
Při výbuchu vesmírné stanice Patriot osvítila oblohu mezi 
Dallasem a Washingtonem obrovská exploze a na území 
Ameriky se snesla spousta trosek. Psychiatrička Carol Bennel 
má obavu, že neznámá látka z paluby lodi se nepozorovaně 
dostává do ulic města i k ní domů. Carol se spojí se svým kole-
gou Benem Driscollem a svěří se mu se svým tušením. Zdá 
se totiž, že v celém Washingtonu její obava nikoho nezajímá. 
Epidemie se šíří a Carol si uvědomuje, že ti, kteří by s virem 
měli bojovat, šíří něco mnohem horšího – zárodky nezná-
mého viru, které zaútočí na DNA spícího člověka a postupně 
jej promění v něco, co je nám navlas podobné, ale zbavené 
všech emocí. Během jediné noci se většina lidí v její blízkosti 
promění v bytosti, jež mají jediný cíl: infikovat druhé a ovlád-
nout prostor.

Gympl  
ČR 2007 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 75 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 Holubová) 
a další kantoři dle svých představ formují nebohé studenty na 
poněkud zkostnatělém gymnáziu. A tak málokoho studium 
opravdu baví a zajímá. Petr (Tomáš Vorel jr.) a Michal (Jiří Mádl) 
do školy raději nechodí a když tam náhodou zavítají, tak celé 
hodiny prospí, neboť po nocích stříkají graffiti. To je to jedi-
né, co je kromě holek skutečně baví. Nebezpečné výpravy na 
střechy domů, ilegální pronikání do útrob metra, 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.

Crash Road  
ČR 2007 / 90 min. / přístupný / 75 Kč
Režie: KRYŠTOF HANZLÍK / Hrají: Agáta Hanychová, Pavla Tomicová, Bo-
hdan Tůma, Kryštof Hádek, Miroslav Táborský, Jaroslava Obermaierová, 
Zdeněk Dušek, Vlastimil Zavřel, Jan Skopeček, Hana Ševčíková ad.
Komedie o lásce, naději a boji s osudem. Příběh rebelky, která 
hledá dobré lidi. Veronice je 18, má po maturitě a odmalička 
má pocit, že osud je proti ní. Aby nad osudem vyhrála, dělá 

“nečekané věci”. Pod tlakem okolností odchází z Prahy. A vy-
dává se hledat “dobré lidi”. Hrdinka prochází situacemi, které 
se vyvíjejí proti její vůli mnohdy díky vlastním úvahám a ro-
zhodnutím jejího věku, ale přesto je silnou a zajímavou os-
obností. Bezstarostná letní atmosféra kontrastuje s někdy 
drsnými situacemi, do kterých se Veronika dostává. A její ces-
ta je plná setkání s nejrůznějšími lidmi. Od vymahače dluhů 
s vybraným slovníkem přes ekoteroristy, kteří chrání nepravý 
strom, po opilou nevěstu, kterou unesli a nechali v hospodě. 
Veronika projde svou cestu až na konec.

Pokoj 1408  
USA 2007 / 94 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: MIKAEL HÅFSTRÖM / Hrají: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary 
McCormack, Tony Shalhoub, Andrew Lee Potts ad.
Samuel L. Jackson v hlavních rolích filmu natočeného podle 
povídky mistra napětí Stephena Kinga. Mike Enslin (Cusack) 
je autorem řady bestsellerů, v nichž vyvrací nejznámější para-
normální jevy. Každé jeho knize předchází důkladné pátrání. 
Po letech práce nemá Enslin v rukou jediný důkaz o životě 

– po životě. Tématem jeho nové knihy jsou legendární mís-
ta, kde došlo k nevysvětleným tragédiím. Jedním z nich je 
záhadný pokoj číslo 1408 hotelu Dolphin, kde se Enslin uby-
tuje navzdory varování hotelového manažera (Jackson). Je 
prvním člověkem po mnoha letech, který se odvážil strávit 
noc v pokoji 1408, předchozí hosté navíc nevydrželi naživu ani 
hodinu. Cesta k dalšímu bestselleru vede peklem. Pokoj 1408 
nemá moc hezkou pověst. Je to jediný pokoj hotelu Delfín, 
ve kterém se už téměř dvacet let neubytoval žádný zákazník. 
Není čemu se divit, když lze v jeho historických záznamech 
nálézt dvanáct sebevražd a třicet takzvaných „přirozených“ 
úmrtí. Když k tomu připočteme drobné nehody některých 
pokojských (záchvaty smíchu, záchvaty pláče, mrtvice, slepo-
ta), které pokoj udržovaly čistý a obyvatelný, není se opravdu 
čemu divit.

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.–15. prosince 
prosinec 1

Od Mikuláša po 
Tři krále

aneb Vánoce (nejen) v kině
Dovolte nám nabídnout Vám pro-

gramy pro čas sváteční, kterými se 
i my snažíme navodit zklidněnou a 

adventní atmosféru. Budeme rádi, 
když si některý z nich vyberete a 

poctíte nás návštěvou. Nabídka se 
také může stát hodnotnou odmě-

nou Vašim zaměstnancům a jejich 
rodinám, zajímavou nabídkou ke 
společnému firemnímu ukončení 

letošního roku a v neposlední řadě 
příjemným dárkem pro Vaše přátele 

či obchodní partnery.

Vedle výběru zajímavých filmových 
novinek (anglické Královna Alžbě-

ta: Zlatý věk nebo Vášeň a cit, 
hororový Pokoj 1408 nebo vracečky 

Medvídka a Gymplu) a titulů pro 
pravidelné filmové cykly (po brit-

ském semináři například minipře-
hlídka snímků usilujících o letošního 
evropského Felixe) tak učitě nepře-
hlédněte naši letošní novinku, totiž 

předmikulášské (a pak i silvestrov-
ské) zimní rodinné kino. Můžeme 
společně založit tradici odpočinko-

vého přátelského prostoru v příjem-
ném prostředí parku s kinem Hvězda 

za zády...

Doporučuji ale též koncert Mar-
ty Kubišové (doplněný filmem 

Mučedníci lásky den na to), setkání 
s Bolkem Polívkou či dětské vánoč-

ní divadlo Andělíček Toníček. Ke 
zklidnění určitě přispěje vernisáž 
fotografií Jiřího Rohela a Marka 

Minaříka. 

Klidný advent přeje

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

Královna Alžběta: Zlatý věk   
Elizabeth: The Golden Age / Velká Británie 2007 / 114 min. / od 12 let 
/ titulky / 85 Kč
Režie: SHEKTAR KAPUR / Hrají: Cate Blanchett, Clive Owen, Samantha 
Morton, Abbie Cornish, Jordi Mollà, Tom Hollander, Geoffrey Rush ad.
Postavila se nejmocnější armádě světa. Unikla pokusu o aten-
tát. Kvůli vyššímu zájmu obětovala svou lásku a nechala po-
pravit svou příbuznou. Jmenovala se Alžběta a především 
díky ní se Británie může chlubit přívlastkem Velká. Historické 
drama Královna Alžběta: Zlatý věk je pokračováním devět 
let starého snímku Královna Alžběta, nominovaného na 
sedm Oscarů, který jako první upozornil na nesporný talent 
herečky Cate Blanchett. Zatímco první díl pojednával o nástu-
pu mladičké Alžběty na anglický trůn, Zlatý věk líčí vrcholné 
období její vlády v druhé polovině šestnáctého století. Protes-
tantská královna je trnem v oku převážně katolické Evropě v 
čele se španělským králem Filipem II., toho času nejmocnějším 
světovým panovníkem. Bezpečně se navíc nemůže cítit ani v 
domovské Anglii, kde jí klidu nedopřávají intrikující katolíci, 
mocně podporovaní skotskou královnou Marií Stuartovnou 
(Samantha Morton). Aby toho nebylo málo, její rádcové v čele 
se Sirem Francisem Walsinghamem (Geoffrey Rush) jí neus-
tále připomínají otázku jejího nástupnictví, kterou by jako 
nezadaná „Panenská“ královna měla nutně řešit. Úspěch Zla-
tého věku velkou měrou závisel na představitelce hlavní role. 
Nejenže na sebe musela Cate Blanchett navlékat spoustu ne-
foremných kostýmů (včetně těžkého brnění), ale navíc v nich 
musela předvést celou škálu poloh, pyšnou suverénní vlád-
kyní počínaje a zhrzenou pomstychtivou slaboškou konče. 
Paradoxní je, že se Cate zpočátku nechtěla k roli, která nas-
tartovala její kariéru, vůbec vracet. „Nechtěla jsem podruhé vs-
toupit do téže řeky, jenže mezitím jsem se toho naučila o herectví 
dost na to, abych pochopila, že hrát tutéž postavu nemusí nutně 
znamenat hrát ji stejně,“ říká herečka. 

Medvídek 
 ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 75 Kč
Režie: JAN HŘEBEJK / Hrají: Aňa Geislerová, Roman Luknár, Jiří Macháček, 

Táňa Vilhelmová, Ivan Trojan, Nataša Burger, Zuzana Fialová, Klára Iss-
ová, Jiří Menzel, Věra Křesadlová ad. 
Hořká komedie Jana Hřebejka o světě, ve kterém je ženský 
princip mocnější než mužský, měkké je mocnější než tvrdé 
a voda je mocnější než kámen. Přes poetický název jde opět 
o tragikomedii sázející především na skvěle napsané postavy 
a jejich dialogy. „Pokud bychom měli žánrově film přirovnat k 
některému dílu světové kinematografie, mohla by to být Amer-
ická krása nebo Hana a její sestry. Je to hodně konverzační film, 
který zkoumá z mnoha úhlů fenomén manželství a vše, co k 
němu patří. To, jak je někdy manželství rozkládáno plíživě, nebo 
naopak, jak i velké zásahy zvenčí ho nerozklíží. “, komentuje film 
režisér Hřebejk.

Saw IV 
 USA 2007 / 108 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
Režie: DARREN LYNN BOUSMAN / Hrají: Tobin Bell, Costas Mandylor, 
Scott Patterson, Betsy Russell, Justin Louis, Simon Reynolds, Donnie 
Wahlberg, Angus Macfadyen, Shawnee Smith, Bahar Soomekh ad.

Série filmů SAW se stala kultovní už po druhém pokračová-
ní. S přibývajícími čísly přitahuje do kin víc a víc diváků, kte-
ří jsou lační zjistit, jak hra pokračuje... V SAW IV. jsou Jigsaw 
i jeho učnice Amanda mrtví. Po vraždě detektiva Kerryho 
pomáhají vysloužilí agenti FBI detektivu Hoffmanovi rozluš-
tit hádanku poslední Jigsawovy hry. Velitel zásahové jednot-
ky Rigg se sám ocitne uvnitř smrtelné hry a má pouze hodi-
nu a půl, aby se dostal přes vražedné pasti a zachránil svého 
přítele a sebe před děsivým koncem...

Vášeň a cit  
Becoming Jane / USA, Velká Británie, Irsko 2007 / 120 min. / od 12 let / 
titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: JULIAN JARROLD / Hrají: Anne Hathawayová, James McAvoy, Julie 
Waltersová, James Cromwell, Maggie Smithová, Anna Maxwell Marti-
nová, Lucy Cohuová, Laurence Fox ad.
Stala se ženou… Stala se legendou… Vášnivý milostný pří-
běh o skutečném setkání mladé Jane Austenové a Toma 
Lefroye, který pravděpodobně inspiroval její největší romá-
ny. Spisovatelka Jane Austenová (1775–1817) je považová-
na za první moderní anglickou autorku. Její nevelké dílo čítá 
šest románů, jež jsou dodnes populární, a tři z nich, Rozum 
a cit (1995), Emma (1996) a Pýcha a předsudek (2005), byly 
zfilmovány, Pýcha a předsudek dokonce několikrát. Kopro-
dukční snímek Vášeň a cit, inspirovaný skutečnými událost-
mi ze života dvacetileté Jane Austenové, se odehrává pře-
vážně v jejím rodném Steventonu a okolí a vypráví milostný 
příběh mladé, emancipované, vzdělané, nebojácné a vtipné 
začínající spisovatelky, která odmítne movitého nápadníka 
a zamiluje se do temperamentního a volnomyšlenkářského 
právníka Toma Lefroye. Z příběhu je zřejmé, odkud Austeno-
vá čerpala inspiraci ke svým románům a s kým se v nich zto-
tožňovala. Autoři v čele s režisérem Julianem Jarroldem pře-
vzali způsob románového vyprávění Austenové, jehož síla 
je v živém dialogu a v jemné ironii, ovšem s životopisnými 
fakty nakládají poněkud volně. Film zobrazuje poklidné pro-
středí anglického venkova na konci osmnáctého století, ale 
i tehdejší společnost, svazovanou konvencemi a sociálními 
rozdíly. Dominují v něm působivé obrazy krajiny v různých 
ročních dobách a důraz na výpravu a kostýmy. Děj, dialogy, 
postavy a jejich vztahy jsou vlastně předobrazem Pýchy a 
předsudku, ovšem bez šťastného konce.

Invaze 
The Invasion / USA 2007 / 99 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: OLIVER HIRSCHBIEGEL / Hrají: Nicole Kidman, Daniel Craig, 
Jeremy Northam, Jeffrey Wright, Jackson Bond ad.

Naše tipy 
Královna Alžběta: Zlatý věk 
neděle 2. 12. - středa 5. 12.
Postavila se nejmocnější armádě světa. Kvůli vyššímu 
zájmu obětovala svou lásku a nechala popravit svou 
příbuznou. Jmenovala se Alžběta a především díky ní se 
Británie může chlubit přívlastkem Velká.

Příběh Lhotse: Jiří Rohel, 
Martin Minařík (fotografie) 
čtvrtek 6.12. v 18.00 hodin vernisáž výstavy
Vernisáž výstavy, promítání a beseda s účastníky expe-
dice (Jiří Rohel, Otmar Oliva).

Buchty a loutky: 
Andělíček Toníček
neděle 9.12. ve 14.00, 16.00 hod. Malá scéna SD
Co všechno se může stát malému andělíčkovi Toníčkovi, 
když ho Svatý Petr pošle zvěstovat narození Ježíška? 

Marta Kubišová – recitál 
Já jsem já
středa 12.12. v 19.30 hod. kino Hvězda
Jevištní ohlédnutí za pěveckou poutí a zároveň vánoční 
koncert u příležitosti 65. narozenin naší legendární 
zpěvačky, ve kterém zazní všechny její slavné hity.  

Bolek Polívka 
hostem Jana Gogoly
úterý 18.12. v 19.30 hod. kino Hvězda
Setkání s populárním hercem.

1. so 08.30 Tom Jones – Velká Británie 1963 / 128 min. / 50 Kč (průkazka ART), 70 Kč / kino Mír BritSem

10.45 Kabinet doktora Caligariho + hud. doprovod Jiří Hradil – Německo 1920 / 71 min. / 50 Kč (ART), 70 Kč / kino Mír BritSem

14.15 Svět Juliena Templea –  90 min. / 50 Kč (průkazka ART), 70 Kč / kino Mír BritSem

19.30 Zabriskie Point –  USA 1970 / 110 min. /  50 Kč (průkazka ART), 70 Kč BritSem

22.00 Nevinní –  kinolektorát M. Jirouška / Velká Británie 1961 / 100 min. / 50 Kč (průkazka ART), 70 Kč / kino Mír BritSem

23.00 Britská oldies party: DJ Mojmír, DJ Tomáš – zdarma  / klub Mír BritSem

2. ne 08.30 Soupeři –  Velká Británie 1977 / 95 min. / 50 Kč (průkazka ART), 70 Kč BritSem

10.30 Barry Lyndon – Velká Británie 1975/ 184 min. / 50 Kč (průkazka ART), 70 Kč BritSem

10.30 Tom Jones – Velká Británie 1963 / 128 min. / 50 Kč (průkazka ART), 70 Kč / kino Mír BritSem

13.45 Aguirre, hněv boží – Německo 1972 / 100 min. / titulky / 50 Kč (průkazka ART), 70 Kč BritSem

14.30 Zimní Malovásek – Stavění či kreslení sněhuláků, vláček Steelinka, občerstvení / zdarma / Smetanovy sady BritSem

15.30 Anglický Bijásek: Nick Park uvádí – V. Británie 1986 / 83 min. / zdarma / Smetanovy sady BritSem

17.00 Anglická hudební klasika: Queen v Riu – VB, Brazílie 1985 / 60 min. / Smetanovy sady BritSem

17.30 Královna Alžběta: Zlatý věk – Velká Británie 2007 / 114 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč 

20.00 Královna Alžběta: Zlatý věk – Velká Británie 2007 / 114 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč 

3. po 18.00 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 75 Kč 

20.00 Královna Alžběta: Zlatý věk – Velká Británie 2007 / 114 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč 

4. út 17.30 Královna Alžběta: Zlatý věk – Velká Británie 2007 / 114 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč 

20.00 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 75 Kč 

20.00 Saw IV – USA 2007 / 108 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč / Hvězdička

5. st 15.30 V čertích službách – ČR 1951 – 1989 / 68 min. / na průkazku Bijásku zdarma, 35 Kč Bijásek

18.00 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 75 Kč 

20.00 Královna Alžběta: Zlatý věk - Velká Británie 2007 / 114 min. / od 12 let / titulky / 75, 85 Kč ART

20.00 Saw IV – USA 2007 / 108 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč / Hvězdička

6. čt 16.00 A co dále, Baltazare? + bonus R. Bresson - Francie, Švédsko 1966 / 95 min. / titulky / zdarma na průkazku Zlatý fond

18.00 Vášeň a cit – USA, Velká Británie, Irsko 2007 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 

18.00 Vernisáž výstavy Jiřího Rohela a Martina Minaříka: Příběh Lhotse - ( 6.12. - 5.1.) Výstava

20.15 Vášeň a cit – USA, Velká Británie, Irsko 2007 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 

7. pá 17.30 Vášeň a cit – USA, Velká Británie, Irsko 2007 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Invaze – USA 2007 / 99 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

8. so 17.30 Invaze – USA 2007 / 99 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

20.00 Vášeň a cit – USA, Velká Británie, Irsko 2007 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

9. ne 14.00 Výroba plošných loutek – Zhotovení loutek z tvrdého papíru nalepených na špejli / Malá scéna Sl. divadla Malovásek

14.00 Buchty a loutky: Andělíček Toníček – na průkazku Bijásek  50 Kč, 70 Kč / Malá scéna Sl. divadla Bijásek +

16.00 Buchty a loutky: Andělíček Toníček – na průkazku Bijásek  50 Kč, 70 Kč / Malá scéna Sl. divadla Bijásek +

17.30 Vášeň a cit – USA, Velká Británie, Irsko 2007 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 

20.00 Královna – Francie, Itálie, VB 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky / 55, 65 Kč Felix '07

20.00 Invaze – USA 2007 / 99 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč / Hvězdička

10. po 18.00 Gympl – ČR 2007 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč

20.00 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny - Rumunsko 2007 / 113 min / od 15 let / titulky / 55, 65 Kč Felix '07

11. út 18.00 Gympl – ČR 2007 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč 

20.00 Gympl – ČR 2007 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč 

20.00 Sicko - USA 2007 / 113 min. / od 12 let / titulky / 55, 65 Kč / Hvězdička ART

12. st 19.30 Marta Kubišová – recitál Já jsem já – předprodej 220 Kč, na místě 250 Kč Koncert

13. čt 16.00 Mučedníci lásky + bonusy M. Kubišová a J. Němec - ČR 1966 / 71 min. / zdarma na průkazku, 50 Kč Zlatý fond

18.00 Crash Road – ČR 2007 / 90 min. / přístupný / 75 Kč

20.00 Pokoj 1408 – USA 2007 / 94 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

14. pá 17.30 Crash Road – ČR 2007 / 90 min. / přístupný / 75 Kč

20.00 Pokoj 1408 – USA 2007 / 94 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

15. so 16.30 Crash Road – ČR 2007 / 90 min. / přístupný / 75 Kč

18.15 Pokoj 1408 – USA 2007 / 94 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Edith Piaf –  Francie, Velká Británie, ČR 2007 / 140 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 55, 65 Kč Felix '07

16. ne 14.30 Výzdoba kina zimními motivy – Vystřihování vloček jako podkladu pro nástřik na skleněné plochy ve foyer Malovásek

filmové premiéry a novinky



Zimní Malovásek a 
Bijásek ve Smeta-
nových sadech
neděle 2. 12. od 14.30 hod. 
Projekt doplňkového odpočinkového rodinného prostoru 
na závěr semináře britského. Stavění či kreslení sněhuláků 
(dle počasí). Pro děti vláček Steelinka společnosti Kovosteel. 
Občerstvení na místě (grog alko i nealko, svařák...).

Nick Park uvádí 
neděle 2. 12. 15.30 hod. 
Nick Park presents / Velká Británie 1986 / Režie: NICK PARK, BARRY 
PURVES, RICHARD GOLESZOWSKI / 83 min. / titulky / zdarma
Pásmo animovaných filmů: Wallace & Gromit: O chloupek, 
Nesprávné kalhoty, Cesta na měsíc. 

Queen v Riu 
neděle 2. 12.17.00 hod. 
Velká Británie, Brazílie 1985 / 90 min. / zdarma
Záznam koncertu z festivalu „Rock In Rio“ z roku 1985.

Královna Alžběta: 
Zlatý věk   
 
středa 5. 12. 
20.00 hod. 
Elizabeth: The Golden Age 
/ Velká Británie 2007 / 114 
min. / od 12 let / titulky / 
75, 85 Kč
Režie: SHEKTAR KAPUR / Hra-
jí: Cate Blanchett, Clive Owen, 
Samantha Morton, Abbie 
Cornish, Jordi Mollà, Tom Hol-
lander, Geoffrey Rush, John 
Shrapnel, Rhys Ifans ad.
Postavila se nejmoc-
nější armádě svě-
ta. Unikla pokusu o 
atentát. Kvůli vyššímu 
zájmu obětovala svou 
lásku a nechala popra-
vit svou příbuznou. 
Jmenovala se Alžběta 
a především díky ní se 
Británie může chlubit 
přívlastkem Velká. His-
torické drama Králov-
na Alžběta: Zlatý věk 
je pokračováním devět 
let starého snímku Krá-
lovna Alžběta, nomi-
novaného na sedm 
Oscarů, který jako prv-
ní upozornil na nespor-
ný talent herečky Cate 
Blanchett. Zatímco 
první díl pojednával o nástupu mladičké Alžběty na ang-
lický trůn, Zlatý věk líčí vrcholné období její vlády v dru-
hé polovině šestnáctého století. Protestantská královna je 
trnem v oku převážně katolické Evropě v čele se španěl-
ským králem Filipem II., toho času nejmocnějším světovým 
panovníkem. Bezpečně se navíc nemůže cítit ani v domov-
ské Anglii, kde jí klidu nedopřávají intrikující katolíci, moc-
ně podporovaní skotskou královnou Marií Stuartovnou 
(Samantha Morton). Aby toho nebylo málo, její rádcové v 
čele se Sirem Francisem Walsinghamem (Geoffrey Rush) jí 
neustále připomínají otázku jejího nástupnictví, kterou by 
jako nezadaná „Panenská“ královna měla nutně řešit. 

Sicko   
 
úterý 11. 12. 
20.00 hod. (*) 
USA 2007 / 113 min. / od 12 
let / titulky / 55, 65 Kč
Režie: MICHAEL MOORE / Hrají: 
Michael Moore, Richard Nixon, 
George W. Bush ad.
V Cannes mu tleskají ve 
stoje, George Bush mu 
nemůže přijít na jméno. 
Americký dokumenta-
rista Michael Moore má 
neobyčejný talent pou-
tat pozornost a vyvo-
lávat emoce. Tím, že s 
vtipem tne do živého, i 
tím, že jeho argumenty 
až nebezpečně zavá-
nějí demagogií. Jest-
li chcete zůstat zdraví, 
nesmíte onemocnět… 
Michael Moore, držitel 
Oscara za film Bow-
ling for Columbine a 
Zlaté palmy z Cannes 
za Fahrenheit 9/11 si 
ve svém novém filmu 
bere na mušku americ-
ký zdravotnický systém. 
Moore ukazuje přípa-
dy lidí, kterým byla odmítnuta pomoc a srovnává péči o 
nemocné v USA, v Kanadě a dalších státech. Pro současnou 
americkou vládu bylo pak zvláště nepříjemné, když Moore 
převezl skupinku záchranářů z 11. září 2001 na Kubu, kde 
se jim zdarma dostalo péče, která jim byla doma odepřena.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Britská literatura 
v britském filmu 
XIII. seminář britského filmu
V rámci Semináře britského filmu lze některá z uvádě-
ných představení navštívit i bez nutnosti akreditace na 
seminář. Přímo na pokladně kina si můžete zakoupit 
jednotlivé vstupenky v ceně 70 Kč, v případě vlastnictví 
platné průkazky kteréhokoliv Filmového klubu (ARTu) v 
ČR pak za vstupenku pořídíte za pouhých 50 Kč.

Program veřejných projekcí:

Tom Jones 
so. 1. 12. 8.30, ne. 2.12. 10.30 hod.  Mír
Velká Británie 1963 / 128 min. / titulky
Režie: TONY RICHARDSON / Hrají: Albert Finney, Susannah York, Hugh 
Griffith, Edith Evans, Joan Greenwood, Diane Cilento ad.
Volná adaptace románu Henryho Fieldinga sleduje fiktiv-
ní osudy a dobrodružství Toma Jonese (vynikající Albert 
Finney), vesnického chlapce, který se stal jedním z největ-
ších milovníků v Anglii 18. století. Po svém uvedení v roce 
1963 zaznamenal film obrovský úspěch jak u diváků, tak u 
odborné kritiky. Film získal 3 Oscary.

Kabinet doktora 
Caligariho  
+ hudební doprovod 
Jiří Chorche Hradil
sobota 1. 12. 10.45 hod.  Mír 
Německo 1920 / 71 min.
Režie: ROBERT WIENE/ Hrají: Werner Krauss, Conrad Veidt, Lil Dagover, Fri-
edrich Feher  ad.
Ústředním motivem byla vzpoura proti krutostem války 
a proti autoritě, jíž tu symbolizoval právě Caligari. Ten-
to ředitel blázince hypnotizoval mladého Césara, které-
ho předváděl na poutích a kterého pak, když nastala noc, 
nutil páchat v hypnotickém spánku hrůzné zločiny. César 
zemřel vyčerpáním a Caligari byl po svém odhalení inter-
nován jako šílenec v blázinci. Kabinet Dr. Caligariho je 
považován za první opravdu hororový film všech dob.

Svět Juliena  
Templea 
sobota 1. 12. 14.15 hod. Mír 
Velká Británie / 90 min. 
Julien Temple jako režisér debutoval v roce 1979 snímkem 
The Great Rock‘n‘Roll Swindle a od té doby se specializoval 
na hudební filmy, dokumenty a klipy, jejichž kolekci bude-
te mít možnost vidět.

Zabriskie Point
sobota 1. 12. 19.30 hod. 
USA 1970 / 110 min. / titulky
Režie: MICHELANGELO ANTONIONI / Hrají: Mark Frechette, Daria Halprin, 
Paul Fix, G.D. Spradlin, Bill Garaway ad.
Toto své americké road movie natočil Antonioni v době, 
kdy v USA vrcholily univerzitní nepokoje a kdy se pod jejich 
vlivem radikalizoval i revoltérský vztah italského filmaře 
ke konzumentsky a obchodnicky orientovanému americ-
kému establishmentu. Americká filmová kritika byla proto 
snímkem Zabriskie Point většinou pobouřena. Podobně 
jako později Wenders, také Antonioni je v tomto filmu osl-
něn fotogeničností americké krajiny, a na vizuálním půva-

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

Doporučujeme

Výstavy

Prosinec ve znamení britského semináře, 
Evropských filmových cen i Michaela Moora
Letošnímu Semináři britského filmu jsme věnovali už minulý úvodník. Filmový seminář probíhající od čtvrtka 29.11. do 
neděle 2.12. je v současnosti nejvýznamnější akcí Městských kin, rozhodně však ne jedinou. V průběhu celého roku se 
snažíme naší dramaturgií upozorňovat na nejrůznější filmové ceny, kinematografie jednotlivých zemí atd. V prosinci napří-
klad aktuálně nabízíme ke zhlédnutí tři nejvýznamnější uchazeče o Evropskou filmovou cenu: drama Stephena Frearse 
Královna, leotšního vítěze z Cannes - rumunský film 4 měsíce, tři týdny a 2 dny - a životopisnou Edith Piaf. Upozornit 
bychom měli i na novinku amerického dokumentaristy Michaela Moora s názvem Sicko. Tvůrce kontroverzního dokumentu 
Fahrenheit 9/11 se tentokrát zaměří na fungování amerického  zdravotnictví.

Evžen Sobek:  
Anglie v nás
29.11. - 31.12. kino Hvězda - sál, schody 
Výstava fotografií Evžena Sobka zachycuje atmo-
sféru 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. 

Jiří Rohel, Martin 
Minařík: Příběh 
Lhotse  
(fotografie) 
6.12. - 5.1. foyer kina Hvězda 
Vernisáž výstavy proběhne 6. prosince v 18.00 hodin 
s úvodním slovem akademického sochaře Otmara 
Olivy. Dojde i na promítání a besedu s účastníky 
expedice Himálaje 2007. 

Bolek Polívka hos-
tem Jana Gogoly  
úterý 18.12. 19.30                    kino Hvězda  
vstupné 130, 150 Kč       
Setkání se známým hercem, bavičem, divadelním 
ůpricipálem i farmářem. 
www.bolek.cz

Připravujeme: 31.12. Silvestrovské zimní kino 
(zdarma), 6.1. 2008 Tříkrálový Hradišťan + 
Ohlédnutí II. (Vstupenky v předprodejích.) 

Marta Kubišová
- recitál Já jsem já 
 
středa 12.12. 19.30                   kino Hvězda  
vstupné 220, 250 Kč       
Jevištní ohlédnutí za pěveckou poutí a zároveň 
vánoční koncert u příležitosti 65. narozenin naší 
legendární zpěvačky, ve kterém zazní všechny její 
slavné hity. U piana Karel Štolba, slovem provází 
Milan Hein.  
www.kubisova.cz

bu filmu Zabriskie Point, který ovšem vynikne právě jen při 
jeho sledování na plátně, je to též znát.

Slavné duchařské 
historky: 
Nevinní
sobota 1. 12. 22.00 hod. Mír 
The Innocents / Velká Británie 1961 / 100 min. / titulky
Režie: JACK CLAYTON / Hrají: Deborah Kerr, Peter Wyngarde, Megs Jenkins, 
Michael Redgrave, Martin Stephens, Pamela Franklin ad.
Příběh jednoho z nejpůsobivějších hororů začíná prostě: 
mladá nezkušená žena se nechá přesvědčit, aby se stala 
vychovatelkou dvou dětí ve vzdáleném panství. Počáteč-
ní idyla se však zanedlouho rozplyne a ve vzduchu panuje 
atmosféra nejistoty, která nevěstí nic dobrého. Černobílá 
kamera, perfektní ovládnutí šerosvitu v prostorném širo-
koúhlém formátu, specifické využití hudby a střihu pro 
suverénní růst napětí vytváří z tohoto snímku neotřesitel-
nou klasiku a mistrovské dílo nejen daného žánru.

Oldies & Newies 
anglická party
sobota 1. 12. 23.30 hod.

Soupeři
neděle 2. 11. 8.30 hod. 
The Duellists / Velká Británie 1977 / 95 min. / titulky
Režie: RIDLEY SCOTT / Hrají: Keith Carradine, Harvey Keitel, Albert Finney, 
Edward Fox, Cristina Raines, Robert Stephens, Tom Conti  ad.
Host: David Crystal
Dramatický film o dvou důstojnících napoleonské armá-
dy, kteří jeden na druhého útočí v nelítostných soubojích. 
Jejich spor začal maličkostí, ale vzrostl v posedlost, která 
ovládla životy obou mužů na dlouhých 30 let. Film nato-
čený podle povídky Josepha Conrada vypráví o vášni, cti 
a nenávisti. Na Vás čeká úchvatně vizuálně zpracovaný pří-
běh s nečekaným koncem.
 

Barry Lyndon
neděle 2. 12. 10.30 hod. 
Velká Británie1975 / 184 min. / titulky
Režie: STANLEY KUBRICK / Hrají: Ryan O‘Neal, Marisa Berenson, Patrick 
Magee, Hardy Krüger, Steven Berkoff, Gay Hamilton ad.
Barry Lyndon dokládá žánrovou i stylistickou mnohotvár-
nost Stanleyho Kubricka - od sžíravé politické alegorie, 
meditativního sci-fi a děsivé fikce o světě násilí zde dospěl 
k výpravné historické fresce Barry Lyndon (1975), tekoucí 
jednou jako bouřlivá, jindy jako poklidná říčka plná neče-
kaných zákrutů. Vypráví o životních osudech irského mlá-
dence (Ryan O‘Neal), jeho společenském vzestupu i pádu 
v barvitých kulisách 18. století.

Aguirre, hněv Boží 
neděle 13.45 hod.
Aguirre, der Zorn Gottes / Německo 1972 / 100 min. / titulky
Režie: WERNER HERZOG / Hrají: Klaus Kinski, Alejandro Repulles, Cecilia 
Rivera, Helena Rojo, Edward Roland ad.
K natočení snímku Aguirre, hněv boží inspirovala Werne-
ra Herzoga skutečná historická událost - výprava Lopeho 
de Aguirreho (1510 – 1561) přezdívaného El Loco (Šílenec), 
do nitra deštných pralesů jižní Ameriky za bájným městem 
zlata El Doradem. Více než na historická fakta se však Wer-
ner Herzog soustředí na vylíčení posedlosti hlavního hrdi-
ny hraničící se šílenstvím, která jej i jeho muže přivádí do 
záhuby. Podmanivý film staví na hereckém výkonu a zje-
vu Klause Kinského, který mu společně s minimalistickou 
hudbou Floriana Frickeho a pozvolným tempem vyprávě-
ní dodává sugestivní atmosféru.

Předmikulášské 
zimní kino 
neděle 2. 12. 14.30 hod.    za kinem Hvězda 
Projekt doplňkového odpočinkového rodinného 
prostoru na závěr semináře britského. Stavění či 
kreslení sněhuláků (dle počasí). Pro děti vláček Stee-
linka společnosti Kovosteel. Občerstvení na místě. 

Anglický Bijásek: 
Filmy Nicka Parka 
a jiná překvapení 
neděle 2. 12. 15.30 hod.    za kinem Hvězda 
VB 1986 / Režie: Nick Park / 83 min. / titulky / zdarma 
Režie: NICK PARK, BARRY PURVES, RICHARD GOLESZOWSKI 

Pásmo animovaných filmů: Wallace & Gromit: O chlou-
pek, Nesprávné kalhoty, Cesta na měsíc. 

Malovásek +
Výroba plošných 
loutek 
 
neděle 9. 12. 14.00 - 17.00 hod.  
Malá scéna Slováckého divadla 
Zhotovení loutek z tvrdého papíru nalepených na 
špejli.

Bijásek +
Buchty a loutky: 
Andělíček Toníček  
 
neděle 9. 12. 14.00, 16.00 hod. 
Malá scéna Slováckého divadla 
na průkazku Bijásku  50 Kč, 70 Kč 

Co všechno se může stát malému andělíčkovi Toníč-
kovi, když ho Svatý Petr pošle zvěstovat narození 
Ježíška? Musí cestou dávat pozor na dráty vysokého 
napětí, letadla, a hlavně na čerta. A když se malý 
Toníček trochu ztratí, tak je to opravdu dobrodružství. 
Naštěstí poradí tři králové a zářící kometa ukáže ces-
tu z nesnází. Vánoční divadelní pohádka z repertoáru 
známého divadla pro děti i dospělé od 3 do 99 let. 

V čertích službách  
 
neděle 5. 12. 15.30 hod. 
ČR  1951 – 1989 / 68 min. / na průkazku Bijásku zdarma, 35 Kč 
Režie: L. BENEŠ, H. TÝRLOVÁ, Z. MILER  / Výtvarník: J. Balej, R. 
Magniová. 
Pásmo pohádek: V čertích službách, Nepovedený panáček, 
Krtek a tranzistor, Cvrček a housličky, Ondra a Sněžný drak, 
Krakonoš a fousatá Dontovka.

A co dále, Balta-
zare? + bonusy  
čtvrtek 6. 12. 
16.00 hod.
Francie, Švédsko 1966 / 95 
min. / titulky / zdarma na 
průkazku
Režie: ROBERT BRESSON 
/ Hrají: Anne Wiazemsky, 
Jean-Claude Guilbert ad.
V jedné pyrenejské 
vesnici se osel, obyčej-
ný osel jménem Bal-
tazar, stává svědkem 
osudů několika lidí. A 
jak mění pány, zakouší 
na sobě hříchy lidstva. 
Jeho život - od bezsta-
rostných prvních dnů 
přes rány, odstrkování 
a dřinu až po tichou 
smrt na horské planině 
uprostřed stáda ovcí - 
lze možná pojímat jako 
symbol lidské kalvárie. 
Baltazarovo oko sleduje jako němý svědek svět kolem, lidi 
s jejich hříchy, utrpením, nadějemi. Film A co dále, Baltaza-
re je v pořadí Bressonovým sedmým snímkem a vzhledem 
k celkovému počtu natočených děl stojí právě v polovině. 
V jeho filmografii je tak trochu výjimkou, nejenom proto, 
že tentokrát jde o Bressonův původní námět, pouze vzdá-
leně inspirovaný literaturou (konkrétně Dostojevského 
Idiotem) a nikoliv o adaptaci literárního díla, byť volnou a 
zcela svébytnou, jak tomu je u Bressona prakticky pokaž-
dé. Co tento film především odlišuje od ostatních, je jeho 
vnitřní strukturace. Náhle je tu opuštěna striktně dodržo-
vaná zásada jediné hlavní postavy a jejich počet se rozšíří 
jako nikdy předtím ani potom. A dále dobové souvislosti, 
ač pečlivě přetaveny působením Bressonova pohledu, se 
neomezují na mlčenlivou hru předmětů, zasazujících vždy 
dění do příslušné doby jen velmi symbolicky, nýbrž spolu-
podílejí se aktivně na formování osudů postav. 

Odzbrojující snímek, zdrcadlící lidský 
úděl. Naivita věčných lásek, přelé-
tavost, surovost, krutost, zapšklost, 
avšak spíše než o pesimistický tu jde 
o realistický film. Ústřední Baltaza-
rova postava nás provede složitým 
světem místních obyvatel, sama je 
pak chytrým zrcadlem lidských osu-
dů. Tenhle snímek může nudit snad 
jedině osla.
Pohrobek – www.csfd.cz

Filmové premiéry
20.12.– 23.12. Zlatý kompas   

USA 2007/ Režie: CHRIS WEITZ 
20.12.– 28.12. Václav  

ČR 2007/ Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK 
20.12.– 23.12. Once  

Irsko 2006 / Režie: JOHN CARNEY 
27.12.– 30.12. Pan Včelka  

USA 2007/ Režie: STEVE HICKNER, SIMON J. SMITH
27.12.– 30.12. Resident Evil: Zánik  

 USA, Rak., Něm., VB 2007 / Režie:  RUSSELL MULCAHY 

Zlatý fond
čt. 20.12. 16.00 Půlnoční kovboj 

USA 1969 / Režie: JOHN SCHLESINGER 

ARTkino 
st. 19.12. 20.00 Šťastná míle   

Austrálie 2007 / Režie: MICHAEL JAMES ROWLAND 
st. 26.12. 20.00 (*) Mír s tuleni  

 ČR 2007 / Režie: MILOSLAV NOVÁK                                   

Bijásek
ne. 16.12. 15.30 Harry Potter a Fénixův řád  

USA, Velká Británie 2007/ Režie: DAVID YATES 
st. 19.12. 15.30 Divoké vlny  

USA 2007/ Režie: ASH BRANNON, CHRIS BUCK  
ne. 23.12. 15.30 Zlatý kompas   

USA 2007/ Režie: CHRIS WEITZ 
st. 26.12. 15.30 Pohádky pod sněhem   

ČR 1969  - 1977/ Režie: Z. SMETANA, Z. MILER ad. 
ne. 30.12. 15.30 Pan Včelka    

USA 2007/ Režie: STEVE HICKNER, SIMON J. SMITH 

Více informací o programu 
naleznete na www.mkuh.cz

V druhé polovině  
prosince nabízíme

Mučedníci 
lásky + bonusy 
k osobnostem 
M.Kubišové a 
J.Němce   
čtvrtek 13. 12. 
16.00 hod.
ČR 1966 / 71 min. / zdarma 
na průkazku, 50 Kč
Režie: JAN NĚMEC / Hrají: 
Marta Kubišová, Ivana Kar-
banová, Karel Gott, Lindsay 
Anderson, Petr Kopřiva ad.
Tři volně propoje-
né poetické hříčky 
o nešťastně zamilo-
vaných samotářích 
(Pokušení manipulan-
ta, Nastěnčiny sny a 
Dobrodružství sirotka 
Rudolfa) ve filmu Jana 
Němce přináší i prv-
ní filmové role Marty 
Kubišové a Karla Gotta. 
Ve všech třech povíd-
kách dominuje poe-
zie, laskavý humor a 
nadhled. Úvodní defilé 
krásek vzbuzuje v duši 
mladého manipulanta 
nenaplněnou touhu 
po doteku, ve fantazii 
umývačky nádobí se 
o ni uchází dokonce 
trojice mužů a podnapilý Rudolf se zamiluje na jakési osla-
vě... Režisérův proklamovaný záměr natočit po náročných 
experimentech příjemnou a zábavnou podívanou měl jen 
mizivý divácký ohlas. Na dlouho jeho posledním celove-
černím českým filmem. Filmem Mučedníci lásky doplňujeme por-
trét osobnosti zpěvačky a herečky Marty Kubišové, která vystoupí se 
svým recitálem o den dříve v kině Hvězda.

V celém filmu je dohromady tak 
dvacet vět (možná míň - spíš dva-
cet slov) - což ale rozhodně není na 
škodu. Smutně krásná, romantická 
a i (černohumorně) úsměvná ob-
hajoba těch v lásce méně či zcela 
neúspěšných. Formálně něco mezi 
Démanty (flashbacky, imaginace 
bez přechodů) a Slavností (nadsázka, 
vtip - Krumbachová) plus cosi z Kafky 
a mnoho oné smutné romantiky. 
Jediná „chyba“ : klidně by mohla být 
i čtvrtá povídka (pokud by byla tak 
dobrá jako ony tři).
Vitex – www.csfd.cz

Michael Moore je velký iluzioni-
sta a „dojič“ emocí, přesto na mě 
zapůsobilo Sicko snad ještě víc, než 
jeho předchozí filmy. Jsem při jeho 
filmech rád, že nemusím žít v USA 
(i z jiných důvodů samozřejmě) 

- nejen proto, že bych se určitě trochu 
zastyděl, ale i proto, že bych byl 
na Moora naštvanej, že všechno 
tak trochu přikresluje, aby docílil 
většího efektu. Tak jako tak, Sicko 
je Moorovým nejlidštějším a 
nejidealističtějším počinem a já to 
nevidím jako vadu na jeho kráse..
Rawen - www.csfd.cz

Felix 2007: 
Minipřehlídka filmů 
nominovaných na 
evropské filmové ceny
Královna   6x nominace

neděle 9.12. 20.00 hod.
The Queen / Francie, It., VB 2006 / 97 min. / od 12 let / tit. / 55, 65 Kč
Režie: STEPHEN FREARS / Hrají: Helen Mirren, Michael Sheen, James 
Cromwell, Sylvia Syms, Helen McCrory ad.
Příběh, který zasáhl celý svět. Příběh, který nebyl nikdy 
vyprávěn. Strhující a jedinečný pohled režiséra Stephe-
na Frearse za zavřené dveře královského paláce a do 
mysli a do srdce královny Alžběty II., těsně po tragické 
smrti princezny Diany. Tento film je intimním pohledem 
do zákulisí královské rodiny, ale i vysoké politiky v obdo-
bí po tragické smrti princezny Diany. Odkrývá skutečné 
emoce i tragický dosah této události na celý svět. Kdo 
stojí za vraždou „královny lidských srdcí“. Ocenění: Helen 
Mirren na MFF Benátky 2006 Volpiho pohár pro nejlepší herečku, 2 
Zlaté glóby (ze 4 nominací), 1 Oscar (hlavní ženská role).

4 měsíce, 3 týdny a 2 dny 
   4x nominace

pondělí 10.12. 20.00 hod.
4 Months, 3 Weeks and 2 Days / Rumunsko 2007 / 113 min / od 15 let / 
titulky / 55, 65 Kč 
Režie: CRISTIAN MUNGIU / Scénář: Cristian Mungiu / Kamera: Oleg 
Mutu / Hrají: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu ad.
Kontroverzní snímek, který natočil rumunský režisér Cris-
tian Mungui a za který si odvezl Zlatou palmu. Snímek 
pojednává o dvou vysokoškolských studentkách za éry 
rumunského totalismu, těsně před pádem železné opo-
ny, kdy během jednoho dne jedna z nich podstupuje te-
hdy zakázaný potrat. Film je drsnou výpovědí nejenom 
o těžké době, ale, a to především, o silném přátelství. 
Ocenění: Zlatá Palma, na na MFF v Cannes 2007.

Edith Piaf   3x nominace

sobota 15.12. 20.00 hod.
La Mome / Francie, VB, ČR 2007 / 140 min. / od 15 let / titulky / 
ŠÚ / 55, 65 Kč 
Režie: OLIVIER DAHAN / Hrají: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Clo-
tilde, Gérard Depardieu, Jean-Paul Rouve, Louis Gassion ad.
Přivítejte nesmrtelnou osobnost... Narodila se na chod-
níku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním 
zpěvem... Přesto se z ní stala světoznámá hvězda první 
velikosti. Život Edith Piaf (vlastním jménem Edith 
Giovanna Gassion) byl bojem o hudbu, přežití a lásku. 
Její magický hlas, vášeň a přátelství s hvězdami své doby 
(Marlene Dietrich, Jean Cocteau, Yves Montand...) jí od 
dětství v chudobě přivedlo k obdivu celého světa. Žila 
vždy naplno a „ničeho nelitovala...“. Díky své neuvěřitelně 
silné vůli a neobyčejnému nadání se vypořádala s 
tragickým osudem a její sen z dětství se stal skutečností. 
Nechtěla dát světu šanci na ni zapomenout a povedlo 
se jí to beze zbytku. Režisér Olivier Dahan (Purpurové 
řeky 2: Andělé apokalypsy) obsadil do hlavní role svého 
nového filmu skvělou Marion Cotillard. Pro natáčení si 
režisér kromě Francie vybral také Prahu. Ocenění:  3x nomi-
nace Felix 2007.

Cate Blanchett obléká stále nové 
kostýmy, paruky a šperky a režisér ji 
snímá z neobvyklých úhlů – někdy 
kolem ní kamera doslova tančí v 
podivuhodných smyčkách. Pod 
tlustou vrstvou pudru sice jemné 
záchvěvy její mimiky téměř zanikají, 
ale když Alžbětu uvidíte svlečenou 
a odlíčenou, zjistíte, že jde o dobře 
promyšlený záměr. Bez paruky a s 
nakrátko ostříhanými vlasy je náhle 
nesmírně křehká, chlapecky útlá a 
zranitelná – pravý opak pánovité 
vladařky, která s ledovým klidem 
pohlavkuje své rádce. Celý spektákl 
však stojí a padá nikoli s nádhernou 
vizuální stránkou, nýbrž s hereckým 
výkonem Cate Blanchett. Nebýt je-
jího jedinečného sebejistého charis-
matu vyváženého s citlivostí, zůstala 
by tahle Alžběta jenom bizarní 
loutkou s nabíleným obličejem.
Barbora Šťastná - www.premiere.cz

Vánoce 2007 (nejen) v kině
Adventem od Mikuláša do Tří králů s Městskými kiny

Předmikulášské zimní kino 
ne 2.12. ve 14.30 – 18.30, Smetanovy sady 
(za kinem Hvězda) I zdarma

Příběh Lhotse - fotografie
M.Minaříka a J.Rohela
čt 6.12. v 18.00 hod. kino Hvězda I zdarma

Buchty a loutky: 
Andělíček Toníček 
ne 9.12. ve 14.00 a 16.00 hod., Malá scéna SD 
I 50 Kč (s průkazkou Bijásku), 70Kč

Recitál Marty Kubišové 
st 12.12. v 19.30 hod., kino Hvězda 
I 220, 250 Kč 

Bolek Polívka 
hostem Jana Gogoly
út 18.12. v 19.30 hod., kino Hvězda 
I 130, 150 Kč

Silvestrovské rodinné 
zimní kino 
po 31.12. v 15.30 – 17:30, Smetanovy sady 
(za kinem Hvězda) I zdarma

Tříkrálový přípitek 
+ Ohlédnutí II. 
ne 6.1.2008 v 17 hod., foyer kina Hvězda 
I zdarma

Tříkrálový koncert 
s Hradišťanem
ne 6.1.2008 v 18.00 hod., kino Hvězda 
I 160, 180 Kč


