
a Adolf také. S přípravou novoročního projevu má Hitlerovi 
pomoct jeho bývalý dvorní herec Adolf Grünbaum (Ulrich 
Mühe), který je ale židovského původu. Goebbels ho nechá-
vá i s celou rodinou přivézt z koncentračního tábora rov-
nou do vůdcovy kanceláře. Čas běží a vůdce musí být do 
svého projevu zpátky ve formě. Adolf Hitler se jako komic-
ká postava ve filmu objevil už několikrát, ale ještě nikdy v 
celovečerním německém snímku. Hned po svém uvedení 
v německých kinech vyvolal film mimořádnou vlnu medi-
álního zájmu. Ozvaly se židovské i pravicové organizace, 
církve, oběti holocaustu a ti všichni měli pocit, že film jejich 
životy jaksi poškozuje. Ne tak režisér a autor scénáře Dani 
Levy. Tento Švýcar židovského původu, který se tématem 
holocaustu zabýval i ve svých předchozích snímcích, totiž 
Adolfa Hitlera ukazuje jako bezbranného imbecila, s jehož 
mentálním rozpoložením může pohnout jen distingovaný 
židovský profesor. Můj vůdce v sobě spojuje příběh těch 
několika dnů, kdy se Hitler potácí ode zdi ke zdi ve svém 
sídle, a příběh profesorovy rodiny, která je stejně jako on 
uvězněna v koncentračním táboře a jejíž život se profesor 
snaží zachránit. 

Černá kniha  
Zwartboek / Německo, Nizozemí, Belgie 2006 / 145 min. / od 12 let / titul-
ky / 65 Kč
Režie: PAUL VERHOEVEN / Hrají: Carice Van Houten, Sebastian Koch, 
Thom Hoffman, Halina Reijn, Waldemar Kobus, Derek de Lint ad.
Válečné drama Židovky, která se zamilovala do Němce. Děj fil-
mu je zasazený do let 1944–1945 a vypráví příběh židovské 
dívky Rachel, jež se ukrývá v okupovaném Holandsku. Potom, 
co je svědkem masakru celé své rodiny, se připojí k domácímu 
hnutí odboje. Dostane za úkol napojit se na velitelství gestapa 
tím, že svede šarmantního německého kapitána. Verhoeven 
staví svůj film jako velkolepou akční podívanou, na kterou ale 
zároveň pohlíží s ironickým odstupem. Scénář filmu vychází 
ze skutečných událostí a staví na hlavní ženské hrdince, kte-
rá ve filmu představuje jediný záchytný bod. Film totiž dobu 
i hrdiny popisuje v neustálé ambivalenci. Pohrává si s tradič-
ním pohledem na odboj i nacisty, jejichž zažité obrazy často 
převrací.

Ďáblova dílna  
Fälscher, Die  / Německo 2007 / 98 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč
Režie: STEFAN RUZOWITZKY / Hrají: Karl Markovics, August Diehl, Marie 
Bäumer, David Striesow ad.
Skutečný příběh o největší padělatelské operaci všech dob! 
Nacisté zfalšovali čtyřnásobek britské devizové rezervy! Strhu-
jící vzpomínky vězně č. 64401 Berlín roku 1936. Původem ruský 
malíř Salmon Sorwitsch je králem padělatelů a ve světě hazar-
du, sázek a lehkých žen se cítí jako ryba ve vodě. Sám si vyrábí 
bankovky, které pak otáčí v kasínech. Život mu ale nastaví tu 
horší tvář, to když je při vlně represí vůči židům zatčen a trans-
portován do Mauthausenu. Když je po pěti letech přesunut do 
Sachsenhausenu, čeká už jen na to nejhorší, na svůj definitiv-
ní konec. Život má pro něho ale ještě jedno překvapení. Spo-
lečně se speciálně vyškolenou skupinou vězňů je vybrán na 
supertajný projekt – padělání bankovek nepřátel říše. V přísně 
střeženém místě pracují na výrobě stovek miliónů falešných 
liber a dolarů, kterými chtějí nacisti zavalit zahraniční trhy a 
způsobit tak zhroucení ekonomiky. Pro těch pár vyvolených 
se stává padělatelská dílna jakousi zlatou klecí, ve které je o ně 
sice dobře postaráno, ale cesta odtud vede zase jen do plyno-
vé komory. Není v zájmu, aby se o tajném projektu dozvěděl 
svět. Film je natočen podle vzpomínek Adolfa Burgera, který 
byl jedním z vězňů nasazených na tajný program a shodou 
velkých náhod se mu podařilo přežít. Jeho kniha Ďáblova díl-
na nyní přichází ve filmové podobě do kin.

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 

15.–31. října 
říjen 2

Střední aj jižní 
Evropa ve filmu

V polovině měsíce nás i vás „potkala“ 
jak organizačně, tak také programo-
vě bohatá událost oslav 40 let kina. 

Pokud jste však 13. října v kině Hvězda 
chyběli, tak neváhejte přijít ještě do 3. 

prosince, kdy je ve vestibulu kina insta-
lována doprovodná výstava nejen k historii 
kina, ale vůbec promítání a natáčení filmů ve 
městě. (Na konci listopadu se k ní pojí 

ještě událost křestu tematického sbor-
níku v rámci Semináře britského filmu 

– viz www.britskyseminar.cz)

Novinky pokračujícího měsíce přináše-
jí asi zejména dospívajícími očekávaný 

Gympl Tomáše Vorla , dobrodružného 
Mr.Brookse, kulinářské Koření života nebo 

mystifikačně-životopisný Skandál s 
Richardem Gerem v hlavní roli. Jinak 

se ale pestře představuje filmová 
Evropa. V rámci pokračující přehlídky 
Střední Evropa můžete shlédnout výběr 
nejlepších snímků národních kinema-
tografií - polské Náměstí Spasitele nebo 

maďarský Konec. Nezapomeňte ale ani 
na vítězný film letošního MFF v Can-

nes – rumunský  4 měsíce, 3 týdny a 2 dny. 
(V závěru měsíce přijdou na přetřes 

filmy německé.) Filmy ale doprovodí 
v oblasti hudby i mezinárodní spoje-
ní brněnských Syčáků v nové sestavě 

doplněné o hudebníka a skvělých slo-
venských Longital (dříve Dlhé diely).

A když jsme u hudby, ve středu 24.10. 
uvítáme v Hradišti opět hudebního pub-
licistu Jiřího Černého, tentokrát na téma 

David Bowie přes sci-fi Muž, který 
spadl na zemi. A v den výročí vzniku 

republiky dvakrát klasika – Tři veteráni a 
Ostře sledované vlaky.

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

obvykle úterý 
 a středa 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

vestibul, 
 sál kina Hvězda                          

Výstavy
pravidelné uvádění 

převážně fotografických  
projektů mladých,  

ale i prověřených autorů

 klub Mír, kino Hvězda                          
Koncerty

pravidelná vystoupení 
 domácích i zahraničních 

skupin

Gympl
ČR 2007 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 80  Kč
Režie: TOMÁŠ VOREL / Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Holubo-
vá, Tomáš Matonoha, Jiří Schmitzer, Milan Šteindler, Martin Zbrožek, 
Tomáš Vorel, Zuzana Bydžovská, Tomáš Hanák ad.
Komedie o studentech, učitelích, rodičích a graffiti. Pedan-
tický fyzikář (Milan Šteindler), strnulý češtinář (Jiří Schmitzer), 
jalový tělocvikář (Martin Zbrožek), ekologický učitel výtvarky 
(Tomáš Matonoha), mondénní ředitelka školy (Eva Holubo-
vá) a další kantoři dle svých představ formují nebohé studen-
ty na poněkud zkostnatělém gymnáziu. A tak málokoho stu-
dium opravdu baví a zajímá. Petr (Tomáš Vorel jr.) a Michal 
(Jiří Mádl) do školy raději nechodí a když tam náhodou zaví-
tají, tak celé hodiny prospí, neboť po nocích stříkají graffiti. 
To je to jediné, co je kromě holek skutečně baví. Nebezpečné 
výpravy na střechy domů, ilegální pronikání do útrob met-
ra, dramatické lezení na komín… Napětí, riziko dopadení a 
honičky s policií jsou opravdové, zábavné i kruté. A tak není 
divu, že se jejich bezradní rodiče (Zuzana Bydžovská, Tomáš 
Hanák, Jan Kraus, Ivana Chýlková) věčně stresují a občas se 
v zájmu dostudování svých nezvedených potomků spojí s 
profesory.

Denní hlídka   
Dněvnoj dozor / Rusko 2006 / 130 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: TIMUR BEKMAMBETOV / Hrají: Valeri Zolotukhin, Konstantin 
Khabensky, Marija Porošina, Vladimir Menshov, Aleksei Chadov ad.

Před dvěma lety dobyl film Noční hlídka, první díl fantasy 
trilogie režiséra Timura Bekmambetova celý filmový svět. 
Tisíce fanoušků okouzlilo propojení moderní sci-fi, fantasy a 
východních mytologií. Denní hlídka pokračuje ve vyprávění 
příběhu o souboji Světlé a Temné strany, který se odehrává 
v současném Rusku, ale v podstatě i napříč celými dějinami 
civilizovaného světa. Anton se dostane do komplikované 
situace. Ač je sám členem Noční hlídky, jeho syn Jegor je na 
straně Temna. Anton se snaží svého syna uchránit i přes jeho 
excesy a zametá po nich stopy i před vlastními lidmi. Naopak 
Temná strana trpělivě vyčkává, až v sobě Jegor po naroze-
ninách probudí monstrózní sílu. Mír mezi oběma stranami 

je příliš křehký na to, aby ho nedokázalo narušit sebemenší 
nedopatření, kterého se hlavní hrdinové v nastalých zmat-
cích dopustí. Až když je Moskva téměř srovnána se zemí, 
přijde na řadu Křída osudu, posvátný předmět, který může 
Antonovi dovolit vrátit se v čase a zabít své vlastní dítě. Ces-
ta zpět však nebude jednoduchá. Film byl do ruských kin 
uveden v lednu roku 2006 a během několika málo dní se 
stal komerčně nejúspěšnějším domácím titulem všech dob. 
Oproti prvnímu dílu film vznikl s daleko větším rozpočtem, 
což je nejvíce patrné v akčních scénách, historických remi-
niscencích a v tricích. Diváci se tak dočkají nejen fascinující 
historické bitvy, ale i divoké automobilové honičky končící 
na stěně jedné z moskevských moderních budov. Film, jehož 
strhující tempo se okolnímu světu představilo až letos na 
několika klíčových filmových festivalech přichází do českých 
kin přesně dva roky po úspěchu Noční hlídky, kterou vidělo 
přes šedesát tisíc diváků.

Mr. Brooks
USA 2007 / 120 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
Režie: BRUCE A. EVANS / Hrají: Kevin Costner, Demi Moore, Dane Cook, 
William Hurt, Marg Helgenberger, Danielle Panabaker, Lindsay Crouse, 
Reiko Aylesworth ad.
Má vše, co kdy chtěl, ale musí to skrývat. Earl Brooks (Kevin 
Costner) právě obdržel cenu Muž roku od obchodní komo-
ry a pronáší svůj dojemný, vtipný a hlavně americký projev 
díků. Jen málokdo v sále tuší, co je Brooks skutečně zač. V 
noci se po městě pohybuje jako nekompromisní vrah, který 
své oběti vždy vyruší při milování a dvěma dobře mířenými 
ranami zastřelí. Nezůstávají po něm žádné stopy, jen těla jsou 
vždy naaranžována do různých pozic a vyšetřující inspektor-
ka Tracy Attwood (Demi Moore) se nemůže dopátrat k jedi-
né kloudné indícii. Navíc má osobní problémy nejen se svou 
prací, ale i s kriminálníky, které dostala do vězení a bývalým 
manželem, jenž jí vydírá, aby získal alespoň část jejího dědic-
tví po otci. Brooks, výborný manažer, milující otec a dokonalý 
vrah je při jedné vraždě vyfotografován náhodným svědkem 
(Dane Cook). Ten věc nedá policii, ale na oplátku chce, aby se 
mohl vražd účastnit. Z téhle situace se už ani Brooks nemůže 
dostat zrovna lehce. Mr. Brooks je film o potlačovaných tou-
hách a vnitřním souboji každého z nás s našimi vlastními 
démony. V roli Brooksova alterega Marshalla se představí 
vynikající William Hurt (Syriana, Dějiny násilí).

Koření života
No Reservations / USA 2007 / 104 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: SCOTT HICKS / Hrají: Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart, Abigail 
Breslin, Patricia Clarkson ad.
Šéfkuchařka prvotřídní manhattanské restaurace Kate 
Armstrongová vede své každodenní náročné směny s obdi-
vuhodnou lehkostí. Ústraní své kuchyně opouští jen tehdy, 
když od některého z hostů přijímá pochvalu za mimořádnou 
spokojenost. Když se do týmu dostane smělý a neformální 
odborník na omáčky všeho druhu, Nick Palmer, její dosavad-
ní život se zlehka zatřese. Nick patří k nejnadanějším ve svém 
oboru, a navíc jej mají všichni rádi. Není snad rozdílnějších 
přístupů k životu a práci, než jsou ty Kate a Nicka. Občas to 
mezi nimi zaskřípe, ale na druhou stranu si nelze nevšimnout, 
že mezi nimi přeskočila jiskra. V okamžiku, kdy Kate vstou-
pí na nejasné území mezi soutěživostí a romantikou, zjišťu-
je, že pokud chce vytvořit fungující vztah s Nickem a objevit 
ztracenou chuť do života, bude muset podstoupit zkoušku 
odvahy. A mimo jiné opustit klamné bezpečí kuchyně. Jenže 
to je pro ni v dané chvíli stejně komplikované počínání jako 
vařit bez receptu…

Můj vůdce: Skutečně  
skutečná skutečnost  
o Adolfu Hitlerovi  
Mein Führer - Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler / Německo 
2007 / 96 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: DANI LEVY / Hrají: Helge Schneider, Ulrich Mühe, Sylvester Groth, 
Adriana Altaras, Stefan Kurt ad.
Do konce roku 1944 zbývá pět dnů a Adolf Hitler (Helge 
Schneider) propadá depresím. Prvního ledna má před zra-
ky tisíců Berlíňanů a filmovými kamerami pronést novoroč-
ní řeč - bojovnou, údernou a ráznou. Jenže má deprese a 
na nějaké řečnění nemá ani pomyšlení. Třetí říše se hroutí 

Naše tipy 
Gympl   
čtvrtek 18. 10. - středa 24. 10.
Komedie o studentech, učitelích, rodičích a graffiti. 

Mr. Brooks 
čtvrtek 25. 10. - neděle 28. 10.
Earl Brooks právě obdržel cenu Muž roku a pronáší svůj 
dojemný, vtipný a hlavně americký projev díků. Jen 
málokdo v sále tuší, co je Brooks skutečně zač. 

Můj vůdce: Skutečně  
skutečná skutečnost  
o Adolfu Hitlerovi
pondělí 29. 10. - úterý 30. 10.
Snímek ukazuje Hitlera jako bezbranného imbecila, s jehož 
mentálním rozpoložením může pohnout jen distingovaný 
židovský profesor. 

15. po 18.30 Interview – USA 2007 / 83 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

20.00 Skandál – USA 2006 / 115 min. / přístupný / titulky / 75 Kč

16. út 17.30 Skandál – USA 2006 / 115 min. / přístupný / titulky / 75 Kč

20.00 Interview + bonus: Káva a cigarety – USA 2007 / 83 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč ART

17. st 15.30 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / přístupný / dabing / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Skandál – USA 2006 / 115 min. / přístupný / titulky / 75 Kč

20.00 Interview podle van Gogha + bonus: Submission Part 1 – Nizozemí 2003 / 90 min. / od 12 let / tit. / 50, 60 Kč ART

20.00 Interview – USA 2007 / 83 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč / Hvězdička

18. čt 16.00 Fitzcarraldo - Peru, Německo 1982 / 158 min. / titulky / od 12 let / na průkazku zdarma Zlatý fond

20.00 Gympl – ČR 2007 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

19. pá 18.00 Gympl – ČR 2007 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Gympl – ČR 2007 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20. so 18.00 Gympl – ČR 2007 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Gympl – ČR 2007 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

21. ne 14.30 Shrekovi na papíře – Malování a kreslení zelené rodinky Malovásek

15.30 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / přístupný / dabing / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Gympl – ČR 2007 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Gympl – ČR 2007 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

22. po 17.30 Gympl – ČR 2007 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Denní hlídka – Rusko 2006 / 130 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička

20.00 Gympl – ČR 2007 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

23. út 17.30 Gympl – ČR 2007 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.00 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny – Rumunsko 2007 / 113 min / od 15 let / titulky / 60, 70 Kč ART

20.00 Denní hlídka – Rusko 2006 / 130 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička

24. st 15.30 Fimfárum 2 – ČR 2006 / 90 min. / přístupný / 25, 35 Kč / Hvězdička Bijásek

16.00 Muž, který spadl na Zemi + úvod J.Černý – VB 1976 / 140 min. / od 15 let / titulky / na průkazku zdarma Zlatý fond

17.30 Denní hlídka – Rusko 2006 / 130 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička

20.00 Gympl – ČR 2007 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Konec – Maďarsko 2007 / 105 min. / přístupný / titulky / 45, 55 Kč / Hvězdička ART

25. čt 17.30 Mr. Brooks – USA 2007 / 120 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč

20.00 Koření života – USA 2007 / 104 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč 

26. pá 17.30 Koření života – USA 2007 / 104 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Mr. Brooks – USA 2007 / 120 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč

27. so 17.30 Mr. Brooks – USA 2007 / 120 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč

19.00 Večer slovenských amatérských filmů a tvorby filmových škol – 20, 30 Kč / Mír ART

20.00 Koření života – USA 2007 / 104 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.30 Longital + Ty Syčáci – 90, 120 Kč (v ceně i Večer slovenských filmů od 19 hodin) / Mír Koncert

28. ne 14.30 Proměny filmových hvězd – Tvorba vtipných fotografických koláží Malovásek

15.30 Tři veteráni – ČR 1983 /přístupný / 93 min. / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Ostře sledované vlaky – ČR 1966 / 87 min. / přístupný / na průkazku zdarma, 30 Kč Zlatý fond

17.30 Koření života – USA 2007 / 104 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička

20.00 Mr. Brooks – USA 2007 / 120 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč

29. po 20.00 Můj vůdce: Skutečně skutečná skutečnost o Adolfu Hitlerovi – SRN 2007 / 96 min. / od 12 let / tit. / 60, 70 Kč ART

30. út 17.30 Můj vůdce: Skutečně skutečná skutečnost o Adolfu Hitlerovi – SRN 2007 / 96 min. / od 12 let / tit. / 70 Kč

20.00 Černá kniha – Německo, Belgie, Nizozemí, V.Británie 2006  / 143 min. / titulky / 55, 65 Kč ART

31. st 15.30 Nekonečný příběh – USA 1984 / 90 min. / ŠÚ / dabing / prémie Bijásku  - na průkazku zdarma Bijásek

17.30 Ďáblova dílna – Německo 2007 / 98 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

20.00 Ďáblova dílna – Německo 2007 / 98 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč ART

1. čt 16.00 Okno do dvora – USA 1954 / 112 min. / titulky / na průkazku zdarma Zlatý fond

18.15 Hvězdný prach – Velká Británie, USA 2007 / 127 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč

20.30 Disturbia – USA 2007 / 105 min. / do 15 let / titulky /75 Kč

2. pá 17.30 Hvězdný prach – Velká Británie, USA 2007 / 127 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Disturbia – USA 2007 / 105 min. / do 15 let / titulky /75 Kč

filmové premiéry a novinky



Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Interview  
+ Káva a cigarety 
úterý 16. 10. 
20.00 hod.
Interview / USA 2007 / 83 
min. / od 12 let / titulky / 
60, 70 Kč 
Režie: STEVE BUSCEMI 
/ Scénář: Steve Buscemi, 
Theodor Holman / Kamera: 
Thomas Kist / Hrají: Sienna 
Miller, Steve Buscemi, Tara 
Elders, David Schecter, Mol-
ly Griffith ad.
Pierre (Steve Busce-
mi), hrdý na svou 
kariéru politického 
novináře, je přímo 
rozlícený, když se 
dozví, že má dělat rozhovor s oblíbenou hvězdou ame-
rických televizních seriálů Katjou (Sienna Miller). Ještě 
ke všemu o téhle podprůměrné blonďaté herečce nic 
neví, což se bohužel v průběhu rozhovoru velmi rychle 
ukáže. Nepřipravenost a arogance podivínského noviná-
ře naopak rozlítí zase Katju a tak se prazvláštní dvojice 
rozejde, aby se díky drobné nehodě za pár minut opět 
setkala a pokračovala v interview…tentokrát v Katji-
ně bytě. Všechno ale zřejmě není tak, jak se zpočátku 
zdá. Politický novinář nemusí být nutně čestný a blon-
ďatá celebrita hloupá. A tak vycházejí na povrch věci, 
které oba doposud pečlivě skrývali. Ale co je vlastně 
pravda a co je lež? Kdo vede rozhovor a kdo odpovídá? 

Interview  
podle van Gogha   
+ Submission Part 1
středa 17. 10. 
20.00 hod. 
Interview / Nizozemí 
2003 / 90 min. / od 12 let / 
titulky / 50, 60 Kč
Režie: THEO VAN GOGH / 
Scénář: Theodor Holman, 
Hans Teeuwen / Kamera: 
Thomas Kist / Hudba: Rai-
ner Hensel / Hrají: Theo 
van Gogh, Katja Schuur-
man, Pierre Bokma, Theo 
Maassen, Ellen Ten Damme, 
Michiel de Jong ad.
Snímek režiséra Theo 
van Gogha z roku 
2003 se stal před-
lohou pro stejno-
jmenný film Stevea 
Buscemiho z roku 
2007. Do distribuce vstupuje nejen současný „remake“ 
Goghova filmu, ale rovněž snímek původní.  Diváci tak 
budou mít příležitost srovnat si holandský originál a 
jeho následnou americkou verzi s hvězdným obsazením. 
Scénář i způsob natáčení je v obou filmech do značné 
míry totožný. Příběh rozhovoru novináře Pierra a televiz-
ní herečky Katji, který se podivně „zvrtne“ se odehrává 
během jedné noci v Katjině bytě.  V průběhu jejich dra-
matického rozhovoru vystupují na povrch lež a pokrytec-
tví obou profesí. Theo van Gogh společně se svým produ-
centem připravoval natáčení nové verze filmu s americ-

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30 ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.) Připravujeme

Koncerty

Výstavy

Čeká nás tvorba Visegrádu i filmové adaptace 
děl britské literatury
Nabité sobotní Oslavy 40 let kina Hvězda jsou za námi, před námi se však už rýsuje 13. ročník Semináře britského filmu, jehož pořádání 
se letos ujala Městská kina. Tématem letošního ročníku, který proběhne v termínu 29.11.-2.12., je Britská literatura v britském 
filmu. Kromě filmových adaptací slavných literárních děl program nabízí také tradiční předpremiéry nových snímků Projektu 
100 (startuje v lednu 2008), tématické kinolektoráty, výstavy, divadlo atd. Hlavními hosty semináře budou režisér Julien Temple 
a britský lingvista a přední odborník na dílo W.Shakespeara David Crystal. Vraťme se ale ještě k nabídce říjnových ARTů. K vidění 
bude americký remake Interview filmu nizozemského režiséra Theo van Gogha, stejně jako van Goghův originál doplněný 
krátkým dokumentem Submission: Part 1, za nějž si režisér „vysloužil“ svou likvidaci islámským fundamentalistou. Další snímky 
nás zavedou do sousedních zemí, nejčastěji pak do zemí Visegrádu. Kvalitní současnou tvorbu tak bude reprezentovat např. 
polské Náměstí Spasitele, maďarský Konec nebo rumunský titul 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny, který letos zvítězil v Cannes.

40 let kina Hvězda 
13.10. - 3.12. kino Hvězda 
Výstava k dějinám kinematografie a promítání v 
Uherském Hradišti připomene i vývoj a podobu 
nejznámějších městských kin Mír a Hvězda a 
dalších budov, které jako kina sloužily. Věnovat 
se bude také proměnám náměstí Míru. Městská 
kina Uherské Hradiště současně připravují vydání 
sborníku, který by se uvedeným tématům věnoval 

- uvítáme tedy i vaše vzpomínky k historii kin, pro-
mítání nebo natáčení filmů ve městě. 

 

 

Černá kniha    
úterý 30. 10. 
20.00 hod. 
Zwartboek / Německo, 
Belgie, Nizozemí, Velká 
Británie 2006  / 143 min. 
/ titulky / 55, 65 Kč
Režie: PAUL VERHOEVEN / 
Scénář: Gerard Soeteman 
/ Kamera: Karl Walter Lin-
denlaub / Hudba: Anne 
Dudley / Hrají: Carice Van 
Houten, Sebastian Koch, 
Thom Hoffman, Halina 
Reijn, Waldemar Kobus, 
Derek de Lint ad.
Válečné drama Židovky, která se zamilovala do Němce. 
Děj filmu je zasazený do let 1944–1945 a vypráví pří-
běh židovské dívky Rachel, jež se ukrývá v okupovaném 
Holandsku. Potom, co je svědkem masakru celé své rodi-
ny, se připojí k domácímu hnutí odboje. Dostane za úkol 
napojit se na velitelství gestapa tím, že svede šarmant-
ního německého kapitána. Verhoeven staví svůj film 
jako velkolepou akční podívanou, na kterou ale zároveň 
pohlíží s ironickým odstupem. Scénář filmu vychází ze 
skutečných událostí a staví na hlavní ženské hrdince, kte-
rá ve filmu představuje jediný záchytný bod. Film totiž 
dobu i hrdiny popisuje v neustálé ambivalenci. Pohrává 
si s tradičním pohledem na odboj i nacisty, jejichž zažité 
obrazy často převrací. 

Ďáblova dílna    
úterý 30. 10. 
20.00 hod. 
Fälscher, Die / Německo 
2007 / 98 min. / od 12 let 
/ titulky / 60, 70 Kč
Režie: STEFAN RUZOWITZ-
KY / Scénář: Adolf Burger, 
Stefan Ruzowitzky / Kame-
ra: Benedict Neuenfels / 
Hudba: Marius Ruhland 
/ Hrají: Karl Markovics, 
August Diehl, Marie Bäu-
mer, David Striesow ad. 
Skutečný příběh o 
největší padělatelské operaci všech dob! Berlín roku 1936. 
Původem ruský malíř Salmon Sorwitsch je králem padě-
latelů a ve světě hazardu, sázek a lehkých žen se cítí jako 
ryba ve vodě. Sám si vyrábí bankovky, které pak otáčí v 
kasínech. Život mu ale nastaví tu horší tvář, to když je při 
vlně represí vůči židům zatčen a transportován do Maut-
hausenu. Když je po pěti letech přesunut do Sachsenhau-
senu, čeká už jen na to nejhorší, na svůj definitivní konec. 
Život má pro něho ale ještě jedno překvapení. Společně 
se speciálně vyškolenou skupinou vězňů je vybrán na 
supertajný projekt – padělání bankovek nepřátel říše. V 
přísně střeženém místě pracují na výrobě stovek milió-
nů falešných liber a dolarů, kterými chtějí nacisti zava-
lit zahraniční trhy a způsobit zhroucení ekonomiky. Pro 
těch pár vyvolených se stává padělatelská dílna jakousi 
zlatou klecí, ve které je o ně sice dobře postaráno, ale ces-
ta odtud vede zase jen do plynové komory. Není v zájmu, 
aby se o tajném projektu dozvěděl svět. 

Celých 85 minut jsem sledovala 
emocemi nabitý souboj mezi roz-
mazlenou, namyšlenou sexbombou 
se silikonovým zevnějškem a serióz-
ním, inteligentním, citlivým noviná-
řem. Hádky se střídaly se smírem a 
lichotkami, chvíli měl navrch jeden, 
chvíli druhý. Nikdy ale nebylo pochyb 
o tom, komu fandit. A pak přišlo 
posledních pár minut filmu a všech-
no bylo jinak.
Lyncha- www.csfd.cz

Připravujeme: 16.11. Visací zámek, 12.12. Marta 
Kubišová

Longital (SK) 
+ Ty Syčáci  
 
sobota 27.10. 20.30                          klub Mír  
vstupné 90, 120 Kč       
Pod názvem Longital se skrývají dva zvukoví 
cestovatelé Shina (zpěv, basa) a Daniel Salontay 
(zpěv, kytara, smyčec) podpoření elektronickým 
spoluhráčem Xi Di Nim (laptop - zvuky prostředí, 
loopy, samply). Hudba je originálním spojením 
současnosti a minulosti. Lze v ní najít stopy jazzu, 
alternativy, minimalizmu, delta blues, folku, trip hopu, 
drum´n´bassu, etna i ambientu. Na pódiích se Longital 
potkali s Moloko, Ralph Myerzem, Tujiko Noriko, Lali 
Puna, The Levellers. Glen Hansard je dokonce pozval 
zahajovat koncerty The Frames. 
Základem obsazení Těch Syčáků je kytara, basky-
tara a zpěvy, doplněné perkusemi, ale i balalajkou, 
desetistrunným stickem a minidiskem, a letos nově 
i bicími, díky čemuž jsou vystoupení jejich výživnou 
energickou smrští. Zakladatelem brněnské kapely Ty 
Syčáci je Petr Váša, výjimečný zpěvák, textař, performer 
a experimentátor. Jeho spoluhráči jsou baskytarista 
Tomáš Fröhlich a kytarista Petr Zavadil (exPluto) a 
hostující bubeník. Od 19.00 Večer slovenských amatérských 
filmů a tvorby filmových škol (20, 30 Kč - nebo v ceně vstupenky 
na koncert). 
www.www.longital.com, www.tysycaci.cz

 

ských studentkách 
za éry rumunské-
ho totalismu, těsně 
před pádem železné 
opony, kdy během 
jednoho dne jedna z nich podstupuje tehdy zakázaný 
potrat. Film je drsnou výpovědí nejenom o těžké době, 
ale, a to především, o silném přátelství. Ocenění: film získal 
nejvyšší ocenění, Zlatou Palmu, na letošním Mezinárodním fil-
movém festivalu v Cannes 07. Snímek byl také uveden na 42. 
ročníku MFF v Karlových Varech v nové sekci Otevřené 
oči, věnované výhradně filmům z letošního MFF v Can-
nes, které originálním způsobem posouvají vývoj filmo-
vého vyjadřování.
 

Konec   
středa 24. 10. 
20.00 hod. (*)
Konyec / Maďarsko 2007 
/ 105 min. / přístupný / 
titulky / 45, 55 Kč
Režie: GÁBOR ROHONYI / 
Scénář: Balázs Lovas, Zsolt 
Pozsgai / Kamera: Péter 
Szatmári / Hudba: Gábor 
Madarász / Hrají: Emil Keres, 
Teri Földi, Judit Schell, Zol-
tán Schmied, Djoko Rosic, 
Péter Barbinek ad.
Bláznivá road movie 
o starém manžel-
ském páru Emilovi a 
Hédi, který žije jako 
tisíce jiných lidí v 
postkomunistickém 
Maďarsku. Jednoho 
dne se ale Emil roz-
hodne vyloupit poštu a tím začíná jeho netradiční cesta 
světem zločinu... Ráhonyi začínal jako amatérský filmař a 
teprve v roce 2006 – ve svých čtyřiceti letech – začal při-
pravovat celovečerní hraný debut Konec, který bychom 
mohli označit podtitulem „Bonnie a Clyde po maďar-
sku“. Vypráví příběh dvou důchodců – manželů Emila a 
Hédi, kteří společně strávili téměř půl století. Zdá se, že 
svůj monotónní život skrytý za zdmi jednoho obyčejné-
ho paneláku omezili především na placení všemožných 
složenek a skrývání se před soudními vykonavateli a 
vymahači. Emil se ale jednoho dne vzbouří, opustí ženu a 
byt a přepadne první poštu, na kterou na své cestě narazí. 
V jeho podání je ale loupež téměř roztomilou záležitostí, 
což diváci ocení zejména v okamžiku, když se omlouvá 
své oběti se slovy: „Promiňte, je to poprvé v mém živo-
tě.“ V tomto okamžiku začíná jeho netradiční putování 
světem zločinu. Ocenění: hlavní cena na Maďarském filmovém 
týdnu.
 

Večer slovenských 
amatérských filmů 
a tvorby filmových 
škol 
 
sobota 27. 10. 19.00 hod.  Mír
20, 30 Kč (nebo v ceně vstupenky na koncert Longital + Ty Syčáci od 
20:30)
 Projekce amatérských filmů oceněných na CINEAMA 
2007 (celostátní soutěžní přehlídka amatérské filmové 
tvorby  a videotvorby). www.amatfilm.cz/sk
 

Můj vůdce:  
Skutečně skuteč-
ná skutečnost  
o Adolfu Hitlerovi    
pondělí 29. 10. 
20.00 hod. 
Mein Führer - Die wirklich 
wahrste Wahrheit über 
Adolf Hitler / Německo 
2007 / 96 min. / od 12 let / 
titulky / 60, 70 Kč
Režie: DANI LEVY / Scénář: 
Dani Levy / Kamera: Carl-
Friedrich Koschnick, Cars / 
Hudba: Niki Reiser / Hrají: 
Helge Schneider, Ulrich 
Mühe, Sylvester Groth, 
Adriana Altaras ad.
Čas běží a vůdce musí 
být do svého proje-
vu zpátky ve formě. 
Adolf Hitler se jako 
komická postava ve filmu objevil už několikrát, ale ještě 
nikdy v celovečerním německém snímku. Hned po svém 
uvedení v německých kinech vyvolal film mimořádnou 
vlnu mediálního zájmu. Ozvaly se židovské i pravico-
vé organizace, církve, oběti holocaustu a ti všichni měli 
pocit, že film jejich životy jaksi poškozuje. Ne tak režisér a 
autor scénáře Dani Levy. Tento Švýcar židovského půvo-
du, který se tématem holocaustu zabýval i ve svých před-
chozích snímcích, totiž Adolfa Hitlera ukazuje jako bez-
branného imbecila, s jehož mentálním rozpoložením 
může pohnout jen distingovaný židovský profesor. Můj 
vůdce v sobě spojuje příběh těch několika dnů, kdy se 
Hitler potácí ode zdi ke zdi ve svém sídle, a příběh profe-
sorovy rodiny, která je stejně jako on uvězněna v koncen-
tračním táboře a jejíž život se profesor snaží zachránit.

kými herci. Tento plán však ukončila Goghova tragická smrt 
v roce 2004.  Producenti se po čase rozhodli pokračovat k 
Goghově poctě v původním záměru a nabídli režii nové 
verze filmu Buscemimu. Theo van Gogh byl chladnokrevně 
zastřelen náboženským fundamentalistou, který byl rozzuřen tím, 
jak Gogh ztvárnil Islám ve svém krátkometrážním snímku Submissi-
on Part 1, který uvádíme jako bonus. Ocenění: Theo van Gogh získal 
čtyřikrát cenu Holandské filmové akademie za nejlepší režii.  
 

Náměstí Spasitele   
neděle 21. 10. 
20.00 hod.
Plac Zbawiciela / Polsko 
2006 / 105 min / přístupný 
/ titulky / 45, 55 Kč
Režie: KRZYSZTOF KRAUZE, 
JOANNA KOS-KRAUZE / Scé-
nář: Krzysztof Krauze, Joan-
na Kos-Krauze, Jowita Bud-
nik, Ewa Wencel, Arkadiusz 
Janiczek / Kamera: Wojciech 
Staroń / Hudba: Paweł Szy-
mański / Hrají: Jowita Bud-
nik, Arkadiusz Janiczek, Ewa 
Wencel, Dawid Gudejko ad.
Podobně jako v jednom ze svých předcházejících filmů 
Dluh (Dług, 1999) vyšel režisér Krzysztof Krauze, se kte-
rým se na scénáři i režii filmu podílela i jeho žena Joan-
na Kos-Krauze, ze skutečné události: v novinách je zaujal 
příběh mladé ženy, která kvůli neutěšené životní situaci 
chtěla zabít své děti a posléze spáchat sebevraždu. Člá-
nek se změnil v první náčrt scénáře a publicistický útvar 
začal postupně získávat rozměr morálního poselství. Tvůr-
ci uchovali reportážní styl výpovědi s důrazem na socio-
logicko-etickou rovinu příběhu. Nakonec vznikl výjimeč-
ný snímek, který na posledním festivalu polských filmů v 
Gdyni získal hned několik hlavních cen a polskou kritikou i 
diváky byl shodně přijat jako nejlepší počin polského filmu 
několika posledních let. Snímek Náměstí Spasitele (Plac 
Zbawiciela, 2006) vypráví příběh viny a jejího vykoupení, 
který se odehrává v docela obyčejné rodině, mezi lidmi, 
do jejichž životů nepříjemně zasáhne osud. Náměstí Spa-
sitele je moudrý a dojemný film, odrážející současný život 
v Polsku. Krzysztof Krauze je jedním z nejvýznamnějších 
současných polských filmařů. Je to umělec, který odmí-
tá povrchnost a za kameru se staví pouze v případě, kdy 
chce vyjádřit něco zásadního. A k tomu točí filmy, jež mají 
sloužit na obranu slabších.   
 
 

4 měsíce, 3 týdny  
a 2 dny   
úterý 23. 10. 
20.00 hod.
Rumunsko 2007 / 113 min / 
od 15 let / titulky / 60, 70 Kč
Režie: CRISTIAN MUNGIU 
/ Scénář: Cristian Mungiu / 
Kamera: Oleg Mutu / Hrají: 
Anamaria Marinca, Laura 
Vasiliu, Alexandru Potocean, 
Luminita Gheorghiu ad.
Kontroverzní snímek, 
který natočil rumun-
ský režisér Cristian 
Mungui a za který si 
odvezl Zlatou palmu. 
Snímek pojednává 
o dvou vysokoškol-

Kdykoliv si na tento skvělý snímek 
vzpomenu, přeběhne mi mráz po 
zádech. Velice naturalisticky natoče-
ný film. Postava zbabělého Bartka je 
propracována do nejmenších detailů.
Matts– www.csfd.cz

Shrek Třetí
st. 17.10., ne. 21.10. 15.30 hod. 

USA 2007 / 93 min. / animovaný / přístupný / dabing / 25, 35 Kč   
Režie: CHRIS MILLER, RAMAN HUI / V české znění: David Novotný, 
Tomáš Juřička, Kamila Špráchalová, Aleš Procházka, Růžena 
Merunková, Petr Pelzer ad. 
Shrek je zpět! Za normálních okolností by krásní, 
mladí a zelení manželé Shrekovi po odstranění 
zákeřné Kmotřičky víly a jejího nemožného syna 
Krasoně ve druhém pokračování animované 
komedie Shrek žili nerušeně. až do smrti. Vzhledem 
k tomu, že se stali protagonisty nejúspěšnějšího 
animovaného filmu všech dob, nemají na pohodu 
nárok.  

Shrekovi na papíře 
neděle 21.10. 14.30 hod.  
Malování a kreslení zelené rodinky. 
 

Fimfárum 2 
 
středa 24. 10. 15.30 hod. (*)  
ČR 2006 / 90 min. / přístupný / 25, 35 Kč   
Režie: JAN BALEJ, VLASTA POSPÍŠILOVÁ, AUREL KLIMT, BŘETISLAV 
POJAR / Hrají: Jan Werich, Ota Jirák. 
Čtyři pohádky „pro chytré děti a chytré dospělé“ z 
oblíbené knihy Jana Wericha. Klasik animovaného 
filmu Břetislav Pojar natočil slavný příběh maličké-
ho Palečka, plný zvratů a dobrodružství o jeho cestě 
do světa a zase domů. Pod vedením Aurela Klimta 
ožijí tři navzájem si podobní hrbatí bratři. Vlasta 
Pospíšilová ve Třech sestrách a prstenu vypráví 
vesnický dekameronský návod o tom, jak pro sázku 
o prstýnek zblbnout tři milující chotě a Jan Balej 
dovolí bratrům Markovi a Koubovi prožít prastarý 
příběh o kouzelném mlýnku, závisti a čertech. 
 

Proměny  
filmových hvězd
neděle 28. 10. 14.30 hod.  
Tvorba vtipných fotografických koláží. 
 

Tři veteráni
neděle 28. 10. 15.30 hod 
ČR 1983 / 93 min. / dětský hraný příběh / 25, 35 Kč 
Režie: OLDŘICH LIPSKÝ / Hrají: Rudolf Hrušínský, Petr Čepek, 
Josef Somr, Július Satinský ad. 
Pohádková komedie podle stejnojmenné pohádky 
Jana Wericha vypráví o lidské touze po štěstí, ale i 
o marnivosti, pošetilosti a neustálých proměnách 
života. Výborné herecké obsazení, zdařilé triky a 
písnička, která již zlidověla. Pankrác, Bimbác a Ser-
vác dostali od skřítků kouzelné dary. Ty jim později 
ukradne princezna Bosana. To by ale nebyla pohád-
ka, aby nakonec nezvítězila pravda a dobro.

Nekonečný příběh   
 
středa 31. 10. 15.30 hod. 
USA 1984 / 90 min. / ŠÚ / dabing / prémie Bijásku  - na průkazku 
zdarma 
Režie: WOLFGANG PETERSEN /  Hrají:  Oliver Barret / Noah 
Hathaway, Sydney Bromley ad. 
Příběh malého chlapce Bastiena, kterému se v anti-
kvariátě dostane do rukou kouzelná knížka. Chlapec 
se tam schová před svými pronásledovateli a stařičký 
majitel si brzy všimne chlapcova zájmu o knihu. Při 
jejím čtení se Bastien stane součástí Nekonečného 
příběhu. Příběh apeluje na potřebu porozumění, 
lidských citů a imaginace, bez nichž není možná exis-
tence říše Fantazie, jež je součástí každého z nás.

Fitzcarraldo 
čtvrtek 18. 10. 
16.00 hod.
 Peru, Německo 1982 / 158 
min. / titulky / od 12 let / 
na průkazku zdarma
Režie: WERNER HERZOG 
/ Scénář: Werner Herzog 
/ Kamera: Thomas Mauch 
/ Hudba: Florian Fricke, 
Popol Vuh, Vincenzo Bellini 
/ Hrají: Klaus Kinski, Peter 
Berling, Claudia Cardinale, 
Jean-Claude Dreyfus, José 
Lewgoy ad.
Slavný film vypráví pří-
běh posedlého vizio-
náře Ira Briana Swee-
ney Fitzgaralda, pře-
zdívaného Fitzcarraldo, který je posedlý myšlenkou ote-
vřít v peruánském městě Iquitos někdy kolem roku 1900 
veliké operní divadlo. V dějinách snad nenajdeme jiný 
film, na který by se v průběhu natáčení lepilo tolik smůly. 
Když už měl Herzog natočeno 40% veškerého materiálu, 
vážně onemocněl původní představitel Fitzcarralda Jason 
Robards a další z herců – Mick Jagger – odjel po neshodách 
na turné. Po roce natáčení tedy musel Herzog začít od nuly. 
Obrátil se na svého častého spolupracovníka Klause Kin-
ského, kterého původně neoslovil zejména z důvodu cel-
kové náročnosti projektu. Obával se, aby se nervově labilní 
Kinski v rámci dlouhého natáčení v nehostinných deštných 
pralesech skutečně nepomátl. Jenže tyto problémy byly 
jen začátkem komplikací. Hranici Peru a Ekvádoru, kde se 
natáčelo, tvořila v dané době válečná linie, a tak se jedno-
ho dne stalo, že armáda napadla tábor štábu a srovnala ho 
se zemí. Největší potíže ale působilo proměnlivé počasí. 
Nejprve filmaře pronásledovalo největší sucho za posled-
ních 65 let postihlo. Hladiny řek poklesly pod půl metru, 
takže parník, který byl při natáčení používán, uvízl na písči-
ně. Sucho záhy vystřídaly silné deště a záplavy. Řada členů 
štábu utrpěla vážná zranění. Neblahé podmínky se skuteč-
ně negativně odrazily i v chování Klause Kinského, který 
si znepřátelil svým jednáním veškeré peruánské indiány. 
Ti dokonce nabídli Herzogovi jako laskavost, že Kinského 
zabijí. Proces natáčení trval celé čtyři roky a právě peripe-
tie s ním spojené kritici označují za mnohem zajímavější 
než samotný výsledek Herzogova snažení. Fitzcarraldo je 
jistě jeden nejodvážnějších a nejprovokativnějších sním-
ků v historii, jenž uměleckým způsobem zachycuje zvlášt-
ní atmosféru džungle, která v sobě nese zárodky šílenství. 
Lze ho vnímat jako metaforu samotné podstaty umění. 
Postava Fitzcarraralda je vylíčena jako lidský soupeř divo-
činy. Kinski své postavě dodal charakter opravdového sníl-
ka, pokoušejícího se uskutečnit nemožné. 
 

Muž, který spadl 
na Zemi 
+ úvod Jiří Černý  
k Davidu Bowiemu
středa 24. 10. 
16.00 hod.
Velká Británie 1976 / 140 
min. / od 15 let / titulky / ŠÚ 
/ na průkazku zdarma
Režie: NICOLAS ROEG 
/ Scénář: Paul Mayer-
sberg / Kamera: Anthony 
Richmond / Hudba: John 
Phillips a Stomu Yamashta / 
Hrají: David Bowie, Rip Torn, 
Candy Clarková, Buck Henry, 
Bernie Casey ad.
Dnes již klasická sci-
fi britského režiséra 
Nicolase Roega patří ke stěžejním dílům oblíbeného žánru, 
ačkoliv jej v mnohém překračuje. Dodnes působí svou psy-
chologickou hloubkou a zvláštní existenciální naléhavostí. 
Titulní hrdina v podání Davida Bowieho přichází na Zemi, 
tedy na „planetu vody“, jako osamělý mimozemšťan, který 
přilétá jen proto, aby mohl zachránit své nejbližší na rodné 
planetě, kde vše zmírá nedostatkem vody. Díky několika 
vynálezům, jež přivezl s sebou (mj. samovyvolávací film) 
se etabluje jako bohatý šéf firmy World Enterprises. Potře-
buje sehnat dost peněz k sestrojení vlastní kosmické lodě, 
s níž by se mohl vrátit. Vedení firmy částečně přenechává 
krátkozrakému homosexuálnímu právníkovi Farnswortho-
vi a sám se zdržuje v ústraní na opuštěném místě v Novém 
Mexiku. Díky poněkud bizarnímu setkání se sblíží s prosto-
myslnou a naivní Mary-Lou, která se stane jeho milenkou 
a která ho naučí pít alkohol. Později se spřátelí i s profe-
sorem chemie Brycem, jenž se stane jeho zaměstnancem. 
Pouze tito dva lidé znají jeho pravou identitu. Těsně před 
startem rakety se mimozemšťan stane obětí komplo-
tu tajuplného syndikátu. Náhle je jen objektem různých 
výzkumů, jež však ústí do ztracena. Smíří se s tím, že je 
odsouzen k životu na Zemi, a postupně podléhá alkoholu. 
Na rozdíl od všech lidí ze svého okolí však nestárne. Tvůrci 
do značné míry upouštějí od tradičních rekvizit či postupů 
sci-fi. Ty se objevují především v Newtonových vzpomín-
kách a představách o rodné planetě, kde kvůli dehydrata-
ci umírají jeho manželka a děti. Namísto popisu technic-
kých vynálezů apod. se film vyznačuje svou tajuplností a 
nedořečeností. Autoři záměrně nevysvětlují vše, ponechá-
vají prostor divákově fantazii. Sugestivní výsledný efekt se 
opírá i o obsazení hlavní role zpěvákem a performerem 
Davidem Bowiem, který se ostatně v první polovině sedm-
desátých let prezentoval na pódiu jako mimozemšťan Zig-
gy Stardust. Bowieho androgynní postava a fyziognomie 
téměř nehybného obličeje sugestivně navozují představu 
návštěvníka z jiné planety. Film uvede známý hudební a 
filmový publicista a kritik Jiří Černý.

Ostře sledované 
vlaky  
neděle 28. 10. 
17.30 hod.
ČR 1966 / 87 min. / přístup-
ný / na průkazku zdarma, 
30 Kč
Režie: JIŘÍ MENZEL / Hrají: 
Václav Neckář, Jitka Bendo-
vá, Vladimír Valenta, Libu-
še Havelková, Josef Somr, 
Alois Vachek, Jitka Zeleno-
horská, Vlastimil Brodský, 
Ferdinand Krůta, Květa 
Fialová, Naďa Urbánková, 
Jiří Menzel, Pavel Landov-
ský ad.
Menzelův celovečer-
ní debut navázal na 
jeho úspěšnou povíd-
ku Smrt pana Baltaza-
ra z povídkového fil-
mu Perličky na dně, v 
němž se poprvé pro-
jevila režisérská spřízněnost s Hrabalovým osobitým vidě-
ním světa. Na konci 2. světové války slouží na malé české 
stanici, kterou procházejí ostře sledované vlaky, železni-
čářský elév Miloš Hrma, obdivující úspěšného sukničkáře, 
výpravčího Hubičku, a trápí se tím, že v milostné chvíli u 
svého děvčete jako muž selhal… V zoufalství se pokusí o 
sebevraždu, ale s pomocí půvabné ilegální spojky Viktorie 
se mu jeho handicap podaří překonat. Vzápětí po překro-
čení prahu mužství zahyne při sabotážní akci proti oku-
pantům. Síla tragikomické výpovědi je v tom, že klade ved-
le sebe věci zdánlivě nesouměřitelné: válečný heroismus a 
banální soukromé problémy, poetický pohled na lásku a 
obscénnost, psychologický příběh a anekdotické příhody, 
stylizované fraškovitými výstupy. Ucelená mozaika těchto 
dojmů vytváří poetiku filmu, poznamenanou uchvacující 
fotogenickou krásou. Film získal Oscara 1966 za nejlepší nean-
glicky mluvený film.

Herzogův podivuhodný dokumen-
tární styl, v němž jako vždy hraje 
neodmyslitelnou roli příroda a pří-
rodní národy, kombinovaný s děsi-
vým a uhrančivým Klausem Kinskim 
v hlavní roli z Fitzcarralda dělají výji-
mečný zážitek z lidské velikosti.
Pohrobek – www.csfd.cz

Klasika světového filmu, v zahraničí 
ceněná snad ještě více, než u nás. 
Brilantní portrét mladého muže a 
jeho sexuálních frustrací na pozadí 
těžké doby protektorátu. Kreace 
Vlastimila Brodského coby nacistiské 
politruka a jeho kultovní hláška 

„Situace našich armád je kromobyčej-
ně příznivá.“ jsou nezapomenutelné. 
Razítkování zadečku mladé výpravčí 
panem Somrem je asi ta nejerotič-
tější scéna v dějinách českého filmu. 
Zasloužený Oscar.
Lima– www.csfd.cz

Přechody z jednoho emociálního 
extrému do druhému jsou sice pár-
krát (je jich tam fakt hodně) možná 
až příliš náhlé, ale ono to k tomu 
příběhu tak nějak padne a to pře-
devším díky Sienně Miller a Stevu 
Buscemim, kteří svoje charaktery 
tak skvěle ztvárnili.
HavLord– www.csfd.cz

Přestože si kriminální komedie 
Konec zajistila pověst jednoho z 
nejúspěšnějších maďarských filmů 
posledních let, režisér Gábor Roho-
nyi se až tak nepoddává běžným 
klišé. Už samotný název – maďarský 
originál Konyec je přepisem ruského 
Koněc – odkazuje k ruským reáliím, 
stvrzeným i nedostižným ruským 
autem Čajka, sice téměř muzeálním 
exponátem, vůči němuž však součas-
ná vozidla nemají šanci.
Jan Jaroš – http://kino.tiscali.cz/ 

Filmové premiéry
1.11.– 4.11. Hvězdný prach   

V. Británie, USA 2007 / Režie: MATTHEW  VAUGHN 
1.11.– 4.11. Disturbia   

USA 2007 / Režie: D. J. CARUSO
8.11.–11.11. Ten večer     

USA 2007 / Režie: LAJOS KOLTAI 
10.11.– 11.11. Poslední vlak  

Německo, ČR 2006 / Režie: JOSEPH VILSMAIER
12.11.-14.11 Venuše 

 V. Británie 2006 / Režie: ROGER MICHELL
13.11.- 4.11. Neznámá   

Itálie 2006 / Režie: GIUSEPPE TORNATORE  

Zlatý fond
čt. 1.11. 16.00 Okno do dvora 

USA 1954 / Režie: ALFRED HITCHCOCK 
čt. 8.11. 16.00 Nebe nad Berlínem  

Německo, Francie 1987 / Režie: WIM WENDERS 

ARTkino
út. 6.11. 20.00 Americký přítel 

Německo, Francie 1977 / Režie:  WIM WENDERS
st. 7.11. 20.00 Import/Export  

Rakousko 2006 / Režie: ULRICH SEIDL 
so. 10.11. 20.00 Vitus  

Švýcarsko 2006 / Režie: FREDI M. MURER 
ne. 11.11. 20.00 Čtyři minuty  

SRN 2006 / Režie: CHRIS KRAUS 

Bijásek
ne. 4.11. 15.30  Hvězdný prach 

V. Británie, USA 2007 / Režie: MATTHEW  VAUGHN
st. 7.11., ne. 11.11. 15.30  Spláchnutej 

VB, USA 2006 / Režie: SAM FELL 

Více informací o programu 
naleznete na www.mkuh.cz

V první polovině  
listopadu nabízíme

Perfektně stavěná kamera, vyni-
kající realistické dialogy, naprosto 
přesvědčiví herci a dokonale evoko-
vaná atmosféra rumunských 80. let 

- 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny je grandi-
ózní film, který postupně divákovi 
dávkuje depresivní náladu a zvyšuje 
na něho psychický „teror“, zároveň 
si však zachovává neutrální odstup 

od kontroverzního tématu potratů 
a nesklouzává k moralizování či 
odsudkům.
Davson– www.csfd.cz

V žádném případě odpad. Tento film 
pěkně vyobrazuje skutečné příči-
ny chaŕakterové osobnosti Adolfa 
Hitlera a to prostřednictím židov-
ského profesora Adolfa Grunbauma. 
Ražisér Dani Levy nám zde zpro-
středkovává sarkastickou ale tvrdou 
podívanou na poslední rok života 
Fuhrera tehdejší třetí říše.s.
Lumpus– www.csfd.cz

Syrové válečné drama, velice zajíma-
vé z hlediska morálky, které obsahu-
je i „maso a krev od Paula Verhoeve-
na.“ Intenzivní zážitek.
Tosim – www.csfd.cz

Skvěle řemeslně provedený film, 
který má začátek, prostředek a 
konec, u kterého se ani na chvíli 
nebudete nudit a ještě se dozvíte 
něco z historie.
DavidH76 – www.csfd.cz

Film jako celek je velmi povedený 
- žádné, pro žánr sci-fi typické, trikové 

orgie, laserové paprsky...jen tiché 
procházení vytáhlého muže s brý-
lemi po Zemi a postupné propadání 
beznaději.
Mi Nü-Chai – www.csfd.cz

XIII. seminář britského filmu:  
Britská literatura  
v britském filmu

29. 11.- 2. 12.

Tradiční seminář britského filmu je v současnosti 
nejvýznamnějším víkendovým seminářem českých 
filmových klubů s již takřka dvanáctiletou tradicí. 
Hlavním pořadatelem se opět stávají Městská kina 
Uh.Hradiště a Filmový klub tamtéž, Asociace českých 
filmových klubů zůstává v pozici partnera semináře.
Letošní program semináře navazuje na dramaturgii 
posledních ročníků a pokračuje v zevrubnějším 
představení propojení britského filmu s jiným druhem 
britského umění – v letošním roce s velkou tradicí brit-
ské literatury. Tradičně v programu zůstává i prezentace 
nové kolekce filmové přehlídky Projektu 100 – 2008 a 
pracovní setkání zástupců kin, které přehlídku od ledna 
2008 budou ve svých kinech pořádat. Zcela mimořád-
nou událostí bude i osobní návštěva dvou významných 
tvůrců – režiséra Juliena Templea a lingvisty Davida 
Crystala. Tradice britské literatury je obrovská, stejně 
jako skvělé literární adaptace slavných britských 
románů či básnických sbírek. V cyklu představíme 20 
celovečerních filmů, některé z nich pak s lektorským 
úvodem (a v rámci kinolektorátů) s Davidem Crystalem 
a Věroslavem Hábou (případně dalším odborníkem na 
literaturu). V návrhu je také reálná možnost propojení 
s UP Olomouc a pokračování v tradici přednášek pro 
učitele (v rámci projektu Mediální, filmové a divadelní 
výchovy.) Některá představení jsou naplánována jako 
školní, jedno jako součást Zlatého fondu a jedno také 
jako ukázkové představení pro učitele. 

Více informací a registrace na  
www.britskyseminar.cz


