
Karolíny, jejíž život pronikavým způsobem změní vztah se 
záhadným a neuchopitelným mužem Alexem. Je to vztah 
plný nejistoty a podivínských nejasností, vztah, který vyčer-
pává. Karolína se rozhodne vymanit se ze své citové závis-
losti a naučit se na jiných mužích, jak přestat být submisiv-
ní.. Chce být tím, kdo udává tempo, chce změnu rolí. Bude 
se chovat tak, aby měla věci pod kontrolou, bude nezávis-
lá, bude víc brát než dávat! Záhy se ale ukáže, že toto není 
cesta. Jediný způsob, jak být nezávislý, je být sám sebou a 
nemít potřebu to nikomu „natřít“! Kdo by si myslel, že Bes-
tiář je o bestii, tak mu fi lm ukáže, že to tak není. Film není 
pojímán se zacílením na ženské publikum, je to příběh, 
který chce oslovit diváky napříč diváckým spektrem, nezá-
visle na pohlaví na věku. Režisérkou fi lmu je Irena Pavlás-
ková, autorka čtyř úspěšných celovečerních fi lmů, za kte-
ré obdržela mnoho mezinárodních ocenění. Za kamerou 
stál trojnásobný držitel Českého lva F.A. Brabec, kostýmů 
se zhostila Jaroslava Pecharová. Film sestříhal čtyřnásobný 
držitel Českého lva Alois Fišárek a hudbu napsal skvělý Jiří 
Chlumecký.

Artur a Minimojové
Arthur et les Minimoys / USA, Francie 2006 / 102 min. /  dabing / 75 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 příbězích, které jsou popsány a namalová-
ny v čarovné knize jeho dědečka, který před několika lety 
záhadně zmizel. Idylické časy skončí v okamžiku, kdy jim 
hrozí zabavení domku. Situace vypadá beznadějně. Jedi-
nou šancí je dědečkův poklad, který je údajně ukryt kde-
si na zahradě, v Říši Minimojů, roztomilých malých skřítků, 
o kterých Arthurovi dědeček vyprávěl. Malý Arthur se roz-
hodne 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 fi lmu 
najdeme jak hrané, tak animované sekvence. Hlavního 
hrdinu Arthura ztvárnil Freddie Highmore, kterého znáte z 
fi lmu Karlík a továrna na čokoládu a těšit se můžeme i na 
Miu Farrow v roli jeho babičky.

Red Road
Red Road / VB, Dánsko, Skotsko 2006 / 113 min. / od 15 let / tit. / 60 Kč
Režie: ANDREA ARNOLD / Hrají: Tony Curran, Martin Compston, Natha-
lie Press ad.
Drama točící se kolem životní tragédie. Jackie pracuje jako 
operátorka bezpečnostního kamerového systému CCTV, 
jehož kamerami je skotské Glasgow neustále monitoro-
váno. Život v ulicích Glasgowa pozoruje Jackie denně na 
monitorech a svou povinnost chránit lidi, které zná pouze z 
obrazovek, bere velmi vážně. Sama si však drží všechny od 
těla, její uzavřený život má svůj řád a klid – až do chvíle, kdy 
na monitoru zahlédne muže, o kterém si myslela, že už ho 
nikdy neuvidí. Posedlost, s níž neznámého muže začne pro-
následovat, ji brzo dovede do Red Road, shluku strohých 
domovních bloků na severním okraji Glasgow. Jackiino 
skrývané tajemství tady začně vyplouvat na povrch a dra-
ma o posedlosti tak směřuje k překvapivému rozuzlení.

Kancelář
kino Hvězda

 Náměstí Míru 951
686 01 Uherské Hradiště

telefon: +420572 553 617 
fax: +420572 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.–18. května 
květen

Válka, humor, 
Španělé

Po loňském oddechu a nabrání 
nových sil na straně Asociace českých 

fi lmových klubů i Městských kin se do 
našeho kina vrací seminář archivního 
fi lmu. V měsíci květnu tak bude nej-
prve v Uh.Hradišti (a poté formou 

putovní přehlídky i v dalších českých 
a moravských městech) uspořádána 

velká prezentace španělské fi lmo-
vé kultury. Institut Cervantes doplňuje 
přehlídku cyklem fi lmů oceněných 

cenou Goya.

Hosty semináře budou významní 
režiséři José María Forn a Imanol Uribe, 
kteří osobně uvedou výběr ze své 

fi lmografi e. K semináři bude vydán 
katalog doplněný o stručné dějiny 
španělského fi lmu a statě význam-

ných španělských fi lmových histori-
ků. Kromě nejznámějích jmen Carlose 
Saury, Pedra Almodóvara, Luise Bunuela se 
diváci seznámí například i s tvorbou 

Luise Berlangy či Juana Bardema. Mezi 
doprovodnými akcemi se objeví 

fi lmy, které nevznikly ve Španělsku, 
ale zpracovávají příběhy nejslavně-

jích španělských osobností. Nebude 
chybět ani pokračování kinolektorátů 

Martina Jirouška a díky Instituto Cervantes 
Praha bude v prostorách kin k vidění i 

jedinečná výstava španělských fi l-
mových plakátů.

Josef Korvas

každý den
od 17.30 a 20.00

Projekce � lmů
aktuální nabídka fi lmových 

premiér českých
 i zahraničních titulů

každou středu
 a neděli od 15.30

Bijásek
rodinné fi lmy 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 fi lmů
 z přehlídek, soutěží

 a fi lmových festivalů

každý čtvrtek 
od 16.00 Zlatý fond

vzdělávací projekce
 nejvýznamnějších fi lmů

 domácí a světové
 kinematografi e

 především pro studenty

víkendové dny 
od 20.30 Klub Mír

koncerty, 
videotéky, rock párty, 

speciální pořady

vestibul,
 sál kina Hvězda

Výstavy
pravidelné uvádění

převážně fotografi ckých 
projektů mladých, 

ale i prověřených autorů

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, 
Marián Labuda, Martin Huba, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Jaromír Dulava, 
István Szabó ad.
Nejlepší fi lm loňského roku podle slavného románu Bohu-
mila Hrabala. Tématem Hrabalova slavného románu je 
životní dráha číšníka, později hoteliéra a nakonec cestá-
ře 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 fi lozofi i. 
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... Ocenění: Český lev za režii i nejlepší snímek roku.

Goyovy přízraky
Goya´s Ghosts / USA, Španělsko, ČR 2006 / 106 min. / od 15 let / titulky 
/ 70 Kč
Režie: MILOŠ FORMAN / Hrají: Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan 
Skarsgård, Randy Quaid, Craig Stevenson, Mabel Rivera, Unax Ugalde, 
Michael Lonsdale ad.
Nový fi lm Miloše Formana. Příběh se odehrává v roce 1792, 
kdy Goya nastoupil na španělský královský dvůr jako dvor-
ní malíř. Je založen na vztahu Goyi a jeho múzy Ines. Třetí 
zásadní postavou velkého dramatu je Goyův přítel, katolic-
ký mnich Lorenzo. V časech, kdy se Evropou jako morová 
nákaza šířila francouzská revoluce, posílila katolická církev 
ve Španělsku svou moc znovuobnovením inkvizice, což 
mělo zastrašit obyvatelstvo toužící po revoluci a absolutní 
nezávislosti na jakékoliv despotické autoritě. Velký zlom v 
Goyově životě nastane, když je Ines obviněna z kacířství a 
po vykonstruovaném procesu na mnoho let uvězněna. Za 
vším stojí lstivý Goyův přítel Lorenzo, jehož city vůči Ines 
nebyly opětovány. Po mnoha letech se Goya seznamuje s 
dalším potenciálním objektem pro realizaci svého talen-
tu, mladičkou prostitutkou Alicií. Až později zjistí, že je to 
dcera Ines. Goya se dozvídá o znásilnění a pravdu o otci 
Alicii.... Lorenzovi. Malíře Francisca Goyu, považovaného 
dnes za praotce moderního umění ztvárnil ve fi lmu Stellan 
Skarsgard (Piráti z Karibiku)), katolického mnicha Lorenza si 
zahrál Javier Bardem (Hlas Moře, Collateral), zatímco Nata-
lie Portman (Na dotek) si zahrála dvojroli; Goyovu múzu 
Ines a taktéž mladou dívku Aliciu. Producentem fi lmu je 
Saul Zaentz, který už s Formanem spolupracoval na oscaro-
vých fi lmech Amadeus a Přelet nad kukaččím hnízdem.

Vratné lahve
ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 75 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 ad.
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení. Dlouho 
očekávaná rodinná komedie scenáristy Zdeňka Svěráka a 
režiséra Jana Svěráka uzavírá volnou trilogii, kterou zapo-
čala na Oscara nominovaná Obecná škola, na níž navázal 
mezinárodně úspěšný fi lm Kolja, oceněný Oscarem pro 
nejlepší neanglicky mluvený fi lm roku 1996. Hrdinou Vrat-
ných lahví je bývalý učitel Josef Tkaloun. Defi nitivně se roz-
hodl 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. Nad fi lmem se klene střecha humoru, která 
ho chrání před sentimentem a způsobuje, že odcházíme 
z biografu s pocitem, že jsme byli svědky lidské komedie.

Vlajky našich otců  
Flags of Our Fathers / USA 2006 / 132 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 70 Kč
Režie: CLINT EASTWOOD / Hrají: Ryan Phillippe, Jesse Bradford, Adam 
Beach, John Slattery, Barry Pepper, Jamie Bell, Paul Walker, Robert Pat-
rick, Neal McDonough, Melanie Lynskey, Thomas McCarthy ad.
Válečné drama režíroval Clint Eastwood. Jde o jednu z nej-
známějších fotografi í z dobývání Tichomoří – snímek zmra-
zil v čase pětici mariňáků a jednoho námořního zdravotní-
ka, vztyčujících americkou vlajku na hoře Suribači na Iwo 
Jimě. Tato přírodní pevnost s plážemi z černého písku a sir-
ných jeskyní se stala dějištěm jedné z nejkrvavějších bitev 2. 
světové války. Po vyhrané bitvě se zpět do Spojených států 
dostanou jen tři z nich. Trojice přeživších je ve své roli hrdi-
nů dokonalá – neúnavně jezdí z jednoho konce Ameriky na 
druhý, potřásají si rukama s vlivnými lidmi a do mikrofonů 
pronášejí zapálené vlastenecké projevy. Uvnitř však cítí, že 
část jejich duše už navždy zůstane na Iwo Jimě. Spolu s přá-
teli a bratry, kteří už se nikdy nevrátí...

Drsňák
Knallhart / Německo 2006 / 98 min. / od 12 let / titulky / 65 Kč
Režie: DETLEV BUCK / Hrají: David Kross, Jenny Elvers, Erhan Emre, Oktay 
Özdemir, Kida Ramadan, Arnel Taci, Crille, Kai Müller, Hans Löw ad.

Autentická atmosféra předměstí Berlína. Hrdinou tem-
ného příběhu z dnešního Berlína je patnáctiletý Micha-
el Polischka. Když se s jeho půvabnou, leč nevyrovnanou 
matkou Miriam rozejde bohatý milenec a vyhodí je oba 
na ulici, uváznou v mizerném bytě na bezútěšném před-
městí Neukölln. A ve světě násilí, drog, pouličních gangů, 
mladistvých zlodějíčků a rváčů je tak snadné dostat se na 
šikmou plochu. Chlapec s upřímnou tváří, jehož tvrdě šika-
nují starší spolužáci, sice získá pár nových kamarádů, ale 
stává se až příliš snadnou kořistí místního podsvětí. Setká-
ní s bossem Hamalem a jeho nohsledem Barutem změní 
Michaelův život a vystaví ho kruté životní zkoušce. Film 
vyniká autentickou atmosférou a otevřeným pohledem na 
sociální problémy těch, kteří propadli společenským sítem 
a zoufale bojují o přežití

Bestiář
ČR 2007 / 113 min. / od 15 let / 85 Kč
Režie: IRENA PAVLÁSKOVÁ / Hrají: Danica Jurčová, Karel Roden, Marek 
Vašut, Tomáš Matonoha, Kryštof Hádek ad.
Nový fi lm režisérky Ireny Pavláskové na motivy bestselle-
ru Barbary Nesvadbové. Bestiář je příběhem mladé ženy 

Naše tipy
Menzel - Svěrák - Forman
pondělí 30. 4. - středa 3. 5.
Nejnovější snímky známých režisérů: Obsluhoval jsem 
anglického krále, Vratné lahve a Goyovy přízraky.

Španělský fi lm
(IX. archivní seminář)
čtvrtek 3. 5.– neděle 6. 5.
Průřez španělskou kinematografi í. Část projekcí je pří-
stupná i veřejnosti po zakoupení jednolivé vstupenky.

Drsňák
neděle 6. 5.- středa 9. 5.
Autentická atmosféra předměstí Berlína. Hrdinou tem-
ného příběhu je 15tiletý Michael, který se ocitá v soukolí 
světa plného násilí a drog na bezútěšném předměstí.

Bestiář
čtvrtek 10. 5.- středa 16. 5.
Nový fi lm režisérky Ireny Pavláskové (Čas sluhů, Corpus 
delicti,...) Danica Jurčová, Karel Roden a Marek Vašut 
v hlavních rolích.

1. út 16.30 Goyovy přízraky –USA, Španělsko, ČR 2006 / 106 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč

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

20.30 Vratné lahve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 75 Kč 

2. st 16.30 Vratné lahve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 75 Kč 

18.30 Goyovy přízraky –USA, Španělsko, ČR 2006 / 106 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč

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

3. čt 14.00 “Quijotes de celuloid“ (Don Quijote ve � lmu) 3. - 16. 5. – výstava fi lmových plakátů Výstava

16.00 Nenápadný půvab buržoazie + Andaluský pes – Šp., Francie / 118 min. / tit. / na průkaz zdarma, 70 Kč Zlatý fond

3.-6. 5. IX. seminář archivního � lmu: Španělský � lm Seminář

vstupenky na vybrané � lmy přehlídky španělského � lmu (veřejné projekce) je možné
zakoupit i jednotlivě na pokladně za 70 Kč (pro členy ARTu nebo Zlatého fondu za 50 Kč) 

6. ne 14.30 Tečkovaná kresba – práce s barevnou tuší Malovásek

15.30 Z Devatera pohádek – ČR 1963 – 1972 / 66 min. / pásmo animovaných pohádek / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Vlajky našich otců – USA 2006 / 132 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Drsňák – Německo 2006 / 98 min. / od 12 let / titulky / 65 Kč

7. po 17.30 Drsňák – Německo 2006 / 98 min. / od 12 let / titulky / 65 Kč

20.00 Vlajky našich otců – USA 2006 / 132 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

8. út 16.00 Smrt si říká Engelchen – ČR 1963 / 111 min. / zdarma i bez průkazky Zlatý fond

18.00 Vlajky našich otců – USA 2006 / 132 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Drsňák – Německo 2006 / 98 min. / od 12 let / titulky / 55, 65 Kč ART

9. st 15.30 Z Devatera pohádek – ČR 1963 – 1972 / 66 min. / pásmo animovaných pohádek / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Drsňák – Německo 2006 / 98 min. / od 12 let / titulky / 65 Kč

20.00 Vlajky našich otců – USA 2006 / 132 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč ART

10. čt 16.00 Ivanovo dětství – Rusko 1962 / 93 min. / titulky / zdarma i bez průkazky Zlatý fond

17.45 Bestiář – ČR 2006 / 113 min. / od 15 let / 85 Kč

20.00 Bestiář – ČR 2006 / 113 min. / od 15 let / 85 Kč

11. pá 16.00 Artur a Minimojové – USA, Francie 2006 / 102 min. / dabing / 75 Kč

17.45 Bestiář – ČR 2006 / 113 min. / od 15 let / 85 Kč

20.00 Bestiář – ČR 2006 / 113 min. / od 15 let / 85 Kč

20.30 Sad Harmony, Dying Passion, Life Evil & Crashpoint -Tour ´07 – 100 Kč Koncert

12. so 16.00 Artur a Minimojové – USA, Francie 2006 / 102 min. / dabing / 75 Kč

17.45 Bestiář – ČR 2006 / 113 min. / od 15 let / 85 Kč

20.00 Bestiář – ČR 2006 / 113 min. / od 15 let / 85 Kč

20.O0 This Is What I call Popular Music 10: NVÚ, RAF, Houba – 100 Kč Koncert

13. ne 14.30 Obrázky s jarními motivy – malování a kreslení podle vlastní fantazie Malovásek

15.30 Artur a Minimojové – USA, Francie 2006 / 102 min. / dabing / 65, 75 Kč Bijásek

17.30 Red Road – Velká Británie, Dánsko, Skotsko 2006 / 113 min. / od 15 let / titulky / 60 Kč

20.00 Bestiář – ČR 2006 / 113 min. / od 15 let / 85 Kč

20.O0 Bolesno Grinje (HR), Mass genocide process (CZ) – Mír-bar / 60 Kč Koncert

14. po 17.30 Bestiář – ČR 2006 / 113 min. / od 15 let / 85 Kč Oscar 2007

20.00 Red Road – Velká Británie, Dánsko, Skotsko 2006 / 113 min. / od 15 let / titulky / 60 Kč

15. út 17.30 Red Road – Velká Británie, Dánsko, Skotsko 2006 / 113 min. / od 15 let / titulky / 60 Kč 

20.00 Bestiář – ČR 2006 / 113 min. / od 15 let / 85 Kč

20.00 Nejlepší sportovec století – Nizozemí, Švédsko, SRN 2006 / 97 min. / příst. / titulky / 60, 70 Kč / Hvězdička ART

16. st 17.30 Bestiář – ČR 2006 / 113 min. / od 15 let / 85 Kč

20.00 Red Road – Velká Británie, Dánsko, Skotsko 2006 / 113 min. / od 15 let / titulky / 60 Kč ART

17. čt 14.30 Bambiriáda a aktivity pro děti a mládež (17. - 30.5.) Výstava

16.00 Led Zeppelin: The Song Remains The Same – USA 1976 / 137 min. / tit. / na průkaz zdarma, 50 Kč  / Mír Zlatý fond

16.00 Spider-Man 3 – USA 2006 / 156 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

19.00 Spider-Man 3 – USA 2006 / 156 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

20.00 Led Zeppelin: The Song Remains The Same – USA 1976 / 137 min. / tit. / 40, 50 Kč  / Mír ART

18. pá 17.00 Spider-Man 3 – USA 2006 / 156 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

20.00 Rande měsíce – USA 2006 / 103 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč ART

20.00 Bassta Fidli vol. 8: Peeni Walli Soundcrew (Praha) & guests – 60 Kč Party

1
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IX. seminář archivního filmu
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Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Drsňák
úterý 8. 5. 20.00 hod.
Knallhart / SRN 2006 / 98 
min. / od 12 let / tit. / 65 Kč
Režie: DETLEV BUCK / Hrají: 
David Kross, Jenny Elvers, 
Erhan Emre, Oktay Özde-
mir, Kida Ramadan, Arnel 
Taci, Crille, Kai Müller, Hans 
Löw ad.
Autentická atmosfé-
ra předměstí Berlí-
na. Hrdinou temného 
příběhu z dnešního 
Berlína je patnáctiletý 
Michael Polischka. Ve 
světě násilí, drog, pou-
ličních gangů, mladist-
vých zlodějíčků a rváčů 
je tak snadné dostat se 
na šikmou plochu. Více 
viz Filmové premiéry.

Vlajky našich otců
středa 9. 5. 20.00 hod. 
Flags of Our Fathers / USA 
2006 / 132 min. / od 12 let / 
tit. / ŠÚ / 70 Kč
Režie: CLINT EASTWOOD / 
Hrají: Ryan Phillippe, Jes-
se Bradford, Adam Beach, 
John Slattery, Barry Pepper, 
Jamie Bell, Paul Walker, 
Robert Patrick, Neal McDo-
nough, Melanie Lynskey, 
Thomas McCarthy ad.
Válečné drama režíro-
vané Clintem Eastwoo-
dem. Jde o jednu z nej-
známějších fotografií 
z dobývání Tichomoří 

– snímek zmrazil v čase 
pětici mariňáků a jed-
noho námořního zdra-
votníka, vztyčujících 
americkou vlajku na 
Iwo Jimě. Více viz Filmové hity.

Nejlepší sportovec 
století 
úterý 15. 5. 20.00 hod. (*)
Sportman van de Eeuw 
/ Nizozemsko, Švédsko, 
Německo 2006 / 97 min. / 
přístupný / tit. / 60, 70 Kč
Režie: MISCHA ALEXANDER 
/ Scénář: Mischa Alexander 
/ Kamera: Bert Pot / Hudba: 
Zbigniew Preisner / Hrají: 
Jochum Ten Haaf, Ricki Koo-
le, Bastiaan Ragas, Loes 
Haverkort ad.
Hladivý příběh z 
Holandska uváděný v 
bratrské spolupráci s 
Divadlem Járy Cimr-
mana. Snímek vychází z roztomile absurdního nápadu: na 
holandského sportovce století je nominován zcela nezná-
mý muž, který vynikal zvláštním nadáním – uměl sedět na 
kůlu. Taeke byl synem chudého venkovana. Už v dětství 
pochopil, že pokud v něčem nevynikne, čeká jej podobný 
osud jako jeho otce. Brzy v sobě objeví zvláštní nadání pro 
oblíbený lidový sport: sezení na kůlu. A tak od svých šesti 
let Taeke sedí a sedí… a sedí ze všech nejdéle. A zatímco 
Taeke sedí, život kolem něj plyne. Jeho vrstevníci pracují a 
zakládají rodiny a Taeke sedí na kůlu, pozoruje vodní hla-
dinu, hejna ptáků, proměny počasí a ročních dob. Ani lás-

Bijásek  středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

Tečkovaná kresba 
 
neděle 6. 5. 14.30 hod.
Tečkovaná kresba

Z Devatera pohádek 
neděle 6. 5., středa 9. 5. 15.30 hod.
ČR 1963 – 1972 / 66 min. / pásmo anim. pohádek / 25, 35 Kč 
Režie a výtvarník: EDUARD HOFMAN / Námět: Karel a Josef Čap-
kovi.
Doktorská pohádka – pohádka Karla Čapka s kresba-
mi Josefa Čapka. Tulácká pohádka – pohádka vypráví 
příběh tuláka Františka, který poctivě hlídal kufřík s 
penězi neznámému pánovi a nikdo mu nevěřil, že 
peníze neukradl. Pošťácká pohádka – pohádka o dopi-
su bez adresy. Psí pohádka – o Voříškovi, který neuměl 
štěkat.

Obrázky s jarními 
motivy 
 
neděle 13. 5. 14.30 hod.
Malování a kreslení podle vlastní fantazie.

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.) Připravujeme

Artur a Minimojové
neděle 13. 5. 15.30 hod.
USA, Francie 2006 / 102 min. / animovaný / dabing / 65, 75 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 venkově. Stejně jako všechny děti, je i on 
fascinován pohádkami, které mu babička vypráví. 
Zdá se mu o afrických kmenech a neuvěřitelných pří-
bězích, které jsou popsány a namalovány v čarovné 
knize jeho dědečka, který před několika lety záhad-
ně zmizel. 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, o kterých Arthurovi dědeček vyprávěl. 
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.

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

Sad Harmony, Dying 
Passion, Life Evil  
+ host Crashpoint
pátek 11.5. 20.30                                  100 Kč

Koncert v rámci Sleepwalking tour 2007. 
www.dyingpassion.com

This Is What I call 
Popular Music 10: 
NVÚ, RAF, Houba
sobota 12.5. 20.00                               100 Kč 
Punkový večírek. 

Bolesno Grinje (HR), 
Mass genocide pro-
cess (CZ)
neděle 13. 5. 18.30, 20.30   Mír-bar              60 Kč 
Od 18:30 projekce hc/punk videoklipů, 20:00 - 22:00 
koncert chorvatské grindcorové kapely Bolestno 
grinje spolu s domácím metalcrustem Mass Genoci-
de Process. www.impregnated.wz.cz

Bassta Fidli vol. 8: 
Peeni Walli Sound-
crew & guests
pátek 18.5. 20.30                                    60 Kč
Pražský reggae & raggajungle soundsystem v máji 
rozezní celý Mír. www.basstafidli.net

A bude hůř + Giro 
de pivko – ohlédnu-
tí: René Lacko Band
sobota 19.5. 19:00 + 21.00    
vstupné 70 Kč (v ceně i koncert)
Kultůrní večer o tom, jaké to tady bylo a jací jsme byli 

i my... Promítání filmu Petra Nikolaeva podle knihy 
Jana Pelce od 19:30 v baru klubu za cinkotu pivních 
sklenic a ztišeného úžasu a hovoru přítomných divá-
ků. Fotografie bigbítů a undergroundovbé kultury 
oněch dob. Koncert na doplnění paměti. Akce se 
ohlédne také za minulým ročníkem Giro de Pivko a 
připomene blížící se další ročník 2.6. 2007. Omezená 
kapacita! Kdo přijde dřív...
 
Připravujeme: 1.6. Tokyo, 22.6. This Is What I call Popular 
Music vol. 11, 28.6. Luboš Pospíšil & Bohumil Zatloukal (koncert 
na kopuli)

Vadim Jusov: Práca 
kameramana nemá 
byt zamestnaním, 
ale zaujatím
Kameraman Vladimír 
Jusov spolupracoval 
s takovými režisér-
skými osobnostmi 
jako Andrej Tarkov-
skij (Ivanovo dětství, 
Solaris, Andrej Rub-
lev) či Nikita Michal-
kov (Anna od 6 do 18). Právě s Tarkovským ho pojilo 
nejen generační a pracovní, ale hlavně přátelské pouto. 

S režisérom Andrejom Tarkovským ste nakrútili jeho absolventský 
film Valec a husle, ako aj Ivanovo detstvo, Andrej Rublov a Solaris. 
Ako si spomínate na spoluprácu s ním, co Vám osobne priniesla?

Teraz s odstupom casu ju môžem hodnotit ako cel-
kom unikátnu a výnimocnú. Tarkovský bol ako režisér 
mimoriadne cielavedomý, hlavne co sa týka vizuality. To 
je myslím vo filme to najdôležitejšie, a bohužial, dnes 
v prípade mnohých ruských, ale aj svetových filmov, 
stratené. Tažiskovým sa stáva dialóg a detailné zábery 
hovoriacich. Je to velmi nevdacný materiál vzhladom 
k vizuálnemu charakteru filmu ako umenia. Preto cel-
kom zodpovedne prehlasujem, že všetci kameramani, 
ktorí pracovali s Tarkovským, získali po vizuálnej stránke 
najväcšiu možnost na kameramanského sebavyjadre-
nia. Prostredníctvom Tarkovského sa stali vynikajúcimi 
odborníkmi. Môžem povedat, že Tarkovský neoslovoval 
kdejakého kameramana. Upútal ho môj film Balet, ktorý 
som nakrútil v Strednej Ázii a požiadal ma o spoluprácu. 
Napriek tomu, že som absolvoval školu tri roky pred Tar-
kovským, vela som sa od neho naucil. Pretože každá prá-
ca je proces zdokonalovania, bola prínosná pre oboch. 
Dodnes sa neustále ucím. Ani teraz nemôžem povedat, 
že viem všetko o tom, ako sa film robí. Samozrejme, že 
ovládam všetky technológie, ale to pre mna nie je to 
hlavné. Hlavné je, aby som technológiu použil voci lát-
ke gramotne a jednomyselne s režisérom. Film Andrej 
Rublov sa rodil v úzkej spolupráci. Spolu sme volili dlhé 
komplikované zábery s vnútrozáberovou montážou. 
Tým sme dosiahli väcšiu autentickost. Vnútrozáberová 
montáž, ktorá umožnuje zhutnenie informácie, je cha-
rakteristickou pre tento film, ako aj pre celé Tarkovské-
ho dielo.

(Text je úryvkem z rozhovoru poprvé publikovaného ve Filmových 
listech č. 3 a 4 (24. a 25. 7. 2000) v rámci 26. Letní filmové školy, kte-
rou Vadim Jusov osobně navštívil.)

Andaluský pes
čtvrtek 3. 5. 16.00 hod.
Chien andalou, Un / Francie 
1928 / 118 min. / titulky / na 
průkaz zdarma, 70 Kč
Režie: LUIS BUŇUEL / Hra-
jí: Pierre Batcheff, Simone 
Mareuil, Luis Buñuel, Sal-
vador Dalí, Robert Hom-
met ad.
Při psaní scénáře si Luis 
Bunuel a Salvador Dali 
dávali záležet, aby nic 
ve filmu nebylo racio-
nální. Andaluský pes 
je 16 minut bizarních 
a surrealistických výje-
vů, které mohou, ale 
taky nemusí, něco zna-
menat. Ženské oko je 
rozříznuté vejpůl, muž 
za sebou táhne dva 
velké klavíry, na nichž 
jsou mrtví oslové a živí 
kněží, v díře v dlani se 
objeví množství mravenců, ... Surrealismus 20. let domi-
noval zejména ve výtvarném umění a v literatuře, teprve 
tímto kratičkým snímkem, na první pohled pouhou pro-
vokativní hříčkou, vstoupil i do hájemství filmu. Příznačná 
je zvláštní, jakoby halucinační atmosféra, která vytěsňuje 
potřeby vázat vyprávění do úměrných příčinnostních va-
zeb. Nad groteskní stylizací však vítězí bizarnost někdy až 
hrůzná – počínaje úvodním záběrem s rozřezávaným okem 
a konče pověstnou scénou, kdy mladík chtěje se dostat ke 
své milence táhne dva klavíry, na nichž spočívají mrtvá 
dobytčata, potřísněná krví a výkaly. 

Nenápadný půvab 
buržoazie
čtvrtek 3. 5. 16.00 hod.
Charme discret de la bour-
geoisie, Le / Francie, Itálie, 
Španělsko 1972 / titulky / 
na průkaz zdarma, 70 Kč
Režie: LUIS BUŇUEL / Hrají: 
Fernando Rey, Paul Fran-
keur, Delphine Seyrig, Bul-
le Ogier, Stéphane Audran, 
Jean-Pierre Cassel, Julien 
Bertheau ad.
Jeden z posledních 
Buñuelových sním-
ků Nenápadný půvab 
buržoazie vypráví o 
skupince přátel z vyš-
ší společnosti, která se 
neustále snaží sejít se 
ke společnému obě-
du, večeři nebo zajít 
na čaj. Jejich pokusy 
však vždycky skončí 
neúspěchem, zapříči-
něným většinou velmi 
zvláštními až absurdní-
mi okolnostmi. Jedná 
se o narážku na věčné 

„scházení se“ lidí, aniž 
by se skutečně potkali 
v hlubším slova smys-
lu. „Mánie vytrvale se 
scházet, přemísťovat se a putovat je tedy pouze povrchní 
nervozitou, zakrývající v elegantních poutnících úzkostnou 
vnitřní nejistotu.“ (Jiří Cieslar) Ve filmu se prolíná skutečnost 
se snem a dokonce se snem ve snu.

Smrt si říká Engelchen
U příležitosti Oslav osvobození.

úterý 8. 5. 16.00 hod.
ČR 1963 / 111 min. / zdarma 
i bez průkazky
Režie: ELMAR KLOS, JÁN 
KADÁR / Hrají: Eva Polá-
ková, Blažena Holišová, 
Oľga Adamčíková, Mar-
tin Růžek, Vlado Müller, Miro-
slav Macháček, Otto Lackovič, 
Jan Kačer, Antonín Molčík ad.
Při osvobozování Zlí-
na na počátku května 
1945 je vážně raněn 
mladý partyzán Pavel. 
Během dalších dnů, 
kdy se v nemocnici 
zotavuje, vzpomíná 
na osudové okamžiky, 
které prožil v před-
chozím měsíci v okol-
ních horách a snaží se 
vyrovnat s největším 
traumatem - vypále-
ním pasekářské osady 
Ploština německým jagdkommandem poté, co ji party-
záni opustili. Film je adaptací stejnojmenného dobového 
knižního bestselleru Ladislava Mňačka, který zde přetavil 
s časovým odstupem do umělecké formy zážitky své, par-
tyzánského oddílu, jehož byl členem, i obyčejných paseká-
řů, kteří partyzánům poskytli zázemí. Film patří k několika 
ojediněným dílům, která se neschematicky a demýtizují-
cím způsobem vypořádávají s tematikou protektorátu a 
odboje. V rámci Oslav osvobození a za podpory Města Uh.Hradiště.

Ve druhé polovině  
května nabízíme

Výstavy

Až tak neuchopitelný tenhle snímek 
není, surrealistické postupy, zavrhu-
jící přímé logické vazby, nemohou 
zakrýt protestní, protikonvenční 
notu. Anarchie, svoboda, setřesení 
okovů měšťácké svázanosti, prostor 
pro svébytné vyjádření vlastního 
přesvědčení. Dalího vliv je zcela 
nepřehlédnutelný, filmová řeč Luise 
Buñuela je tu tak až na druhém 
místě, nejen na svoji dobu se ale v 
každém případě jedná o cosi zcela 
výjimečného.
Pohrobek– www.csfd.cz

Květen nejen ve znamení španělského filmu
Začátek května je ve znamení IX. archivního semináře, který je jedinečnou možností k setkání se španělskou kinematografií. 
Tím ale samozřejmě naše nabídka titulů nekončí... Po nedávných Příbězích těch druhých k nám míří další zajímavý německý 
titul Drsňák. Na rozdíl od vzpomínaných Příběhů se ovšem neobrací do minulosti, námětem je totiž syrový příběh součas-
ného teenagera v prostředí berlínského předměstí. Vlajky našich otců Clinta Eastwooda nás zase zavedou do bitvy o ostrov 
Iwo Jima na konci 2. světové války, tematická spojitost s režisérovým snímkem Dopisy z Iwo Jimy uváděným v dubnu tudíž 
není vůbec náhodná. Zajímavá je cesta dalšího květnového „artu“na plátna českých kin. Holandský snímek Nejlepší sportovec 
století totiž natolik nadchnul Ladislava Smoljaka spolu se Zdeňkem Svěrákem při loňském uvedení na MFF v Karlových 
Varech, že se jali přemluvit distributory k jeho zakoupení pro česká kina. Tak se také stalo a na vás tedy čeká komedie o 
sportovci, který vyniká v poněkud netradiční disciplíně, totiž sezení na kůlu. Ale dost žertů, v dalším titulu Red Road půjde 
totiž o věčné téma pomsty a odpuštění. Vznik originálního snímku inicioval „starý známý“ Lars von Trier.

Naozaj vynikajúci, aktuálnymi pro-
blémami dospievajúcej mládeže (a 
nielen nimi) sa zaoberajúci (aj keď 
by sa dalo namietať, že to tu bolo 
naozaj prehnané, ale myslím si, že 
len v extréme sa dá poodhaliť rúška 
problému pre široké divácke spekt-
rum) nemecký film, ktorý už u mňa 
dokázal úplne rozbiť klišé o nemec-
kej filmovej produkcii.
Wipeout– www.csfd.cz

ka ke krásné Tjistke, která jej na kůl přichází často navště-
vovat, ho nedonutí sesednout. Proto nakonec v souboji o 
dívčí srdce vítězí Taekeho největší životní sok. Teprve když 
kolem jeho kůlu projíždí svatební průvod, pochopí Taeke, 
že musí jednat…

Red Road
středa 16. 5. 20.00 hod. 
VB, Dánsko, Skotsko 2006 / 
113 min. / od 15 let / titulky 
/ 50, 60 Kč
Režie: ANDREA ARNOLD 
/ Scénář: Andrea Arnold, 
Anders Thomas Jensen, 
Lone Scherfig / Kamera: 
Robbie Ryan / Hrají: Tony 
Curran, Martin Compston, 
Nathalie Press ad.
Drama točící se kolem 
životní tragédie. Jac-
kie pracuje jako operá-
torka bezpečnostního 
kamerového systému 
CCTV, jehož kamerami je skotské Glasgow neustále moni-
torováno. Více viz Filmové hity. 
 

Led Zeppelin: The 
Song Remains The 
Same
čtvrtek 17. 5. 20.00 hod. kino Mír
USA 1976 / 137 min. / titul-
ky / 40, 50 Kč
Slavný hudební film o 
největší rockové kape-
le je komponován jako 
záznam z jejich kon-
certu v Madison Squa-
re Garden z roku 1975, 
prokládaný snovými fantaziemi a vizemi. Led Zeppelin ve 
svém nejlepším období ukazují, že dobrá kapela nepotře-
buje dnešní světelné efekty a divadelní prvky, aby zaujala 
své posluchače. Kapela předvádí své nejslavnější skladby v 
dlouhých verzích s nádhernými kytarovými sóly. Zvláště to, 
co předvádí Jimmy Page ve slavné Stairway To Heaven, je 
nezapomenutelné.

IX. Seminář 
archivního filmu: 
Španělská  
kinematografie
(3. - 6. května 2007)
Letošní IX. archivní seminář bude věnován španělské 
kinematografii. Ta by měla být představena ve své roz-
manitosti od děl poplatných ideologii, přes sociálně-
kritický realismus padesátých let, novou vlnu až po 
boom devadesátých let. Přehlídku doplní cyklus filmů 
oceněných španělskou filmovou cenou Goya.

MK UH a AČFK podpoří členy Zlatého fondu v 
Uh.Hradišti tím, že jim nabízí slevu 50% z ceny per-
manentní vstupenky (jednodenní až čtyřdenní). Pod-
mínkou je písemné (nebo mailové) zaslání žádosti na 
pokladna@mkuh.cz nebo na adresu kina. Pokladní 
kina ověří platnost vašeho členství a sdělí následně 
info pořadateli semináře. Pokud nejste dosud členy 
Zlatého fondu, pak informace jak se jím stát najdete 
na www.mkuh.cz v sekci „registrace“.

Vstupné na vybrané jednotlivé projekce (viz dále) je 
jednotné – 50 Kč pro členy ZF a ART, 70 Kč pro ostatní.

Další info i na archiv.seminare.acfk.cz a 
www.mkuh.cz

Příjemná komedie, která svým 
nenuceným humorem potěší. Jedná 
se o další fiktivní životopis ve stylu 
Járy Cimrmana nebo Zapomenutého 
stříbra od Petera Jacksona. Sezení 
na kůlu je prostě cool...
Bouncer – www.csfd.cz

Silné, syrové a autenticky působící 
drama, kterému strohý „dogmatický“ 
přístup padne jako vyšitý. Red Road 
mi připomíná kombinaci voyerského 
Hitchcockova Okna do dvora s Tajem-
stvím slov od Isabel Coixet.
EdaS– www.csfd.cz

Ivanovo dětství
U příležitosti Oslav osvobození.

čtvrtek 10. 5. 16.00 hod.
Ivanovo dětstvo / Rusko 
1962 / 93 min. / titulky / 
zdarma i bez průkazky
Režie: ANDREJ TARKOVKIJ 
/ Scénář: Vladimir Bogo-
molov, Andrej Končalovskij, 
Michail Papava, Andrej 
Tarkovskij / Hrají: Nikolaj 
Burljajev, Valentin Zubkov, 
Jevgenij Žarnikov, Stepan 
Krylov, Nikolaj Griňko ad.
Tarkovského úspěšný 
debut (jeho obhájcem 
v mezinárodní polemi-
ce byl např. J. P. Sartre) 
vypráví příběh 11-leté-
ho „dítěte války“, jehož 
údělem se stala nepří-
stupná samota v utrpe-
ní a hořkosti, úplné přivlastnění světem nenávisti, pomsty, 
rizika a smrti, odcizení se všemu a všem bez náznaku touhy 
žít a přežít. Ivan přestal být dítětem ve chvíli, kdy mu fašisti 
před očima zavraždili matku. V černobílém obraze, mistrov-
sky zvládnutém kameramanem Vadimem Jusovem, rezo-
nuje Tarkovského poetická stylizace přírody (makrodetai-
ly krajiny, všeříkající siluety stromů - frontové zuhelnatělé 
pahýly, něžné břízy v týlu, skryté významy plynutí vody v 
řece, hladina močálu, odraz chvějící se hvězdy v hloubce 
studny, pomalu se kutálející jablka vypadlá z auta a ohry-
zaná koňmi...). Snové vodní třepetání se při Ivanově běhu 
s děvčátkem mělkou vodou rýmuje s úsměvy a radostnou 
dynamikou plnou půvabu a volnosti prosluněného pro-
storu, zatímco kontrastní svět války má stroze odměřenou 
dynamiku jakoby spoutaných, ostražitých, sebekontrolují-
cích kroků a gest. Znamenitá je epizoda se šíleným starcem 
uprostřed vypálené dědiny, který vedle zmateně kroužící, 
přivázané slípky zamyká vrátka bez plotu - surrealistická 
vize, která je realitou, podobně jako pochmurná krajina, 
kterou plave loďka se strnule sedícími oběšenci. V násle-
dujících dílech Tarkovskij reagoval na hrozbu možné apo-
kalypsy ještě více osobněji a naléhavěji. Představitel Ivana 
hraje v jeho druhém filmě Andrej Rublev mladého fanatika 
tvorby. V rámci Oslav osvobození a za podpory Města Uh.Hradiště.

Nádherně natočený film Andreje Tar-
kovského, který se jím navždy zapsal 
do dějin kinematografie. Zvlášť 
bych vyzdvihl geniální kameru, její 
pohyb a práci se stíny. Další skvělou 
složkou je velmi jednoduchá , ale 
výborně použitá hudba s poutavým 
ústředním motivem od Vjačeslava 
Ovčinikova.
Leto II.– www.csfd.cz

Přestože nemám rád válečný žánr a 
myslel jsem si, že nelze v podstatě už 
nic prostřednictvím něj nového říct 
k současné tématice, po Mendeso-
vě Mariňákovi jsem byl podruhé - a 
mile, nutno podotknout - vyveden 
z omylu. Vlajky našich otců jsou fil-
mem o tom, co stojí za obrazy, které 
si vytváříme, o demýtizování hrdi-
nů a také o zacházení s válečnými 

„hrdiny“ a mediální prezentací války.
Bluntman – www.csfd.cz

Filmové premiéry 
17.–23.5. Spider–Man 3 

USA 2006 / Režie: SAM RAIMI
22.–23.5. Fontána                                

USA 2006 / Režie: DARREN ARONOFSKY
24.–27.5. Hory mají oči 2 

USA 2007 / Režie: MARTIN WEISZ
24.–27.5. Taxi 4 

Francie 2007 / Režie: GÉRARG KRAWCZYK
28.–30.5. technická odstávka kina
31.5. 19:30 Slavnostní zahájení provozu kina s novým zvukem + 

křest nového promítacího plátna (program bude upřesněn)  

Zlatý fond 
čt. 17.5. 16.00 Led Zeppelin: The Song Remains The Same 

USA 1976 / Režie: PETER CLIFTON, JOE MASSOT
čt. 24.5. 16.00 Poslední tango v Paříži 

Francie 1972 / Režie: BERNARDO BERTOLUCCI
čt. 31.5. 16.00 Loutky a film: Jan Švankmajer, Buchty a loutky, 

Divadlo bratří Formanů

ARTkino
čt. 17.5. 20.00 Led Zeppelin: The Song Remains The Same 

USA 1976 / Režie: PETER CLIFTON, JOE MASSOT
so. 19.5. 19.30  A bude hůř 

ČR 2006 / Režie: PETR NIKOLAJEV               
st. 23.5. 20.00 Fontána                                

USA 2006 / Režie: DARREN ARONOFSKY

Bijásek
ne. 20.5., st. 23.5. 15.30 Spider–Man 3 

USA 2006 / Režie: SAM RAIMI
ne 31.5. 15.30 Pat a Mat … a je to! II. 

ČR 1976-2003 / Režie: LUBOMÍR BENEŠ

Více informací o programu 
naleznete na www.mkuh.cz

Výstava filmových 
plakátů “Quijotes 
de celuloid“ (Don 
Quijote ve filmu) 
3. - 16. 5. kino Hvězda 
Tato výstava představuje plakáty různých filmo-
vých zpracování příběhu o Donu Quijotovi, od 
verze ‚‘Don Kihot‘‘ G. W. Pabsta (1933) až po ‚‘El 
caballero don Quijote‘‘ Manuela Gutiérreze Aragó-
na (2002). Výběr plakátů je výsledkem intenzivní 
práce hledání, kterou uskutečnil Enrique Camacho 
ve filmových archivech ve Španělsku i v zahraničí. 
Neustálé přibližování filmu k imaginativnímu světu 
Dona Quijota dalo vzniknout filmům, které, ačkoli 
mají podobné ladění, sázejí na velmi rozdílné zpra-
cování. Tato rozmanitost je vidět i na vybraných 
plakátech. Ty používají ke ztvárnění Cervantesova 
světa především kresbu a fotografii. Jedná se o 
celkem 45 plakátů z let 1933 - 2002.

Projekce  
pro veřejnost:
Až zemřeme, nikdo o nás  
nebude mluvit 
čtvrtek 3. 5. 14.00, pátek 4. 5. 8.30, sobota 
10.30 hod. (*) 
Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto / Režie: AGUSTÍN 
DÍAZ YANES / Španělsko 1995 / 104 min. / titulky
Ocenění: Nejlepší španělský film roku 1996, 8 výročních 
cen Goya a 3 cena na MFF San Sebestian. 

Andaluský pes (předfilm),
Nenápadný půvab 
buržoazie
čtvrtek 3. 5. 16.00
Un Chien andalou, Le Charme discret de la bourgeoisie / Režie: LUIS 
BUŇUEL / Španělsko, Francie, Itálie 1928+1972 / 16+102 min. / titulky
Více viz Zlatý fond.

Diplomová práce
čtvrtek 3. 5. 20.00
Tesis / Režie: ALEJANDRO AMENÁBAR / Španělsko 1996 / 125 min. / titul-
ky
Ocenění: Nejlepší film roku 1996, 7 výročních cen Goya, 
vítězný film na MFF Brussel.

Dante není jenom přísný
pátek 4. 5. 10.45
Dante no es únicamente severo / Režie: JACINTO ESTEVA, JOAQUIM JOR-
DA / Španělsko 1967 / 78 min. / titulky
Snímek je vlajkovou lodí skupiny filmařů shromážděných 
kolem barcelonské filmové školy v šedesátých letech.

Ditirambo
pátek 4. 5. 14.30
Ditirambo / Režie: GONZALO SUÁREZ / Španělsko 1969 / 103 min. / tit.
Vdova po spisovateli pověří novináře, aby zničil život ženě, 
o níž si myslí, že nepřímo zapříčinila smrt manžela.

Spálená kůže
pátek 4. 5. 17.00
La Piel quemada / Režie: JOSÉ MARÍA FORN / Španělsko 1967 / 110 min. 
/ titulky
Film pojednává o problému venkovských emigrantů pro-
střednictvím pohnutého ztvárnění jak ekonomické a kul-
turní zaostalosti, která panovala v té době ve Španělsku, 
tak jižanské tyranie a přistěhovalectví v Katalánsku.

Sečtené dny
pátek 4. 5. 20.00
Días contados / Režie: IMANOL URIBE / Španělsko 1994 / 93 min. / tit.
Ocenění: Nejlepší španělský film roku 1994, 9 výročních 
cen Goya, 3 ceny na MFF San Sebestian.

Pondělky na slunci
pátek 4. 5. 22.00
Los Lunes al sol /  Režie: FERNANDO LEÓN DE ARANOA / Španělsko, Fran-
cie, Itálie 2002 / 113 min. / titulky
Ocenění: Nejlepší španělský film roku 2003, 5 výročních 
cen Goya a 4 ceny na MFF San Sebastian.

kinolektorát M. Jirouška
pátek 4. 5. 22.00 kino Mír
ČR 2007 / 120 min.
Komponovaný program filmového vědce a žurnalisty na 
téma hororových prvků ve španělské kinematografii.

Mikelova smrt 
sobota 5. 5. 10.30
Muerte de Mikel / Režie: IMANOL URIBE / Španělsko 1984 / 90 min. 
Snímek otvírá téma homosexuality a terorismu v Baskicku.

Spor 
sobota 5. 5. 12.15
Subjúdice / Režie: JOSÉ MARÍA FORN / Španělsko 1998 / 98 min. / tit. 
Advokátku Elenu navštíví mladá emigrantka, která tvrdí, že 
se stala obětí sexuálního vydírání ze strany politika, který 
právě představil svou kandidaturu do příštích voleb.

Užaslý král 
sobota 5. 5. 14.30 kino Mír
El Rey pasmado / Režie: IMANOL URIBE / Španělsko, Francie, Portugal-
sko 1991 / 106 min. / titulky 
Dvacetiletý španělský král je nezkušeným v politice i v lás-
ce. Historický film vynesl režisérovi pochvalné uznání od 
kritiky i od publika a získal osm výročních cen Goya.

Companys,  
katalánský proces
sobota 5. 5. 17.00
Companys, procés a Catalynuya / Režie: JOSÉ MARÍA FORN / Španělsko 
1979 / 119 min. / titulky
Zbytky republikánského vojska překračují francouzskou 
hranici. Mezi vyhnanci je i Lluís Companys, předseda kata-
lánské vlády, a Aguirre, předseda baskické vlády. Compa-
nysův francouzský exil násilně končí s německou invazí. 
Gestapo nerespektuje jeho statut politického uprchlíka 
před Frankovou vládou a vydává jej.

Goya
sobota 5. 5. 17.00 kino Mír
Goya - oder Der arge Weg der Erkenntnis / Režie: KONRAD WOLF / NDR, 
SSSR, Bulharsko, Jugoslávie, Polsko 1971 / 136 min. / titulky
Režisér natočil přepis Feuchtawangerova Goyi ve výcho-
doněmecko-ruské koprodukci a jako představitele slavné-

ho malíře si vybral uznávaného herce litevského původu 
Donatase Banionise, známého především svou následující 
rolí v Tarkovského filosofující sci-fi Solaris.

Carmen
sobota 5. 5. 20.00
Carmen / Režie: CARLOS SAURA / Španělsko 1983 / 102 min. / titulky
Do dramatu lásky, žárlivosti a smrti ohnivé španělské cikán-
ky Carmen, které Gades právě studuje se svým souborem, 
vkládá Saura ještě další tematikou rovinu : vlastní filmový 
děj, vztahující se k soukrové sféře tanečních interpretů.

Soukromý život  
pana Tenaten
sobota 5. 5. 20.00 kino Mír
La Vida privada de Fulano de Tal / Režie: JOSÉ MARÍA FORN / Španělsko 
1960 / 90 min. /  titulky
Režisér v komedii poukázal na novou vrstvu lidí, kteří rych-
le zbohatli, ale neuměli adekvátně nakládat se svým majet-
kem (situace velmi podobná té české).

Viníci
sobota 5. 5. 20.00 (*), neděle 6. 5. 10.30 kino 
Mír
Los Culpables / Režie: JOSÉ MARÍA FORN / Španělsko 1962 / 87 min. / 
titulky
Muž donutí svého lékaře k nápomoci se zinscenováním 
své smrti, aby mohl získat životní pojistku a s novou identi-
tou odjet do Švýcarska. Napínavý thriller v mnohém připo-
míná například nejlepší filmy Alfreda Hitchcocka.

Šťastná hvězda
neděle 6. 5. 8.30
La Buena estrella / Režie: RICARDO FRANCO / Španělsko, Itálie, Francie 
1997 / 110 min. / titulky
Ocenění: Nejlepší španělský film roku 1997, 5 výročních 
cen Goya, ceny na MFF v Cannes, Mar de Plata ad.

Kulička
neděle 6. 5. 10.30
El Bola / Režie: ACHERO MANAS / Španělsko 2000 / 88 min. / titulky
Ocenění: Nejlepší španělský film roku 2000, 4 ceny Goya, 
cena na MFF v San Sebastianu, Bogotě, Bruselu, Paříži, ..., 
Evropská cena za objev roku.

Nenápadný půvab 
buržoazie
neděle 6. 5. 12.30
Le Charme discret de la bourgeoisie / Režie: LUIS BUŇUEL / Francie, Itá-
lie, Španělsko 1972 / 102 min. / titulky
Jeden z posledních Buñuelových snímků vypráví o skupin-
ce přátel z vyšší společnosti, která se neustále snaží sejít 
se ke společnému obědu, večeři nebo zajít na čaj. Jejich 
pokusy však vždycky skončí neúspěchem, zapříčiněným 
většinou velmi zvláštními až absurdními okolnostmi. Více 
viz Zlatý fond.

Více informací o semináři 
naleznete na  
archiv.seminare.acfk.cz 
a www.mkuh.cz

V Nenápadném půvabu buržoazie si 
bere Buňuel na mušku své obvyklé 
oběti - buržoazii, armádu a klérus. 
Tato smetánka / sebranka se v prů-
běhu filmu setkává na různých spo-
lečenských událostech, kde je režisér 
nechává prožívat nejrůznější absurd-
ní faux pas, jejich nejděsivější noční 
můry. Samozřejmě, že během nich 
vychází najevo jejich pravý charakter, 
a divák už jasně ví, co si pan Buňuel 
o celé buržoazii myslí - že samozřej-
mě zádný půvab nikdy neměla a 
nemá, že je zhýralá, tupá a prohnilá 
na kost. Autor na nich nenechá nitku 
suchou. Výsměch ostrý jako břitva. 
V Nenápadném půvabu buržoazie 
jsou silně zastoupeny surrealistické 
prvky - setkáváme se se sny, které se 
tváří jako skutečnost, dokonce i se 
sny ve snu. 
Troxor– www.csfd.cz

Netradičně pojatý příběh partyzánů, 
bojujících proti Němcům v beskyd-
ských horách. Filmařský po všech 
stránkách perfektní a po dlouhá léta 

„trezorový“ film. Některé věci - např. 
boj německých dezertérů na straně 
partyzánů či absence jakkékoliv 
ideologie - asi moc nevoněly. Kadár 
s Klosem byli v první půli šedesátých 
let v mimořádné formě, protože dva 
roky nato přišli s jedním z nejlepších 
filmů , jaký u nás vznikl - Obchod 
na korze.
Lima– www.csfd.cz


