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telefon: +420 572 553 617
fax: +420 572 553 790
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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

I vratné lahve
mohou pomoci
Už za týden také naše kino přivítá
Zdeňka „Šóna“ Svěráka a s ním jeho
scenáristické (a v chlapském souboji otce se synem vybojované) dítě,
totiž snímek Vratné lahve. Jelikož se
jedná o film, který - vedle humorných tónů - nepokrytě upomíná na
takové neefektní, společensky upozaděné a nekomerční stránky našich
životů jako je stáří nebo samota,
dovolili jsme si mimořádně oslovit vás, naše diváky, ke spolupráci
na akci „I vratné lahve mohou pomoci“. V
době uvedení filmu (22.-28.3.) můžete
do kina Hvězda či do prodejny Tesco
přinést opravdové skleněné vratné
lahve a tímto způsobem dárcovsky
podpořit činnost střediska Diakonie CČE – střediska Cesta, které se
věnuje péči o děti a mládež s hlubším mentálním či kombinovaným
postižením. Sledujte prosím i náš
web a speciální plakáty.
Víkendem v polovině letos (slovy
pop kultury televizních reklam) skutečně mega-ultra-hyper-běloskvoucího-jarního měsíce také zahajujeme připomenutí letošních Oscarů a
Zlatých Globů 2007. Ještě jednou se
můžete vydat na už dříve hrané
snímky (vítězná Skrytá identita, Volver,
Let č. 93, Malá Miss Sunshine ad.), ale za
rohem číhají také novinky: Královna,
Dreamgirls, Poslední skotský král, Babel,
Dopisy z Iwo Jimy nebo Nepříjemná pravda.
A jen krátce o dvou nefilmových, ale nepřehlédnutelných (či
nepřeslechnutelných) událostech:
21.3. koncert tria Redl – Janoušek – Lenk a
v neděli 25.3. divadlo pro děti Červená
Karkulka i s následnou Malováskovou
dílnou tvorby jednoduchých loutek.
Josef Korvas

každý den
od 17.30 a 20.00

Projekce filmů

aktuální nabídka filmových
premiér českých
i zahraničních titulů
každou středu
a neděli od 15.30

Bijásek

rodinné filmy pro nejmenší,
české klasické pohádky,
divadelní představení...
každou neděli
od 14.30 Malovásek
aktivní odpoledne
pro nejmenší
s výukou různých
výtvarných metod
každé úterý
a středu od 20.00

ARTkino

pravidelná nabídka
nejlepších filmů
z přehlídek, soutěží
a filmových festivalů
každý čtvrtek
od 16.00 Zlatý fond
vzdělávací projekce
nejvýznamnějších filmů
domácí a světové
kinematografie
především pro studenty
víkendové dny
od 20.30 Klub Mír
koncerty,
videotéky, rock párty,
speciální pořady
vestibul,
sál kina Hvězda

Výstavy

pravidelné uvádění
převážně fotografických
projektů mladých,
ale i prověřených autorů

15. čt 16.00 Otec na služební cestě – Jugoslávie 1985 / 129 min. / titulky / na průkazku zdarma, 40 Kč
18.30 Královna – Francie, Itálie, VB 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.15 Královna – Francie, Itálie, VB 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
16. pá 17.30 Ďábel nosí Pradu– USA 2006 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Královna – Francie, Itálie, VB 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 View from Heaven: live: Jeb (ex-ODK) & Dnprofil, DJs: P.r.z.e.m.a. (UH), Pojem (ZL) – 60 Kč
17. so 17.30 Casino Royale – USA 2006 / 147 min. / od 12 let / titulky / 65 Kč
20.00 Královna – Francie, Itálie, VB 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.30 This is what i call popular music vol. 8: Graveyard at maximum (HU) – 110 Kč
18. ne 14.30 Hry s tiskátky – obrázky z tiskátek dokreslené pastelkami
15.30 Auta – USA 2005 / 116 min. / animovaný / dabing / ŠÚ / 25, 35 Kč
17.30 Malá miss Sunshine – USA 2005 / 102 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
20.00 Královna – Francie, Itálie, VB 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
19. po 17.30 Volver – Španělsko 2006 / 120 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 55, 65 Kč
20.00 Let č. 93 – USA 2006 / 107 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
20. út 17.30 Děkujeme, že kouříte – USA 2005 / 92 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
18.30 Kupředu levá, kupředu pravá – ČR 2006 / 72 min. / přístupný / 50, 60 Kč (v ceně i program od 20.00) / Hvězdička
20.00 Skrytá identita – USA 2006 / 149 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65 Kč
20.00 Marcela – ČR 2006 / 83 min. / přístupný / 50, 60 Kč / Hvězdička
21. st 15.30 Happy Feet – Austrálie, USA 2006 / 87 min. / animovaný / dabing / 25, 35 Kč
19.30 Redl - Janoušek - Lenk: Barvy domova – kino Hvězda / 160, 190 Kč
22. čt 16.00 Playtime – Francie, Itálie 1967 / 118 min. / přístupný / titulky / na průkazku zdarma, 40 Kč
17.30 Most do země Terabithia – USA 2007 / 100 min. / rodinný / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička
18.15 Vratné láhve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 80 Kč
20.00 Vratné láhve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 80 Kč
23. pá 17.00 Most do země Terabithia – USA 2007 / 100 min. / rodinný / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč
19.00 Vratné láhve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 80 Kč
20.30 ZNC + support: Havárie – 90 Kč
21.00 Vratné láhve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 80 Kč
24. so 17.00 Most do země Terabithia – USA 2007 / 100 min. / rodinný / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč
19.00 Vratné láhve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 80 Kč
21.00 Vratné láhve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 80 Kč
25. ne 15.00 Červená Karkulka aneb příběh holky v červeném ... – 30, 40 Kč / Hvězdička
15.45 Výroba plošných loutek – zhotovení loutek z tvrdého papíru nalepených na špejli
17.30 Most do země Terabithia – USA 2007 / 100 min. / rodinný / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Vratné láhve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 80 Kč
26. po 17.30 Most do země Terabithia – USA 2007 / 100 min. / rodinný / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Vratné láhve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 80 Kč
27. út 17.30 Most do země Terabithia – USA 2007 / 100 min. / rodinný / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Vratné láhve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 70, 80 Kč
28. st 15.30 Most do země Terabithia – USA 2007 / 100 min. / rodinný / přístupný / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
17.30 Vratné láhve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 80 Kč
20.00 Vratné láhve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 80 Kč
20.00 Jedné noci v jednom městě – ČR 2006 / 75 min. / přístupný / 55, 65 Kč / Hvězdička
29. čt 16.00 Flash Gordon – Velká Británie 1980 / 111 min. / titulky / na průkazku zdarma
18.15 Maharal – Tajemství talismanu – ČR 2006 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.15 300: Bitva u Thermopyl – USA 2007 / 117 min. /od 12 let / titulky / 75 Kč
30. pá 17.30 Maharal – Tajemství talismanu – ČR 2006 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.00 300: Bitva u Thermopyl – USA 2007 / 117 min. /od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Sejmi eso – USA, Francie, V.Británie 2007 / 108 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička
20.00 Anna K. se skupinou – 180 Kč
31. so 17.30 300: Bitva u Thermopyl – USA 2007 / 117 min. /od 12 let / titulky / 75 Kč
17.30 Maharal – Tajemství talismanu – ČR 2006 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč / Hvězdička
20.00 300: Bitva u Thermopyl – USA 2007 / 117 min. /od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Sejmi eso – USA, Francie, V.Británie 2007 / 108 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička
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Naše tipy
Marcela

úterý 20. 3.
Dokumentaristka Helena Třeštíková pohlíží na Marcelu
v nově zpracovaném dokumentu.

Most do země Terabithia

čtvrtek 22. 3.–středa 28. 3.
Rodinný fantasy film podle bestselleru Katherine Patersonové. Jess a Leslie, vytvoří imaginární království Terabithia, plné kouzelných bytostí.

Vratné láhve
Koncert

čtvrtek 22. 3.–středa 28. 3.
Hrdinou je bývalý učitel Josef Tkaloun. Definitivně se
rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit s
pozicí důchodce, trávícího čas na lavičce v parku.

Maharal – Tajemství ...

čtvrtek 29. 3.–sobota 31. 3.
Napínavý příběh tří pražských dětí Aleny, Davida, Ondry
a charismatického hledače pokladů Aarona Cohena nás
zavede na ta nejtajemnější místa staré Prahy.

300: Bitva u Thermopyl
Divadlo

čtvrtek 29. 3.–sobota 31. 3.
Příběh hrdinství nenávisti a zrady na pozadí války roku
480 př. Kr. mezi perským králem Xerxesem a tří stovkou
sparťanských vojáků, vedených králem Leonidasem.

Malovásek

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.

ART
Bijásek

nou. Pod tvorbu nádherných paláců, mystických bytostí a
zázračné přírody se podepsalo oscarové studio Weta Digital ve Wellingtonu, Nový Zéland, z jehož dílny vyšly kinohity jako Pán prstenů 1-3, King Kong a mnohé další. Film
je celovečerním debutem talentovaného režiséra, který má na svém kontě nominaci na Oscara a cenu Emmy Gabora Csupa. Film se stejně jako Pán prstenů 1-3 natáčí
ve West Aucklandu, na Novém Zélandu v lesích Riverhead.

Vratné láhve

ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 80 Kč
Režie: JAN SVĚRÁK / Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Alena Vránová, Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Jiří Schmitzer, Pavel Landovský, Jiří Macháček, Nela Boudová, Jan Budař, Ladislav Smoljak ad.
Dlouho očekávaná rodinná komedie scenáristy Zdeňka
Svěráka a režiséra Jana Svěráka uzavírá volnou trilogii, kterou tvoří na Oscara nominovaná Obecná škola a oscarový Kolja. Hrdinou Vratných lahví je bývalý učitel Josef
Tkaloun. Definitivně se rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit s pozicí důchodce, trávícího čas na
lavičce v parku. Tkaloun je plný aktivity, nápadů i chlapských tužeb a nemíní zestárnout v nečinnosti. Navzdory
nesouhlasu ženy Elišky, která se sarkastickým nadhledem
komentuje všechny aktivity svého muže, Tkaloun přijímá
brigádnické místo ve výkupu lahví menšího supermarketu. Malý prostor, kde se potkávají lahve s lahvemi a lidé
s lidmi, je svébytným mikrosvětem, plným tragikomických osudů. Nad filmem se klene střecha humoru, která
ho chrání před sentimentem a způsobuje, že odcházíme
z biografu s pocitem, že jsme byli svědky lidské komedie.

Maharal
– Tajemství talismanu

ČR 2006 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
Režie: PAVEL JANDOUREK / Hrají: Bořivoj Navrátil, Barbora Seidlová,
Matyáš Valenta, Josef Somr, Maroš Kramár, Miroslav Táborský, Vladimír
Kratina ad.
Napínavé pátrání po pokladu. 22. srpna roku 1609 umírá
pražský rabín Löw. Dva významní muži, astrolog Jan Kepler
a předseda židovské obce dajan Jicchak Kohen pospíchají
křivolakými uličkami k jeho smrtelné posteli. Oba od umírajícího dostanou polovinu talismanu, jehož opětné složení
by držitele přivedlo k obrovskému pokladu. Rok 1941, Major
Abel Rosenberg zachraňuje před gestapem vzácnou knihu,
která je dalším klíčem k odhalení tohoto pokladu. Knihu Via
Lucis objeví v antikvariátu vysokoškolská asistentka Kristina s dvanáctiletou neteří Alenkou. Oběma okamžitě dojde,
že narazily na něco mimořádného. Než ji však stačí koupit,
starý antikvář je zavražděn a kniha záhadně mizí. Případu se
ujímá detektiv Sedláček a policejní expert na historii Knapp.
Rozuzlení se ale nebude hledat snadno, protože o knihu se
zajímala celá řada lidí. Začíná dramatické pátrání po pokladu.

300: Bitva u Thermopyl
ART
Zlatý fond

Koncert

Příběh, který zasáhl celý svět. Příběh, který nebyl nikdy
vyprávěn. Strhující a jedinečný pohled za zavřené dveře
královského paláce a do mysli a do srdce královny Alžběty II.
těsně po tragické 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 vraždou „královny lidských srdcí“? Ocenění:
Za snímek Královna získala Helen Mirren na MFF Benátky 2006 Volpiho
pohár, Zlatý glóbus a Oscara 2007 pro nejlepší herečku, další ocenění: 2
Zlaté glóby (ze 4 nominací), 6 nominací na Oscara.

Most do země Terabithia

Bridge to Terabithia / USA 2007 / 100 min. / rodinný / přístupný / titulky
/ ŠÚ / 70 Kč
Režie: GABOR CSUPA / Hrají: Josh Hutcherson, Anna Sophia Robb, Zooey
Deschanel, Robert Patrick ad.
Rodinný fantasy film podle bestselleru Katherine Patersonové, koprodukovaný stejnými studii jako Letopisy
Narnie: Lev, čarodějnice a skříň. Dva hlavní představitelé,
Jess a Leslie, vytvoří imaginární království Terabithia, plné
kouzelných bytostí, v kterém se stanou králem a králov-

300 / USA 2007 / 117 min. /od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: ZACK SNYDER / Hrají: Gerard Butler, Lena Headey, Michael
Fassbender, Vincent Regan, Dominic West ad.
Roku 480 př. Kr. perský král Xerxes vedl svou armádu, aby
konečně rozdrtila Řecko. Nejvhodnějším obranným postavením byl pro řeky průsmyk u Thermopyl, jež k obraně
poskytoval prostor velký méně než 4,5 metru. Právě tam
se 300 sparťanských vojáků, vedených králem Leonidasem
utkalo s obrovskou přesilou... Frank Miller, inspirován touto událostí vytvořil grafickou novelu, kterou nazval podle
počtu sparťanských vojáků v řeckém vojsku, 300. Dostalo

se jí obrovského ohlasu a spolu se Sin City patří k Millerovým nejlepším pracem. Nyní, téměř devět let po vydání originálu, se látky chopil režisér Zack Snyder (Úsvit mrtvých) a
za použití nejmodernější technologie nám bude vyprávět
příběh války, hrdinství, nenávisti a zrady.

Sejmi eso

Smokin‘ Aces / USA, Francie, VB 2007 / 108 min. / od 12 let / titulky /
ŠÚ / 70 Kč
Režie: JOE CARNAHAN / Hrají: Jeremy Piven, Ray Liotta, Andy Garcia, Alicia Keys, Ben Affleck, Ryan Reynolds ad.
Režisér ceněného thrilleru Narkotika Joe Carnahan přivedl
na svět další originální podívanou, vzdáleně připomínající filmy jako Sbal prachy a vypadni nebo Podfuck. Ve svižné akční komedii plné vypointovaných dialogů a postav, z
nichž se jen málokterá dožije závěrečných titulků, vyhrává
ten, komu se podaří „sejmout eso“. Tím esem je populární
lasvegaský varietní umělec Buddy Israel, kterému k jeho
skvělé kariéře výrazně dopomohla mafie, za což jí teď hodlá poděkovat tím, že bude u soudu svědčit proti jejím špičkám. Za záchrannou brzdu se rozhodne zatáhnout mafiánský boss, který nabídne miliónovou odměnu tomu, kdo
Buddyho sprovodí ze světa. Všichni proslulí nájemní vrazi
se v tu chvíli vydávají po jeho stopě, aby si vylepšili rozpočet. Na Buddyho život by si v tu chvíli vsadili asi jen dva
agenti FBI, kteří ho hodlají živého a zdravého dopravit do
rukou spravedlnosti. Nebudou to mít ale jednoduché.

Oscar a Zlatý
glóbus 2007
Královna

čtvrtek 15. 3.– neděle 18. 3.
Intimní pohled do zákulisí královské rodiny, ale i vysoké
politiky v období po tragické smrti princezny Diany.

Ďábel nosí Pradu

pátek 16. 3. 17.30 hod.
Vrtochy módního světa a celebrit od režiséra seriálu Sex
ve městě s herečkou Meryl Streep.

Auta

neděle 18. 3. 15.30 hod.
Animovaný film oplývající živým dějem, vtipnými gagy,
morálním naučením a dokonalou animací.

Malá miss Sunshine

neděle 18. 3. 17.30 hod.
Nekonvenční americká rodinná komedie, pojednávající
o jedné z nejroztomileji dysfunkčních rodin.

Volver

pondělí 19. 3. 17.30 hod.
Nový film Pedra Almodóvara. Osudy žen tří generací v
současném Španělsku.

Let č. 93

pondělí 19. 3. 20.00 hod.
Příběh lidí, kteří se stali přímými svědky únosu čtvrtého
letadla během událostí 11. září 2001.

Děkujeme, že kouříte

úterý 20. 3. 17.30 hod.
Boj za práva kuřáků ve hvězdně obsazené satirické
komedii Jasona Reitmana.

Skrytá identita

úterý 20. 3. 20.00 hod.
Leonardo DiCaprio a Jack Nicholson v krimi thrilleru,
kterému se podařilo získat Oscara i Zlatý glóbus za režii.

Happy Feet

středa 21. 3. 15.30 hod.
Animovaný stepující tučňák v muzikálu pro celou rodinu..

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

Hry s tiskátky

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

Známý pohádkový příběh o Karkulce zahraje, zatančí, převypráví jedna střeštěná holka, která chodí neustále v červené sukni, červeném tričku, má červené punčochy a na hlavě červenou čepici - karkulku.
Ráda tančí, zpívá, vymýšlí si a hraje si s loutkami. Co
se stane, když se její chlupatý, kousavý svetr promění
v hladného vlka? Uvidíte v naší inscenaci pro děti od
3 let s živým kytarovým doprovodem.

neděle 18. 3. 14.30 hod.

Obrázky z tiskátek dokreslená pastelkami.

Auta

Honza se klaní památce sestřeleného sovětského letce,
Marek obětuje veškerý volný čas kandidatuře na předsedu Mladých konzervativců a druhý Honza dal mamince
k Vánocům plakát Václava Klause. Ať už se šestice hrdinů
dokumentu dívá nalevo nebo napravo, všichni si k problémům, které věk kolem dvacítky obnáší, přibrali navíc starost o věci veřejné. Mohla by to celé být jen zábavná hra
na politiku, kdyby někteří z hrdinů filmu už teď skutečně
nefigurovali na kandidátkách parlamentních stran. Pokud
chcete vědět, jakým způsobem hodlají ovlivňovat věci,
které se týkají nás všech, Kupředu levá, kupředu pravá vás
s nimi seznámí. Za deset let by totiž mohlo být pozdě.

neděle 18. 3. 15.30 hod.

USA 2005 / 116 min. / animovaný / dabing / ŠÚ / 25, 35 Kč
Režie: JOHN LASSETER / V českém znění: Richard Krajčo, Kateřina Brožová, Petr Novotný, Jan Teplý, Bolek Polívka ad.
Když se začínající závodní auto Blesk McQueen
během cesty na velkolepý šampionát Zlatý píst
neočekávaně zatoulá do ospalé Kardanové lhoty,
naučí se, že opravdová radost ze života se neskrývá za cílovou rovinkou, ale na cestě k ní. Ocenění: Zlatý glóbus za nejlepší animovaný film, 2 nominace na Oscara.

Marcela
úterý 20. 3. 20.00
hod.

Let č. 93

ČR 2006 / 83 min. / přístupný / 50, 60 Kč
Režie: HELENA TŘEŠTÍKOVÁ /
Kamera: Jan Malíř, Miroslav
Souček, Vlastimil Hamerník
/ Zvuk: Zbyněk Mikulík, Petr
Helena Třeštíková dokumenty prostě
Provazník, Jan Valouch.
umí. A tenhle strčí do kapsy všechny
Cyklus časosběrných
tzv.reality show, tohle je život v té
dokumentů Manžel- nejdrsnější podobě.
ské etudy proběhl
Hombre 71 – www.csfd.cz
obrazovkou
České
televize v lednu a únoru 2006 a vyvolal nebývalý ohlas. Zejména pátý příběh v
pořadí, kdy na konci natáčení tragicky zemřela dcera hlavní hrdinky. Diváci se vzbouřili proti nešťastnému osudu
a aktivně vstoupili do děje. Zoufalé matce Marcele začali
posílat peníze, volali jí, psali, pomáhali. To je pro režiséra
velká výzva. Dokumentaristka Helena Třeštíková pohlíží
na Marcelu v nově zpracovaném dokumentu, ve kterém
můžete zjistit, co nového se v životě této neobyčejné ženy
za poslední rok stalo. „Příběh Marcely a jejího exmanžela
Jiřího byl už při natáčení v osmdesátých letech dramatický
a plný zvratů. Už tehdy vznikla delší verze pro kina nazvaná Z lásky. Pro mě je tedy dovyprávění osudu Marcely pouze logickým vyústěním událostí,“ říká Helena Třeštíková.
Intimní příběh ženy začal v roce 1980 na jedné z pražských
radnic. Ještě černobílý film sleduje události po dobu šesti let. V roce 1999 vstupujeme znovu do života Marcely,
ale natáčení musí být přerušeno těsno poté, co se hlavní
hrdinka dozvídá, že její dceru Ivanu srazil vlak. Čtyři měsíce
poté, v dubnu 2006, se znovu začíná točit.

pondělí 19. 3.
20.00 hod.

Vratné láhve

Happy Feet
středa 21. 3. 15.30 hod.

Austrálie, USA 2006 / 87 min. / animovaný / dabing / 25, 35
Režie: GEORGE MILLER / V českém znění: David Štěpán, Vojta
Kotek, Simona Vrbická, Jan Šťastný, Simona Krtičková, Tereza
Bebarová, Otakar Brousek ad.
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. Ocenění: Zlatý glóbus za nejlepší původní píseň,
Oscar 2007 za nejlepší animovaný film.

Červená Karkulka
(Theatr ludem)

Nejen zahraniční Oscaři a Zlaté glóbusy,
ale i česká tvorba
Výroba plošných
loutek
neděle 25. 3. 15.45 hod.

Zhotovení loutek z tvrdého papíru na špejli.

neděle 25. 3., 15.00 hod.

Připravujeme:

Volver

amfiteátrů už přes 20 let. Společně začali vystupovat v roce 1987. Od této doby se datuje nejen jejich
hudební spolupráce, ale i přátelství. V posledních
letech jejich příležitostná práce zintenzivněla a v
loňském roce vydali společné CD „Barvy domova“.

This is what i call
popular music vol. 8:
ZNC + Havárie
Gaveyard at maxipátek 23.3. 20.30
90 Kč
mum, Bankrupt,
Koncert legendární punkrockové kapely Znouzecnost plný spontánní, energické a rytmické muziky
Nsos, Sakumprásk,
doplní saxpunková Havárie z Veselí nad Moravou.
Punk Floid
Bassta Fidli vol. 6:
sobota 17.3. 20.00
110 Kč
Punkrockové formace z blízka i z daleka.
Moshtek & Adf (sál),
Bollywood bengál
Vlasta Redl,
(bar)

Slávek Janoušek,
Jaroslav Samson
Lenk: Barvy domova
středa 21.3. 19.30, kino Hvězda 160, 190 Kč

Trojice osobitých českých písničkářů a autorů řady
výrazných písní se klaní českému a slovenskému
publiku z pódií klubů, koncertních sálů a hal i

sobota 31.3. 20.30

60 Kč

4.4. Matt Boroff (A/USA) / 6.4. Xavier Baumaxa / 14.4.
The Prostitutes / 20.4. Bassta Fidli vol. 7 ...

Výstavy

Svět kolem nás

Komiksfest

(práce Absolvetů ZUŠ UH)

28.3.–17.4. foyer kina Hvězda

6.–27.3. foyer kina Hvězda

Na výstavě se Vám představí žáci výtvarného a fotografického oboru Základní umělecké školy v Uherském Hradišti.

Ztracená dovolená
(fotografie)

7.–27.3. foyer kina Hvězda

Výstava turistických fotografií, které jejich samotní
autoři nikdy nespatřili, pocházející z náhodně nalezených kinofilmů., je jich takřka 800 a zobrazují cestu čínských turistů po Evropě.

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:
Cena pro nejlepší herečku, cena pro nejlepší scénář a nominace na
Zlatou palmu – MFF Cannes 2006, Nejlepší film roku – MFF San Sebastián. Ocenění: Zlatá palma - Cannes 2006, Nejlepší film roku – MFF
San Sebastián, 1 nominace na Oscara, 2 nominace na Zlatý glóbus.

Sálovou teknostage v podání napajedelských
Moshtek a vsetínských Analog digital freaks doplní
barová asian/bollywood/bhangra stage s projekcí.

View from Heaven:
Live: Jeb (ex-ODK)
& Dnprofil, DJs:
P.r.z.e.m.a. (UH),
Pojem (ZL) + hosté
60 Kč

Malá miss
Sunshine

Little Miss Sunshine / USA
2005 / 102 min. / přístupný
/ titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
Režie: JONATHAN DAYTON,
VALERIE FARIS / Scénář:
Michael Arndt / Kamera:
Tim Suhrstedt / Hudba: Neskutečně vtipné, hlavně ale
Mychael Danna / Hrají: Ste- trefné - zejména ironizující ztvárnění celostátní soutěže „Little Miss“
ve Carell, Toni Collette, Greg
včetně odzbrojujícího tanečku malé
Kinnear, Alan Arkin, Abigail
United 93 / USA 2006 / 107
Olive v podání Abigail Breslin. Vůbec
Breslin, Paul Dano ad.
min. / od 15 let / titulky / ŠÚ
celá praštěná rodinka byla neodolaMalá Miss Sunshine je
/ 60, 70 Kč
telná. Moralizování o síle a vzájemné
nekonvenční americ- podpoře rodiny, která má držet při
Režie: PAUL GREENGRASS
ká rodinná komedie, sobě, bych sice vynechala, ale jinak
/ Scénář: Paul Greengrass
pojednávající o jedné nemám, co bych vytkla. Každá z
/ Kamera: Barry Ackroyd / Neuvěřitelné. Mistrovský kus bez
chyb a nedostatků. Důstojný jako
z nejroztomileji dys- těch postaviček by si totiž zasloužila
Hudba: John Powell / Hrají:
pocta zesnulým „hrdinům“, zároveň
funkčních rodin, jaké se vlastní film.
Christian Clemenson, Trish
dokonale fungující i bez vnímání
v poslední době obje- Lynn – www.csfd.cz
Gates, Polly Adams, Cheyendané události. Greengrass potvrdil
vily na filmovém plátne Jackson, Opal Alladin ad.
svou velikost a já dlouho hledal
ně. Nikomu z povedené rodiny Hooverových se příliš neda- 11. září 2001 teroristé
nejen slova, ale i svůj dech a klidnou
ří - ale určitě ne proto, že by se dostatečně nesnažili. Otec unesli čtyři letadla. Tři
tepovou frekvenci.
Richard, nezdolně optimistický motivační řečník, se zoufa- zasáhla svůj cíl, tohle
Cival – www.csfd.cz
le snaží prodat svůj program, jak se stát úspěšným v devíti je příběh čtvrtého z
krocích. víceméně bez úspěchu. Matku rodiny a „strážkyni nich. Dlouhých pět
cti“ Sheryl neustále děsí výstřední tajemství, která její nej- let muselo uběhnout, než o tomto strašlivém dni vznikbližší obklopují - hrůzu jí nahání především její bratr, odbor- nul první film, na který se diváci můžou vypravit do kin.
ník na Prousta se sebevražednými sklony, který se zrovna Let číslo 93 Paula Greengrasse je nejen první, ale také
vrátil z nemocnice. Pak jsou zde mladší Hooverovi a jejich jedinečný. Nesnaží se vodit diváky za ručičku a dávat na
nepříliš reálné sny - obrýlená a mírně zakulacená sedmile- složité otázky jednoduché odpovědi. Spíš se pokouší být
tá Olive, která už se vidí s korunkou dětské královny krásy, a nestranným svědkem dne, v němž se během pár hodin
vzteklý teenager Dwayne, jenž je zapřísáhlým obdivovate- změnily milióny osudů a několik tisíc se jich uzavřelo.
lem Nietzscheho a je pevně rozhodnut neříct jediné slovo, Film Let číslo 93 je strhujícím a provokativním dramadokud nebude přijat na leteckou akademii. Třešničku na tem, vyprávějícím příběh lidí, kteří se stali přímými svědky
dortu představuje vulgární a požitkářský dědeček, který únosu čtvrtého letadla v den nejhoršího teroristického
byl čerstvě vyhozen z domova důchodců za šňupání hero- útoku v dějinách Ameriky. Greengrassovým záměrem
inu. Možná nejsou příkladem dokonalého duševního zdra- bylo pohybovat se v průběhu celého filmu pouze mezi
ví, ale když Olive díky šťastné náhodě dostane příležitost letovými dispečery, pasažéry a posádkou. Tvůrci při natáúčastnit se jako soutěžící prestižního klání Malá Miss Sun- čení úzce spolupracovali s pozůstalými po pasažérech a
shine, celá Hooverovic rodina jí dokáže být skvělou opo- členech posádky a využívali všechny dostupné materirou. Všichni se naskládají do rezavějící dodávky a vydají ály, které dokumentovaly osudný let a události na jeho
se na třídenní tragikomickou cestu plnou překvapení. Na palubě, jež vedly až k pádu letadla v Pensylvánii. Ocenění: 2
konci je čeká Oliviina velká premiéra, která celou rodinu nominace na Oscara.
nečekaným způsobem změní. Hit festivalu Sundance.
Ocenění: Oscar 2007 pro Alana Arkina – nejlepší herec ve vedlejší roli,
Oscar 2007 za scénář (ze 4 nominací), 2 nominace na Zlatý glóbus.

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

Hip Hop party - RIP Letro. Graffiti projekce, beatbox
o ceny, freestyle.

Počínaje 15. březnem startuje u nás v kině Hvězda přehlídka filmů, které byly letos nominovány nebo oceněny soškou
Oscara či Zlatého glóbu. Program přehlídky zasahuje i do projekcí ARTu, pročež máte ještě jednu možnost navštívit
úsměvnou rodinnou roadmie Malá miss Sunshine, Almodóvarův loňský hit s tématem návratu Volver nebo zdařilý pokus o
rekonstrukci osudů posádky letadla uneseného teroristy ve filmu Let číslo 93. Ovšem aby nám z těch všech zahraničních
ocenění nešla hlava kolem, připravili jsme také zněco z domácí české tvorby. Jedná se o dokument Kupředu levá, kupředu pravá mapující současnou mladou levici a pravici v ČR, aktuální Vratné láhve Jana a Zdeňka Svěráků (viz i dobročinná sbírka) a
animovanou celovečerní novinku Jedné noci v jednom městě Jana Baleje, který na svůj talent upozornil už v loňském Fimfáru 2.

neděle 18. 3.
17.30 hod.

Režie, scénografie a loutky: Tomáš Volkmer / Scénář: Hana
Galetková / Kostým: Eva Blahová / Hudba: Ondřej Krátký / Hrají:
Hana Galetková a Ondřej Krátký / 30, 40 Kč

pátek 16.3. 20.30

Připravujeme

Doprovodná výstava k tématu komiksů a jejich
zpracování na filmovém plátně.

pondělí 19. 3.
17.30 hod.

Španělsko 2006 / 120 min. /
od 15 let / titulky / ŠÚ / 55,
65 Kč
Režie: PEDRO ALMODÓVAR Na Almodóvara nezvykle humorný
/ Scénář: Pedro Almodóvar a pozitivní film, skládající poctu
/ Kamera: José Luis Alcaine ženám (jakkoliv frázovitě to zní, je
/ Hudba: Alberto Iglesias / to pravda). Cruzová nikdy nebyla tak
Hrají: Penélope Cruz, Car- krásná a sexy a dlouho už neměla
men Maura, Lola Dueñas, možnost předvést, jak dobrá je
Blanca Portillo, Yohana herečka. Jedna z nejhezčích filmových scén letošního roku je ta, kdy
Cobo ad.
Film známého špa- Penélope začne za doprovodu kytar
nělského režiséra s zpívat píseň z dětství.
půvabnou herečkou EdaS – www.csfd.cz
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 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
(Pénelope Cruz), která je vdaná za nezaměstnaného dělníka 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

Kupředu levá,
kupředu pravá

úterý 20. 3. 18.30
hod.

ČR 2006 / 72 min. / přístupný / 50, 60 Kč (v ceně i program od 20.00)
Režie: LINDA JABLONSKÁ /
Scénář: Linda Jablonská /
Kamera: David Cysař / Zvuk:
Ivan Horá
Neskutečně vtipný, ale místy až
Kdo jsou mladí lidé, mrazivý dokument o lidech, kteří
kteří nám mohou mají ambice nám vládnout... Když
za pár let vládnout? nejprve odhlédnu od zpracování a
Režisérka Linda Jab- zaměřím se jen na obsah, tak musím
lonská sleduje činnost smeknout, protože něco podobnémladých konzervativ- ho tady chybělo. Konečně se u nás
ců a komunistů od loň- objevil snímek, který dává nahlédského 17. listopadu do nout do myšlení lidí, zastřeného
letošních parlament- černobílým viděním světa, libujících
ních voleb. Co najdete si v prázdných symbolech a majících
jednoduchá řešení pro mnohonásobv knihovničce mladé
ně komplikovanější problémy.
levice a co u mladé
pravice? Dovedli by si Liborek – www.csfd.cz
jedni představit, že by
chodili s člověkem, který kope za druhou stranu? Jaké mají
rodinné zázemí, co je k politice přivedlo? A hlavně - co se
stane, když se sejdou všichni dohromady, třeba na 1. máje?
David z Komunistického svazu mládeže by po vyhraných
volbách nejradši odjel s traktorem budovat kolchoz, s
Veronikou se seznámili na zájezdu po stopách Slovenského národního povstání. Jirka by bral post ministra vnitra,

úterý 27. 3. 20.00
hod.

ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 70, 80 Kč
Režie: JAN SVĚRÁK / Scénář:
Zdeněk Svěrák / Kamera:
Vladimír Smutný / Hudba:
Ondřej Soukup / Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářo- Film, který s přibývajími minutami
vá, Alena Vránová, Tatiana zraje jak víno (ve vratné lahvi). V
Vilhelmová, Petra Špalková, první třetině je sice pár rozpačitých
Jiří Schmitzer, Pavel Lan- momentů, ale zbytek filmu už je
bezchybný. Čekání se vyplatilo. Je
dovský, Jiří Macháček ad.
Nový film podle scé- hezké vidět po tolika neumětelských
pokusech zas jeden dobře napsaný
náře Zdeňka Svěráka.
Pojem „laskavý český i natočený, vtipný a hřejivě lidský
humor“ se v posled- (výjimečně to není myšleno ironicky)
ních letech stal poně- český film.
kud zprofanovaným, Dadel – www.csfd.cz
zvláště v souvislosti s
kinematografií. Nový film otce a syna Svěrákových je velmi
laskavý a velmi český, je ale také velmi poctivý a neokázale
civilní. Rovněž je, zdá se, velmi osobní: postava vysloužilého učitele Josefa Tkalouna má patrně hodně společného s
autorem scénáře Zdeňkem Svěrákem. Na začátku vidíme
Tkalouna (Zdeněk Svěrák) v léty nastřádané životní krizi: nastupující stáří, stres v zaměstnání, které ho už netěší, a manželský stereotyp… To vše jej už už proměňuje v
nerudného dědka, jehož obličejem každou chvíli zacloumá ošklivý tik. Tkaloun si to ovšem nechce nechat líbit. A
také se ještě nechce začlenit do houfu důchodců, kteří
společně brázdí místní parčík (zahráli si je členové Divadla Járy Cimrmana v čele s Ladislavem Smoljakem). Proto hledá novou práci. Když neuspěje jako kurýr (na starém
kole a kluzkém chodníku málem přijde o život), spokojí se
s místem v nedaleké samoobsluze – u okénka s vratnými
lahvemi. Zdánlivě nudná práce hodná nekvalifikovaného
dělníka hrdinovi ovšem umožní rozvinout jeho doposud
nevyužité schopnosti. Někdejší nervózní, nevlídný učitel
nyní zazáří jako mistr v oboru mezilidských vztahů. Vratné
lahve právě tím filmem, který od Svěráků všichni očekávají.
Řemeslně perfektním, milým, vkusným a plným naděje.

Jedné noci
v jednom městě
+ delegace
středa 28. 3.
20.00 hod.

ČR 2006 / 75 min. / přístupný / 55, 65 Kč
Režie: JAN BALEJ / Scénář:
Jan Balej, Ivan Arsenjev /
Kamera: Miloslav Špála /
Hudba: Tadeáš Věrčák
Co všechno se může
odehrát během jedné
noci, v jednom městě?
Víte, co se stane, když
si člověk přišije cizí
ucho? Můžete v noci
na Žižkově potkat džina, který splní všemožná přání? Myslíte si, že

Vynikající animace, hororová atmosféra, skvělá hudba i ruchy. Možná u
těch prvních příběhů (Ulity) mohly
být pointy než jen pocitová sdělení,
možná ta směs nepůsobí sourodě
díky Větvičkovi a Ploutvičce (i když
jde o geniální povídku), ale povídka(y) Jedné noci... s kavárnou, s opilci,
skutečně kouzlo imaginace a nápadů.
Honajz – www.csfd.cz

jsou ještě místa, kde se zastaví čas? Víte, co může narušit
vystoupení hmyzího cirkusu, jaké má cíle městský myslivec a co vzrušuje jeho sousedy? Může se kamarádit kapr
se stromem? Nový celovečerní animovaný film s prvky
hororu i černého humoru. Příběhy o lidské osamělosti i o
tom, kolik podivností a podivínů s jejich zálibami se vyskytuje všude kolem nás. Film od renomovaného režiséra a
výtvarníka, spoluautora filmu Fimfárum 2, Jana Baleje, s
hudbou Tadeáše Věrčáka.

V první polovině
dubna nabízíme
Filmové premiéry

2.–4.4. Dreamgirls (Oscar, Zlatý globus 2007)
USA 2006 / Režie: BILL CONDON
5.–8.4. Poslední skotský král (Oscar, Zlatý globus 2007)
Velká Británie 2006 / Režie: KEVIN MACDONAL
5.–9.4. Šarlotina pavučinka
USA 2006 / Režie: GARY WINICK
5.–11.4. Pusinky
ČR 2006 / Režie: KARIN BABINSKÁ
12.–18.4. Babel (Oscar, Zlatý globus 2007)
USA 2006 / Režie: ALEJANDRO GONZÁLEZ IŃÁRRITU

Zlatý fond

! st. 4.4. 16.00 Ghost Dog – Cesta samuraje (mim. středa)
USA 1999 / Režie: JIM JARMUSCH
čt. 12.2. 16.00 Tanec v temnotách (konec monopolu!)
Dánsko, SRN, USA 2000 / Režie: LARS VON TRIER

ARTkino

ne. 1.4. 20.00 Grandhotel (Český lev 2007)
ČR 2006 / Režie: DAVID ONDŘÍČEK
út. 3.4. 20.00 Pravidla lži (Český lev 2007)
ČR 2005 / Režie: ROBERT SEDLÁČEK
st. 4.4. 20.00 Kráska v nesnázích (Český lev 2007)
ČR 2006 / Režie: JAN HŘEBEJK
po. 9.4. 20.00 Kdo je tady ředitel ?
Dánsko 2006 / Režie: LARS VON TRIER

Bijásek

ne. 1.4. 15.30 Maharal – Tajemství talismanu
ČR 2006 / Režie: PAVEL JANDOUREK
! čt. 5.4., ne. 8.4. 15.30 Šarlotina pavučinka
USA 2006 / Režie: GARY WINICK
st. 11.4., ne. 15.4. 15.30 Lovecká sezóna
USA 2006 / Režie: JILL CULTON, ROGER ALLERS,
ANTHONY STACCHI

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

I VRATNÉ LAHVE
MOHOU POMOCI!

BUĎ:

Přineste ve dnech 22.-28. března na projekci filmu Vratné lahve do kina
Hvězda vlastní prázdné lahve, které se
běžně vykupují.

NEBO: Odevzdejte v těchto dnech lah-

ve přímo v hypermarketu Tesco a papírek
z „lahvomatu“ vhoďte do zde připraveného boxu.

Peníze takto utržené budou použity na
poskytování sociálních služeb v Diakonii
ČCE - středisku Cesta. To pečuje o děti a
mládež s hlubším mentálním či kombinovaným postižením.

XAVIER
BAUMAXA

PÁTEK 6. DUBNA

20:30 I KLUB MÍR
PŘEDPRODEJ 90 KČ

NA MÍSTĚ 110 KČ

WWW.MIR.UH.CZ

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Otec na služební cestě Flash Gordon
čtvrtek 15. 3.
16.00 hod.

Otac na sluzbenom putu /
Jugoslávie 1985 / 129 min. /
titulky / na průkazku zdarma
Režie: EMIR KUSTURICA /
Scénář: Abdulah Sidran /
O životě jednoho oddaného straKamera: Vilko Filac / Hudníka v nelehkých 50. a 60. letech
ba: Zoran Simjanovic / HraTitovy Jugoslávie očima jeho syna.
jí: Miki Manojlovic, Mira
Kusturica má neobyčejně vytříběný
Furlan, Pavle Vujisič, Slobo- vypravěčský talent, jeho film (jak
dan Aligrudic, Davor Dujmo- je ostatně typické) zabírá poměrně
vic ad.
dost rozsáhlý dějinný úsek a umožO životě jednoho ní divákovi prožít komunismus po
oddaného
straníka balkánsku na osudech jedné rodiv nelehkých 50. a 60. ny. Miki Manojlovič v hlavní roli
letech Titovy Jugoslá- (Kusturicův dvorní herec) je tradičně
vie očima jeho syna. bezchybný, režisér netahá z diváka
Film Otec na služeb- emoce laciným vršením „působivých“
ní cestě je vyprávě- scén, naopak, kouzlo Otce na služebním očima malého ní cestě tkví v pečlivé drobnohře s
chlapce o složité situ- charaktery a citlivým pojetím těch
aci a tíživé atmosféře opravdu emotivních scén (např. přípočátku padesátých jezd rodiny za otcem do pracovního
let, kdy docházelo k lágru). Jako nitka se pak příběhem
řadě závažných pře- vine dospívání hlavního hrdiny, a to
hmatů, které vytvá- všechno drží pohromadě až překvařely složité politické pivě dobře.
a společenské klima. Marigold– www.csfd.cz
Nehledě na tragičnost
dějinných
událostí
prožívá hlavní hrdina Reflexe 50. let titovské Jugoslávie.
Malik své dětství, kte- Příběh vyprávěn očima dospívajícího
ré je víceméně šťast- kluka (tedy klasické schéma, zde
né, i když jeho matka ovšem oproštěno od nostalgie a
po nocích pláče a jen historické neobjektivity), ostatní
postavy jako typy (sukničkářský otec,
sotva může uživit rodiútrpná matka). Represivní aparát
nu, protože otec odjel
nakonec rozbíjí i rodinné vztahy a
nechtěně na „služebotec je poslán do dolů. Fotbal jako
ní cestu“. Snímek, jenž
metafora vztahu Jugoslávie a ostatje je jednou z nejpů- ních zemí (závěrečné vítězství nad
sobivějších výpovědí SSSR). Magický realismus – náměo padesátých letech síčnost hrdiny (podobně pohybování
v totalitním světě. předměty ze Vzpomínáš na Dolly
Kusturica má neoby- Bell? a hypnóza z Domu k pověšení).
čejně vytříbený vypra- Dzej Dzej– www.csfd.cz
věčský 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 (Kusturicův 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.

Playtime
čtvrtek 22. 3.
16.00 hod.

Playtime / Francie, Itálie
1967 / 118 min. / příst. / tit.
/ na průkaz zdarma, 40 Kč
Režie: JACQUES TATI / Scénář: Jacques Tati, Jacques
Lagrande, Art Buchwald /
Kamera: Jean Badal, Andréas Winding / Hudba: Francis Lemarque, James Campbell / Hrají: Jacques Tati,
Barbara Denneková, Rein- Vynikající film s matoucím názvem,
hard Kolldehoff, Jack Gau- protože jestli tady o něco nejde,
thier, Yves Barsacq, France tak o „čas her“. Pan Hulot se ocitá v
Rumillyová, Billy Kearns ad. přetechnizovaném plechově neútulBrilantní
humorně ném světě, ještě nevyzpytatelnějším
poetická předtucha než je dům jeho příbuzných, který
moderního světa. Film jsme viděli v Mém strýčkovi. Není
Playtime postrádá tra- vůbec důležité, co vlastně přišel do
diční příběh, dialogy i té obchodní monsterbudovy vyřizohlavní hrdiny: v odleto- vat, ani nečekejte souvislou zápletku.
vé hale letiště, kance- Jde o detaily. O drobné mozaikovité
lářském mrakodrapu, postřehy něčeho, co třeba vídáte
hypermoderní restau- obden, ale pořádně si toho všimnete
raci, luxusním hotelu až Tatiho očima.
a dalších prostorách Oskar– www.csfd.cz
se míjejí nejrůznější, vesměs anonymní Pro Playtime mě napadá jen jedno
postavy. Především je vhodné přirovnání, a to k nějaké
tu hejno amerických rozsáhlé hudební kompozici, která
turistek, v němž nás se pomalu odvíjí od méně výrazných
zaujme hezká ostýcha- motivů (které však naznačují, co
vá Barbara. A pak je přijde po nich) k velkému vyvrcholetu nepatřičný kolem- ní, načez se opět vracíme ke klidnějjdoucí Hulot, výstřední, ším tónům.
protože starosvětsky Anais– www.csfd.cz
vyhlížející Francouz s
dýmkou a deštníkem. Mezi ním a Barbarou vzniká a vzápětí zaniká jakýsi nezřetelný vztah – jediný, který se mezi
postavami rodí. Jen ti dva zůstávají měřítkem lidské reakce a komunikace; ostatní pouze mechanicky těkají, v práci
nebo při zábavě. V Tativille, městě–vizi Paříže zachvácené
výstřelky moderní civilizace, mají lidé a předměty stejně
bezvýznamnou hodnotu… Čtyři desítky let po Langově filmu Metropolis (1926) vytvořil Jacques Tati v Playtime další
naprosto originální předtuchu života v moderním světě. V
obou filmech jde fascinace ruku v ruce s úzkostí, oba představují zároveň milníky v symbióze architektury a filmu.
Stavby filmu byly oproti původním záměrům odsouzeny
ke zboření. Z toho důvodu město Tativille zůstalo jen na
filmovém plátně, případně na vynikajících dvojjazyčných
internetových stránkách (www.tativille.com). Ocenění: Bodil
(Dánsko) - nejlepší evropský film roku 1969.

čtvrtek 29. 3.
16.00 hod.

Velká Británie 1980 / 111
min. / titulky / na průkazku
zdarma
Režie: MIKE HODGES / Scénář: Lorenzo Semple Jr. /
Kamera: Gilbert Taylor /
Hudba: Howard Blake /
Hrají: Sam J. Jones, Melody
Anderson, Max von Sydow,
Ornella Muti, Timothy Dalton, Brian Blessed, Peter
Wyngarde, Philip Stone,
Robbie Coltrane, Richard
Je docela s podivem, že člověk jako
Jones ad.
Mike Hodges dokázal natočit původFilm natočený na motiního Zabijte Cartera a tohle, provy jednoho z nejznátože oboje je to úplně někde jinde.
mějších
světových
Tohle je pohádka, a za takovou to
sci-fi komiksů. Krutý taky člověk musí brát. Už komiksy
vládce planety Mon- o Flashovi jsou pohádka, která se
go imperátor Ming na skutečnosti ani nezakládá, jako
rozhodl napadnout a třeba Superman. Jde tu jen o krásný
zničit zemi. Fotbalová ženy, hrdinné hrdiny, zlé panovníky
hvězda Flash Gordon a boj za svobodu. A taky blýskavost
se společně s krásnou císařského dvora, která by(přiznejte
novinářkou Dale Arden si to, i když se vám to třeba ve filmu
a vědcem Zarkovem tak moc nelíbí) opravdu byla tak
vydává na mezigalak- zlatá a kýčovitá, kdyby na to nějakej
tickou cestu s cílem císař někdy měl dostatek prostředků.
Mingův plán překazit. Není to kdovíjakej skvost, spoustě
Když Mongo dorazí, lidí se to nikdy líbit nebude, ale
hned je jasné, že Ming spoustě se to líbit bude. A pro děti je
má nepřátele nejen na to úžasná oddychovka.
zemi. Obyvatelé okol- Monolog– www.csfd.cz
ních planet proti němu
vytvořili koalici, v jejímž čele chtějí samotného Flashe Gordona. Filmové zpracování obohatila nejen celá řada slavných hereckých osobností, ale i sugestivní hudba kapely
Queen. Jde o jeden z nejdražších projektů v dějinách kinematografie. Ocenění: 3 nominace na cenu BAFTA, Napierville Cinema
Festival – cena pro nejlepšího herce (Max von Sydow).

Komiks versus film?
Film v mnoha případech bezprostředně využívá komiksové exprese kreslených obrazů a titulků, jak je tomu
například v úvodní sekvenci komiksové adaptace Flash
Gordona - sledujeme dynamický sestřih obrázků originálu. Snad nejčastěji citovaným nalezištěm komiksových titulků a nápisů je film Václava Vorlíčka Kdo chce
zabít Jessii? Fragmenty zvětšených písmen jsou častým
motivem ve filmech Jeana-Luca Godarda. Zastavme se
na chvíli u Godardova filmu U konce s dechem, který v
mnohem používá komiksového způsobu narace - najdeme tu například nepřirozeně nehybné záběry, herci jako
kdyby pózovali k fotografování. Scéna zabití policisty je
ukázána spojením dvou obrazů: záběrem na ruku s pistoli a záběrem policisty ve chvíli, kdy právě upadl na zem.
Nevidíme ani střelbu ani smrt policisty; zvuk výstřelu
slyšíme v okamžiku střihu mezi těmito dvěmi obrazy jistým způsobem je spojuje. Takové sestavení záběru
připomíná selektivnost typickou pro komiks. Godard
uplatňuje také velké množství možných úhlů pohledu,
často z ptačí perspektivy. Komiksový je i samotný začátek filmu - monolog hlavního hrdiny přímo na kameru za
jízdy odcizeným autem. Samozřejmě mimoděk se nám
nabízí srovnávání filmového obrázkového scénáře (storyboardu) s komiksovým dílem. Tvůrce filmu si pro lepší
orientaci v dosud nesestříhaném díle si může pomoct
obrázkovým scénářem, jako to například dělá Saša
Gedeon, který si precizně dopředu rozkreslí plánované
záběry. Mnozí tvůrci si tuto podobnost uvědomují - na
českém komiksovém trhu se měl objevit komiks Samotáři, který napsal autor filmového scénáře Petr Zelenka
a kreslil Jaromír Švejdík. Společným prvkem spojujícím obě umění mohou být také inspirační zdroje, které nachází film a komiks v literatuře, výtvarném umění
(tvorba H. R. Gigera) či architektuře - za zmínku stojí celý
obrovský projekt Schuitena a Peeterse Les Cités obscures, imaginární svět s množstvím měst, po kterých existuje velmi důkladný průvodce seznamující nás s jejich
kulturou a hlavně architekturou (Le Guide des Cités).
Tvůrci jsou znatelně ovlivnění architektonickým stylem
přelomu století, secesí a art deco, město Ubricande se
stylově odvolává k bauhausu, obzvláště pak k „totálnímu designu“ Waltera Gropia. V prostředí tohoto světa se
odehrává děj několika na sobě nezávislých komiksů (La
Tour, L´archiviste ad.) a jednoho filmu (Taxandria, režie
Raoul Sarvais). Rozsah společných inspirací je velmi rozsáhlý. Zájem filmu a komiksu o literární předlohy nám
připadá zcela přirozený. Film k adaptaci literárního díla
přistupuje tvůrčím způsobem, kdežto komiks při těchto
pokusech z větší míry troskotá. Skoro všechny pokusy o
převedení literárního díla na komiksovou půdu spojuje jedno - neúnosně nízká úroveň, rezignace na jakékoli
umělecké snahy a neúprosná kondenzace děje. Výjimek
nalezneme jen málo; bezesporu k nim patří cyklus Philippa Druilleta Salammbo podle Flauberta a také adaptace Ostrova pokladů R.L.Stevensona., kterou převedl
do komiksové podoby Hugo Pratt. .
Patrycja Twardowská: Komiks a film (zkráceno)

