
Jan Saudek - V pekle svých 
vášní, ráj v nedohlednu
ČR, USA 2007 / 90 min. / 70 Kč
Režie: ADOLF ZIKA / Hrají: Jan Saudek, Adolf Zika, Sára Saudková, 
Samuel Saudek ad.

Jan Saudek, světově uznávaný fotograf, v zahraničí mnoho-
krát oceněný a vystavovaný daleko dříve, než ho poznala 
široká veřejnost v rodné vlasti, vystupuje před kamerou v 
mnoha rolích. Často je mění, často překvapuje, nejčastěji 
šokuje. Přesto se ani tento velký stvořitel iluzí zcela nescho-
val před pronásledujícími třemi kamerami a nemilosrdně 
odhalujícím okem režiséra. Celovečerní pravdě podobný 
film Jan Saudek vypráví osobitým způsobem syrově prav-
divý životní příběh hrdiny i odpadlíka. Podává jej jako vel-
kolepé drama. Drama plné barev, vzrušujících obrazů, ale 
také provokujících myšlenek, iluzí a idejí…

Říše hraček
Mr. Magorium‘s Wonder Emporium / USA 2007 / 94 min. / přístupný / 
dabing / ŠÚ / 80 Kč
Režie: ZACH HELM / Hrají: Dustin Hoffman, Natalie Portman, Jason 
Bateman, Zach Mills ad.
Kdo uvěří, může vidět zázraky. Vítejte v nejmagičtějším a 
nejbáječnějším místě na světě - v Říši hraček Pana Mago-
ria. Musíte ale přistoupit na jistá pravidla hry a věřit všemu, 
co vidíte. Prodavačka Molly (Natalie Portman) a její 243-
letý excentrický šéf  Pan Magorium (Dustin Hoffman) kra-
lují magickému hračkářství, kde hračky žijí svým životem 
a prožívají vlastní příběhy. Zlom ale nastane v okamžiku, 
kdy se Pan Magorium rozhodne přenechat Molly svůj dob-
ře zaběhnutý obchod. Jako mávnutím kouzelného prout-
ku se v této pohádkové říši začnou dít pozoruhodné věci. 
Hlavní role svěřil režisér Zach Helm zkušenému a charisma-
tickému Dustinu Hoffmanovi, se kterým již spolupracoval 
na filmu Horší už to nebude (Stranger Than Fiction), a vyni-
kající Natalii Portman. 

Já, legenda
I Am Legend / USA 2007 / 110 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
Režie: FRANCIS LAWRENCE / Hrají: Will Smith, Salli Richardson, Alice 
Braga, Dash Mihok, Emma Thompson ad.
Robert Neville je sice špičkový vědec, ale ani on nedokázal 
zabránit šíření nebezpečného viru, který byl vyvinut lidmi 
a nedá se léčit. Neville je z neznámého důvodu vůči viru 
imunní a jako jediný příslušník lidského rodu žije v troskách 
New York City. Možná je dokonce posledním žijícím člově-
kem na planetě. Už tři roky, den co den, vysílá do éteru svou 
zprávu a hledá další přeživší. Neville však není úplně sám. 
Ze stínů jej pozorují zmutované oběti celosvětové pande-
mie, kteří sledují každý jeho krok a čekají, až udělá osudo-
vou chybu. Nevillea, který je dost možná jedinou nadějí 
celého světa, drží při životě jediná myšlenka: zvrátit dopad 
viru tím, že ze své krve vyrobí lék. Stojí však sám proti zbyt-
ku světa a čas hraje proti němu...

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. února 
únor 1

Dokumenty 
a příběhy ze 

života
aneb Filmy jaksi jiné

Na začátku února už známe vítěze 
posledních Zlatých Globů a nomi-

nace na Oscary (k oběma chystáme 
vedle roztroušených premiér také 

dvě větší přehlídky - ve druhé půlce 
února a v březnu), 9. února nám 

 Ester Kočičková oznámí také 
 nominace na Českého lva 2007. 

Zdá se - a náš únorový program to 
potvrzuje - že vedle převažujících 

adaptací literárních předloh 
 se stále více prosazují „obyčejné“ pří-

běhy ze života. Ať už s uměleckou 
invencí zpracované skutečné 
 události (Václav) nebo rovnou 

 dokumenty (Jan Saudek či na začátek 
března chystaný Občan Havel). 

Tyto tituly ještě doplníme dalšími, až 
mrazivě skutečnými příběhy, totiž 
Příběhy železné opony. Naše město v 

sobě nese ve vzpomínkách a budo-
vách i po letech historii poválečných 

zákrut a také historii krutých „pade-
sátých“… O tom, že ne vše je zapo-

menuto a odpuštěno, a že má smysl 
si to připomínat, přijedou diskuto-

vat novinář a publicista Luděk Navara, 
členka Konfederace politických 
 vězňů Anna Honová a další hosté.

Mladší, školou povinný dorost snad 
zase ocení naše slevy za „výzo“ na filmy 
ve dnech 1. - 3. února.  V neděli 3. úno-

ra se navíc můžete zúčastnit verni-
sáže výtvorů, které děti vytvořily od 

září 2007 v našem pravidelném 
 bijáskovém Malovásku.

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

Vetřelci vs Predátor 2
Aliens vs. Predator: Requiem / USA 2007 / 89 min. / od 15 let / titulky 
/ ŠÚ / 75 Kč
Režie: COLIN STRAUSE, GREG STRAUSE / Hrají: John Ortiz, Ariel Gade, 
Johnny Lewis, Steven Pasquale, Reiko Aylesworth, Shareeka Epps ad.
Na Zemi vypukne peklo. Malé americké městečko Gunni-
son v Coloradu žije svým poklidným životem. V jeho blíz-
kosti ovšem dojde k nečekané katastrofě, když se z nebe 
přiřítí poškozený vesmírný koráb a ztroskotá v lesích za 
městem. Místo mírumilovných mimozemšťanů se z jeho 
útrob vydrápou zrůdy dvou hrozivých a hlavně znepřáte-
lených vesmírných ras: Vetřelci a Predátor. Jejich souboj 
nezůstane bez lidských obětí a nad městem se začínají sta-
hovat mraky. Nejhorší jatka od vzniku série filmů o Vetřel-
cích mohou začít. Film je pokračováním snímku Vetřelec vs 
Predátor z roku 2004. Druhý díl se pod taktovkou nových 
režisérů vrací k základům žánru sci-fi a hororu a aspiruje na 
označení „filmová jatka“ roku.

Once
Irsko 2006 / 86 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: JOHN CARNEY / Hrají: Markéta Irglová, Glen Hansard, Bill Hod-
nett, Darren Healy ad.
Jeden z nejúspěšnějších projektů s českou účastí za posled-
ních několik let. On je pouliční muzikant a občas si přivy-
dělává v dílně svého otce. Jeho snem je živit se hudbou, 
ale to se mu vůbec nedaří. Ona je talentovaná pianistka z 
Čech, která odešla do Irska kvůli obživě a prodává na ulici 
růže. Když se ti dva náhodou potkají, zjistí, že jejich společ-
ná hudba má neobyčejnou sílu a podaří se jim získat nejen 
peníze na pronájem studia, kde natočí společnou desku, 
ale také přízeň a obdiv všech, kteří se na jejím vzniku podí-
lejí. Film získal diváckou cenu na jednom z nejprestižněj-
ších světových filmových festivalů v americkém Sundance. 
Následovalo uvedení do amerických kin, kde se film stal 

nečekaným hitem. Důvodů je hned několik. Originální a 
výborná hudba. Silný příběh. Vynikající a autentické herec-
ké výkony. S hudbou Glena Hansarda se čeští diváci mohli 
setkat již dříve, poněvadž tento hudebník v Čechách často 
koncertoval se svou skupinou The Frames i sólově a něk-
teré jeho písně se objevily ve filmu Jana Hřebejka Kráska 
v nesnázích. Markéta Irglová s Hansardem spolupracuje 
již několik let. Ocenění: Sundance Film Festival – cena diváků, MFF 
v Dublinu – cena diváků, Cena chicagské filmové kritiky za nejlepší 
původní filmovou hudbu, 2 nominace na ceny Grammy, nominace na 
Oscara.

Saw IV
USA 2007 / 108 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
Režie: ARREN LYNN BOUSMAN / Hrají: Tobin Bell, Costas Mandylor, Scott 
Patterson, Betsy Russell, Justin Louis, Simon Reynolds ad.
Série filmů Saw se stala kultovní už po druhém pokračo-
vání. S přibývajícími čísly přitahuje do kin víc a víc diváků, 
kteří jsou lační zjistit, jak hra pokračuje... V Saw IV jsou Jig-
saw i jeho učnice Amanda mrtví. Po vraždě detektiva Ker-
ryho pomáhají vysloužilí agenti FBI detektivu Hoffmanovi 
rozluštit hádanku poslední Jigsawovy hry. Velitel zásahové 
jednotky Rigg se sám ocitne uvnitř smrtelné hry a má pou-
ze hodinu a půl, aby se dostal přes vražedné pasti a zachrá-
nil svého přítele a sebe před děsivým koncem...

30 dní dlouhá noc
30 Days of Night / USA, Nový Zéland 2007 / 113 min. / titulky / 75 Kč  
Režie: DAVID SLADE / Hrají: Josh Hartnett, Ben Foster, Melissa George, 
Mark Boone Junior, Danny Huston, Craig Hall ad.
Každý rok se město na severu Aljašky na měsíc ponoří do 
tmy. Je to doba, kdy obyvatelé balancují na hraně mezi 
přežitím a zkázou, jelikož s tmou přichází i něco jiného. Čer-
stvá krev láká predátory a úsvit nepřichází … Film je adap-
tací známého hororového comicsu. 30 dní dlouhá noc: Blo-
od Trails vzniklo jako hororová internetová minisérie sledu-
jící New Orleanskou větev příběhu 30 dní dlouhá noc. Epi-
zody jsou průběžně zveřejňovány na serveru fearnet.com.

Asterix a Olympijské hry
Astérix aux jeux olympiques / Francie 2007 / 120 min. / přístupný / 
dabing / 75 Kč
Režie: FRÉDÉRIC FORESTIER / Hrají: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, 
Alain Delon, Claudia Cardinale, Benoît Poelvoorde, Santiago Segura ad.
Asterix a Obelix jsou zpět! A tentokrát vás čeká příběh plný 
sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého 
světa. A při tom všem se odvážný mladý Gal Alafolix vášnivě 
zamiluje do řecké princezny Iriny. Spolu s Asterixem a Obeli-
xem a za pomoci jejich čarovného elixíru se vydá do Řecka s 
cílem vyhrát nejen Olympijské hry, ale i srdce princezny Iriny. 
Střetává se tu však se zlomyslným Brutem, synem Césara, a 
jeho týmem, který je, zdá se, silným soupeřem. Jak je vše-
obecně známo, čarovné elixíry jsou na Olympijských hrách 
zakázané, ale Asterix už má plán, jak opět zvítězit...

Na vlastní nebezpečí
ČR, Rumunsko 2007 / 92 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč
Režie: FILIP RENČ / Hrají: Jiří Langmajer, Filip Blažek, Miroslav Krobot, 
Lucia Siposová, Václav Jiráček, Roluca Aprodu ad.
Majitel cestovní kanceláře zaměřené na extrémní sporty 
získá zajímavou zakázku – sjezd nebezpečné Černé řeky. 
Klient, který celou výpravu inicioval, má, zdá se, velmi 
vážný důvod, proč chce jet právě do oblasti, kde kdysi za 
podivných okolností zahynul jeden český vodák. Pro Sašu 
je téměř zapomenuté tajemství, spojené s dávnou rodin-
nou tragédií dlouholetým traumatem a teď nadešla šance 
dopátrat se pravdy. Nabídka atraktivního dobrodružství 
svede dohromady nesourodou skupinu nic netušících lidí, 
pro které je cesta jen zajímavým výletem. V následujících 
dnech si ovšem budou muset sáhnout nejen na dno fyzic-
kých sil, ale i vyjasnit si sami v sobě, co pro ně znamenají 
slova jako odvaha, férová hra, přátelství, láska i schopnost 
vyrovnat se pravdou, ať je jakákoliv. Rafting se stane sou-
bojem s přírodou, ale i střetem se zákonem, s vlastními sila-
mi i vlastním svědomím. Cesta plná vypjatých situací změní 
každému z posádky zcela zásadně pohled na život. 

 

Naše tipy 
Sleva za výzo na  
Simpsonovi ve filmu a 
Shreka Třetího, zdarma 
na Kytici pohádek I
pátek 1.2., sobota 2.2., neděle 3.2. 
Ve dnech 1. - 2. 2. na projekce Bijásku s vysvědčením. „Za 
samé“ zdarma, s vyznamenáním a na průkaz Bijásku za 
20 Kč, ostatní za 40 Kč. V neděli zdarma všichni!

Václav
pátek 1.2. - neděle 3.2. 
Václav (Ivan Trojan) je vesnický outsider, který ve svých 
40 letech žije s maminkou pod jednou střechou. 

Asterix a Olympijské hry
čtvrtek 7. 2.  - středa 13. 2.
Příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich sou-
peři z celého světa na motivy populárního komiksu.

Příběhy železné opony 
+ hosté: Luděk Navara, 
Anna Honová, Vladimír 
Drábek, Lenka Poláková
středa 13. 2. 20.00 
Autogramiáda knihy Příběhy železné  opony 2 od 17.00 
v Cafe Portal za účasti hostů.  Od 20.00 promítání doku-
mentárních filmů Dráty, které zabíjely a Svědkové, kteří měli 
mlčet, spojené rovněž s besedou a hosty.

T

1. pá 15.30 Simpsonovi ve filmu – USA 2007 / 85 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / sleva za výzo, ostatní 20, 40 Kč Bijásek +  

17.00 Beowulf – USA 2007 / 113 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

19.00 Václav – ČR 2007 / 97 min. / přístupný / 70 Kč

20.45 Vetřelci vs Predátor 2 – USA 2007 / 89 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

2. so 15.30 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / dabing / sleva za výzo, ostatní 20, 40 Kč Bijásek + 

17.00 Beowulf – USA 2007 / 113 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

19.00 Václav – ČR 2007 / 97 min. / přístupný / 70 Kč

20.45 Vetřelci vs Predátor 2 – USA 2007 / 89 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

3. ne 14.30 Výroční Malovásek – vernisáž výstavy s hudeb. doprovodem žáků kytarové souboru ZUŠ UH, výtvarné dílničky Malovásek 

15.30 Kytice pohádek I – ČSSR 1969 – 1977 / kreslený / 60 min. / zdarma pro všechny Bijásek 

17.00 Beowulf – USA 2007 / 113 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

19.00 Václav – ČR 2007 / 97 min. / přístupný / 70 Kč

20.45 Vetřelci vs Predátor 2 – USA 2007 / 89 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

4. po 17.00 Once – Irsko 2006 / 86 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

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

20.30 30 dní dlouhá noc – USA, Nový Zéland 2007 / 113 min. / titulky / 75 Kč

5. út 18.00 Once – Irsko 2006 / 86 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

20.00 Once – Irsko 2006 / 86 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč ART 

6. st 15.30 Zlatý kompas – USA 2007 / 113 min. / přístupný / dabing / 35, 45 Kč Bijásek 

17.30 Proti zdi – Německo, Turecko 2004 / 121 min. / titulky / 40, 50 Kč ART 

20.00 Na druhé straně – Německo, Turecko 2007 / 121 min. / 60, 70 Kč ART 

7. čt 16.00 Nenápadný půvab buržoazie + Andaluský pes – Fr., It., Šp. 1972 / 102 min. / tit. / na průkaz zdarma, 50 Kč P 100

18.00 Asterix a Olympijské hry – Francie 2007 / 120 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

20.15 Na vlastní nebezpečí – ČR, Rumunsko 2007 / 92 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

8. pá 16.00 Asterix a Olympijské hry – Francie 2007 / 120 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

18.15 Na vlastní nebezpečí – ČR, Rumunsko 2007 / 92 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Na vlastní nebezpečí – ČR, Rumunsko 2007 / 92 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

9. so 16.00 Asterix a Olympijské hry – Francie 2007 / 120 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

18.15 Na vlastní nebezpečí – ČR, Rumunsko 2007 / 92 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu – ČR, USA 2007 / 90 min. / 70 Kč

10. ne 14.30 Masky filmových hvězd – Výroba papírových masek Asterixe a Obelixe Malovásek 

15.30 Asterix a Olympijské hry – Francie 2007 / 120 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč Bijásek 

18.00 Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu – ČR, USA 2007 / 90 min. / 70 Kč

20.00 Na vlastní nebezpečí – ČR, Rumunsko 2007 / 92 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

11. po 16.00 Asterix a Olympijské hry – Francie 2007 / 120 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

18.00 Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu – ČR, USA 2007 / 90 min. / 70 Kč

20.00 Na vlastní nebezpečí – ČR, Rumunsko 2007 / 92 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

12. út 16.00 Asterix a Olympijské hry – Francie 2007 / 120 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

18.00 Na vlastní nebezpečí – ČR, Rumunsko 2007 / 92 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj v nedohlednu – ČR, USA 2007 / 90 min. / 60, 70 Kč ART 

13. st 15.30 Asterix a Olympijské hry – Francie 2007 / 120 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč Bijásek 

17.00 Autogramiáda - L. Navara: Příběhy železné opony 2 – Cafe Portal Beseda

18.00 Na vlastní nebezpečí – ČR, Rumunsko 2007 / 92 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Příběhy železné opony + hosté: L. Navara, L. Poláková, V. Drábek a A. Honová – 50, 60 Kč ART

20.00 Jan Saudek - V pekle svých vášní, ráj ... – ČR, USA 2007 / 90 min. / 70 Kč / Hvězdička 

14. čt 16.00 Blade Runner – USA 1981 / 117 min. / titulky / na průkazku zdarma Zlatý fond

18.15 Říše hraček – USA 2007 / 94 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Across the Universe – USA 2007 / 131 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč / Hvězdička

20.00 Já, legenda – USA 2007 / 110 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

15. pá 16.00 Říše hraček – USA 2007 / 94 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč

17.45 Across the Universe – USA 2007 / 131 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Já, legenda – USA 2007 / 110 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

16. so 15.30 Říše hraček – USA 2007 / 94 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč

filmové premiéry a novinky



Jan Saudek 
- V pekle svých vášní,  
ráj v nedohlednu
úterý 12. 2. 
20.00 hod.
ČR, USA 2007 / 90 min. / 60, 
70 Kč
Režie: ADOLF ZIKA / Hra-
jí: Jan Saudek, Adolf Zika, 
Sára Saudková, Samuel 
Saudek.
Jan Saudek, světově 
uznávaný fotograf, v 
zahraničí mnohokrát 
oceněný a vystavova-
ný daleko dříve, než ho 
poznala široká veřej-
nost v rodné vlasti, 
vystupuje před kame-
rou v mnoha rolích. 
Často je mění, často 
překvapuje, nejčastě-
ji šokuje. Přesto se ani 
tento velký stvořitel 
iluzí zcela neschoval 
před pronásledujícími 
třemi kamerami a nemilosrdně odhalujícím okem režisé-
ra. Celovečerní pravdě podobný film Jan Saudek vypráví 
osobitým způsobem syrově pravdivý životní příběh hrdiny 
i odpadlíka. Podává jej jako velkolepé drama. Drama plné 
barev, vzrušujících obrazů, ale také provokujících myšlenek, 
iluzí a idejí…

Příběhy železné  
opony + hosté:  
L. Navara, L. Poláková, 
V. Drábek, A. Honová
středa 13. 2. 20.00 hod.
ČR 2007 / 90 min. / 50, 60 Kč
Setkání se dvěma díly cyklu Příběhy železné opony, kte-
ré se úzce vztahují k Uh.Hradišti – Dráty, které zabíjely („Kdo 
zabíjel a nutil zabíjet na přísně střežené hranici komunis-
tického Československa?“) a Svědkové, kteří měli mlčet („Vyšet-
řovatel Grebeníček nedal spravedlnosti šanci“). Programu 
se zúčastní spisovatel a publicista Luděk Navara, šéfdrama-
turgyně ČT Ostrava Lenka Poláková, předseda uherskohra-
dišťské pobočky Klubu politických vězňů Vladimír Drábek 
a jednatelka stejné pobočky paní Anna Honová, kterou na 
podzim 2007 státním vyznamenáním ocenil prezident Vác-
lav Klaus. Projekci a setkání v kině Hvězda bude předcházet autogra-
miáda a představení nové knihy Příběhy železné opony 2 v Cafe Portal 
od 17.00 hodin i za účasti všech hostů.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Once
úterý 5. 2. 
20.00 hod. 
Irsko 2006 / 86 min. / od 12 
let / titulky / 60, 70 Kč
Režie: JOHN CARNEY / Scé-
nář: John Carney / Kamera: 
Tim Fleming / Hudba:Mar-
kéta Irglová, Glen Hansard / 
Hrají: Markéta Irglová, Glen 
Hansard, Bill Hodnett ad. 
On je pouliční muzi-
kant a občas si přivydě-
lává v dílně svého otce. 
Jeho snem je živit se 
hudbou, ale to se mu 
vůbec nedaří. Ona je 
talentovaná pianistka 
z Čech, která odešla do 
Irska kvůli obživě a pro-
dává na ulici růže. Když 
se ti dva náhodou potkají, zjistí, že jejich společná hudba 
má neobyčejnou sílu a podaří se jim získat nejen peníze 
na pronájem studia, kde natočí společnou desku, ale také 
přízeň a obdiv všech, kteří se na jejím vzniku podílejí. Oba 
si ale velmi záhy uvědomí, že takového člověka, jakým je 
ten druhý, se jim podaří v životě potkat jen jednou. Jeho 
nově nabytá svoboda a její minulé závazky tak oba postaví 
před rozhodnutí, co jsou pro sebe schopní obětovat a jestli 
vůbec mají možnost zůstat spolu. Film vznikl s neuvěřitelně 
nízkým rozpočtem přímo v ulicích Dublinu, v autentických 
interiérech a s neherci. Letos v lednu pak získal diváckou 
cenu na jednom z nejprestižnějších světových filmových 
festivalů v americkém Sundance. Následovalo uvedení 
do amerických kin, kde se film stal nečekaným hitem. Film 
Once vznikl jako malý, jednoduchý film, ale již dnes je jas-
né, že se jedná o jeden z nejúspěšnějších projektů s českou 
účastí za posledních několik let. Především pro Markétu 
Irglovou pak znamená průlom na mezinárodní filmové i 
hudební scéně. Glen Hansard přitom potvrzuje pozici nej-
zajímavějšího irského hudebníka od vzniku kapely U2. Film 
Once sice vypráví jednoduchý příběh o lásce a porozumění 
mezi dvěma mladými lidmi, na druhou stranu však přináší i 
přesný pohled na českou komunitu v zahraničí a vypovídá 
o době, kdy se k úspěchu může dopracovat každý. Možná 
jen jednou za život a možná jen na chvíli, ale za to svobod-
ně.  Ocenění: Sundance Film Festival – cena diváků, MFF v Dublinu – 
cena diváků, Cena chicagské filmové kritiky za nejlepší původní filmo-
vou hudbu, 2 nominace na ceny Grammy, nominace na Oscara.

Proti zdi
středa 6. 2.
17.30 hod.
Gegen die Wand / Německo, 
Turecko 2004 / 121 min. / 
titulky / 40, 50 Kč
Režie: FATIH AKIN / Scénář: 
Fatih Akin / Kamera: Rai-
ner Klausmann / Hudba: 
Klaus Maeck / Hrají: Birol 
Ünel, Sibel Kekilli, Catrin 
Striebeck, Güven Kiraç, Mel-
tem Cumbul ad.

„Můžete skoncovat se 
životem a nemusíte se 
přitom zabít,“ zašeptá 
doktor. A čtyřicetiletý 
turecký Němec Cahit, 
jehož přivedl sebe-
vražedný pokus na 
psychiatrickou klini-
ku, ví, co má na mysli - 
začít nový život. Jenže 
tíseň v jeho duši stále 
pláče po drogách a alkoholu. Potřebuje otupit bolest. Sibel, 
mladá a hezká příslušnice téže komunity, život miluje. Na 
řádnou muslimskou dívku ale až příliš. Aby unikla z věze-

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

Výstavy

Příběhy z Čech a různých koutů Evropy
Když byl v létě roku 2006 na Letní filmové škole uváděn snímek Once s Glenem Hansardem a Markétou Irglovou, málokoho ten-
krát nejspíš napadlo, jaký úspěch tento příběh pouličního muzikanta mladé pianistky zaznamená. Uplynul rok a půl a film 
sbírá jedno ocenění za druhým - z těch posledních vzpomeňme nominaci na Oscara za nejlepší filmovou píseň. Podobně nic 
moc neočekával ani Fatih Akin, turecký režisér narozený v Hamburgu, než za neobvyklé milostné drama Proti zdi dostal Zlatého 
medvěda a následně i cenu za nejlepší evropský film roku. Po třech letech Akin dokončil druhý díl zamýšlené volné trilogie, Na 
druhé straně, který je v únorovém ARTU také k vidění. Další dvě projekce ARTU nás pak zavedou zase trochu „domů“… Doku-
ment o Janu Saudkovi se pokusí přiblížit osobnost tohoto světově uznávaného (i mnohými nenáviděného) tvůrce. Komponova-
ný večer Příběhy železné opony za účasti hostů pak zase poodkryje ledacos z historie našeho města a místní věznice.

ní své konzervativní rodiny, předstírá pokus o sebevraždu. 
Tím se ale zostudí, nikoliv osvobodí. Může ji zachránit pou-
ze svatba. Požádá Cahita, aby si ji naoko vzal. Ten zdráhavě 
souhlasí. Možná, aby ji zachránil. Možná, aby v životě udělal 
jednu věc, která má smysl. Bydlí spolu v jednom bytě, ale 
tím jejich vztah končí. Ona si užívá svobody. On se schází se 
svou občasnou přítelkyní. Až se do jeho života po špičkách 
vkrade láska. Když se Cahit zamiluje do Sibel, objeví novou 
radost ze života, sílu pokračovat. Sibel se nadále schází s 
jinými muži. Pak si i ona uvědomí, že Cahita miluje. Už je 
příliš pozdě: Výbuch žárlivosti končí násilnou smrtí. Cahit 
se dostane do vězení a Sibel odletí do Turecka. Její srdce, 
její mysl, její duše jsou stále s Cahitem - ale na jak dlouho? 
Tímto syrovým a nekompromisním dramatem se Fatih Akin 
vrací k filmařským kořenům, ke svému oblíbenému tématu, 
které mu pomohlo získat třeba bronzového Leoparda na 
mezinárodním filmovém festivalu v Locarnu za mimořádný 
debut „Short Sharp Shock“. Strhující herecké výkony Biro-
la Unela a Sibel Kekilliové odrážejí filmařskou energii stej-
ně tak jako naléhavost námětu pramenící z jejich turecko-
německého původu. Film Proti zdi vyhrál řadu cen na festivalech 
po celém světě, z těch nejdůležitějších pak Zlatého medvěda na Berlín-
ském MFF 2004 a cenu za nejlepší evropský film roku 2004.

Na druhé straně
středa 6. 2. 
20.00 hod.  
Auf der anderen Seite / 
Německo, Turecko 2007 / 
121 min. / 60, 70 Kč
Režie: FATIH AKIN / Scénář: 
Fatih Akin / Kamera: Rainer 
Klausmann / Hudba: Shan-
tel / Hrají: Nurgül Yeşilçay, 
Baki Davrak, Hanna Schy-
gulla ad.

„Příběh o smrti a o živo-
tě v kulisách současné-
ho Istanbulu. Ali je vdo-
vec a žije v Německu. 
Připadá si sám a tak se 
jednoho dne rozhod-
ne, že do svého domu 
pozve tureckou pro-
stitutku Yeter a bude 
jí za společnost platit. 
To se nelíbí jeho syno-
vi Nejatovi, který je uči-
telem němčiny a otco-
vy vrtochy se mu zdají 
nedůstojné. Když je Yeter zavražděna, rozkol mezi otcem a 
synem se dokoná a Nejat odjíždí do Istanbulu hledat její 
dceru Ayten. Ta je ovšem na útěku do Německa, kde žije 
nelegálně u své „spolužačky“ Lotte, jejíž puritánská matka 
z toho všechno není příliš nadšená. Když Ayten dopadne 
policie, je deportována do Turecka, kde je díky svým minu-
lým restům zatčena a odsouzena do vězení. Lotte jí vyráží 
na pomoc a spolu s ní i její matka, pro kterou je návštěva 
Turecka prvním pokusem o pochopení životních rozhod-
nutí vlastní dcery. Na první pohled melodramatický a kom-
plikovaný příběh je vyprávěn v jednoduchých, ale emo-
tivních obrazech současného Německa a Turecka. Režisér 
Akin spolu se svým kameramanem pečlivě a s odstupem 
sledují, jak se turecká kultura mísí do té německé, jak opa-
novává hlavně zapadlá místa na předměstích velkých měst. 
Samozřejmě si také nemohou nevšímat jak nebezpečno je 
pro příslušníky těchto dvou etnik v uzavřených ghettech 
těch druhých, a to v tomto případě platí i o těch němec-
kých. Oproti tomu Turecko do sebe nasává západní vlivy, 
ale stále je nesvobodné a jakoby zahleděné do sebe. Ces-
ta do Turecka je tak cestou do téměř pohádkového světa 
ovládaného podivně nahodilým až osudovým řádem. Je 
cestou na druhou stranu, kterou známe jen z televizních 
záběrů a fotografií. Film je jakýmsi pokračováním Akinova 
předchozího filmu Proti zdi. I tady hraje velmi výraznou roli 
téma smrti a schopnosti člověka se s ní smířit. Na druhé stra-
ně získal Cenu za scénář na loňském festivalu v Cannes a bude Německo 
zastupovat v Oscarovém klání.

Filmové premiéry
14.2. – 17.2. Říše hraček 

USA 2007 / Režie:  ZACH HELM
14.2. – 19.2. Across the Universe      (Přehlídka Zlatý Globus, Oscar) 

USA 2007 / Režie:  JULIE TAYMOR 
14.2. – 20.2. Já, legenda 

USA 2007 / Režie:  FRANCIS LAWRENCE
21.2. – 24.2. Lovci pokladů: Kniha tajemství 

USA 2007 / Režie: JON TURTELTAUB
21.2. – 24.2. Východní přísliby          (Přehlídka Zlatý Globus, Oscar) 

USA, Kanada, VB 2007 / Režie: DAVID CRONENBERG 
26.2. – 27.2. Touha, opatrnost          (Přehlídka Zlatý Globus, Oscar) 

USA, Čína 2007 / Režie: ANG LEE   
28.2. – 2.3. O život                           (29.1. premiéra za účasti delegace) 

ČR 2007 / Režie:  MILAN ŠTEINDLER  

Zlatý fond
čt. 21.2. 16.00 Historie Oscarů        (Přehlídka Zlatý Globus, Oscar) 

                                  + host Michael Málek (PFA, ČT Praha)
čt. 28.2. 16.00 Fanny a Alexandr  

Švédsko, Fr., SRN 1982 / Režie:  INGMAR BERGMAN 

ARTkino 
so. 16.2. 17.30 Aguirre, hněv boží                         (Projekt 100 - 2008) 

Německo 1972 / Režie: WERNER HERZOG
so. 16.2. 20.00 Nový svět                                            (Projekt 100 - 2008) 

 USA 2005 / Režie: TERRENCE MALICK 
út. 19.2. 20.00 Across the Universe 

 USA 2007 / Režie:  JULIE TAYMOR
st. 20.2. 20.00 Želvy mohou létat                          (Projekt 100 - 2008) 

 Írán, Francie, Irák 2004 / Režie:  BAHMAN GHOBADI
po. 25.2. 17.30 Faunův labyrint    (Přehlídka Zlatý Globus, Oscar) 

 Mexiko, USA, Šp. 2006 / Režie:  GUILLERMO DEL TORO
po. 25.2. 20.00 Babel                          (Přehlídka Zlatý Globus, Oscar) 

 USA 2006 / Režie:  ALEJANDRO GONZÁLEZ IŃÁRRITU
út. 26.2. 20.00 Edith Piaf                  (Přehlídka Zlatý Globus, Oscar) 

 Francie, VB, ČR 2007 / Režie:  OLIVIER DAHAN
st. 27.2. 17.30 Zkrocená hora         (Přehlídka Zlatý Globus, Oscar) 

 USA 2005 / Režie:  ANG LEE
st. 27.2. 20.00 Touha, opatrnost  (Přehlídka Zlatý Globus, Oscar) 

 USA, Čína 2007 / Režie: ANG LEE 

Bijásek
ne. 17.2. 15.30 Říše hraček 

USA 2007 / Režie:  ZACH HELM
st. 22.2., ne. 24.2. 15.30 Kytice pohádek II.
     ČSSR 1960 – 1979  
st 27.2. 15.30 Pan Včelka                  (Přehlídka Zlatý Globus, Oscar)
     USA 2007 / Režie: STEVE HICKNER, SIMON J. SMITH

 
Více informací o programu 

naleznete na www.mkuh.cz

V druhé polovině  
února nabízíme

Projekt 100 – 2008:  
Nenápadný  
půvab buržoazie 
(+ Andaluský pes)
čtvrtek 7. 2.  
16.00 hod.
Charme discret de la bour-
geoisie / Francie, Itálie, Špa-
nělsko 1972  / 102 min. / 
titulky / na průkazku zdar-
ma,  50 Kč 
Režie: LUIS BUÑUEL / Scé-
nář: Luis Buñuel, Jean-
Claude Carrière / Kamera: 
Edmond Richard / Hrají: Fer-
nando Rey, Paul Frankeur, 
Delphine Seyrig, Stéphane 
Audran, Jean-Pierre Cassel, 
Milena Vukotic, Michel Pic-
coli ad.
Vrcholné dílo Luise 
Buñuela, jehož scé-
nář napsal spolu s Jea-
nem-Claude Carrièrem, 
je absurdní groteskou 
se surrealistickými prvky a satirickým podtónem. Snímek 
inspirovala banální příhoda, kterou zažil producent filmu 
Serge Silberman. Ten si jednoho dne pozval hosty na večeři, 
ale zapomněl o tom říci své ženě a navíc si sám domluvil 
schůzku mimo domov. Důmyslné leporelo vypráví o sku-
pince známých, kteří se chtějí sejít na večeři, v níž ale nóbl 
hrdinům opakovaně kdosi nebo cosi zabrání. Šestici tvoří 
velvyslanec fiktivní jihoamerické země Rafael de Acosta 
(Fernando Rey), manželé Sénéchalovi (Stéphane Audrano-
vá a Jean-Pierre Cassel), manželé Thévenotovi (Delphine 
Seyrigová a Paul Frankeur) a mladší sestra paní Théveno-
tové (Bulle Ogierová). Snímek, který ozvláštňuje trojice epi-
zod parafrázujících rodinné morytáty, duchařská mystéria 
a pokleslé horory, je karikaturou politického gangsteris-
mu. Ten zosobňuje hlavně navenek uhlazený velvyslanec 
zaostalé země zmítané bídou i občanskou válkou, který v 
civilizované evropské metropoli přežívá jako nóbl parazit. 
Autoři neidealizují ani odpůrce samolibých manipulátorů 
včleněných do oficiálních struktur: v osobě mladé terorist-
ky poukazují na hrozbu extremismu s jeho snahou o bez-
východný rozvrat. Hořká komedie ironizuje i pokrytectví 
církve zosobněné postavou biskupa (Julien Bertheau), jenž 
v jedné epizodě vyzpovídá umírajícího muže a vzápětí ho 
zastřelí z brokovnice. Jedním z klíčů k pochopení trpké gro-
tesky je obrazový „refrén“, v němž sextet aktérů spokojeně 
kráčí odnikud nikam po venkovské silnici. Navenek suve-
rénní, leč bezcílná chůze je analogická s jejich těkáním od 
jednoho přerušovaného setkání k druhému. Představite-
lé společenské smetánky zažívají nejrůznější nonsensy a 
trapasy proto, že postrádají mravní zábrany i hlubší smysl 
svých existencí. Soustřeďují se na pouhé aranžování svých 
prázdných životů a na vstřebávání pomíjivých požitků. 
Navzdory elegantním manýrám a protřelému vystupování 
však nedokáží vytěsnit své instinkty a podvědomí, jež do 
jejich okázalého pohodlí vtrhává v úzkostných snech. Bytí, 
které umožňuje existenci světa i lidí v něm, ale nelze pře-
chytračit. Mistrné podobenství odhaluje „(ne)nápadnou 
ošklivost“ konzumní společnosti, z níž vymizel Bůh a ve 
které svoboda zdevalvovala do falešného zdání o tom, že 
je dovoleno vše na úkor druhých. Ocenění: Oscar za nejlepší 
neanglicky mluvený film.

Andaluský pes
Un chien andalou / Francie  
1929 / 16 min. / mezititulky
Režie: LUIS BUÑUEL / Scé-
nář: Salvador Dalí, Luis 
Buñuel / Kamera: Albert 
Duverger, Jimmy Berliet / 
Hudba: Carl Bamberger / 
Hrají: Simone Mareuil, Pier-
re Batcheff ad. 
Surrealismus 20. let 
dominoval zejména ve 
výtvarném umění a v 
literatuře, teprve tímto 
kratičkým snímkem, na 
první pohled pouhou 
provokativní hříčkou, 
vstoupil i do hájem-
ství filmu. Příznačná je 
zvláštní, jakoby halu-
cinační atmosféra, kte-
rá vytěsňuje potřeby 
vázat vyprávění do 
úměrných příčinnost-
ních vazeb. Nad gro-
teskní stylizací však 
vítězí bizarnost někdy 
až hrůzná - počínaje 
úvodním záběrem s 
rozřezávaným okem 
a konče pověstnou 
scénou, kdy mladík 
chtěje se dostat ke 
své milence táhne dva 
klavíry, na nichž spočí-
vají mrtvá dobytčata, 
potřísněná krví a výka-
ly. Luis Buñuel spojil 
své tvůrčí síly s jiným 
velikánem surrealis-
mu Salvadorem Dalím 
a vznikl film, který se 
zapsal do kolektivního 
podvědomí jako zne-
pokojivý horečnatý výraz přeceňování osvícenské adorace 
racionality..

Mistrovské dílo. Celý film jsem 
přemýšlel, jestli se mám smát, nebo 
hledat čelist pod sedačkou. Snová 
(sur)realita je opravdu Bunuelův šá-
lek kávy. Hraje si s divákem jako koč-
ka s myší, nechává ho prožívat někte-
ré situace, které pak naprosto shodí 
a zpoza plátna se pak vysmívá....
Wallas - www.csfd.cz

Křehké na povrchu, hutné uprostřed. 
Nádherný komorní příběh o jednom 
setkání v srdci anonymní metropole. 
Lemováno písničkami, které vám 
vytrhnou duši z pantů, proletí s ní 
kolem světa a pak jí zase vrátí na 
původní místo. Z kina vyjdete za půl 
druhé hodiny, ale příjemně klepat se 
budete ještě pár dnů. Ať už se sou-
ndtrackem v uších nebo se vzpomín-
kami v hlavě.
Imf- www.csfd.cz

Simpsonovi ve filmu
pátek 1. 2. 15.30 hod.
USA 2007 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / samé  
zdarma; vyznamenání - 50%; zbytek 20, 40 Kč

Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu na 
filmovém plátně! Tentokrát budou čelit globálním 
výzvám a Homer provede nejhorší věc svého života.

Shrek Třetí
sobota 2. 2. 15.30 hod.
USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / samé  zdarma; vyzna-
menání - 50%; zbytek 20 Kč 40 Kč
Režie: CHRIS MILLER, RAMAN HUI / V české znění: David Novotný, 
Tomáš Juřička, Kamila Špráchalová, Aleš Procházka ad.
Třetí pokračování příběhů zeleného manželství...

Výroční Malovásek 
- vernisáž výstavy, 
výtvarné dílničky
neděle 3. 2. 14.30 hod.
Vernisáž výstavy výtvarných prácí dětí, které navštívily Malová-
sek v druhé polovině loňského roku. Ti, kteří si najdou svůj 
výtvor, budou po zásluze odměněni, těm, kteří pro-
zatím nic nevytvořili, pak dáváme příležitost zapojit 
se třeba právě teď. Jako hudební doprovod vystoupí žáci 
kytarového souboru Základní umělecké školy UH.

Kytice pohádek I
neděle 3. 2. 15.30 hod.

ČSSR 1969 – 1977 / kreslený / 60 min. / zdarma pro všechny
Pásmo pohádek: O mistra basy, Krtek v ZOO, Utržené slu-
chátko, Jak štěňátko chtělo malé pejsky, Potkali se u Kolína, Cvr-
ček a bombardon, Jak Žofka pořádala svatbu, O myších ve sta-
niolu, Krtek na poušti.

Zlatý kompas
středa 6. 2. 15.30 hod. 
USA 2007 / 113 min. / přístupný / dabing / 35, 45 Kč
Režie: CHRIS WEITZ / Hrají: Nicole Kidman, Sam Elliott, Eva 
Green, Daniel Craig, Dakota Blue Richards ad.
Zlatý kompas (The Golden Compass) vychází z úspěš-
né knižní trilogie Philipa Pullmana. Hlavní postavou 
prvního dílu je jedenáctiletá Lyra, která žije v Anglii 
19. století, kde se zastavil čas a vládne zde přísná cír-
kev.

Malovásek  
 – Masky filmových 
hvězd
neděle 10. 2. 14.30 hod.
Výroba papírových masek Asterixe a Obelixe.

Asterix  
a Olympijské hry
neděle 10. 2., středa 13. 2. 15.30 hod. 
Francie 2007 / 120 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč
Režie: FRÉDÉRIC FORESTIER / Hrají: Clovis Cornillac, Gérard 
Depardieu, Alain Delon, Claudia Cardinale, Santiago Segura ad.

Asterix a Obelix jsou zpět! A tentokrát vás čeká příběh 
plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupe-
ři z celého světa. A při tom všem se odvážný mladý 
Gal Alafolix vášnivě zamiluje do řecké princezny Iri-
ny. Spolu s Asterixem a Obelixem a za pomoci jejich 
čarovného elixíru se vydá do Řecka s cílem vyhrát 
nejen Olympijské hry, ale i srdce princezny Iriny. 

Výstava Malovásku
3. - 20. 2. 2008       foyer a sál kina Hvězda
Výstava výtvarných prácí dětí, které navštívily Malo-
vásek v druhé polovině loňského roku. Ti, kteří si na-
jdou svůj výtvor, budou po zásluze odměněni, těm, 
kteří prozatím nic nevytvořili, pak dáváme příležitost 
zapojit se třeba právě teď. Aktivní výtvarná odpo-
ledne nejenom pro děti s názvem Malovásek probí-
hají každou neděli od 14.30 do začátku představení 
Bijásku. Malovásek finančně podporuje Nadace Děti 

– Kultura - Sport. Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 3. 
února od 14.30.

Temperamentní společenská kritika 
v pěti stěžejních dějstvích, kde se 
rozprostírá mozaika osudů živel-
né dívky a postarší trosky. Ti dva 
se dají do kupy kvůli fiktivnímu 
manželství,které tokem času a udá-
lostí přerůstá do absurdních rozměrů. 
Ostrý, nekompromisní snímek, jenž 
je držen pevnou tvůrčí rukou Fatih 
Akin, který při vyprávění sází, více 
než na ty pěkné, atmosferické obráz-
ky, na postavy a svižné tempo vyprá-
vění, co dopředu přímo letí.
Renton - www.csfd.cz

Výborné zachycení umělcova živo-
ta, který vůbec nebyl jednoduchý. 
Dokument je to mírně nadprůměrný. 
Velice se mi zamlouvala práce s fil-
movou kamerou, hloubkou ostrosti 
a v neposlední řadě také kompozič-
ně. Autoři pojali dokument o umělci 
umělecky, což je jejich veliké plus. 
Na druhou stranu se Adolf Zika ptá 
na můj vkus příliš neosobitě. „Co 
bylo nejtěžší?“ Jan Saudek ale vždy 
odpoví srozumitelně a jasně. Jde o 
energického a ulítlého muže v letech, 
který se s životem umí poprat.
Adman - www.csfd.cz

Blade Runner
čtvrtek 14. 2. 
16.00 hod.
USA 1981 / 117 min. / titul-
ky / na průkazku zdarma
Režie: RIDLEY SCOTT / Scé-
nář: Hampton Fancher, 
David Webb Peoples / 
Kamera: Jordan Cronenwe-
th / Hudba: Vangelis / Hrají: 
Harrison Ford, Rutger Hauer, 
Sean Young, Edward James 
Olmos, Daryl Hannah ad.
Slavný kultovní film 
jednoho z nejzají-
mavějších světových 
režisérů, který spoju-
je sci-fi a chandlerov-
skou detektivku v pří-
běh odehrávající se v blízké budoucnosti v megapolis Los 
Angeles, kde se mezi příslušníky různých národů pohybují 
tzv. replikanti - umělé bytosti s přesně vyměřenou dobou 
existence, určené k tomu, aby sloužily lidem. Detektiv „bla-
de ruber“ pátrá po těch, kteří se vymkli kontrole a rozhod-
li se žít vlastním životem. Vizuálně pozoruhodný snímek s 
jedinečnou atmosférou nabízí fascinující, pochmurnou vizi 
světa budoucnosti i dostatek podnětů k zamyšlení. Film byl 
natočen podle románu Philipa K. Dicka. Roku 1983 byl nomi-
nován na Oscara za výpravu a vizuální efekty. Počátkem 21. 
století dosáhla společnost Tyrell ve výzkumu robotů fáze 
Nexus. Její výrobky byly téměř identické s lidmi, nelišily se 
ani inteligencí. Lidé používali replikanty při nebezpečných 
výpravách, nebo jako otroky při kolonizaci jiných planet. Po 
krvavé vzpouře replikantů v jedné z mimozemských kolonií 
byl robotům pod trestem smrti zakázán pobyt na Zemi. Na 
plnění tohoto nařízení dohlížely speciální jednotky Balde 
Runner, pověřené vyhledáváním a likvidací replikantů, kte-
ří zákaz poruší... Při svém prvním uvedení přede deseti lety 
ohromil tento snímek diváky svým pohledem na budouc-
nost a brzy se stal obdivovaným klasickým dílem v žánru 
sci-fi. Inteligentní a provokativní scénář, volně vycházející z 
knihy Philipa K. Dicka „Sní androidi o elektrických ovcích?“, 
výtvarná stránka a zvláštní efekty vytvořily svým autorům 
odrazový můstek k následující hvězdné kariéře.

Klasika sci-fi žánru s pečlivě vybudo-
vanou atmosférou, kterou si Ridley 
Scott ohlídal po celý film a skvělými 
hereckými výkony. Rozhodně kultov-
ní snímek, který by měl znát každý 
příznivec tohoto žánru.
Golfista - www.csfd.cz

Turecko-německá variace na Babel. 
Čirý konstrukt s místy mělkými 
charaktery, volně plujícími motiva-
cemi a příliš mnoha nahodilostmi 
(způsoby smrti, nástěnka), přesto ve 
mně bloudění po trase Istanbul-Bré-
my zanechalo dojem, že Akin znovu 
dokázal o generačních propastech, 
pocitech odcizení a pohodlné letar-
gie, o bezcílném nebo pošetilém 
bloumání životem natočit civilní a 
intenzivní výpověď, která přesahuje 
politicky korektní škatulku multi-
kulti artu..
Nathalie - www.csfd.cz

Sleva za výzo
1.-2.2. do kina s kopií výza: samé - zdarma; 

vyznamenání 50%; zbytek 20 Kč, 40 Kč

3.2. úplně zadara!

Jan Šilpoch:  
Komňa
7. - 20. 2. 2008                 foyer kina Hvězda
Výstava černobílých fotografií, které známý fotograf 
(Mladý svět, Hospodářské noviny, Deník ad.) pořídil 
v čase masopustu na jednom ze svých výletů na 
Kopanice a Horňácko. Jan Šilpoch patří k předním 
domácím fotografům, věnuje se zejména žurnalistic-
ké a reportážní fotografii. Několikrát získal ocenění 
 v rámci soutěže Czech Press Photo.

Luis Buñuel:  
Sny a snění
(* 22. 2. 1900,  
† 29. 7. 1983)
Kdyby mi nědo 
řekl: „Zbývá ti dva-
cet let života, co 
chceš dělat se čty-
řiadvaceti hodina-
mi každého dne, 
který budeš žít?“, 
odpověděl bych 
mu: „Dejte mi dvě 
hodiny aktivního 
života a dvaadvacet hodin snu, s podmínkou, že si ho 
budu pamatovat,“ neboť sen trvá jen vzpomínkou, kte-
rá ho násobí. Tato šílená láska ke snu, k rozkoší ze snu, 
naprosto oproštěnému od každého pokusu o vysvětlení, 
je jedním z hlubokých sklonů, které mě přiblížily k sur-
realismu. (...) Andaluský pes se zrodil ze setkání jednoho 
mého snu s jedním snem Daliho. I později jsem uváděl 
sny do  svých filmů a snažil jsem se vyhnout rozumové-
mu a vysvětlujícímu prvku, který většinou mají. Anda-
luský pes se zrodil ze setkání dvou snů. Když jsem přijel 
k Dalimu do Figuerasu, kam mne na několik dní pozval, 
vyprávěl jsem mu, že se mi nedlouho předtím zdálo o 
rozcupovaném mraku, jak přeřezává měsíc, a o břitvě, 
jak protíná oko. On mi vyprávěl, že předešlo noc měl 
sen o ruce plné mracvenců. Dodal: „A co z toho udělat 
film?“ Zpočátku jsem váhal, ale velice rychle jsme se ve 
Figuerasu pustili do práce. Scénář byl hotov dříve než 
za týden podle velice jednoduchého pravidla, na které 
jsme přistoupili po společné dohodě: nepřijmout žád-
nou myšlenku, obraz, který by mohl podléhat racionální-
mu, psychologickému nebo kulturnímu výkladu. Chtěli 
jsme otevřít všechny brány iracionálnu a přistoupit jen 
na obrazy, které na nás zapůsobily, a nesnažit se pocho-
pit proč. Nikdy mezi námi nevznikl jediný rozpor. Byl to 
týden naprostého ztotožnění. (...) První veřejné promítá-
ní Andaluského psa se konalo na placené pozvánky ve 
Voršilkách a shromáždilo se na něm to, čemu se tehdy 
říkalo pařížský výkvět, to znamená několik aristokratů, 
spisovaté nebo malíři už slavní (Picasso, Le Corbusier, 
Cocteau, Christian Bérard, hudebník Georges Auric), a 
samozřejmě surrealistická skupina v plném počtu. Byl 
jsem hrozně nervózní, jak je možné si představit. Stál 
jsem za plátnem u gramofonu a během promítání jsem 
střídal argentinská tanga a Tristana a Izoldu. Do kapes 
jsem si nastrkal kameny, abych je v případě neúspěchu 
mohl házet po přítomných. Nějaký čas předtím vypís-
kali surrealisté La Coquille et le Clergyman (Škeble a 
kněz), film Germaine Dulacové, který se mi líbil. Byl jsem 
připraven na nejhorší. Kameny jsem nepotřeboval. Po 
skončení filmu jsem za plátnem slyšel dlouhý potlesk a 
nenápadně jsem své střelivo vysypal na podlahu.

Úryvek pochází z knihy Luise Buñuela Do posledního dechu (vydalo 
nakladatelství Mladá fronta v roce 1987), kráceno.

Andaluský pes je dost možná nejko-
mentovanější krátký film v ději-
nách, protože všechny jeho tolikrát 
rozebírané a komentované scény 
a obrazy se vešly do pouhých 16 
minut. A obraz oka s břitvou patří 
dnes mezi kinematografické ikony. 
Upřímně řečeno, nikdy jsem dost 
dobře nechápal autory, kteří film 
obsáhle rozebírali a analyzovali. Při 
vědomí toho, jak film vznikl - totiž 
zřetězením snových výjevů, které 
si Bunuel a Dalí navzájem sdělovali 
(což je všeobecně známá skutečnost) 

- se mi zdá jakékoliv analytické úsilí 
zbytečné a marné a jeho potencio-
nální výsledky hodně hypotetické. 
Kromě toho, že samotný vznik filmu 
tak trochu zavání gagem, se mi 
Andaluský pes jeví především jako 
vizuální báseň. Ano, mnohdy s šoku-
jícími obrazy, ale pořád ještě báseň, 
rozumem vlastně nevyložitelná a s 
do té doby nebývalou mírou abstrak-
ce. (...) Svým způsobem jde o dílo, 
jdoucí mimo zaběhlé dramaturgic-
ké postupy, dílo takřka opomíjející 
různé formy filmového vyjadřování. 
Jeden z nejčistších druhů avant-
gardy, jaký kdy byl natočen. Právě 
podíl iracionálna v tomto filmu vede 
řadu publicistů k názoru, že moder-
ní kinematografie začala právě až 
rokem 1929...
Petr Gajdošík - www.nostalghia.cz


