: Týdeníky 
o procesech v 50. a 60. 
letech 20. století  

čtvrtek 1. 3. 16.00 hod.
ČR 1970 / 120 min. / na prů-
kazku zdarma, 40 Kč 
Režie: KAREL KACHYŇA / 
Scénář: Jan Procházka, Karel 
Kachyňa / Kamera: Josef Illík 
/ Hudba: Svatopluk Havelka / 
Hrají: Radoslav Brzobohatý, 
Jiřina Bohdalová, Jiří Císler, 
Miloslav Holub, Milica Kolofí-
ková, Jaroslav Moučka, Ladi-
slav Křiváček, Alois Mottl, 
František Němec, Bronislav 
Poloczek, Josef Šulc, Jan 
Teplý, Bořivoj Navrátil, Ivan 
Palúch ad.
Jeden z nejslavnějších 
tzv. trezorových filmů, 
který se na plátna kin 
dostal až dvě desetile-
tí po svém dokončení. 
Zobrazuje ničivý strach, 
který v éře vrcholné-
ho stalinismu ovládal i 
stranické špičky, uka-
zuje devastující podezí-
rání, které nachází svůj 
výraz ve všudypřítom-
ném odposlouchávání. 
A tyto vnější atributy 
režisér Karel Kachyňa, 
jenž se opírá o vynika-
jící scénář Jana Pro-
cházky, rozehrál skrze 
bohaté předivo vztahů 
mezi ústřední manžel-
skou dvojicí, která 
během jedné probdě-
lé noci strávené v hád-
kách i usmiřování, si 
ujasňuje, zda i ona se 
neocitla v nemilosti. 
Předností filmu jsou 
nejen výtečně napsané 
dialogy, ale především 
mimořádně sugestiv-
ní herecké zvládnu-
tí obou hlavních rolí 
Radkem Brzobohatým 
a Jiřinou Bohdalovou.  
 
 

Otec na služební 
cestě  

čtvrtek 15. 3. 16.00 hod.
Otac na sluzbenom putu /
Jugoslávie 1985 / 129 min. 
/ titulky / na průkazku zdar-
ma, 40 Kč 
Režie: EMIR KUSTURICA / 
Scénář: Abdulah Sidran / 
Kamera: Vilko Filac / Hudba:  
Zoran Simjanovic / Hrají: 
Miki Manojlovic, Mira Furlan, 
Pavle Vujisič, Slobodan Alig-
rudic, Davor Dujmovic ad.
Film Otec na služeb-
ní cestě je vyprávěním 
očima malého chlapce 
o složité situaci a tíži-
vé atmosféře počátku 
padesátých let, kdy 
docházelo k řadě závaž-
ných přehmatů, které 
vytvářely složité politic-
ké a společenské kli-
ma. Nehledě na tragič-
nost dějinných událos-
tí prožívá hlavní hrdina 
Malik své dětství, kte-
ré je víceméně šťast-
né, i když jeho matka 
po nocích pláče a jen 
sotva může uživit rodi-
nu, protože otec odjel 
nechtěně na „služební 
cestu“. Snímek, jenž 
je je jednou z nejpů-
sobivějších výpovědí 
o padesátých letech v 
totalitním světě. Kustu-
rica má neobyčejně 
vytříbený vypravěčský 
talent, jeho film (jak 
je ostatně typické) zabírá poměrně dost rozsáhlý dějinný 
úsek a umožní divákovi prožít komunismus po balkánsku na 
osudech jedné rodiny. Miki Manojlovič v hlavní roli (Kustu-
ricův dvorní herec) je tradičně bezchybný, režisér netahá z 
diváka emoce laciným vršením „působivých“ scén, naopak, 
kouzlo Otce na služební cestě tkví v pečlivé drobnohře s 
charaktery a citlivým pojetím těch opravdu emotivních scén 
(např. příjezd rodiny za otcem do pracovního lágru). Jako 
nitka se pak příběhem vine dospívání hlavního hrdiny, a to 
všechno drží pohromadě až překvapivě dobře. Ocenění: Zlatá 
palma na MFF v Cannes, nominace na Oscara ad. 

Natočit vynikající parado-
kumentární film vyžadu-
je několik nezbytných 
ingrediencí. V první řadě 
věrohodný příběh (tady 
je dokonce využito sku-
tečných událostí), dále 
přirozeně vypadající 
herce (nebo radši neher-
ce, pokud nepotřebuje-
te emocionálně vypjaté 
scény), dokumentárně 
laděnou kameru a hlav-
ně nadaného režiséra. 
Tady se to všechno sešlo 
a výsledek je opravdu 
působivý.  
Slarque - www.csfd.cz

Ve druhé polovině  
března nabízíme

Výstavy

Jeden z nejlepších čes-
kých filmů vůbec. Depre-
sivní a klaustrofobická 
atmosféra, gradovaná s 
ubíhajícími minutami stá-
le do nepříjemnější polo-
hy. Jednotlivé kontury 
charakterů se před námi 
odkrývají vrstu po vrstvě. 
Smutný snímek...a přece 
tolik brilantní. Hitchcock 
by měl radost.
Douglas - www.csfd.cz

Svět kolem nás 
(fotografie absolventů ZUŠ UH)  
6. –27. 3. foyer kina Hvězda
Na výstavě se Vám představí žáci výtvarného oboru 
ZUŠ v Uherském Hradišti z rozšířeného studia, kteří 
se v letošním školním roce připravovali k talentovým 
zkouškám na střední školy s uměleckým zaměřením. 
Výstavu doplní práce žáků fotografického oboru 
Marka Mallůška. Vernisáž výstavy 6. 3. 2007 v 16 hodin.

Zvláštní, poezií přeté-
kající film stepi, jež je 
prostředím a zároveň 
rovnocenným partnerem 
v životě prostých Mon-
golů. Film o kořenech, 
sounáležitosti, přátelství, 
hodnotách i obyčejných 
životních problémech. 
Ne příliš náročné, citli-
vé, jemné, vkusné, krás-
ně nasnímané, přijemně 
hudebně podbarvené a 
hlavně upřímně myšlené.
Pohrobek - www.csfd.cz

Připravujeme: 17. 3. This is what..., 23. 3. ZNC, 30. 3. Anna K, 6. 4. Xavier Baumaxa.               

Oscar 2007, 
Zlatý globus 2007
Výběrová přehlídka filmů oceněných (ale též 
třeba jen nominovaných) v obou prestižních 
anketách.

8.-11.3.   Atentát v Ambassadoru
15.-18.3. Královna
16.3.      Ďábel nosí Pradu
17.3.      Casino Royale
18.3.      Auta
18.3.      Malá Miss Sunshine
19.3.      Volver
19.3.      Let č. 93
20.3.   d Děkujeme, že kouříte
20.3.      Skrytá identita
21.3.      Happy Feet
2.-4.4.    Dreamgirls
5.-8.4.    Poslední skotský král
12.-18.4. Babel
16.-18.4. Dopisy z Iwo Jimy
24.4.      Nepříjemná pravda

Ztracená dovolená 
(fotografie)  
7. –27. 3. foyer a sál kina Hvězda
Výstava turistických fotografií, které jejich samotní 
autoři nikdy nespatřili, pocházející z náhodně nale-
zených kinofilmů, je jich takřka 800 a zobrazují ces-
tu čínských turistů po Evropě. Organizátoři výstavy 
se snaží tyto lidi nalézt a jejich „ztracenou dovole-
nou“ jim navrátit, nicméně pátrání po neznámých 
čínských turistech není jediným cílem akce. Výstava 
(i vznikající film) Ztracená dovolená zkoumá turistiku 
a turistický průmysl jako fenomén hluboce charak-
terizující dobu, v níž žijeme. Doprovodná výstava k 
přehlídce Filmová Asie.

O životě jednoho oddané-
ho straníka v nelehkých 
50. a 60. letech Titovy 
Jugoslávie očima jeho 
syna. Kusturica má neo-
byčejně vytříběný vypra-
věčský talent, jeho film 
(jak je ostatně typické) 
zabírá poměrně dost 
rozsáhlý dějinný úsek a 
umožní divákovi prožít 
komunismus po balkán-
sku na osudech jedné 
rodiny. Miki Manojlovič 
v hlavní roli (Kusturicův 
dvorní herec) je tradič-
ně bezchybný, režisér 
netahá z diváka emoce 
laciným vršením „půso-
bivých“ scén, naopak, 
kouzlo Otce na služební 
cestě tkví v pečlivé drob-
nohře s charaktery a cit-
livým pojetím těch oprav-
du emotivních scén (např. 
příjezd rodiny za otcem 
do pracovního lágru). 
Jako nitka se pak příbě-
hem vine dospívání hlav-
ního hrdiny, a to všechno 
drží pohromadě až pře-
kvapivě dobře.
Marigold - www.csfd.cz

Nemůžu si pomoct srov-
nání herecké dvojice 
Bohdalová-Brzobohatý a 
Taylorová-Burton. Jejich 
vztah mi totiž opravdu 
přišel v lecčems hodně 
podobný vztahu hlav-
ních aktérů filmu „Kdo 
se bojí Virginie Woolfo-
vé“ - oba páry se nenávi-
děly a zároveň bez sebe 
nemohli žít; častovaly 
se různými nadávkami, 
ale pronášely na adresu 
partnera i vtipné, byť dos-
ti sarkastické poznám-
ky; v obou filmech je to 
muž, kdo je terorizován, 
a v obou filmech je také 
pár nějakým způsobem 
izolován od svého okolí 
- ale co je hlavní - všich-
ni zmiňovaní herci ve 
svých rolích podávají 
(nad)životní výkony!  
Hirnlego - www.csfd.cz

Vynikající atmosféra a 
propracovaný scénář 
dělají z tohoto filmu 
mimořádný emocionál-
ní a intelektuální zážitek. 
A řešení vůbec není tak 
obtížné nebo dokonce 
neexistující, jak se někte-
ří mylně domnívají. I když 
to tak nemusí vypadat.
Gimli - www.csfd.cz

Projekt Malovásek finančně podporuje

Projekt Zlatý fond kinematografie finančně 
podporuje

Neustále žasnu, jak 
dokáže většina asijských 
režisérů, Yimou Zhang 
mezi nimi, pracovat s 
obrazem. 5-ti minuto-
vá scéna bez jediného 
střihu a bez jediného 
dialogu ani na chviličku 
nenudí; Zhang vypráví 
pouze obrazem a vypráví 
geniálně - právě jednodu-
chost příběhu mu slouží 
nejlépe. Když se to tak 
vezme, asijští tvůrci jsou 
mistry ve vyprávění jed-
noduchých lovestory, ale 
stejně tak i v kompliko-
vaných dramatech (Kim 
Ki-duk, Chan-wook Park 
atd.).
Lynn - www.csfd.cz

Vítejte ve světě, kde prší 
motocyklové přilby, ply-
šoví medvědi kouří a jsou 
zamilovaní, v Bangkoku 
roste hora z plastových 
lahví, lidé si vyměňují své 
prsty... a kde je spousta 
dalších krásných šílenos-
tí. To vše ve výtvarném i 
vyprávěcím stylu Amélie 
z Montmartru (jejímž je 
hlavní hrdina vzdáleným 
duchovním příbuzným) a 
s podmanivým hudebním 
doprovodem. 
Altamir - www.csfd.cz


