
vé ceny včetně Zlatých Glóbů a Oscara. Sympatický Peter 
O‘Toole tak vypráví vlastně svůj životní příběh a nadšeně 
si vychutnává roli šťastného, velkorysého muže, který má 
stále co říct. 

Neznámá  
La Sconosciuta / Itálie 2006 / 118 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: GIUSEPPE TORNATORE / Hrají: Xenia Rappoport, Michele Placido, 
Claudia Gerini, Margherita Buy, Pierfrancesco Favino, Clara Dossena ad.
Příběh mladé Ukrajinky žijící v italském městě brzy odhalí její 
smutnou minulost plnou násilí a ponižování. Ve snaze dosáh-
nout svých snů se snaží za každou cenu, legální či nelegální, 
dostat práci. Stane se domácí hospodyní v bohaté rodině a 
stále více se jí rodina, zvláště malá holčička trpící neurologic-
kou nemocí, stává bližší. Ale jednoho dne přichází někdo z její 
minulosti a přináší nové zlo a násilí.

Království  
The Kingdom / USA 2007 / 110 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: : PETER BERG / Hrají: Jamie Foxx, Jennifer Garner, Jason Bateman, 
Chris Cooper, Frances Fisher, Richard Jenkins, Brooke Langton ad.

Špičkoví agenti FBI by měli být připravení na všechno. Včetně 
situace, kdy musí po pachatelích vražd pátrat ve velmi nepřá-
telském prostředí, v němž stačí udělat jeden špatný krok a role 
pronásledovatele a kořisti se v okamžiku vymění. Do takové-
ho prostředí přivede elitní vyšetřovatele akční thriller Králov-
ství, který produkoval mistr tohoto žánru Michael Mann (Colla-
teral, Miami Vice). Výchozí situace příběhu se volně inspirovala 
sebevražedným útokem proti civilním americkým základnám 
v Saúdské Arábii z roku 2003, při kterém zahynulo 35 lidí a 
na 160 jich bylo zraněno. FBI vyšle do akce svůj nejlepší tým 
vedený rozhodným agentem Ronaldem Fleurym (Jamie Foxx), 
který má v plánu do týdne dopadnout pachatele. Saúdskoa-
rabská realita jim všem ale uštědří tvrdou životní lekci a naivní 
představu o snadné misi rozbije napadrť. Navzdory tomu, že 
nechápou kulturu, v níž jsou nuceni dočasně žít, a přes všudy-
přítomnou nenávist a neochotu úřadů spolupracovat, se jim 
nakonec podaří zdánlivě nepolapitelným zločincům dostat 
na stopu. Otázkou zůstává, zda nebude tahle teroristická buň-
ka pro čtveřici agentů a pár jejich místních kolegů příliš vel-
kým soustem, protože lidé, kteří nemají strach ze smrti a navíc 
disponují velmi slušným zbrojním arsenálem, se zatýkají velmi 
obtížně.

Mé druhé já 
The Brave One / USA 2007 / 122 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: NEIL JORDAN / Hrají: Jodie Foster, Terrence Howard, Naveen 
Andrews, Nicky Katt, Mary Steenburgen, Larry Fessenden ad. 
Cesta za pomstou... Moderátorka jednoho z newyorských 
rádií Erica Bain nesmírně miluje svého snoubence a užívá si 
všeho, co jí život štědře nabízí. Při náhlém brutálním útoku 
však o snoubence přijde a sama je velmi vážně zraněná. Zdr-
cená Erica se přes své neštěstí nedokáže přenést, po nocích 
bloudí temnými ulicemi města a pátrá po mužích, kteří jsou 
zodpovědní za její neštěstí. Její snaha sjednat spravedlnost na 
vlastní pěst je však jednoho dne prozrazena a Erica se rázem 
ocitá v centru pozornosti celého města. Newyorská policie si s 
jejím případem neví rady a po jejích stopách se vydává neú-
stupný detektiv, který jí chce přimět k tomu, aby svůj boj vzda-
la a nechala jej na zodpovědných autoritách. Sama Erica řeší 
dilema, jestli jí pomsta opravdu přinese pocit zadostiučinění, 
který hledá a nebo už se stala přesně takovým zlem, jaké se z 
města snaží vymýtit.

Kancelář
kino Hvězda 

 Náměstí Míru 951 
686 01 Uherské Hradiště

telefon: +420 572 553 617 
fax: +420 572 553 790
e-mail: info@mkuh.cz

Pokladna
Otevřena denně 30 minut 

 před začátkem 
 prvního představení.  

Informace 
 a rezervace vstupenek: 

tel. i fax: +420 572 553 765 
e-mail: pokladna@mkuh.cz 

1.–20. listopadu 
listopad 1 

Filmy německé, 
zámky visací

Poté, co jsme vás už na konci října 
zásobili několika snímky německé 

provenience a co vás na začátku listo-
padu vystraší Disturbia nebo očaru-

je  Hvězdný prach, tak hned poté na 
vás čekají další filmy německy mluví-

cích zemí. Hradišťský UH Der Film má 
za cíl v měsíčním odstupu od velké 

pražské matky seznámit s novinkami 
tohoto jazykového (i filmového) pro-
storu (Vitus, Čtyři minuty, Poslední 
vlak, Import/Export), ale současně i 
s jednou mikroretrospektivou (Wim 

Wenders).

Vedle hlavního programu a programu 
Filmového klubu zajímavé podněty 

určitě přinášejí i čtvrteční Zlaté fondy. 
Těšit se můžete na mistrovské napětí, 
skvělou ruskou klasiku s uvedením 

neméně skvělé Galiny Kopaněvy nebo 
stále zábavné a chytré skopičiny Mon-

ty Pythonů. A odreagovat se můžete 
také v klubu Mír při čtvrtstoletém 

výročí fungování legendárních Visa-
cích zámků (nějaké můžete přinést i 

s sebou).

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

Hvězdný prach
Stardust / USA, V. Británie 2007 / 128 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
Režie: MATTHEW VAUGHN / Hrají: Charlie Cox, Claire Danes, Michelle 
Pfeiffer, Robert De Niro, Sienna Miller ad.
Ten příběh začíná pádem hvězdy. Není se ostatně čemu 
divit, když se na jeho vzniku tolik hvězd podílelo. Napsal 
ho Neil Gaiman, jeden z nejčtenějších spisovatelů součas-
nosti, režíroval Matthew Vaughn, autor stylově čisté gangs-
terky Po krk v extázi, a hrají v něm takoví herci jako Robert 
De Niro, Michelle Pfeiffer nebo Claire Danes. Říká se, že když 
padá hvězda, měl by si člověk něco přát a ono se mu to spl-
ní. Pokud si všichni výše zmínění tvůrci přáli natočit úžasnou 
podívanou, která naplní pravý obsah slova velkofilm, pak 
tahle pověra platí. Tristan Thorne (Charlie Cox) je prosťáček 
z anglické vísky Zeď. Miluje místní krasavici Victorii (Sienna 
Miller) a to tak, že je pro ni schopen čehokoliv. Třeba výpra-
vy do zapovězeného světa za zdí, odkud jí hodlá přinést 
spadlou hvězdu. Netuší ovšem, že ta po svém dopadu zís-
kala podobu krásné dívky jménem Yvaine (Claire Danes) a že 
nebude jediný, kdo po ní touží. Proti sobě má přitom velmi 
mocné soupeře - všehoschopného prince, jemuž má hvěz-
da pomoci k získání trůnu, a ohavnou čarodějnici (Michelle 
Pfeiffer), jíž by srdce zajistilo věčné mládí a krásu. Největším 
nepřítelem si ale nakonec bude Tristan sám. Pohádkový pří-
běh pro všechny bez ohledu na „počet letokruhů“, vznikl v 
roce 1997 původně jako komiks, o rok později se stal kniž-
ním bestsellerem.

Disturbia   
USA 2007 / 105 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
Režie: D. J. CARUSO / Hrají:  Shia LaBeouf, Carrie-Anne Moss, David Mor-
se, Matt Craven ad.
Každý vrah je něčí soused. Šmírovat sousedy se příliš nevy-
plácí. Můžete objevit temná tajemství, která měla zůstat 
skryta před celým světem, a v důsledku toho vám pak půjde 
o život. Vaše šance na přežití jsou o to menší, že se prakticky 
nemůžete hnout z místa. Pokud máte pocit, že čtete synopsi 
slavného thrilleru Alfreda Hitchcocka Okno do dvora, nejste 
daleko od pravdy. Tvůrci snímku Disturbia se jím při psaní 
scénáře a během samotného natáčení lehce inspirovali, a 
proto vznikl film s podobně stísněnou atmosférou, hustou 
tak, že by se dala krájet. A možná šli ještě dál. Teenager Kale 
(Shia LaBeouf) má zásadní problém. Dosud se nevyrovnal se 
smrtí otce, který mu při autonehodě zemřel před očima, a 
v důsledku toho fyzicky napadl učitele španělštiny, který se 
o něj nevědomky „otřel“. Pro aktivního kluka jsou tři měsíce 
úředně nařízeného domácího vězení neskutečným utrpe-
ním. Uniknout nemůže, kontrolní zařízení, které nosí ve dne 
v noci kousek nad kotníkem, ho hlídá až příliš dokonale. Pra-
vidla jsou jasná - pokud se vzdálí od rodného domu, čeká ho 
polepšovna. Do sousedství se naštěstí nastěhovala atraktivní 
vrstevnice Ashley (Sarah Roemer), a tak si Kale krátí čas je-

jím šmírováním otcovým dalekohledem. Postupně ho tahle 
„špionážní hra“ začne pohlcovat, čím dál hlouběji proniká do 
soukromí svých sousedů, až u jednoho z nich (David Morse) 
zaznamená velmi nezvyklé chování. Společně s Ashley začí-
nají monitorovat každý jeho krok, až v nich začne klíčit pode-
zření, že by to mohl být dlouho hledaný sériový vrah. Uvěří 
ale někdo klukovi se škraloupem a jeho přítelkyni, která také 
není zrovna bezproblémová?

Ten večer
Evening / USA 2007 / 117 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: LAJOS KOLTAI / Hrají: Meryl Streep, Toni Collette, Claire Danes, 
Natasha Richardson, Vanessa Redgrave ad.
Její největší tajemství bylo jejím největším darem. Na sklon-
ku svého života Ann Lordová rekapituluje svůj život, ve kte-
rém vystává jedna silná vzpomínka, kterou nikdy nikomu 
neodhalila. Nyní se s ní však rozhodla svěřit svým dcerám 

– Constance a Nině. Obě bedlivě naslouchají, když jim matka 
začne vyprávět o muži, kterého milovala víc, než kohokoliv 
jiného. Kdo je však tento Harris, zajímají se dcery, a v jakém 
vztahu je k naší matce? Zatímco se Constance a Nina snaží 
poskládat střípky z matčina a zároveň svého vlastního živo-
ta, matka cestuje ve své mysli zpět k letnímu víkendu před 
50 lety, kdy byla ještě Ann Grantovou, mladou ženou pochá-
zející z New York City, která byla hlavní družičkou na svatbě 
své nejlepší kamarádky z vysoké školy, Lily Wittenbornové. 
Nastávající nevěsta je nervózní a raději se obrací s žádostí o 
pomoc na svoji první družičku než na svoji matku. Ann stojí 
po boku své přítelkyně, avšak je blízko i jejímu nespoutané-
mu bratru Buddymu. V Ann se však probudí neočekávané 
city, když potká jednoho ze svatebních hostů – Harrise Arde-
na, dlouholetého a důvěrného přítele Wittenbornových. Lás-
ka k Harrisovi změní Ann celý její život a také životy jejích 
dcer… navždy.

Poslední vlak 
Der Letzte Zug / Německo, ČR 2007 / 123 min. /od 12 let / dabing / 70 Kč
Režie: JOSEPH VILSMAIER, DANA VÁVROVÁ / Hrají: Gedeon Burkhard, 
Sibel Kekilli, Juraj Kukura, Nina Divíšková, Vojta Kotek ad.
Příběh židovské ženy. Berlín 1943. Židovská otázka se blíží 
ke svému konečnému řešení a nacisté se rozhodnou odvézt 
zbývající židovské obyvatelstvo z Berlína. Zbývá jich sedm-
desát tisíc. V průběhu celého jara jsou večer co večer odvle-
čeny celé rodiny, starci, děti, kdokoliv. Do posledního vlaku 
složeného z dobytčáků je nasázeno 688 lidí. Mezi nimi i slav-
ný boxer Neumann, kabaretiér Noschik, šestáctiletá Ruth a 
další. Ti všichni si záhy uvědomí, že jejich cesta skončí v Osvě-
timi, kam všechny transporty směřují. Boj o život však začíná 
již v přecpaných vagónech. Je vedro a není voda, hysterie se 
stupňuje a během několika dnů začnou přibývat mrtví. Jedi-
nou možností záchrany je útěk. Film Poslední vlak úspěšné-
ho režiséra Josepha Vilsmaiera (Stalingrad) a jeho ženy Dany 
Vávrové má za sebou projekce na festivalech v Berlíně, Kar-
lových Varech a dobře si vedl i v německé distribuci. Film 
se natáčel v České republice a v hlavních i vedlejších rolích 
se tak objeví známé tváře Juraje Kukury, Stanislava Zindul-
ky, Niny Divíškové nebo Vojty Kotka. Z německých herců ve 
filmu exceluje Gedeon Burghard známý například ze seriálů 
Komisař Rex, Kobra 11 nebo z česko-německého Náhrdelní-
ku.

Venuše
Venus / Velká Británie 2007 / 95 min. / od 12 let / 70  Kč
Režie: ROGER MICHELL / Hrají: Peter O‘Toole, Leslie Phillips, Jodie 
Whittaker, Vanessa Redgrave ad.
Láska kvete v každém věku. Maurice (Peter O‘Toole) je stár-
noucím, ale stále slavným hercem. O jeho nejlepšího pří-
tele Iana (Leslie Phillips) se začne starat jeho praneteř Jes-
sie (Jodie Whittaker) a požitkář Maurice v ní najde zalíbe-
ní. Jessie je od začátku velmi odmítavá, na druhou stranu jí 
imponuje Mauricův životní úspěch a jeho šarm. Po návště-
vě Národní galerie, kde oba shlédnou slavný Velazquezův 
obraz Venuše, se Maurice rozhodne přemluvit Jessie, aby 
stála modelem pro studenty malířství. Je to i proto, že by 
se na ni rád podíval. To však rozběhne celou řadu nečeka-
ných kiksů a událostí, jenž oba aktéry hluboce pozname-
nají. V tom dobrém slova smyslu. Ovšem čas nezadržitel-
ně běží. Jeden z nejlepších britských filmů poslední doby 
vynesl svým tvůrcům řadu nominací na prestižní filmo-

Naše tipy 
Hvězdný prach   
čtvrtek 1. 11. - neděle 4. 11.
Ten příběh začíná pádem hvězdy. Není se ostatně čemu 
divit, když se na jeho vzniku tolik hvězd podílelo. 

Poslední vlak  
sobota 10. 11. - neděle 11. 11.
Do posledního vlaku je nasázeno 688 lidí. Ti všichni si 
záhy uvědomí, že jejich cesta skončí v Osvětimi. Boj o 
život však začíná již v přecpaných vagónech.

Venuše
pondělí 12. 11. - středa 14. 11.
Příběh postavený na lehké ironii a nepatetickém profilu 
stárnoucího muže. V hlavní roli vynikající Peter O‘Toole.

Visací zámek + El Chorro
pátek  16. 11. klub Mír
25 let trvání punkové legendy s místní partou v roli před-
skokana a sbírkovou akcí visacích zámků.

1. čt 16.00 Okno do dvora - USA 1954 / 112 min. / od 15 let / titulky / na průkazku ZF zdarma Zlatý fond

18.15 Hvězdný prach – USA, Velká Británie 2007 / 128 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč

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

2. pá 17.30 Hvězdný prach – USA, Velká Británie 2007 / 128 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč

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

20.30 Bassta fidli vol. 10: Rootz‘n‘Future (Praha) – 70 Kč / klub Mír Party

3. so 15.30 Hvězdný prach – USA, Velká Británie 2007 / 128 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč

17.45 Hvězdný prach – USA, Velká Británie 2007 / 128 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč

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

4. ne 14.30 Bramborové piškvorky – Výroba bramborových razítek a následná hra piškvorek Malovásek

15.30 Hvězdný prach – USA, Velká Británie 2007 / 128 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 65, 75 Kč Bijásek

17.45 Hvězdný prach – USA, Velká Británie 2007 / 128 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč

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

5. po nehrajeme
6. út 18.00 Ten co odešel - Wendersova raná léta – SRN 2006 / 100 min. / přístupný / titulky / 45, 55 Kč ART

20.00 Americký přítel – Francie, Západní Německo 1977 / 127 min. / přístupný / titulky / 45, 55 Kč ART

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

18.00 Lisabonský příběh – SRN, Portugalsko / 100 min. / přístupný / titulky / 45, 55 Kč ART

20.00 Import / Export – Rakousko 2006 / 135 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 50, 60 Kč ART

8. čt 16.00 Osud člověka + úvod Galina Kopaněva - SSSR 1959 / 103 min. / titulky / na průkazku ZF zdarma Zlatý fond

20.00 Ten večer – USA 2007 / 117 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč 

9. pá 17.30 Ten večer – USA 2007 / 117 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Ten večer – USA 2007 / 117 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

10. so 17.30 Ten večer – USA 2007 / 117 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Poslední vlak – Německo 2007 / 123 min. /od 12 let / dabing / 60, 70 Kč ART

20.00 Vitus – Švýcarsko 2006 / 120 min. / přístupný / titulky / 45, 55 Kč / Hvězdička ART

11. ne 14.30 Textilní koláž – Tvorba obrázků z kousků látky lepených na papír Malovásek

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

17.30 Poslední vlak – Německo 2007 / 123 min. /od 12 let / dabing / 70 Kč 

20.00 Ten večer – USA 2007 / 117 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč 

20.00 Čtyři minuty – Německo 2006 / 112 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč / Hvězdička ART

12. po 20.00 Venuše – Velká Británie 2007 / 95 min. / od 12 let / 70 Kč

13. út 17.30 Neznámá – Itálie 2006 / 118 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Venuše – Velká Británie 2007 / 95 min. / od 12 let / 60, 70 Kč ART

14. st 15.30 Mach a Šebestová – ČSSR 1986 / 100 min. / přístupný / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Venuše – Velká Británie 2007 / 95 min. / od 12 let / 70 Kč

20.00 Neznámá – Itálie 2006 / 118 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč ART

15. čt 16.00 Život Briana +bonusy skupiny Monty Python – VB 1979 / 94 min. / od 15 let / tit. / zdarma na průkaz ZF, 50 Kč Zlatý fond

18.00 Království – USA 2007 / 110 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Mé druhé já – USA 2007 / 122 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

16. pá 15.30 Ratatouille – USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 65 Kč

17.30 Mé druhé já – USA 2007 / 122 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

20.00 Království – USA 2007 / 110 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.30 Visací zámek – 25 let + support: El Chorro – 130, 150 Kč / klub Mír Koncert

17. so 15.30 Ratatouille – USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 65 Kč

17.30 Království – USA 2007 / 110 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Mé druhé já – USA 2007 / 122 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

18. ne 14.30 Zářivé listy – Barvené listy obtisknuté na papír Malovásek

15.30 Ratatouille – USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 55, 65 Kč Bijásek

17.30 Mé druhé já – USA 2007 / 122 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč 

20.00 Království – USA 2007 / 110 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

19. po nehrajeme
20. út 17.30 Sněhový dort – Velká Británie, Kanada 2006 / 112 min. / přístupný / titulky / 70 Kč 

filmové premiéry a novinky



Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Ten co odešel - 
Wendersova raná 
léta 
úterý 6.11. 
18.00 hod.
Von einem der auszog 

- Wim Wenders‘ frühe Jah-
re / SRN 2006 / 100 min. / 
přístupný / titulky / 45, 
55 Kč
Režie: MARCEL WEHN / Scé-
nář: Marcel Wehn / Kame-
ra: Sarah Rotter / Střih: 
Dorothee Broeckelmann 
/ Hudba: Can Erdogan / 
Hrají: Wim Wenders, Dona-
ta Wenders, Bruno Ganz, 
Heinz Badewitz ad.
Portrét absolventa 
Filmové akademie 
v Ludwigsburgu o 
raných životních i 
tvůrčích letech Wima Wenderse. Dokumentární snímek 
Marcela Wehna se vydává po stopách jedné z život-
ních etap Wima Wenderse, přičemž se soustřeďuje na 
jeho život do roku 1977, kdy po mezinárodním úspě-
chu s filmem Americký přítel odchází do USA. V rozho-
vorech s Wimem Wendersem osobně, ale i s jeho něko-
lika důležitými přáteli, líčí Wehn obsáhlý obraz Wender-
sova počátečního vývoje. Na jedné straně popisuje jeho 
dětství v Oberhausenu, dobu, kterou strávil jako malíř 
v Paříži a konečně jeho studentská léta na tenkrát prá-
vě otevřené Filmové akademii v Mnichově. Na druhé 
straně zde mluví o stále se opakujících tématech, kte-
rá se objevují ve Wendersových filmech, jako jsou hle-
dání identity, osamělost, přátelství a komunikace. Tyto 
obrazy doplňují úryvky z Wendersových raných filmů. 
Portrét absolventa Filmové akademie v Ludwigsbur-
gu zveřejňuje s velkou obezřetností a precizním způ-
sobem vyprávění nepřehlédnutelné souvislosti mezi 
autobiografičností a Wendersovým filmařským dílem. 
Bez patosu, ale s důrazem na detail, vypráví Wenders 
o tom, jak jej to až hypnoticky stále více táhlo k filmu. 

Americký přítel 
 
úterý 6. 11. 
20.00 hod. 
Der Amerikanische 
Freund / Francie, Západ-
ní Německo 1977 / 127 
min. / přístupný / titulky 
/ 45, 55 Kč
Režie: WIM WENDERS / Scé-
nář: Wim Wenders / Kame-
ra: Robby Müller / Hudba: 
Jürgen Knieper / Hrají: 
Dennis Hopper, Bruno Ganz, 
Nicholas Ray, Samuel Fuller, 
Jean Eustache, Lou Castel, 
Wim Wenders ad.
Netradiční thriller z 
dílny Wima Wender-
se. Jonathan Zimmer-
mann (Bruno Ganz) je 
klidný, šťastně ženatý 
třicátník, který ve své 
dílně v hamburském 
přístavě vyrábí rámy 
na obrazy. Trpí však těžkou, prozatím nepojmenovanou 
nemocí. Jednoho dne se u něj objeví Francouz Raoul 

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

Koncerty

Výstavy

Podzim bude ve znamení německy mluve-
ných filmů a XIII. semináře britského filmu
Na začátek listopadu jsme pod názvem UH Der film připravili neoficiální ozvěny Festivalu německy mluvluvených filmů - Der film. Od 
úterý 6.11. do neděle 11.11. tak budete mít možnost vidět (v rámci ARTu) dokument o začátcích režiséra Wima Wenderse Ten co 
odešel - Wendersova raná léta. Wendersovu tvorbu následně přiblíží Americký přítel a Lisabonský příběh, po nichž přijde na řadu temný 
a syrový obraz života v Evropě v rakouském titulu Import/Export, na nějž atmosférou naváže německo-české válečné drama 
Poslední vlak. Temnotu pak rozežene geniální Vitus, nejlepší švýcarský film loňského roku. Celou přehlídku uzavírá drama z 
ženské věznice Čtyři minuty. Upozornit musíme také na 13. ročník Semináře britského filmu (www.britskyseminar.cz), který pořádáme 
v termínu 29.11.-2.12. v kinech Hvězda a Mír. Hlavním tématem je letos Britská literatura v britském filmu. V rámci akreditace lze 
využít nejrůznější slevy a výhody. Zůstává také možnost zakoupení jednotlivých lístků na veřejná představení za cenu 70 Kč 
(členové ARTu jen za 50 Kč). Pokud Vás zajímá britská literatura a film, láká Projekt 100 - 2008 v předpremiéře, kvalitní kinolek-
toráty a zajímaví hosté, pak s akreditací rozhodně neváhejte.;-)

40 let kina Hvězda 
13.10. - 3.12. kino Hvězda - foyer 
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. 

 

Evžen Sobek:  
Anglie v nás

29.11. - 31.12. kino Hvězda - sál, schody 
Výstava Sobkových fotografií zachycuje atmosfé-
ru běžných anglických dní v životě Čechů, kteří 
kromě shánění výdělku řeší i dilema emigrace nebo 
návratu. Jeho snímky však představují i další cizince, 
kterými se to v Anglii dnes jen hemží. Jeho soubor 
je samostatným celkem, vypovídajícím o současné 
Anglii, o způsobu života i myšlení Britů a hlavně o 
nelehké pozici našinců, kteří se v této cizí zemi snaží 
začínat znovu od nuly. 

Venuše
úterý 13. 11. 
20.00 hod. 
Venus / Velká Británie 
2007 / 95 min. / od 12 let 
/ 60, 70 Kč
Režie: ROGER MICHELL / 
Scénář: Hanif Kureishi / 
Kamera: Haris Zambar-
loukos / Hudba: David 
Arnold, Corinne Bailey / 
Hrají: Peter O‘Toole, Leslie 
Phillips, Jodie Whittaker, 
Vanessa Redgrave ad.  
Láska kvete v každém 
věku. Maurice (Peter 
O‘Toole) je stárnou-
cím, ale stále slavným 
hercem. O jeho nejlepšího přítele Iana (Leslie Phillips) 
se začne starat jeho praneteř Jessie (Jodie Whittaker) a 
požitkář Maurice v ní najde zalíbení. Jessie je od začátku 
velmi odmítavá, na druhou stranu jí imponuje Mauricův 
životní úspěch a jeho šarm. Po návštěvě Národní galerie, 
kde oba shlédnou slavný Velazquezův obraz Venuše, se 
Maurice rozhodne přemluvit Jessie, aby stála modelem 
pro studenty malířství. Je to i proto, že by se na ni rád 
podíval. To však rozběhne celou řadu nečekaných kik-
sů a událostí, jenž oba aktéry hluboce poznamenají. V 
tom dobrém slova smyslu. Ovšem čas nezadržitelně běží. 
Jeden z nejlepších britských filmů poslední doby vynesl 
svým tvůrcům řadu nominací na prestižní filmové ceny 
včetně Zlatých Glóbů a Oscara. Má také pozoruhodně 
dobré kritiky i hodnocení diváků na různých webových 
stránkách. Režisér Michell si totiž nejen vybral velmi pro-
fesionální a výrazné herecké osobnosti, ale postavil svůj 
příběh na lehké ironii a nepatetickém profilu stárnoucí-
ho muže. Sympatický Peter O‘Toole tak vypráví vlastně 
svůj životní příběh a nadšeně si vychutnává roli šťast-
ného, velkorysého muže, který má stále co říct. Film byl 
uveden v mnoha evropských zemích a vždy se setkal s 
mimořádně kladným přijetím u diváků. 

Neznámá    
středa 14. 11. 
20.00 hod.
La Sconosciuta / Itálie 
2006 / 118 min. / od 15 let /  
titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
Režie: GIUSEPPE TORNATO-
RE / Scénář: Giuseppe Tor-
natore, Massimo de Rita / 
Kamera: Fabio Zamarion 
/ Hudba: Ennio Morricone 
/ Hrají: Xenia Rappoport, 
Michele Placido, Claudia 
Gerini, Margherita Buy, 
Pierfrancesco Favino ad.
Příběh mladé Ukrajinky žijící v italském městě brzy odha-
lí její smutnou minulost plnou násilí a ponižování. Ve sna-
ze dosáhnout svých snů se snaží za každou cenu, legální 
či nelegální, dostat práci. Stane se domácí hospodyní v 
bohaté rodině a stále více se jí rodina, zvláště malá hol-
čička trpící neurologickou nemocí, stává bližší. Ale jed-
noho dne přichází někdo z její minulosti a přináší nové 
zlo a násilí.

Podivuhodný příběh průměrného 
člověka, jenž znejistěn těžkou nemo-
cí a sveden velkou sumou peněz 
upadne do neprostupného labyrintu 
vražedných intrik. Psychothriller 
zdařile kombinovaný s road-movie, 
která nás provádí džunglí Hambur-
ku, Paříže a New Yorku. Řemeslně 
zručná sbírka odkazů na díla klasiků 
filmového thrilleru, kteří si tu zahráli 
i drobné gangsterké roličky. V hlav-
ních rolích herci naprosto rozdílných 
typů: Bruno Ganz a Dennis Hopper. Z 
Hopperovy evropské herecké anabá-
ze zřejmě nejlepší výkon.
Pohrobek - www.csfd.cz

 
Pro tento koncert vyhlašujeme sbírku visacích zámků u vstupu na 
koncert a soutěž v co nejlepším stylovém kostýmu ála visací zámek 
(nebo Visací zámek). Nejlepší výtvory a největší počet odevzdaných 
visacích zámků od jedné osoby oceníme. Podpořte nás a společně s 
námi se pokuste o co největší sběr visacích zámků během jednoho 
večera a o zápis do Mírové knihy rekordů! 

Připravujeme: 12.12. Marta Kubišová - vánoční 
koncert (kino Hvězda). Předprodej zahájen.

Visací zámek:
25 let kapely  
+ El Chorro 
 
pátek 16.11. 20.30                          klub Mír  
vstupné 130, 150 Kč       
Visací zámek slaví 25 let! Pražská kapela Visací 
zámek, proslavená energickým punkovým neumě-
telstvím, zlidovělými texty i vskutku mystifikačním 
vznikem, to zcela nenápadně dokázala. A protože 
definitivně vstupuje do druhého čtvrtstoletí své 
existence, má více než pádný důvod k nezapome-
nutelné oslavě. Tou se stane letošní podzimní turné, 
které rozvibruje pódia v celé republice a rozhýbe 
hudební klubové dění. Dle průzkumu mezi hudeb-
ními publicisty je výdrž 25 let v jediné nezměněné 
sestavě (ing. Vladimír Šťástka (bg), ing. Michal Pixa (g), 
ing. Jan Haubert (voc), ing. Jiří Pátek (dr) a ing. Ivan Rut 
(g) ) ve světovém hudebním dění naprosto ojedinělá 
a hudební novináři jmenovali jedinou kapelu, které 
se něco takového podařilo – U2. Jako předkapela 
se představí kultovní hradišťské nepojmenovatelné 
seskupení El Chorro. 
www.visaci.cz 

Ukrajině, kde se potácela mezi bídně placeným zaměst-
náním a poskytováním sexuálních služeb přes internet, 
utíká Olga do Vídně. Zde ale brzy zjišťuje, že bez občan-
ství se osudu opovrhovaného psance nezbaví. Na rozdíl 
od Olgy, která doufá, že se vrátí domů s penězi, aby se 
postarala o své dítě, je Paul se svým siláctvím, zastírajícím 
nedostatek sebedůvěry a vůle, typický produkt kapitalis-
tického zbožnění úspěchu.

Poslední vlak    
sobota 10. 11. 
20.00 hod.
Der Letzte Zug / SRN 2007 
/ 123 min. /od 12 let / 
dabing / 60, 70  Kč
Režie: JOSEPH VILSMAIER, 
DANA VÁVROVÁ / Scénář: 
Stephen Glantz / Kamera: 
Joseph Vilsmaier / Hudba: 
Christian Heyne / Hrají: 
Gedeon Burkhard, Sibel 
Kekilli, Juraj Kukura, Nina 
Divíšková, Vojta Kotek ad. 
Film Poslední vlak 
úspěšného režiséra 
Josepha Vilsmaiera 
(Stalingrad) a jeho 
ženy Dany Vávro-
vé má za sebou projekce na festivalech v Berlíně, Karlo-
vých Varech a dobře si vedl i v německé distribuci. Film 
se natáčel v České republice a v hlavních i vedlejších 
rolích se tak objeví známé tváře Juraje Kukury, Stanisla-
va Zindulky, Niny Divíškové nebo Vojty Kotka. Z němec-
kých herců ve filmu exceluje Gedeon Burghard známý 
například ze seriálů Komisař Rex, Kobra 11 nebo z čes-
ko-německého Náhrdelníku. Sibel Kekilli pak čeští diváci 
znají jako hlavní hrdinku filmu Proti zdi. Válečná témata 
se v německé kinematografii stále vracejí. Někdy je to 
skandál, někdy zklamání. Poslední vlak patří k těm fil-
mům, které se nesnaží ukázat velké dějiny, ale vracejí se k 
dramatickým osudům bezbranných, kteří jen díky svému 
původu ztratili status lidí. Film je napínavým příběhem 
o lidech, kteří tváří v tvář smrti musejí jednat a nemají 
se kam obrátit pro pomoc. Síla filmu spočívá především 
ve skvělých hereckých výkonech, napínavé atmosféře a 
hlavně historické věrnosti a důkladnosti.
 

Vitus    
sobota 10. 11. 
20.00 hod. (*)
 Švýcarsko 2006 / 120 min. 
/ přístupný / titulky / 45, 
55 Kč
Režie: FREDI M. MURER / 
Scénář: Peter Luisi, Fredi 
M. Murer, Lukas B. Suter / 
Kamera: Pio Corradi / Hud-
ba: Mario Beretta / Hra-
jí: Teo Gheorghiu, Bruno 
Ganz, Julika Jenkins, Urs 
Jucker, Fabrizio Borsani ad.
Vitus je chlapec, kte-
rý vypadá, jako by 
pocházel z jiné pla-
nety: má sluch jako 
netopýr, hraje na kla-
vír jako virtuóz, od 
pěti let studuje vše-
možné encyklope-
die a diriguje orches-
tr. Není tedy divu, že 
jeho rodiče mu začínají předvídat skvělou budoucnost. 
Chtějí, aby se Vitus stal klavíristou. Nicméně zázračné 
dítě sní o létání a o normálním dětství. Nakonec – až 
na jedno dramatické zaváhání – Vitus poznává kouzlo 
skromného života a jeho opravdových hodnot. Ocenění: 
Nejlepší švýcarský film roku 2006, švýcarský zástupce v nomina-
cích na Oscary 2006.

Čtyři minuty    
neděle 11. 11. 
20.00 hod. (*) 
Vier Minuten / Německo 
2006 / 112 min. / od 12 let 
/ titulky / 60, 70 Kč
Režie: CHRIS KRAUS / Scé-
nář: Chris Kraus / Kamera: 
Judith Kaufmann / Hud-
ba: Annette Focks / Hrají: 
Monica Bleibtreu, Han-
nah Herzsprung, Sven Pip-
pig, Richy Müller, Jasmin 
Tabatabai, Stefan Kurt ad.
Psychologické dra-
ma z ženské vězni-
ce. Jenny je mladá, 
ale její život skon-
čil. Někoho zabila. A 
udělala by to znovu. 
Skrytá za svou nepro-
niknutelnou maskou, 
má Jenny nesmírný hudební talent. Když 80 letá učitel-
ka piana Traude Krüger odhalí děsivé dívčino tajemství, 
její brutalitu a její sny, rozhodne se jí pomoci. Chce v ní 
znovu vzkřísit zájem o hudbu… a také o život. Své vítěz-
né tažení snímek zahájil na festivalu v Šanghaji, kde byl uveden v 
premiéře a získal zde hlavní cenu. Následně byly obě hlavní před-
stavitelky několikrát oceněny na festivalech, mimo jiné získaly obě 
Německou filmovou cenu za hlavní a vedlejší roli, zároveň snímek 
Čtyři minuty získal hlavní cenu za nejlepší hraný film.

Minot (Gérard Blain) a učiní mu nečekanou nabídku: za 
čtvrt miliónu marek má v Paříži zabít nebezečného mafián-
ského vraha. Jonathan je šokován: kdo řekl Minotovi o jeho 
nemoci? Vězí za tím tajemný Američan Tom Ripley (Dennis 
Hopper), který se od jisté chvíle o Jonathana též zajímá? 
Podle románu Patricie Highsmith. 

Lisabonský příběh   
středa 7. 11. 
18.00 hod.
Lisbon Story / SRN, Portu-
galsko 1994 / 100 min. / pří-
stupný / titulky / 45, 55 Kč
Režie: WIM WENDERS / Scé-
nář: Wim Wenders / Kamera: 
Lisa Rinzler / Hudba: Jürgen 
Knieper, Madredeus / Hra-
jí: Rudiger Vogler, Patrick 
Bauchau, Teresa Salgueir, 
Vasco Sequiera, Canto E Cas-
to, Viriato José, Da Silva ad.
Zvukař Phillip Winter 
přijíždí do Lisabonu, 
aby se svým přítelem, 
režisérem Friedrichem 
Monroem, dokončil 
jeho film. Cestou se 
opozdí a Friedricha 
nemůže nikde nalézt. 
Jakoby se po něm zem 
slehla. V jeho pokoji ale nalezne natočený film a tak se roz-
hodne na vlastní pěst nahrát potřebné zvuky. Další dva 
týdny jsou naplněny prací, usilovným pátráním po příteli 
a celou řadou příhod, které při tom zažije. Wim Wenders 
pracoval v Lisabonu již dvakrát (Stav věcí, Až na konec svě-
ta) a přiznává se k fascinaci tímto městem. Proto velice rád 
přijal nabídku, aby o něm natočil film, a to u příležitosti 
vyhlášení Lisabonu hlavním kulturním městem Evropy pro 
rok 1994. Původně mělo jít o dokument. Wenders se však 
později rozhodl zpracovat téma způsobem sobě vlast-
ním. Vznikl tak Lisabonský příběh, film o tajemném starém 
městě, film o filmu a zároveň film-meditace, který místy 
překvapí i jemným humorem. Podmanivou atmosféru sta-
rého Lisabonu výrazně podtrhují nádherné písně skupiny 
Madredeus.
 
 

Import / Export   
středa 7. 11. 
20.00 hod.
Rakousko 2006 / 135 min. / 
od 15 let / titulky / ŠÚ / 50, 
60 Kč
Režie: ULRICH SEIDL / Scé-
nář: Ulrich Seidl, Veronika 
Franz / Kamera: Ed Lach-
man asc, Wolfgang Thaler / 
Hrají: Ekateryna Rak, Paul 
Hofmann, Michael Thomas, 
Maria Hofstätter, Georg 
Friedrich, Natalija Barano-
va, Natalja Epureanu, Petra 
Morzé, Dirk Stermann, Erich 
Finsches ad.
Ve svém druhém hra-
ném filmu objevuje 
Ulrich Seidl paralely mezi mladou Ukrajinkou Olgou, která 
najde práci v bohatém Rakousku, a mladým Rakušanem 
Paulem, který se svým otčímem odjíždí na Ukrajinu mon-
tovat automaty na bonbony do zchátralých městských 
čtvrtí. Jak na východě, tak na západě vidí autor stejně osa-
mělé, stejně bezradné jedince. Před ubohostí existence na 

 Zasněná story člověka osudově 
zasaženého fenoménem filmu. 
Stárnoucí zvukař (Rudiger Vogler) 
hledá v portugalské metropoli svého 
přítele-režiséra, na jehož naléhavou 
prosbu přijel. Neturistická a nekaší-
rovaná vizitka Lisabonu je zprostřed-
kována s akcentem na zvukovou 
stopu (vyzdvihnout je nutno takřka 
hypnotickou hudbu skupiny Madre-
deus). Okouzlující portrét města jako 
živého organismu, existujícího nezá-
visle na jeho obyvatelích.   
www.derfilm.cz

Bramborové 
piškvorky 
neděle 4. 11. 14.30 hod.  
Výroba bramborových razítek a následná hra 
piškvorek.  

Hvězdný prach 
neděle 4. 11. 15.30 hod. 
USA, VB 2007 / 127 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 65, 75 Kč   
Režie: MATTHEW VAUGHN / Hrají: Charlie Cox, Claire Danes, 
Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Sienna Miller ad. 

Ten příběh začíná pádem hvězdy. Říká se, že když 
padá hvězda, měl by si člověk něco přát a ono se 
mu to splní. Tristan Thorne je prosťáček z anglické 
vísky Zeď (příhodně pojmenované podle kamenné-
ho valu, který ji obklopuje a chrání před paralelním 
světem za jejími hranicemi). Miluje místní krasavici 
Victorii a to tak, že je pro ni schopen čehokoliv. 
Třeba výpravy do zapovězeného světa za zdí, odkud 
jí hodlá přinést spadlou hvězdu. . 
 

Spláchnutej 
 
st. 7. 11., ne. 11.11. 15.30 hod.  
VB 2006 / 86 min. / přístupný / animovaný / dabing / 25, 35 Kč   
Režie: DAVID BOWERS, SAM FELL / V českém znění: Zbyšek Pan-
tůček, Tereza Bebarová, Martin Zahálka, Lukáš Hlavica, Pavel 
Soukup, Bohdan Tůma ad. 
Roddy je trochu snobský myšák z lepší společnosti, 
který se nešťastnou náhodou ocitne v odpadním 
potrubí, které vede do drsného světa, v němž 
nepřežije každý, a obzvlášť ne taková bábovka. 
Roddy naštěstí potkává myší Amazonku Ritu, která 
mu pomůže postavit se znovu na nohy a nakonec i 
stát se hrdinou. 
 

Textilní koláž
neděle 11. 11. 14.30 hod.  
Tvorba obrázků z kousků látky lepených na papír.

 

Mach a Šebestová
středa 14. 11. 15.30 hod. 
ČSSR 1977 - 1984 / 63 min. / přístupný / 25, 35 Kč  
Režie a scénář: ADOLF BORN, JAROSLAV DOUBRAVA, MILOŠ 
MACOUREK / Výtvarník: Adolf Born / Hlas: Petr Nárožný 

Pásmo animovaných pohádek populární dvojice: 
O utrženém sluchátku, Páni tvorstva, Kropáček má angínu, 
Oběť pro kamaráda, Policejní pes, Vzorné chování, Jak Mach a 
Šebestová hlídali děti, Ukradené sluchátko.

Prémie ZF z dílny  
mistra napětí:  
Okno do dvora 
čtvrtek 1. 11. 
16.00 hod.
 USA 1954 / 112 min. / od 
15 let / titulky / zdarma jen 
na průkazku ZF
Režie: ALFRED HITCHCOCK / 
Scénář: John Michael Hayes 
/ Kamera: Robert Burks / 
Hudba: Franz Waxman / 
Hrají: James Stewart, Gra-
ce Kelly, Wendell Corey, 
Thelma Ritter, Raymond 
Burr, Judith Evelyn, Ross 
Bagdasarian, Georgine 
Darcy, Irene Winston, Mar-
la English ad.
Snad žádný z Hitch-
cockových filmů není 
větším důkazem o jeho 
filmovém mistrovství 
a citu pro napětí než 
právě Okno do dvora. 
Fotograf J. B. Jeff Jeff-
ries (James Stewart) je kvůli zlomené noze odkázán na 
kolečkové křeslo. Jeho společníkem se v dlouhých chvílích 
stane okno vedoucí přímo do dvora, odkud má Jeff výhled 
do bytů svých sousedů. Sledování osudů nájemníků z pro-
tějšího domu ho pohltí natolik, že začne podezřívat jed-
noho z nich z vraždy své manželky. Jeffries se spolu se 
svou elegantní přítelkyní (Grace Kelly) pustí do odhalování 
zapeklitě složitého řetězce událostí vedoucích k senzační-
mu a strhujícímu konci. Okno do dvora se stalo naprostým 
trhákem: film, který stál milión dolarů, vydělal od svého 
uvedení v srpnu 1954 do května 1956 desetinásobek! Roli 
hudebního skladatele z protějšího bytu si zahrál skutečný 
skladatel Ross Bagdasarian. Dvě z dívek ve scéně z večírku 
si zahrály budoucí hvězdy Kathryn Grant a Marla English. 
Všimněte si i samotného Alfreda Hitchcocka s broží v té 
samé scéně. Ocenění: film získal Oscara ve čtyřech kategoriích: 
za nejlepší režii, scénář, kameru a zvuk a jeho následná četná diva-
delní uvedení také sklidila obrovský divácký úspěch. 

 

Prémie ZF v návaznosti  
na Seminář ruského filmu:
Osud člověka 
+ úvod Galina 
Kopaněva
čtvrtek 8. 11. 
16.00 hod.
SSSR 1959 / 103 min. / titul-
ky / zdarma jen na průkaz-
ku ZF
Režie: SERGEJ BONDARČUK 
/ Scénář: Jurij Lukin, Fjodor 
Šachmagonov / Kamera: 
Vladimir Monachov / Hrají: 
Sergej Bondarčuk, Zinai-
da Kirijenko, Pavel Volkov, 
Anatolij Čemodurov, Anato-
lij Kuzněcov, Pjotr Savin ad.
Je první poválečné jaro. 
Šofér Andrej Sokolov 
vzpomíná. Jeho příběh 
je příběhem muže, kte-
rý prošel všemi váleč-
nými tragédiemi: šel 
na frontu, byl zatčen, 
mučen, první pokus o 
útěk se mu nezdařil, a 
když se konečně dostal domů, zjistil, že manželka i děti 
zahynuly. Naději do nového života mu vnese malý siro-
tek Váňa, s nímž se setká na jedné ze svých pojížděk. Osud 
člověka vznikl na základě stejnojmenné novely Michaila 
Šolochova. Byl jedním z prvních filmů, které se vyrovná-
valy s problémem sovětských vojáků, kteří za války padli 
do zajetí. Ještě mnoho let poté byli pokládáni za zrádce 
a jejich utrpení zůstávalo tabu. (Nejdůsledněji se tímto 
tématem zabývalo Čuchrajovo Čisté nebe, které vzniklo až 
o dva roky později.) Pro Bondarčuka znamenal Osud člově-
ka další velký úspěch v jeho strmé kariéře, pozoruhodnější 
o to více, že se jednalo o režijní debut. Film uvede významná 
znalkyně ruského a středoevropského filmu Galina Kopaněva. Ta je v 
současné době docentkou na katedře filmové vědy FF UK Praha, exter-
ně přednáší na FAMU, spolupracuje s MFF v Karlových Varech (program 
Na východ od západu), LFŠ v Uh.Hradišti ad. Dále se věnuje publikační 
a lektorské činnosti, je členkou Syndikátu novinářů a FITESu.

Život Briana + 
bonusy skupiny 
Monty Python  
čtvrtek 15. 11. 
16.00 hod.
Velká Británie 1979 / 94 
min. / od 15 let / titulky 
/ zdarma na průkazku ZF,  
50 Kč
Režie: TERRY JONES / Scé-
nář: G.Chapman, J.Cleese, 
T.Gilliam, E.Idle, T.Jones, 
M.Palin / Kamera: Peter 
Biziou / Hudba: Geoffrey 
Burgon / Hrají: Terry Jones, 
Graham Chapman, Michael 
Palin, John Cleese, Eric Idle, 
Terry Gilliam, Ken Colley, 
Gwen Taylorová ad.
Krátce po „znesvě-
cení“ artušovské pověsti ve filmu Monty Python and the 
Holy Grail (1974, Monty Python a Sv. Grál; r. Terry Gilliam, 
Terry Jones) se proslulá britská komediální skupina vrh-
la s poťouchlou radostí na téma ještě více tabuizované a 
kontroverzní. Vinou finančních problémů byl však snímek 
dokončen až v roce 1979. Biblická fraška o nedobrovol-
ném „Mesiášovi“, který je omylem již od narození považo-
ván za Spasitele (ačkoli pro takovou roli nemá sebemen-
ší předpoklady) a který také ve třiatřiceti letech skončí na 
kříži, načrtává absurdně rozvernou a přidrzlou paralelu ke 
Kristovu životnímu osudu. Excentrická satira si však nedělá 
bezuzdnou legraci ze života skutečného Ježíše (ten se ve 
filmu objeví pouze v jedné scéně, v níž káže na hoře), ale 
ze života člověka, jenž se sice narodil ve stejný den v Bet-
lémě, ale v nesprávné stáji, a jenž byl „paralelně“ lapen do 
víru podobných událostí jako Kristus. Navzdory tomu sní-
mek vyprovokoval bouřlivou reakci mnoha křesťanských 
i židovských náboženských spolků, které film obviňovaly 
z rouhačství a z kacířství. Život Briana se však právě tako-
vému náboženskému fanatismu a davové hysterii krutě 
vysmívá. Ještě jízlivěji se pošklebuje „radikálním“ politic-
kým ideologiím, schovávajícím se za prázdnými revoluční-
mi hesly a za směšným politikařením.

Dvě hodiny odehrávající se prakticky 
na jednom místě. Dvě hodiny vizuál-
ního zážitku a originálně rozehrané-
ho scénáře. Alfred Hitchcock ze svých 
nápaditých námětů vždy dokázal 
vytěžit naprosté maximum. Postup-
ným plynutím minut zvyšuje inten-
zitu napětí, které vrcholí v jedné z 
posledních scén. Nejvyšší předností 
tohoto filmu zůstává kamera, která 
svým „voyeurským“ postojem hledí 
do života ostatních nájemníků. Jed-
noznačně jeden z vrcholných zážitků 
v Hitchcockově tvorbě.
Dwi – www.csfd.cz

Něco tak zábavného se vidí skuteč-
ně málokdy. Přitom to v žádném 
případě není zábava „za každou 
cenu“, naopak, jde o velmi inteli-
gentní humor, ale tím byli konec-
konců Monty Pythoni známí vždycky. 
Výborní herci, spousta jedinečných 
hlášek a gagů
Radyo– www.csfd.cz

Dokument hledá paralely mezi 
režisérovou ranou tvorbou a jeho 
životem. Spolu s Wendersem se 
vydáme napříč časem na cestu do 
Paříže - místa, kde se Wim Wenders 
rozhodl pro režisérství. Wenders 
zavzpomíná na mnohá vítězství i 
prohry z dob filmových studií a mno-
hé se o jeho filmech dozvíme také od 
kolegů z filmové branže.
http://senef.net

Díky ruční kameře a uvěřitelným 
hercům, mezi nimiž poznáte i Juraje 
Kukuru či Vojtěcha Kotka, budete 
mít občas pocit, že se vezete přímo s 
nimi. Jedinou úlevou jsou úniky do 
vzpomínek, kdy se zlomené postavy 
na chvíli vracejí do doby, kdy se ještě 
smály. O to smutnější je pak návrat 
do strašné reality.
Ilona Francková – www.premiere.cz

Filmové premiéry
15.11.– 18.11. Království  

USA 2007 / Režie: PETER BERG  
15.11.– 18.11. Mé druhé já    

USA 2007 / Režie: NEIL JORDAN 
20.11.– 21.11. Sněhový dort   

Velká Británie, Kanada 2006  / Režie: MARC EVANS  
22.11.– 28.11. Poslední plavky (23.11. za účasti delegace) 

ČR 2007 / Režie: MICHAL KRAJNÁK 
23.11.-24.11. Kauza: CIA  

 USA 2006 / Režie: ROBERT DE NIRO 
25.11.- 28.11. Zbouchnutá   

 USA 2006 / Režie: JUDD APATOW  

Zlatý fond
čt. 22.11. 16.00 Balada pro banditu,  

                                      Divadlo na Provázku + host: Milan Uhde 
ČR 1978 / Režie: VLADIMÍR SÍS  

čt. 29.11. 16.00 Třetí muž + kinolektorát Věroslava Háby:        
                                      Graham Greene  
Velká Británie 1949 / Režie: CAROL REED  

ARTkino 
út. 20.11. 20.00 Ozvěny MFF Dokumentárních  

                                     filmů Jihlava 2007  
st. 21.11. 20.00 Sněhový dort   

Velká Británie, Kanada 2006  / Režie: MARC EVANS 

Bijásek
ne. 18.11. 15.30  Ratatouille 

USA 2007 / Režie: BRAD BIRD 
ne. 25.11., st. 28.11. 15.30  Dobrodružství Robinsona 

Crusoe, námořníka z Yorku + KF: Jak jeli k vodě 
ČR 1982 / Režie: STANISLAV LÁTAL 

Více informací o programu 
naleznete na www.mkuh.cz

V druhé polovině  
listopadu nabízíme

Čerstvý zážitek z letošních Karlových 
Varů a pro mě jeden z nejsilnějších 
zážitků filmového roku (alepsoň 
toho dosavadního) vůbec. Chladné, 
odosobněné obrazy, kamera, která 
ale současně prakticky před ničím 
neuhýbá.   
Agathon - www.csfd.cz

Ve skutečnosti je Vitus natočen tak 
příjemným stylem, oproštěným od 
patosu a nejrůznějších klišé, že jsem 
se chvílemi přistihl, že jsem rád jak 
hlavním hrdinům fandím, což se 
mi u takových filmů nestává. Kupří-
kladu Vitova první láska a následné 
rande vypadá tak, že se chlapec 
snaží starší dívku přesvědčit, že pro 
pozdější vztah je výhodné, že je žena 
starší z hlediska živočišného libida. 
Dobré herecké výkony a kvalitní scé-
nář si člověk skutečně užije..
Woody – www.csfd.cz

Filmů s podobným tématem byly 
už natočeny snad veletucty, nic-
méně žádný z těch, které jsem já 
viděl, nebyl hlavním představitelem 
zahrán tak fantasticky, jako tento 
snímek, jehož ozdobou je herectví 
Petera O‘Toolea. Málokterý film byl 
též tak výborně napsaný. 
Liborek – www.csfd.cz

Brilantní vynesení nesmrtelného 
románu Michaila Šolochova na velké 
filmové plátno. Sergej Bondarčuk 
zde prvně ukázal, že se nebojí sáh-
nout ani po kontroverzním tvůrci, 
jednom z prvních Sovětů vyzname-
naných Nobelovou cenou. Osud člo-
věka líčí špinavou pravdu o vítězství 
nad fašismem, které si však hlavní 
hrdina (voják Sokolov) příliš nevy-
chutná, protože mu nemilosrdná 
válka vzala všechny a všechno. Film 
nepodléhá tendencím, ani cenzuře.
Sinp – www.csfd.cz

XIII. seminář britského filmu:  
Britská literatura  
v britském filmu

29. 11.- 2. 12.

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. Zcela mimořádnou událostí bude i osobní 
návštěva dvou významných tvůrců – režiséra Juliena Templea a 
lingvisty Davida Crystala. Tradičně v programu zůstává i 
prezentace nové kolekce filmové přehlídky Projektu 100 – 2008. 
Nepřehlédnutelné je také množství doprovodných akcí, mj. 
bude na semináři pokřtěn sborník ke 40 letům kina Hvězda. V 
návrhu programů zapojených do projektu Film a škola v rámci 
semináře je reálná možnost propojení s UP Olomouc 
a pokračování v tradici přednášek pro učitele (v rámci 
projektu Mediální, filmové a divadelní výchovy.) Něk-
terá představení jsou naplánována jako školní, jedno 
jako součást Zlatého fondu a jedno také jako ukázkové 
představení pro učitele. V cyklu britské literatury 
uvedeme na 20 celovečerních filmů, některé z nich pak 
s lektorským úvodem (a v rámci kinolektorátů) s Davi-
dem Crystalem a Věroslavem Hábou (případně dalším 
odborníkem na literaturu). 

Pro vlastníky průkazky ZF zdarma představení 29.11. v 16.00, na 
průkazku ART slevy (20 Kč) na jednotlivá představení pro veřejnost, 
pro akreditované do 22.11. výrazné slevy. Rozhodně doporučuje-
me akreditovat se a pořídit si permanentní vstupenku.

Více informací a registrace na  
www.britskyseminar.cz

Hodiny klavíru vypadají spíše jako 
vzájemné měření sil. A tak se pustí 
do boje: proti sobě, ale i do boje 
společného, neboť v sázce je důleži-
tá klavírní soutěž, během níž zbývají 
Jenny právě čtyři minuty, aby doká-
zala něco, co by od ní nikdo nečekal. 
Do ženských rolí obsadil Chris Kraus 
vedle zkušené Moniky Bleibtreuové 
téměř neznámou Hannah Herzs-
prungovou, která podle kritiků před-
vedla strhující výkon.
DavidH76 – www.csfd.cz

Giuseppe Tornatore je jedním z nej-
významnějších italských režisérů. Od 
svého prvního snímku z roku 1986 
vytvořil Tornatore dalších osm titulů. 
Českému divákovi je nejvíce znám 
jeho legendární snímek Bio Ráj.


