
Touha, opatrnost 
Lust, Caution / USA, Čína, Tajwan 2007 / 157 min. / přístupný / titulky 
/ 75 Kč  
Režie: ANG LEE / Hrají: Tony Leung Chiu Wai, Joan Chen, Wei Tang ad.

Eroticky laděný špionážní thriller odehrávající se v Šang-
haji roku 1942. Zuří II. světová válka, město je okupováno 
Japonci a odbojová skupina plánuje vraždu vlivného pod-
nikatele Yee. Do jeho blízkosti se dostane mladičká Wang 
a stává se jeho milenkou. Časem se ovšem ukáže, že usku-
tečnit vraždu není tak snadné, protože mezi panem Yee a 
Wang vznikl vztah, v němž jeden nemůže mít druhého, a 
přesto bez sebe nedokáží žít. Literární předlohou filmu se 
stala povídka uznávané čínské autorky Eileen Čanga. V hlav-
ních rolích se představí hvězda asijské kinematografie Tony 
Leung, s nímž si zahrála začínající herečka Tang Wei. Ocenění: 
MFF v Benátkách 2007 - nejlepší režie, nejlepší kamera. Film byl rovněž 
nominace na Zlatý globus  v kategorii - nejlepší zahraniční film.

O život 
ČR 2007 / 90 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
Režie: MILAN ŠTEINDLER / Hrají: Vojtěch Kotek, Dorota Nvotová, Bohu-
mil Klepl, Robert Nebřenský, Pavla Tomicová, Ivana Chýlková ad.
Michal (Vojta Kotek) se zúčastní oslavy na lesní chatě. Říze-
ním osudu zbude po skončení oslavy na chatě sám s dívkou 
Zitou (Dorota Nvotová), kterou vidí prvně v životě. I když 
není zrovna jeho typ, pod vlivem výjimečných okolností 
s ní prožije vášnivou noc. Vlivem lapálie, která se jim stane, 
jsou nuceni spěchat zpět do města. Náhle jde sice „o život“, 
ale poněkud jiným způsobem a obráceně, než jsme zvyklí. 
Z chaty uprostřed lesů se vydávají v noci na cestu, aby vše 
vyřešili. Do cesty se jim v jako v každé správné road-movie 
staví nečekané překážky a všechno se komplikuje více než 
z počátku čekali. Jejich cestu doprovází záhadná bytost 
(Robert Nebřenský) a postava (Bob Klepl), kterou můžeme 
označit jako duch zemřelého. Všechny postavy se v průběhu 
filmu různě propojují a vše spěje k překvapivému rozuzlení.

Kancelář
kino Hvězda 

 Náměstí Míru 951 
686 01 Uherské Hradiště

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

Pokladna
Otevřena denně 30 minut 

 před začátkem 
 prvního představení.  

Informace 
 a rezervace vstupenek: 

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

15.–29. února 
únor 2

Oscarová 
horečka

aneb Dny filmů zlaté sošky
Nabídka filmů přelomu zimy a jara 
přináší skupinu vynikajících titulů. 
Mnoho z nich je současně nosite-

lem Zlatého Globu či čekatelem na 
oscarové ocenění. K těmto novin-

kám (dobrodružné Východní přísliby 
Davida Cronenberga, eroticko ladě-

ný thrller Ang Leea Touha, opatrnost, 
beatlesovský muzikál Across the Univer-
se) jsme připojili také oceněné tituly 

několika posledních let (Babel, Faunův 
labyrint, Zkrocená hora aj.) a v rámci 

čtvrtečních Zlatých fondů kinemato-
grafie ještě dva bonusy.

Těsně před víkendovým vyhlašová-
ním letošních zlatých sošek uvítáme 
v našem kině dramaturga České tele-

vize a filmového historika, znalce a 
fandu filmového kumštu pana Micha-

ela Málka. Ten nás provede historií 
nejdůležitějších okamžiků Oscara a 
bude připraven také na vaše všeteč-

né dotazy. Vzpomínce na Ingmara 
Bergmana pak věnujeme uvedení 
jeho oscarové ságy Fanny a Alexandr.

Nezapomínáme ale - v čase blížících 
se Českých lvů - ani na český film. V 

kině Mír uvedeme film ...a bude hůř 
a vzápětí i koncert stejnojmenné 
kapely. Týden nato u filmu O život 
uvítáme režiséra Milana Šteindle-

ra a početný zástup herců. Začátek 
března pak bude ve znamení sním-

ku Občan Havel, kde rovněž zveme 
zajímavé hosty (jednáme i o účasti 

bývalého prezidenta). V březnu chys-
táme oceněné filmy „Lvů“ a těšit se 

můžete také na letošního staronové-
ho moderátora. Jaroslava Duška s diva-

dlem Vizita uvítáme 15. dubna.

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

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. 

Across the Universe 
USA 2007 / 131 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: JULIE TAYMOR / Hrají: Jim Sturgess, Evan Rachel Wood, Joe Ander-
son, Eddie Izzard,  Bono, Jacob Pitts, Salma Hayek ad.

Žili bez pravidel a milovali beze strachu. Rozverný, bizarní 
a velice teatrální, takový je převratný muzikál společnosti 
Revolution Studios Across the Universe, který se zrodil v 
hlavách známé režisérky a scenáristky Julie Taymor (Frida, 
Titus a broadwayský muzikálový hit Lví král) a scenáristů 
Dicka Clementa a Iana La Frenaise, ve kterém se pojí ori-
ginální příběh s 33 revolučními skladbami - mezi něž patří 

„Hey Jude“, „I Am the Walrus“ a „All You Need Is Love“ - kte-
ré utvářely celou generaci. „Chtěli jsme vytvořit původní 
muzikál pouze za použití skladeb skupiny Beatles.“ Milost-
ný příběh, zasazený do divokých šedesátých let plných pro-
tiválečných demonstrací, meditací a rock‘n‘rollu, se ode-
hrává v Greenwich Village, bouřlivých ulicích Detroitu i na 
vietnamských bojištích. Milenci Jude a Lucy, jejichž láska 
je od začátku odsouzena k neúspěchu, jsou spolu s malou 
skupinkou přátel a hudebníků vtaženi do víru počínajícího 
protiválečného a protikulturního hnutí. Síly, které se vymy-
kají jejich kontrole, nakonec oba milence rozdělí, čímž je 
donutí, aby se navzdory všem překážkám pokusili znovu 
najít jeden k druhému cestu.

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...

Lovci pokladů:  
Kniha tajemství
National Treasure: The Book of Secrets / USA 2007 / 124 min. / přístupný 
/ titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: JON TURTELTAUB / Hrají: Nicolas Cage, Justin Bartha, Helen Mir-
ren, Brat Rowe, Ed Harris, Jon Voight, Bruce Greenwood, Ty Burrell ad.
Benjamin Franklin Gates odkrývá další tajemství, na jehož 
stopu jej navedl Abraham Lincoln. Pro Bena Gatese (Nicolas 
Cage) není historie jen suchým výčtem toho, co se v dáv-
né a zapomenuté minulosti událo... pro něj je historie živá, 
vitální, a občas nabízí možnost nalézt neuvěřitelné pokla-
dy. Po jeho ohromujícím nálezu pokladu templářů se Ben 
stal nejznámějším hledačem pokladů na světě... ačkoliv on 
dává přednost označení „strážce pokladů“. Ve filmu Lovci 
pokladů: Kniha tajemství jsou Ben se svým otcem, univer-
zitním profesorem Patrickem Gatesem (Jon Voight), ohro-
meni nalezením dlouho ztracených stránek z deníku Lin-
colnova vraha Johna Wilkese Bootha. Muž, díky kterému 
se Ben o existenci stránek dozvěděl, Mitch Wilkinson (Ed 
Harris), musí odhalit vlastní rodinnou historii. Jeho záměry 
nejsou ale tak počestné, nejde mu jen o to poklad objevit, 
čímž se ocitá ve střetu s ostatními, kteří se pokoušejí zjistit, 
jaká tajemství ukrývá napůl ohořelá stránka deníku z ame-
rické historie.

Východní přísliby 
Eastern Promises / USA, Kanada, VB 2007 / 100 min. / od 15 let / titul-
ky / 80 Kč
Režie: DAVID CRONENBERG / Hrají: Naomi Watts, Viggo Mortensen, Vin-
cent Cassel, Armin Mueller-Stahl, Sinéad Cusack, Jerzy Skolimowski ad.
Každý hřích zanechá svou stopu. Nový thriller Davida Cro-
nenberga (existenZ, Moucha, Dějiny násilí) nás přivádí do 
prostředí ruských zločineckých klanů v Londýně. Film nás 
přivádí do prostředí ruských zločineckých klanů v Londýně. 
Hlavním hrdinou je rus jménem Nikolaj Lužin, který pracu-
je pro jednu velmi „významnou“ mafiánskou rodinu. Jeho 
největší předností je rychlost a chladnokrevnost. Neváhá 
porušit zákon, použít násilí nebo dokonce zabít. Situace se 
změní ve chvíli, kdy porodní asistentka Anna (Naomi Watts) 
objeví deník ruské dívky, která zemřela při porodu a Anna 
se rozhodne pátrat v její minulosti. Ocenění: hlavní cena na 
Torontském MFF 2007, tři nominace na Zlatý globus (nejlepší film, nej-
lepší herec a nejlepší instrumentální hudba), nominace na Oscara.

Naše tipy 
Historie Oscarů  
+ host Michael Málek
čtvrtek 21.2. 
Stručný pohled do historie nejprestižnějšího filmového 
ocenění mapuje přelomové momenty osmdesátileté 
historie Oscara stejně jako další důležité historické oka-
mžiky, a to nejen filmové, jež s touto cenou souvisejí.

Východní přísliby 
čtvrtek 21.2. - neděle 24.2.
Nový thriller nás přivádí do prostředí ruských zločinec-
kých klanů v Londýně. Nominace na Oscara (nejlepší herec v 
hlavní roli).

O život  
+ hosté 29.2.: Milan Šteindler, 
Vojta Kotek, Bob Klepl, Dorota 
Nvotová, Robert Nebřenský
čtvrtek 28. 2.  - neděle 2. 3.
Nová komedie Milana Šteindlera s Vojtou Kotkem v 
hlavní roli.

T

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

17.30 Aguirre, hněv boží – Německo 1972 / 100 min / titulky / 50, 60 Kč P 100

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

20.00 Nový svět – USA 2005 / 135 min. / od 12 let / titulky / 50, 60 Kč P 100

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

17. ne 15.30 Říše hraček – USA 2007 / 94 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 70, 80 Kč  Bijásek 

17.30 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

18. po 17.30 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

19. út 17.30 Já, legenda – USA 2007 / 110 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Across the Universe – USA 2007 / 131 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 65, 75 Kč ART

20. st 15.30 Kytice pohádek II. – ČSSR 1960 – 1979 / 60 min. / kreslený / 25, 35 Kč Bijásek 

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

20.00 Želvy mohou létat – Írán, Francie, Irák 2004 / 95 min. / titulky / 50, 60 Kč P 100 

21. čt 16.00 Historie Oscarů + host Michael Málek – na průkazku zdarma, 50 Kč ART

18.00 Lovci pokladů: Kniha tajemství – USA 2007 / 124 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.15 Východní přísliby – USA, Kanada, Velká Británie 2007 / 100 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč

22. pá 17.00 Lovci pokladů: Kniha tajemství – USA 2007 / 124 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Východní přísliby – USA, Kanada, Velká Británie 2007 / 100 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč

20.00 ... a bude hůř – ČR 2007 / 84 min. / od 15 let / 80 Kč (s průkazem ART), 100 Kč - v ceně i koncert / klub Mír ART 

21.30 A bude hůř – 80 Kč (s průkazem ART), 100 Kč - v ceně i předchozí projekce filmu / klub Mír Koncert

23. so 17.30 Východní přísliby – USA, Kanada, Velká Británie 2007 / 100 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč

20.00 Lovci pokladů: Kniha tajemství – USA 2007 / 124 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 80 Kč

24. ne 14.30 Malování prstovými barvami – Malování barvami bez použití štětců Malovásek 

15.30 Kytice pohádek II – ČSSR 1960 – 1979 / 60 min. / kreslený / 25, 35 Kč Bijásek 

17.00 Lovci pokladů: Kniha tajemství – USA 2007 / 124 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Východní přísliby – USA, Kanada, Velká Británie 2007 / 100 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč

25. po 17.30 Faunův labyrint – Mexiko, USA, Španělsko 2006 / 112 min. / od 15 let / titulky / 50, 60 Kč ART

20.00 Babel – USA 2006 / 142 min. / od 15 let / titulky / 50, 60 Kč ART

26. út 17.30 Touha, opatrnost – USA, Čína, Tajwan 2007 / 157 min. / přístupný / titulky / 75 Kč   

20.00 Edith Piaf – Francie, Velká Británie, ČR 2007 / 140 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 50, 60 Kč ART 

27. st 15.30 Pan Včelka – USA 2007 / 86 min. / animovaný / přístupný / dabing / 35, 45 Kč Bijásek 

17.30 Zkrocená hora – USA 2005 / 130 min. / od 15 let / titulky / 50, 60 Kč ART

20.00 Touha, opatrnost – USA, Čína, Tajwan 2007 / 157 min. / přístupný / titulky / 65, 75 Kč ART

28. čt 16.00 Fanny a Alexandr – Švédsko, Francie, SRN 1982 / 189 min. / na průkazku zdarma, 50 Kč Zlatý fond

20.00 O život – ČR 2007 / 90 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč

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

18.00 O život – ČR 2007 / 90 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč

20.00 O život – ČR 2007 / 90 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč

1. so 15.30 Asterix a Olympijské hry – Francie 2007 / 120 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

17.30 Občan Havel – ČR 2007 / 119 min. / 70 Kč / Hvězdička

18.00 O život – ČR 2007 / 90 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč 

20.00 Občan Havel – ČR 2007 / 119 min. / 70 Kč 

20.00 O život – ČR 2007 / 90 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč / Hvězdička

2. ne 14.30 Papírové květy – Výroba barevných květin z krepového papíru Malovásek 

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

18.00 Občan Havel – ČR 2007 / 119 min. / 70 Kč 

18.00 O život – ČR 2007 / 90 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč / Hvězdička

20.00 Občan Havel – ČR 2007 / 119 min. / 70 Kč / Hvězdička

OSCAR A ZLATÝ GLOBUS
NOMINOVANÉ A OCENĚNÉ FILMY VE HVĚZDĚ

14.-18. 2.  ACROSS THE UNIVERSE

21. 2.  HISTORIE OSCARŮ + M. MÁLEK

21.-24. 2.  VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY

25. 2.  FAUNŮV LABYRINT

25. 2.  BABEL

26. 2.  EDITH PIAF

27. 2.  PAN VČELKA

27. 2.  ZKROCENÁ HORA

26.-27. 2.  TOUHA, OPATRNOST

28. 2.  FANNY A ALEXANDR

filmové premiéry a novinky



Trevor Martin, Matyelok 
Gibbs ad.
Tři příběhy odehrávají-
cí se paralelně v Maro-
ku, Tunisku, Mexiku a 
Japonsku. Babel je již 
třetím snímkem vze-
šlým z úspěšné spolu-
práce režiséra Alejan-
dra Gonzáleze Iñárrita 
a scenáristy Guiller-
ma Arriagy (Amores Perros, 21 gramů). Stejně jako v jejich 
předchozích společných projektech se i nyní náhodně 
proplete několik zdánlivě nesouvisejících lidských osudů. 
Režisér obsadil do svého nového filmu mimo jiné takové 
herce jako je Cate Blanchett (Královna Alžběta, Charlotte 
Gray, Nebe, Veronica Guerin, Letec), Brad Pitt nebo Gael 
García Bernal. Ocenění: 1x Oscar: Nejlepší původní hudba, 1x Zlatý 
glóbus: Nejlepší drama.

Edith Piaf  
úterý 26. 2.  
20.00 hod.
La Môme / Francie, Velká 
Británie, ČR 2007 / 140 min. 
/ od 15 let / titulky / ŠÚ / 50, 
60 Kč 
Režie: OLIVIER DAHAN / Scé-
nář: Olivier Dahan, Isabelle 
Sobelman / Kamera: Tetsuo 
Nagata / Hudba: Christo-
pher Gunning / Hrají: Mari-
on Cotillard, Sylvie Testud, 
Clotilde, Gérard Depardieu, 
Jean-Paul Rouve ad.
Přivítejte nesmrtelnou 
osobnost... Narodila se 
na chodníku, vyrůsta-
la v nevěstinci, vydělá-
vala si pouličním zpě-
vem... 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 celé-
ho světa. Žila vždy naplno a „ničeho nelitovala...“. Díky své 
neuvěřitelně silné vůli a neobyčejnému nadání se vypořá-
dala s tragickým osudem a její sen z dětství se stal skuteč-
ností. „Jednou budu bohatá, budu samé prachy. Budu mít 
bílý auťák a černého šoféra.“ Nechtěla dát světu šanci na ni 
zapomenout a povedlo se jí to beze zbytku. „Velcí umělci 
nepatří jen jedné generaci, zůstávají tu napořád. Ocenění: 1 
Zlatý globus – cena pro nejlepší herečku, 3x nominace Felix 2007, MFF 
v Seattlu – cena pro nejlepší herečku, MFF v Palm Springs - cena pro 
nejlepší herečku.

Zkrocená hora
středa 27. 2. 
17.30 hod.
Brokeback Mountain / USA 
2005 / 130 min. / od 15 let / 
titulky / 50, 60 Kč 
Režie: ANG LEE / Scénář: Lar-
ry McMurtry, Diana Ossana / 
Kamera: Rodrigo Prieto / 
Hudba: Gustavo Santaolal-
la / Hrají: Jake Gyllenhaal, 
Heath Ledger, Michelle Wil-
liams, Anne Hathaway ad.
Film vypráví milost-
ný příběh dvou mla-
dých mužů – rančera a 
kovboje – kteří se poznali v létě roku 1963 a stali se přáteli 
na celý život. Prožili mnoho radostí i tragédií, díky kterým 
poznali slabost a sílu lásky. Ennis Del Mar (Heath Ledger) a 
Jack Twist (Jake Gyllenhaal) se seznámí ve Wyomin-gu, kde 
pracují jako kovbojové na hoře Brokeback. Brzy se stávají 
nejlepšími přáteli. Na konci léta jejich práce končí a každý 
jde svou cestou. V dalších letech se oba snaží ze všech sil 
toto pouto udržet. Zjišťují, že nejdůležitější v jejich životech 
je síla přátelství, lásky a důvěry. Ocenění: 3x Oscar (kamera, hud-
ba, scénář). Plus dalších 76 cen a 64 nominací.

Touha, opatrnost 
středa 27. 2. 
20.00 hod.
Lust, Caution / USA, Čína, 
Tajwan 2007 / 157 min. / pří-
stupný / titulky / 65, 75 Kč 
Režie: ANG LEE / Scénář: 
James Schamus, Hui-Ling 
Wang / Kamera: Rodrigo 
Prieto / Hudba: Alexandre 
Desplat / Hrají: Tony Leung 
Chiu Wai, Joan Chen, Wei 
Tang, Anupam Kher ad.
Eroticky laděný špio-
nážní thriller odehráva-
jící se v Šanghaji roku 
1942. Zuří 2. světová 
válka, město je okupo-
váno Japonci a odbojová skupina plánuje vraždu vlivné-
ho podnikatele Yee. Do jeho blízkosti se dostane mladičká 
Wang a stává se jeho milenkou. Časem se ovšem ukáže, že 
uskutečnit vraždu není tak snadné, protože mezi panem 
Yee a Wang vznikl vztah, v němž jeden nemůže mít druhé-
ho a přesto bez sebe nedokáží žít. Literární předlohou filmu 
se stala povídka uznávané čínské autorky Eileen Čanga. V 
hlavních rolích se představí hvězda asijské kinematografie 
Tony Leung, s nímž si zahrála začínající herečka Tang Wei. 
Režisér Lee získal za film na MFF v Benátkách 2007 „Zlatého lva“ v kate-
gorii nejlepší režie, kameraman snímku Rodrigo Prieto cenu za nejlepší 
režii. Film byl nominován na Zlatý globus jako nejlepší zahraniční film.

fii: jejím klasikem byl 
Yılmaz Güney, jehož 
vrcholná a v tuzem-
ských klubech své-
ho času uváděná díla 
Stádo (1978) a Cesta 
(1982) realizovali Zeki 
Ökten a Şerif Gören, zatímco autor seděl v tureckém věze-
ní. Z novějších filmů připomeňme rovněž na MFF v Karlo-
vých Varech uváděné drama Jiyan (Život, Irák/USA 2002), 
jenž se vrací k chemickému masakru ve východoiráckém 
městě Halabdža 16. března roku 1988. Tato událost je zmí-
něna i ve filmu režiséra Bahmana Ghobadiho nazvaném 
Želvy mohou létat, který se odehrává u irácko-tureckých 
hranic v březnu roku 2003 – tedy v době spojenecké inva-
ze proti režimu Saddáma Husajna. Do polarizované diskuse 
o oprávněnosti Bushova a Blairova válečného tažení vne-
sl kurdský filmař pohled z nitra pronásledovaného etnika, 
které si přálo tyranův pád: hrdinou příběhu je hoch, jenž se 
těší na příchod americké armády. Třináctiletý Soran zvaný 
Satelit (Soran Ebrahim) je neformálním vůdcem jakési dět-
ské „republiky“; žijí v ní i dospělí, ale nemají skoro na nic vliv. 
Satelitova autorita vyplývá z faktu, že je široko daleko jedi-
ným intelektuálem neboli, jak by pravil sociolog, symbolic-
kým analytikem: umí nejen velet, obchodovat a organizo-
vat obživu (sběr min), ale snaží se i přijímat, třídit a posky-
tovat informace a ovládat příslušné technologie. S bezru-
kým uprchlíkem Hengovem (Hiresh Feysal Rahman), jenž 
dokáže předvídat budoucnost, nejprve soupeří, ale pro-
tože se mu líbí jeho sestra, začne usilovat o vzájemné spo-
jenectví. Třebaže se zdálo, že si námět ze života – nikoli dětí 
ulice, ale doslova dětí minových polí – žádá neorealistické 
ztvárnění, Ghobadi zvolil poetiku o jeden řád komplikova-
nější: magický realismus. Ocenění: MFF Berlín – zvláštní uznání, 
MFF Mexico City – cena diváků a cena za nejlepší film, MFF Rotterdam 

– cena diváků, MFF San Sebastian – nejlepší film, MFF Tbilisi – nejlepší 
film, MFF Tromsø – nejlepší film.

... a bude hůř
pátek 22. 2.  
20.00 hod. Mír
ČR 2007 / 84 min. / od 15 let 
/ 80 Kč (průkaz) ART, 100 Kč 
v ceně je i koncert 
Režie: PETR NIKOLAJEV 
/ Hrají: Karel Žídek, Filip 
Kaňkovský, Mirek Škultéty, 
Tereza Hofová , Radek Uhlíř, 
David Strnad, Michal Gulyáš, 
Michal Souček ad
Kniha …a bude hůř 
(Maťa; 2004, původně 
1985) spisovatele Jana 
Pelce se stala jedním 
z kultovních underg-
roundových děl vypo-
vídajících o životě a 
atmosféře minulého režimu. I v současnosti oslovuje řadu 
čtenářů mladé generace. Přesto se zdál být nápad na její 
zfilmování značně bláhový. Režisér Petr Nikolaev: „Film se 
dával dohromady s velkým nadšením. Ty lidi se scháze-
li jako sedm statečných. Řada z nich to dělala poprvé, ale 
nezkušenost byla nahrazována motivací a touhou. Bylo to 
moje nejtěžší a zároveň nejkrásnější natáčení. Pro všechny 
zúčastněné to byl trip, na který do smrti nezapomeneme.“ 
Film je nominovaný v pěti kategoriích na Českého lva.

Faunův labyrint 
pondělí 25. 2. 
17.30 hod.
El Laberinto del fauno / 
Mexiko, USA, Španělsko 
2006 / 112 min. / od 15 let 
/ titulky / 50, 60 Kč 
Režie: GUILLERMO DEL TORO 
/ Scénář: Guillermo del Toro 
/ Kamera: Guillermo Navar-
ro / Hudba: Javier Navar-
rete / Hrají: Ivana Baquero, 
Doug Jones, Sergi López, 
Ariadna Gil, Maribel Verdú, 
Álex Angulo ad.
Píše se rok 1944 a dva-
náctiletá Ofélie jede se 
svou těhotnou matkou 
za otčímem, frankistic-
kým důstojníkem, který kdesi v horách na severu Španělska 
potlačuje zbytky republikánského povstání. Život ve vojen-
ské posádce ale nenabízí Ofélii pouze realitu poznamena-
nou boji s povstalci, všeobecným nedostatkem jídla a velmi 
chladným vztahem s otčímem. Jednou v noci potká dívka 
v nedalekém starodávném labyrintu starého Fauna. Ten v 
Ofélii pozná ztracenou princeznu kdysi mocné pohádko-
vé říše, které hrozí definitivní zánik. Aby dívka bájnou říši 
zachránila a znovu se setkala se svým královským otcem, 
musí nejdřív splnit několik nelehkých úkolů. Fascinující 
podívaná a silný příběh o tom, že ve světě dětské fantazie 
se za život, čest a odvahu platí stejná cena jako ve světě 
dospělých. Držitel 3 Oscarů za výpravu, kameru a masky. Plus dalších 
52 ocenění a 51 nominací.

Babel 
pondělí 25. 2. 
20.00 hod.
USA 2006 / 142 min. / od 15 
let / titulky / 50, 60 Kč 
Režie: ALEJANDRO GON-
ZÁLEZ IŃÁRRITU / Scénář: 
Guillermo Arriaga / Kame-
ra: Rodrigo Prieto / Hudba: 
Gustavo Santaolalla / Hrají: 
Brad Pitt, Cate Blanchett, 
Peter Wight, Harriet Walter, 

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

P 100 - 2008:
Aguirre, hněv Boží 
sobota 16. 2. 
17.30 hod. 
Aguirre, der Zorn Gottes 
/Německo 1972 / 100 min / 
titulky / 50, 60 Kč
Režie: WERNER HERZOG / 
Scénář: Werner Herzog / 
Kamera: Thomas Mauch / 
Hudba: Popol Vuh / Hrají: 
Klaus Kinski, Helena Rojo, 
Del Negro ad. 
Protagonisty filmů 
Wernera Herzoga 
bývají výlučné osob-
nosti, které posedlost 

„nemožnými“ sny a úko-
ny přivede k definitivní 
roztržce se společností 
i se samotnou realitou. 
Takový je i titulní protagonista filmu Aguirre, hněv Boží, 
španělský konkvistador Lope de Aguirre (Klaus Kinski). Ten 
na sklonku roku 1560 se svými muži a v doprovodu domo-
rodých průvodců (ale i své milované patnáctileté dcery) 
hledá v povodí Amazonky bájné zlaté město Inků – El Dora-
do. Výpravu během pochodu džunglí a plavby na vorech 
po místní řece postupně devastují nemoci, útoky indiánů i 
šílenství, jehož nositelem je sám Aguirre, strhávající na sebe 
násilně moc a ovládaný vidinou vítězství – pokud už ne nad 
neexistujícím městem, tedy alespoň nad lhostejnou divo-
činou. „Hněv Boží a princ svobody“ stvrzuje svou historic-
ky doloženou přezdívku El Loco (Šílenec) a své posedlosti 
dává „wagnerovsky“ tragický rozměr, což ho mění v jedno-
ho z nejúchvatnějších vizionářů filmové historie. Aguirreho 
prohra se ocitá mimo konvenční kategorie dobra a zla už 
proto, že Werner Herzog v ní objevuje prvky obludně doko-
nalé nádhery. Historické osoby a děje jen volně inspirují ori-
ginální vizi, do níž se obtiskla fascinace dvěma nespouta-
nými „přírodními“ živly – amazonskou džunglí a Klausem 
Kinským. Štáb se probíjel deštným pralesem stejně namá-
havě jako hrdinové filmu: improvizovaně, bez zázemí, kas-
kadérů a odpovídající techniky, s použitím kamery, kterou 
režisér ukradl v Mnichovské filmové škole a s jejíž pomocí 
natočil několik svých filmů. Kinski, jehož honorář spolkl tře-
tinu na dnešní poměry nicotného rozpočtu 370 000 dola-
rů, prý tyranizoval štáb i indiánské komparsisty se zbraní 
v ruce. Své rozpory s Herzogem chtěl údajně řešit dezercí 
z natáčení, na což režisér reagoval výhrůžkami, že zastřelí 
nejprve svou hvězdu a pak sám sebe. Ocenění: cena Francouz-
ského syndikátu filmových kritiků za nejlepší zahraniční film, němec-
ké filmové ceny – nejlepší kamera, cena Národní společnosti filmových 
kritiků USA (NSFC).  

Nový svět 
sobota 16. 2. 
20.00 hod.
The New World / USA 2005 / 
135 min. / od 12 let / titulky 
/ 50, 60 Kč
Režie: TERRENCE MALICK 
/ Scénář: Terrence Malick 
/ Kamera: Emmanuel 
Lubezki Hudba: James 
Horner / Hrají: Colin Farrell, 
Q‘orianka Kilcher, Christo-
pher Plummer, Christian 
Bale ad.
Režisér Terrence Malick 
se od roku 1973, kdy se 
poprvé zasvětil kine-
matografii snímkem 
Zapadákov, věnuje 
objevování a prohlu-
bování nového žánru 

– jakési „přírodní epické 
básně“ – a formování vlastní řeči, ve které pomocí zdánlivě 

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

Výstavy

Projekt 100 vystřídají Oscaři a Glóby
Filmový klub pokračuje v putovní přehlídce Projekt 100 dvěma snímky o střetu různorodých kultur (Aguirre, hněv Boží a Nový 
svět), po nich budou následovat kurdské Želvy mohou létat, jimiž se s Projektem 100 pro tento měsíc rozloučíme (úplnou teč-
ku za přehlídkou ovšem udělají až 17. 4. Obrazy starého sveta). Na pátek 22. února jsme do klubu Mír připravili projekci filmu 
Petra Nikolajeva ... a bude hůř, po níž bude následovat koncert „underpunkové“ kapely A bude hůř. Film naposledy překvapil 
při nominacích na letošní České lvy, když získal nominace hned v pěti kategoriích. O nominacích a oceněních budou také 
zbylé únorové ARTy, tentokrát se ovšem bude jednat o ceny mezinárodní - konkrétně o Oscary a Zlaté glóby. K vidění bude 
magický Faunův labyrint, multikulturní Babel, životopisná Edith Piaf, odvážná Zkrocená hora a nebo třeba Ang Leeho novinka 
Touha, opatrnost. Další nominované i oceněné tituly pak přinese březnový program.

nejasných a skrytých metod vytváří chvíle ohromující emo-
cionální síly. Všechny jeho dosavadní filmy nejsou čistě nar-
ativní. Jsou to spíše symfonie v obrazech, ke kterým si musí-
me vytvořit vztah, naučit se je vnímat a s jejich pomocí pak 
obdivovat chvilkovou reálnost života. Malickovy filmy upo-
zorňují na rozdíly mezi pomíjivostí lidské existence a krutou 
lhostejností přírody, v níž žijeme. Ta u Malicka představuje 
víc než jen klasického protivníka člověka či pouhé poza-
dí pro jeho činy. Hraje jednu z hlavních rolí a komunikuje, 
vytváří charakter daného prostředí, na které jsme nuceni se 
dívat novým „malickovským“ pohledem: s trochou empatie 
a přece z odstupu. Nejspíš podobně, jako se Malickovi Ang-
ličané dívali na Nový svět v roce 1607. V nádherné úvod-
ní scéně filmu Nový svět připlouvají angličtí objevitelé k 
místu, ze kterého se později stane první anglická kolonie 
Jamestown. V rytmu Wagnerovy hudby se z příjezdu kolo-
nistů stává jakýsi tesklivě nostalgický sen, jehož konec je 
dávno znám. Popisuje významný historický okamžik pro 
anglickou velmoc, ale také tragickou chvíli pro indiány 
stojící nevinně na břehu zálivu. Oba světy mají své zástup-
ce – Anglie kapitána Johna Smithe (Colin Farrell) a indiáni 
oblíbenou náčelníkovu dceru Pocahontas (Q’orianka Kil-
cherová). Tato sekvence ani celý film však nevypráví jen 
o kulturách či jednotlivcích, ale pojednává o rozpojených 
dílech stejného druhu, které se setkají, vzájemně splynou a 
vytvářejí cosi nového: Nový svět. Ocenění: cena ALMA (cena udě-
lovaná v USA latinskoamerickými novináři) za vynikající herecký výkon 

- Q‘orianka Kilcher, nominace na Oscara za kameru.

Across the Universe 
úterý 19. 2.  
20.00 hod.  
USA 2007 / 131 min. / příst. / 
titulky / ŠÚ / 65, 75 Kč
Režie: JULIE TAYMOR / Scé-
nář: Dick Clement, Ian La 
Frenais / Kamera: Bruno 
Delbonnel / Hudba: Elli-
ot Goldhental / Hrají: Jim 
Sturgess, Evan Rachel Wood, 
Joe Anderson, Eddie Izzard,  
Bono Salma Hayek ad.
Žili bez pravidel a milo-
vali beze strachu. Roz-
verný, bizarní a velice 
teatrální, takový je pře-
vratný muzikál společ-
nosti Revolution Studi-
os Across the Universe, 
který se zrodil v hlavách známé režisérky a scenáristky Julie 
Taymor a scenáristů Dicka Clementa a Iana La Frenaise, ve 
kterém se pojí originální příběh s 33 revolučními skladbami 

- mezi něž patří „Hey Jude“, „I Am the Walrus“ a „All You Need 
Is Love“ - které utvářely celou generaci. „Chtěli jsme vytvo-
řit původní muzikál pouze za použití skladeb skupiny Bea-
tles.“ Milostný příběh, zasazený do divokých šedesátých let 
plných protiválečných demonstrací, meditací a rock‘n‘rollu, 
se odehrává v Greenwich Village, bouřlivých ulicích Detroi-
tu i na vietnamských bojištích. Více viz Filmové premiéry.

Želvy mohou létat 
středa 20. 2. 
20.00 hod.
Lakposhtha hâm parvaz 
mikonand / Írán, Francie, 
Irák 2004 / 95 min. / titulky 
/ 50, 60 Kč
Režie: BAHMAN GHOBADI / 
Scénář: Bahman Ghobadi / 
Kamera: Shahriar Assadi / 
Hudba: Hossein Alizadeh / 
Hrají: Soran Ebrahim, Avaz 
Latif, Saddam Hossein 
Feysal ad.
Kurdové nemají svůj 
stát, nemají filmo-
vý průmysl, ale mají 
národní kinematogra-

Historie Oscarů  
+ host Michael Málek
čtvrtek 21. 2. 
16.00 hod.
na průkazku zdarma, 50 Kč 
Stručný pohled do his-
torie zřejmě nejprestiž-
nějšího filmového oce-
nění výběrově mapuje 
přelomové momenty 
osmdesátileté historie 
Oscara stejně jako dal-
ší důležité historické 
okamžiky, nejen filmo-
vé, jež s touto cenou 
souvisejí. Přednáška se 
zabývá zejména okol-
nostmi a důvody vzni-
ku Americké filmové 
akademie (AMPAS), proměnami její členské základny, pra-
vidly pro udílení výroční ceny, jednotlivými kategoriemi, 
ve kterých je udílena, historickými souvislostmi apod. Pro-
střednictvím historie jedné ceny podává základní přehled 
o vývoji nejen amerického zvukového filmu. Činí tak kromě 
mluveného slova i pomocí krátkých ukázek ze snímků, jež 
z dnešního pohledu významně přispěly k vývoji filmového 
umění a zábavy. Původní přednáška je pro potřeby ZF zkrá-
cena přibližně na polovinu a vybrané filmové ukázky repre-
zentují zhruba jednotlivá desetiletí. Ukázky: Fantom Lon-
dýna (1931), Ztracený víkend (1945), Stopaři (1956), Bonnie 
a Clyde (1967), All That Jazz (1979), Tootsie (1982), Mlčení 
jehňátek (1991). Zhruba poslední třetina dvouhodinového 
bloku bude věnována dotazům z řad publika (ty se mohou 
kromě tématu Oscarů věnovat i České televizi a jejímu Fil-
movému klubu atd.). Pořad je součástí vzdělávacích cyklů 
Pražské filmové akademie. Průvodcem po historii Oscarů bude 
Michael Málek, dramaturg Centra převzatých pořadů České televize, 
který se filmem, zejména jeho historií a ekonomickými aspekty, teore-
ticky i prakticky zabývá již více než 40 let.

Cesta na voru do pekla, cesta s 
ďáblem na palubě. Apokalypsa před 
Apokalypsou, za pár šupů, za cenu 
nezměrného vypětí fyzického a 
především duševního - herci svoje 
role vysloveně „protrpují“ - ale tak, 
že jim dodávají ještě větší křiklavosti. 
Tenhle film není dokonalý - ani jím 
neměl být.
Pohrobek - www.csfd.cz

Říše hraček 
neděle 17. 2. 15.30 hod.
USA 2007 / 94 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 70, 80 Kč

Kdo uvěří, může vidět zázraky. Vítejte v nejmagičtěj-
ším a nejbáječnějším místě na světě - v Říši hraček Pana 
Magoria. Musíte ale přistoupit na jistá pravidla hry a 
věřit všemu, co vidíte.

Kytice pohádek II
středa 20. 2., neděle 24.2. 15.30 hod.
ČSSR 1960 – 1979 / 60 min. / kreslený / 25, 35 Kč

Pásmo pohádek: Konzerva, Jak sluníčko vrátilo štěňátku 
vodu, Člověk neandrtálský, Cvrček a basa, Jak jeli k vodě, Krtek 
a zelená hvězda, Jak Žofka pořádala maškarní bál, Velryba Abyr-
lev, Krtek a televizor.

Malovásek 
- Malování prstový-
mi barvami
neděle 24. 2. 14.30 hod.
Malování barvami bez použití štětců.

Pan Včelka 
středa 27. 2. 15.30 hod.
USA 2007 / 86 min. / animovaný / přístupný / dabing / 35, 45 Kč

Čerstvý absolvent včelí univerzity Barry se touží stát 
součástí týmu Pylových machrů, elitní včelí skupiny, 
která opylovává květy, sbírá nektar a hlavně má jako 
jediná výsostnou pravomoc vyletět ven z úlu. První 
okamžiky „na svobodě“ Barrymu doslova otevřou oči, 
protože lidský svět předčil jeho nejbujnější předsta-
vy. Než se jím ale stačí pokochat, sejme ho nejprve 
tenisák, hned potom náklaďák a nakonec déšť...

Výstava Malovásku
3. - 20. 2. 2008       foyer a sál kina Hvězda
Výstava výtvarných prácí dětí, které navštívily Malo-
vásek v druhé polovině loňského roku. Aktivní výtvar-
ná odpoledne nejenom pro děti s názvem Malo-
vásek probíhají každou neděli od 14.30 do začátku 
představení Bijásku. Malovásek finančně podporuje 
Nadace Děti – Kultura - Sport.

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.

New World je ódou na lásku. Histo-
rická fakta jsou nedůležitá, události 
se přelévají jedna do druhé bez 
vysvětlování. O to víc je krásných 
obrazů, hudby a myšlenek.....“Jsi 
jako řeka, která mnou protéka“. Kdo 
byl potěšen filmovou řečí v Thin Red 
Line, bude okouzlen. Já jsem touto 
básní lásky byla.
Kleopatra - www.csfd.cz

Nejdřív jsem se pozastavoval nad 
podivně undergroundovou distri-
bucí filmu, ale atmosféra hospody 
k filmu nejen perfektně sedne, ale 
navíc zážitek z filmu do značné míry 
umocňuje. Podobně promyšlený 
je celý film, scénářem a obsazením 
počínaje, technickou kvalitou obrazu 
a syrovým zvukem konče. 
Slarque - www.csfd.cz

Fanny a Alexandr 
čtvrtek 28. 2. 
16.00 hod.
Fanny och Alexander / Švéd-
sko, Francie, SRN 1982 / 189 
min. / na průkazku zdarma, 
50 Kč
Režie:INGMAR BERGMAN / 
Scénář: Ingmar Bergman 
/ Kamera: Sven Nykvist / 
Hudba: Daniell Bell / Hrají: 
Kristina Adolphson, Allan 
Edwall, Jarl Kulle, Lena Olin, 
Pernilla August, Harriet 
Andersson ad.
Velkorysý tříhodinový 
projekt (v televizní ver-
zi pětihodinový) reali-
zoval Bergman ve své 
vlasti po několikale-
tém exilovém pobytu v Německu, kam se uchýlil na protest 
vůči skandální daňové aféře. Rozsáhlá rodinná měšťanská 
freska z počátku našeho století se očividně zrodila z Berg-
manových autobiografických vzpomínek na dětství, i když 
těžil i z bohaté dětské fantazie. Ačkoli tento film zamýšlel 
jako poslední filmové dílo, své rozhodnutí od té doby něko-
likrát porušil. Přesto jej lze považovat za umělecky vrcholné 
dovršení jeho filmařské dráhy. Film představuje antologii 
Bergmanova díla, jež v souhrnu nabylo mocné pozitivní 
energie. Starý mistr překvapivě prosvětlil své celoživotní 
chmury a pohlédl na lidskou bídu a utrpení s vyrovnanos-
tí a úsměvem, který v jeho filmu umí vykouzlit šarmantní 
babička Ekdahlová. Nejroztodivnější lidské osudy členů 
Ekdahlova klanu - viděny dětskýma očima citlivého Ale-
xandra - jsou ztlumeny, humorizovány nebo zaplašeny 
čarodějnými kouzly židovského starožitníka Izáka. Problé-
my lidské existence, které v někdejších Bergmanových fil-
mech navozovaly tragickou tóninu nebo vedly ke skepsi či 
deziluzi, jsou v tomto filmu moudře odsouvány do pozadí 
sub specie aeternitatis. Finální rodinná oslava, kde se všich-
ni radují ze života a z dobra zvítězivšího nad zlem, je téměř 
pohádkově idylická a zazní jako hymnická oslava všelidské 
pospolitosti a lásky. Ocenění: Oscar 1984 (nejlepší zahraniční film 
roku), BAFTA (nejlepší film roku), CÉZAR 1983 (nejlepší film roku), Zlatý 
glóbus 1984 (nejlepší film roku), Guldbagge 1984 (nejlepší film i režisér 
roku), Benátky 1983 (cena FIPRESCI).

Stejně jako Oscar Ekdahl pohlíží na 
své malé divadélko, ve kterém se 
zrcadlí kus toho velkého světa za 
zdmi divadla, tak stejným způso-
bem odráží tento malý snímek ten 
náš velký svět. Fanny a Alexandr je 
poslední Mistrovo filmové dílo a sku-
tečně odešel na vrcholu sil a v tom 
nejlepším..
DaViD´82 - www.csfd.cz

Překvapení roku. U Across the Uni-
verse je důležité, jak moc rádi máte 
Beatles, respektive jak moc rádi je 
máte od jejich pátého alba, a jak 
moc vám vadí, když si s těmi písnič-
kami někdo pohraje. 
Legas - www.csfd.cz

Filmový plakát 
2007
21. 2. - 10. 3. 2008               foyer a sál kina

Výstava představí moderní návrhy studentů peda-
gogické fakulty UHK, katedry výtvarné kultury, obor 
grafická tvorba-multimédia. Za spolupráci děkujeme 
kinu Central Hradec Králové a Leoši Kučerovi.

Světová klasika v 
českém filmovém 
plakátu
21. 2. - 10. 3. 2008               foyer a sál kina
Výstava představí 33 plakátů k velikánům světové 
kinematografie z 60. a 70. let. Autoři: Karel Vaca, Josef 
Ziegler, Josef Vyleťal, Karel Teissig, Karel Machálek a 
další. Za spolupráci děkujeme filmové galanterii Ter-
ryho ponožky, kinu Aero Praha a Pavlu Rajčanovi.

Ingmar Bergman
(* 14. 7. 1918,  
† 30. 7. 2007)
Švédský spisova-
tel, scenárista a 
režisér. V letech 
1937-1940 studo-
val divadelní vědu, 
poté nastoupil jako 
asistent režie v Krá-
lovské opeře ve 
Stockholmu a pak 
postupně půso-
bil jako divadelní 
ředitel a režisér na 
několika místech. 
Jeho filmová tvorba se datuje od poloviny čtyřicátých 
let. V letech 1940-1944 působil jako hlavní dramaturg 
společnosti Svensk Filmindustri, pro kterou pak natočil 
většinu svých filmů. Roku 1945 natočil svůj první film Kri-
ze podle divadelní hry Lecka Fischera, v roce 1948 pak 
vytvořil svůj poslední film podle cizího námětu Přístav-
ní město. Následují filmy podle vlastních námětů a scé-
nářů: drama životních ztroskotanců Vězení, melancholií 
obestřený příběh Žízeň a drama Za štěstím. Dále točí sním-
ky U nás se to stát nemůže (1950), Letní sen (1951), Čekající ženy 
(1952). Roku 1953 natáčí Léto s Monikou a Večer kejklířů. Zno-
vu rozvíjí své oblíbené téma krize vzájemných milenec-
kých a manželských dvojic ve filmu Lekce v lásce (1954). V 
tomtéž roce přijal na šest let angažmá jako režisér čino-
herní scény v Malmo, což mu však nebránilo pokračo-
vat ve filmařské činnosti. V roce 1955 vzniká komedie 
Úsměvy letní noci, 1957 točí mystikou obestřené drama z 
dob křižáckých rytířských výprav Sedmá pečeť. V tomtéž 
roce natočil další významné dílo Lesní jahody, dramatic-
ké zamyšleni starého lékaře nad minulostí, prolínající 
se do současnosti. V roce 1960 vytvořil Bergman dva 
tematicky protikladné filmy: Pramen panny, středověkou 
severskou baladu o přepadení, znásilnění a zavraždění 
nevinné dívky, a komedii na motiv starého irského úslo-
ví, že „panna je ječným zrnem v oku ďábla“ Ďáblovo oko. 
V té době již přešel jako hlavní režisér a později ředitel 
na Královskou činoherní scénu do Stockholmu. V letech 
1961-1963 tvoří „komorní trilogii“ Jako v zrcadle, Hosté Veče-
ře Páně a Mlčení. Následuje satirická komedie A co všechny 
ty ženy (1964), v níž si vyrovnal účty s kritiky a jejich čas-
to povrchním výkladem uměleckých záměrů, roku 1966 
točí dramatický obraz dvou povahově rozdílných žen s 
názvem Persona, dále pak psychologická dramata Hodina 
vlků (1967) a Hanba (1968). Roku 1970 točí film Dotek, násle-
dují Šepoty a výkřiky (1972), Scény z manželského života (1974), 
Kouzelná flétna (1975). 1976 opustil Bergman Švédsko a v 
Mnichově natočil Hadí vejce, po němž následovala Podzim-
ní sonáta (1978). Uměleckým dovršením Bergmanovy fil-
mařské dráhy je snímek Fanny a Alexandr (1982), poté se už 
věnoval pouze televizní tvorbě. Ingmar Bergman je iko-
nou světové kinematografie. Jeho osobní archiv zařadi-
lo UNESCO na seznam památek, které mají hodnotu pro 
celé lidstvo.

Koncerty

A bude hůř
pátek 22.2. ve 21.30                         klub Mír 
80 Kč (s průkazem ART), 100 Kč
v ceně vstupného je i projekce filmu  
...a bude hůř (od 20.00 hod.)
Po projekci filmu ... a bude hůř na motivy knihy Jana 
Pelce, vyprávějící o životě a podmínkách underg-
roundu v normalizačním Československu, vystoupí 
underpunková kapela A bude hůř. Kapela, která ná 
na svém kontě několik desek a patnáctiletou hudeb-
ní historii, se loňského roku stala pravidelným doplň-
kem barových a klubových projekcí filmu ... a bude 
hůř. Členové kapely si ve filmu navíc také zahráli.

Připravujeme: 13.3. společný koncert Feng-yün 
Song, Zuzany Lapčíkové a Trio Puo v rámci Dnů 
asijského filmu a kultury v kině Hvězda (předpro-
dej od 8. 2.: Hvězda, Mír, Vichr, Record, MIC, Portal). 

Bezmoc tj. společný jmenovatel 
mozaiky zvané Babel. Zoufalost se 
mísí se smutným nepochopením 
ve světě, který rozdělují jazyky až v 
poslední řadě. Ińárritu a jeho dvorní 
scénárista Arriaga vytvořili opět 
silný komorní příběh, jehož podstata 
leží potřetí (a naposledy) v sestavení 
různých částí k sobě.
Renton - www.csfd.cz

Filmové premiéry
28.2. – 2.3. O život  

ČR 2007 / Režie: MILAN ŠTEINDLER  
1.3. – 5.3. Asterix a Olympijské hry  

Francie 2007 / Režie:  FRÉDÉRIC FORESTIER 
1.3. – 5.3. Občan Havel 

ČR 2007 / Režie:  PAVEL KOUTECKÝ, MIROSLAV JANEK
3.3. – 5.3. Monstrum 

USA 2008 / Režie: MATT REEVES 
3.3. – 5.3. P.S. Miluji Tě 

USA 2007 / Režie: RICHARD LAGRAVENESE
6.3. – 9.3. Pokání                                        Přehlídka Oscar a Zlatý Globus 

Velká Británie, Francie 2007 / Režie: JOE WRIGHT 
6.3. – 9.3. Michael Clayton                    Přehlídka Oscar a Zlatý Globus 

USA 2007 / Režie: TONY GILROY

Zlatý fond
čt. 6.3. 16.00 Koyaanisqatsi 

USA 1983 / Režie:  GODFREY REGGIO
čt. 13.3. 16.00 Cesta domů  

+ úvod: Feng-yün Song                                                 Dny asijského filmu 
Čína 1999 / Režie:  YIMOU ZHANG  

ARTkino 
út. 4.3. 20.00 Občan Havel + hosté 

ČR 2007 / Režie:  PAVEL KOUTECKÝ, MIROSLAV JANEK
po. 10.3. 20.00 Himaláj - Karavana                     Dny asijského filmu 

 Francie, VB, Nepál 1999 / Režie:  ERIC VALLI
út. 11.3. 20.00 Persepolis                                           Dny asijského filmu 

 Francie 2007 / Režie: V. PARONNAUD, M. SATRAPI
st. 12.3. 20.00 Lovec draků                                        Dny asijského filmu 

 USA 2007/ Režie:  MARC FORSTER

Bijásek
ne. 2.3., st. 5.3. 15.30 Asterix a Olympijské hry 

Francie 2007 / Režie:  FRÉDÉRIC FORESTIER
pá 7.3. 15.30 Harry Potter a vězeň z Azkabanu
      USA, Velká Británie 2004 / Režie:  ALFONSO CUARÓN  
so 8.3. 15.30 Harry Potter a Ohnivý pohár 

USA, Velká Británie 2005 / Režie:  MIKE NEWELL
ne 9.3. 15.30 Harry Potter a Fénixův řád 

USA, Velká Británie 2007  / Režie:  DAVID YATES
st 12.3. 15.30 Hvězdný prach 

USA, Velká Británie 2007 / Režie: MATTHEW VAUGHN

 
Více informací o programu 

naleznete na www.mkuh.cz

V první polovině  
března nabízíme

Želvy umí létat je snímek, který 
vyrazí dech! Příběh je tak děsivý, že 
Evropan sledující film pěkně doma v 
teple nebo v kině v měkkých sedač-
kách snad ani nemůže uvěřit tomu, 
co se ve světě děje. Dětské herecké 
výkony jsou neuvěřitelné; možná že 

Samozřejmě jsem před filmem znal 
nejznámější písně od Edith Piaf, ale 
o jejím životě jsem nevěděl zhola 
nic. O to většího (tedy nečekaného) 
dramatu se mi dostalo. Stavba filmu, 
tedy vyprávění na přeskáčku, kde 
se prolínají línie smutného dětství, 
bujarého a nelehkého dospívání a 
dramatického „stáří“ (období nej-
větší zdravotní krize), byla šťastnou 
volbou.
Legas - www.csfd.cz

Dobrý příběh, fantastické herecké 
výkony doslova všech (nedá mi to 
a vyzdvihnu Ledgera a Michelle Willi-
ams), neskutečně kýčovitá příroda a 
nádherná hudba, to jsou obrovské 
klady Zkrocené hory.
Jossie - www.csfd.cz

Unikátní pohádkový namět se svým 
osobitým zpracováním nabízí spíše 
odrostlejšímu publiku, které neje-
nom že skousne dekadentní atmo-
sféru, ale rozhodně si užije i spousty 
detailů, kterými vdechuje svému 
fantasknímu světu režisér Del Toro 
oduševnělost a celkový feeling doko-
nalé propracovanosti..
Isherwood - www.csfd.cz

Ang Lee vytvořil velmi silný a hut-
ný příběh, který se na plátně mění 
v dokonalé dílo. Způsob, jakým si 
zahrává s divákem, mi začíná připo-
mínat Larse von Triera. Netušíte v 
čem konkrétně to spočívá, ale mává 
to s vámi od začátku do konce - a 
ještě dlouho po tom.
Matts - www.csfd.cz

ani hrát nemusely, jen předváděly 
svůj život. Film ukazuje krutost války, 
je velmi smutný a určitě pohne i s 
těmi citově nejotrlejšími.
Venus - www.csfd.cz


