
Královna Alžběta:  
Zlatý věk
Elizabeth: The Golden Age / Velká Británie 2007 / 114 min. / od 12 let 
/ titulky / 70 Kč
Režie: SHEKTAR KAPUR / Hrají: Cate Blanchett, Clive Owen, Samantha 
Morton, Abbie Cornish, Jordi Molla, Tom Hollander, Geoffrey Rush ad.
Postavila se nejmocnější armádě světa. Unikla pokusu o 
atentát. Kvůli vyššímu zájmu obětovala svou lásku a necha-
la popravit svou příbuznou. Jmenovala se Alžběta a pře-
devším díky ní se Británie může chlubit přívlastkem Velká. 
Historické drama je pokračováním devět let starého sním-
ku Královna Alžběta, nominovaného na sedm Oscarů, který 
jako první upozornil na nesporný talent herečky Cate Blan-
chett. Ocenění: Oscar za nejlepší kostýmy (ze 2 nominací), 4 nominace 
na cenu BAFTA, 1 nominace na Zlatý globus ad.

Americký gangster
American Gangster / USA 2007 / 157 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
Režie: RIDLEY SCOTT / Hrají: Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel 
Ejiofor, Josh Brolin, Ted Levine, Roger Guenveur Smith ad.
Strhující příběh o vzestupu a pádu jednoho z nejmocněj-
ších mužů newyorského podsvětí a o obyčejném poldovi, 
který ho dostal na kolena. Ocenění: 2 nominace na Oscara, 2 nomi-
nace na cenu BAFTA, 3 nominace na Zlatý globus ad.

Let´s Dance 2
Step Up 2 the Streets / USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 
75 Kč
Režie: JON CHU / Hrají: Robert Hoffman, Briana Evigan, Will Kemp ad.
Když vzpurná Andie, která nadevše miluje Street Dance, za-
čne studovat na Marylandské škole umění, snaží se zapad-
nout a přitom si udržet starý styl života. Když spojí své síly s 
nejlepším tanečníkem školy Chasem, aby vytvořili formaci 
a zvítězili v taneční soutěži The Street, najde způsob, jak žít 
svůj sen a při tom propojit své dva oddělené světy. Chore-
ografie Let’s Dance 2 Street Dance se opět ujal Jamal Sims 
(stejně jako v Let’s Dance, v českých kinech v létě 2006) a 
jako host se ve filmu objeví i hvězda Let’s Dance, Channing 
Tatum, jako bratr Andie. 

Nejkrásnější hádanka
ČR 2007 / 98 min. / 80 Kč
Režie: ZDENĚK TROŠKA / Hrají: Jan Dolanský, Ladislav Potměšil, Veroni-
ka Kubařová, Miroslav Táborský, Taťjana Medvecká, Václav Vydra ad.
Filmem Nejkrásnější hádanka se vrací do pohádkového 
žánru jeden z nejzkušenějších a nejúspěšnějších českých 
filmařů – scenárista a režisér Zdeněk Troška. Autor úspěš-
ných pohádek O princezně Jasněnce a létajícím ševci nebo 
dvoudílných sérií Z pekla štěstí a Princezna ze mlejna sáhl 
při práci na novém snímku opět po literární předloze čes-
kého pohádkového klasika Jana Drdy. Inspirací pro scénář 
se staly Drdovy pohádky O Matějovi a Majdalence a O prin-
cezně, která hádala, až prohádala.

Soukromá válka pana  
Wilsona
Charlie Wilson‘s War / USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
Režie: MIKE NICHOLS / Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour 
Hoffman, Amy Adams, Emily Blunt, Shiri Appleby, John Slattery ad.
Pád sovětského impéria měl na svědomí jediný člověk. 
Charlie Wilson. Děvkař, alkoholik, příležitostný uživatel drog 
a kongresman, kterému se podařilo vyhnat Rudou armádu 
z Afghánistánu a tím odstartovat rychlý krach komunis-
tické říše. Stačilo dodat špatně ozbrojeným afghánským 
odbojářům kvalitnější zbraně. Příběh, který je příliš šíle-
ný na to, aby nebyl pravdivý, režíroval držitel Oscara Mike 
Nichols (Absolvent, Na dotek), jemuž se před kamerou 
sešla výjimečná herecká sestava v čele s Tomem Hanksem, 
Julií Roberts a Philipem Seymourem Hoffmanem. Ocenění: 1 
nominace na Oscara, 1 nominace na cenu BAFTA, 5 nominací na Zlatý 
globus.

Kancelář
kino Hvězda 
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Pokladna
Otevřena denně 30 minut 

 před začátkem 
 prvního představení.  
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tel. i fax: +420 572 553 765 
e-mail: pokladna@mkuh.cz 
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březen 1

Občan Havel
a Asie aj Andersen

Český lev 2008 je už opravdu na dohled, 
pro některé už možná ve chvíli, kdy 

tento čtrnáctideník držíte v ruce, 
dokonce i historií. Výroční hodnocení 

domácí filmové produkce je i důvo-
dem, proč se o něco více věnujeme 

českým snímkům. Z nich musíme 
vyzdvihnout mimořádný časosběrný 
projekt s názvem Občan Havel, který po 

tragické smrti dokumentaristy Pav-
la Kouteckého dokončil Mirek Janek. 
Bývalý pan prezident sice na projek-

ci nepřijede (zdvořile se z důvodu 
nedávných zdravotních komplikací a 
s pozdravem pro Hradišťáky omluvil), 

nicméně přivítáme právě filmaře Miro-
slava Janka se svou ženou Toničkou 
a zástupkyní produkční společnosti 

Film a sociologie Jarmilou Polákovou. 
Věřím, že setkání s panem Václavem a 
vlastně desetiletými novodobými ději-

nami České republiky bude nadmíru 
zajímavé…

S Českými lvy se můžete setkat poně-
kud jinak, totiž v osobě moderátora, 

ale především herce Jaroslava Duška, při 
vystoupení Divadla Vizita 15. dubna. To je 

ale přece jen poměrně daleko, už o 
měsíc dříve se můžete v našem kině 
seznámit s filmy a hudbou asijských 

národů. Druhý ročník Dnů asijského filmu 
a kultury letos vyvrcholí společným 

koncertem 13. března čínské zpěvačky Feng-
yün Song, Zuzany Lapčíkové a Tria Puo. 

Své aktivity v tradičním měsíci knihy 
zaměřujeme i na adaptace – takto 

určitě nepřehlédnete trojici filmů o 
Harrym Potterovi nebo dvě filmová 

pásma na námět Karla Čapka v rámci 
podpory Týdne čtení a Noci s Andersenem. 

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

Občan Havel
ČR 2007 / 119 min. / přístupný / 70 Kč
Režie: PAVEL KOUTECKÝ, MIROSLAV JANEK / Střih: Tonička Janková
Žádný světový politik si zřejmě ještě nepustil filmaře tak 
blízko k tělu jako Václav Havel. Film nahlíží do zákulisí poli-
tických i soukromých dramat prezidentského období Vác-
lava Havla. Režisér Pavel Koutecký začal film natáčet v roce 
1992 a sledoval prvního českého prezidenta více než třináct 
let. Premiéry svého nejzajímavějšího a největšího filmu se 
bohužel Koutecký nedočkal. Po jeho tragické smrti na jaře 
2006 se dokončení filmu ujal režisér Miroslav Janek spolu 
se svou ženou, střihačkou Toničkou Jankovou. 

Asterix a olympijské hry 
Astérix aux jeux olympiques / Francie 2007 / 120 min. / přístupný / 
dabing / ŠÚ / 75 Kč
Režie: FRÉDÉRIC FORESTIER / Hrají: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, 
Alain Delon, Claudia Cardinale, Benoît Poelvoorde, Santiago Segura ad.
Příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich sou-
peři z celého světa. A při tom všem se odvážný mladý Gal 
Alafolix vášnivě zamiluje do řecké princezny Iriny. Spolu s 
Asterixem a Obelixem a za pomoci jejich čarovného elixí-
ru se vydá do Řecka s cílem vyhrát nejen Olympijské hry, 
ale i srdce princezny Iriny. Střetává se tu však se zlomysl-
ným Brutem, synem Césara, a jeho týmem, který je, zdá se, 
silným soupeřem. Jak je všeobecně známo, čarovné elixí-
ry jsou na Olympijských hrách zakázané, ale Asterix už má 
plán, jak opět zvítězit.

P.S. Miluji Tě
P.S. I Love You / USA 2007 / 126 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: RICHARD LAGRAVENESE / Hrají: Gerard Butler, Hilary Swank, Lisa 
Kudrow, James Marsters, Gina Gershon, Kathy Bates, Dean Winters ad.
Slova, pro něž stojí za to žít. Holly Kennedy je krásná a chyt-
rá a je provdaná za lásku svého života - Gerryho. Když však 
Gerry náhle zemře, ztratí i Holly chuť žít. Jediný člověk, kte-
rý jí může pomoci, tu již bohužel není. Nikdo nezná Holly 
lépe než Gerry. Takže to, co nachystal ještě před smrtí, se 
zdá jako dobrý nápad. Před tím, než Gerry zemřel, napsal 
Holly několik dopisů, které ji mají provázet nejen v jejím 
smutku, ale také ve znovuobjevování sebe sama. 

Monstrum
Cloverfield / USA 2008 / 84 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
Režie: MATT REEVES / Hrají: Michael Stahl-David, Jessica Lucas, Blake 
Lively, Mike Vogel, Lizzy Caplan, Pavel Lychnikoff ad.
Tahle noc změní život všem. A některým ho ukončí. Produ-
cent J. J. Abrams, autor televizních seriálů Alias a Ztraceni 
tentokrát připravil výjimečný zážitek pro diváky kin. S jeho 
thrillerem Monstrum vás čeká stoprocentní adrenalino-
vý zážitek, s jakým jste se v kinosále určitě ještě nesetka-
li. Začátek je navzdory tomuto tvrzení velmi pohodový. V 
útulném newyorském klubu probíhá párty na rozloučenou. 
Jejím aktérem je Rob, který se rozhodl dát sbohem městu 
přezdívanému Big Apple a odjet pracovat do Japonska. 
Zábava je v plném proudu, digitální kamera snímá rozjaře-
né tváře Robových přátel, jenže pak vše razancí blesku pře-
ruší výpadek proudu a zlověstný neidentifikovatelný zvuk, 
který se rozléhá nad městem. Dodávka elektřiny se sice po 
chvíli obnoví, ale úleva je jen dočasná. Zatímco televizní 
reportéři spekulují o zemětřesení nebo jiné přírodní kata-
strofě, nedaleký horizont ozařuje mohutná exploze, znovu 
doprovázená tím podivným zvukem připomínajícím kvíle-
ní nějakého pravěkého monstra. 

Michael Clayton 
USA 2007 / 119 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75Kč
Režie: TONY GILROY / Hrají: George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swin-
ton, Sydney Pollack, Jennifer Ehle, Michael O‘Keefe, Ken Howard, David 
Zayas, Merritt Wever ad.
Pravda se dá přizpůsobit. Michael Clayton je „vyjednavačem“ 
jedné z největších právnických firem v New Yorku. Tento 
bývalý státní zástupce má na starosti tu nejšpinavější práci 
ve firmě Kenner, Bach & Ledeen. Ačkoli se již několikrát spá-
lil a se svojí prací není spokojen, rozvod, špatná obchodní 
spekulace a narůstající dluh ho pevně drží připoutaného k 
firmě. Mezitím ve společnosti U/North závisí kariéra advo-
kátky Karen Crowderové na urovnání multimilionového 
návrhu žaloby, kterou Claytonova firma vede proti nim do 
zdánlivě úspěšného konce. Když však prvotřídní advokát 
firmy Kenner Bach, Arthur Edens, sabotuje případ U/North, 
čelí Clayton největší výzvě své kariéry i svého života. Oceně-
ní: Oscar pro nejlepší herečku ve vedl. roli (ze 7 nominací), 1 cena BAFTA 
(ze čtyř nominací), 4 nominace na Zlatý globus ad. 

Pokání 
Atonement / Velká Británie 2007 / 122 min. / od 15 let / titulky / 85 Kč  
Režie: JOE WRIGHT / Hrají: Keira Knightley, James McAvoy, Romola Garai, 
Brenda Blethyn, Vanessa Redgrave, Harriet Walter, Juno Temple ad.
Spojila je láska. Rozdělil je strach. Zbyla jim naděje. Pokud 
se vám líbilo filmové zpracování Pýchy a předsudku, nepo-
chybně stejně intenzivně prožijete i Pokání. Pod oba sním-
ky se totiž podepsal prakticky stejný tým. Jen poklidnou 
atmosféru gregoriánské Anglie vystřídala pochmurnější 
éra téže země na prahu a uprostřed druhé světové války. 
Úspěšná předloha lana McEwana vypráví příběh nešťastné 
lásky, kterou zmaří bujná dětská představivost. Keira tak ve 
filmu přijde o svého milence poté, co je křivě obviněn ze 
znásilnění její sestřenice, a zbytky milostného pouta se vzá-
pětí pokusí přervat druhá světová válka. Roztomilou auste-
novskou romanci rozhodně nečekejte, raději se připravte 
na drama, které se odvíjí hned v několika časových sférách. 
Ocenění: 12 nominací na cenu BAFTA, Oscar za nejlepší filmovou hudbu 
(ze 7 nominací), 2 Zlaté glóby (z pěti nominací) ad.

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.
Film Once, ve kterém se představí zpěvačka z Valašského 
Meziříčí a její irský partner Glen Hansard, vypráví jednodu-
chý příběh o lásce a porozumění mezi dvěma mladými lid-
mi, 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 svobodně. Ocenění: Oscar za nejlepší filmo-
vou píseň - Falling Slowly, 2 nominace na cenu Grammy (nejlepší píseň a 
nejlepší filmový soundtrack), cena diváků na Sundance Film Festival ad.

Naše tipy 
Občan Havel  
+ hosté 4.3. : Jarmila Poláko-
vá, Mirek a Tonička Jankovi
sobota 1. 3.  - středa 5. 3.
Film nahlíží do zákulisí politických i soukromých dra-
mat prezidentského období Václava Havla.

Cesta domů  
+ úvod: Feng-yün Song
čtvrtek 13. 3. 
Úspěšný čínský snímek uvede zpěvačka čínského 
původu, která od 19.30 vystoupí ve Hvězdě na společ-
ném koncertu se Zuzanou Lapčíkovou a Triem PUO.

Pokání 
čtvrtek 6. 3. - neděle 9. 3. 
Tragický příběh, který nenapravitelně změní osudy 
tří lidí, vychází z knižní předlohy Iana McEwana.

Once
pondělí 10. 3. 
Markéta Irglová a Glen Hansard právě za píseň Fal-
ling Slowly k filmu Once obdrželi nedávno Oscara!

T

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

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

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

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

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

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

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

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

18.15 Občan Havel – ČR 2007 / 119 min. / přístupný / 70 Kč 

20.00 P.S. Miluji Tě – USA 2007 / 126 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč / Hvězdička

20.15 Monstrum – USA 2008 / 84 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč 

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

18.15 P.S. Miluji Tě – USA 2007 / 126 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč 

20.00 Občan Havel + hosté: J. Poláková, M. a T. Jankovi ad. – ČR 2007 / 119 min. / přístupný / 60, 70 Kč ART

20.00 Monstrum – USA 2008 / 84 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč / Hvězdička

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

18.00 Monstrum – USA 2008 / 84 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč 

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

20.00 P.S. Miluji Tě – USA 2007 / 126 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč / Hvězdička

6. čt 16.00 Kdyby… – Velká Británie 1968 / 111 min. / od 15 let / titulky / na průkazku zdarma, 50 Kč Zlatý fond

18.00 Pokání – Velká Británie 2007 / 122 min. / od 15 let / titulky / 85 Kč Oscar

20.15 Michael Clayton – USA 2007 / 119 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč Oscar

7. pá 15.30 Harry Potter a vězeň z Azkabanu – USA 2004 / 135 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 25, 35 Kč Bijásek 

7. - 8. 18.00 Michael Clayton – USA 2007 / 119 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč Oscar

20.15 Pokání – Velká Británie 2007 / 122 min. / od 15 let / titulky / 85 Kč Oscar

8. so 15.30 Harry Potter a Ohnivý pohár – USA 2005 / 157 min. / dabing / přístupný / 25, 35 Kč Bijásek 

9. ne 14.30 Origami – Tvorba skládanek z papíru Malovásek 

15.30 Harry Potter a Fénixův řád – USA, Velká Británie 2007 / 142 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 25, 35 Kč Bijásek 

18.00 Michael Clayton – USA 2007 / 119 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč Oscar

20.15 Pokání – Velká Británie 2007 / 122 min. / od 15 let / titulky / 85 Kč Oscar

10. po 18.00 Once – Irsko 2006 / 86 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč Oscar

20.00 Once – Irsko 2006 / 86 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč Oscar

20.00 Himaláj – Karavana – Francie, VB, Švýcarsko, Nepál 1999 / 108 min. / pouze zdarma na průkazku ART / Hvězdička ART

11. út 16.30 Vernisáž výstavy Svět kolem nás + vystoupení žáků ZUŠ UH – (11.3.- 1.4.) Výstava

17.30 Královna Alžběta: Zlatý věk – Velká Británie 2007 / 114 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč Oscar

20.00 Persepolis – Francie 2007 / 90 min. / od 12 let / titulky / 55, 65 Kč ART

12. st 15.30 Hvězdný prach – USA, Velká Británie 2007 / 128 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 25, 35 Kč / Hvězdička Bijásek

17.00 Americký gangster – USA 2007 / 157 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč Oscar

20.00 Kurz negativního myšlení – Norsko 2006 / 106 min. / od 12 let / titulky / 55, 65 Kč ART

13. čt 16.00 Cesta domů + úvod: Feng-yün Song – Čína 1999 / 89 min. / titulky / na průkazku zdarma, 50 Kč Zlatý fond

19.30 Feng-yün Song, Zuzana Lapčíková a Trio PUO – 120 Kč, 150 Kč (průkaz ART a ZF sleva 20 Kč) Koncert

14. pá 16.00 Nejkrásnější hádanka – ČR 2007 / 98 min. / 80 Kč

18.15 Let´s Dance 2 – USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 

20.15 Soukromá válka pana Wilsona – USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč Oscar

15. so 15.30 Nejkrásnější hádanka – ČR 2007 / 98 min. / 80 Kč

17.30 Nejkrásnější hádanka – ČR 2007 / 98 min. / 80 Kč 

17.30 Let´s Dance 2 – USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč / Hvězdička

20.00 Soukromá válka pana Wilsona – USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč Oscar

16. ne 14.30 Tečkovaná kresba – Tuší tečkované obrázky Malovásek 

filmové premiéry a novinky



Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Občan Havel + hosté: 
Jarmila Poláková, Mi-
rek a Tonička Jankovi 
úterý 4. 3.  
20.00 hod. 
ČR 2007 / 119 min. / přístup-
ný / 60, 70 Kč
Režie: PAVEL KOUTECKÝ, 
MIROSLAV JANEK 
Žádný světový politik 
si zřejmě ještě nepustil 
filmaře tak blízko k tělu 
jako Václav Havel. Film 
nahlíží do zákulisí poli-
tických i soukromých 
dramat prezident-
ského období Václa-
va Havla. Diváci uvidí 
jeho nervozitu při prv-
ní volbě českého pre-
zidenta či trápení při 
nácviku prezidentské 
děkovací řeči, poznají, 
že umí recitovat Šrám-
kův Stříbrný vítr nebo 
nalít Miloši Zemanovi 
becherovku. Kamera 
jej ale sleduje i v situ-
acích, kdy se dokáže 
pěkně rozčílit a zana-
dávat na špatně ušité košile. Ve filmu bude také konečně 
rozluštěno několik dlouholetých záhad české politiky – jak 
se podařilo Václavu Klausovi proniknout do jazzového klu-
bu a kdo posadil Jacquese Chiraca vedle první dámy. Stejně 
jako v životě Václava Havla hrají ve filmu důležitou roli obě 
jeho manželky, Olga a Dagmar, objeví se zde jeho přátelé a 
spolupracovníci, světoví i čeští politici, ale i členové skupiny 
Rolling Stones. Režisér Pavel Koutecký začal film natáčet v 
roce 1992 a sledoval prvního českého prezidenta více než 
třináct let. Premiéry svého nejzajímavějšího a největšího fil-
mu se bohužel Koutecký nedočkal. Do Hradiště k filmu Občan 
Havel zavítá Miroslav Janek, který se ujal režie po smrti Pavla Koutecké-
ho, autorka střihu Tonička Janková a producentka Jarmila Poláková. 

Himaláj – Karavana 
pondělí 10. 3. 
20.00 hod.(*)
Himalaya - l‘enfance d‘un 
chef / Francie, Velká Britá-
nie, Švýcarsko, Nepál 1999 / 
108 min. / pouze zdarma na 
průkazku ART
Režie: ERIC VALLI / Scénář: 
Nathalie Azoulai, Olivier 
Dazat / Kamera: Eric Gui-
chard, Jean-Paul Meurisse / 
Hudba: Bruno Coulais / Hra-
jí: Thilen Lhondup, Gurgon 
Kyap, Lhakpa Tsamchoe ad.
Nemusíte dobývat 
Himálaj, „Hymala-
ya“ dobude Vaše srd-
ce - film doprovázený 
hudbou Bruna Coulai-
se. Ve vesničce ztrace-
né kdesi ve výšce 5000 
metrů nad mořem na severozápadě Himálaje žil starý vůd-
ce. Tento stařičký muž zakázal svému mladému sokovi vést 
rozsáhlou karavanu, která každým rokem sváží do údolí 
potřebnou sůl. Mladý rebel a jeho skupina se i proti vůdco-
vě vůli vydávají na dalekou cestu. Stařík se však nevzdává a 
ze zbytků vesnice vytvoří další karavanu, do které přibere i 
svého osmiletého vnuka. Jejich cesta je zavede až na okraj 
života... 

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

Výstavy

S březnovým artem na Pražský hrad i do Asie
Březnové projekce filmového klubu načneme celovečerním dokumentem Občan Havel. S natáčením snímku, jemuž je v nej-
různějších médiích věnována neobvykle velká pozornost, započal už v roce 1992 dokumentarista Pavel Koutecký a po jeho 
smrti jej nyní dokončil Miroslav Janek spolu se svou ženou Toničkou Jankovou. Janek, který se proslavil střihem světoznámých 
snímků Godfreye Reggia Anima Mundi a Powaqqatsi, také dorazí spolu se svou ženou a dále s producentkou Jarmilou Polákovou 
na hradišťskou projekci v úterý 4. března. Ve dnech 10. - 13. 3. pak pořádáme, podobně jako už i loni, Dny asijského filmu a 
kultury. V ARTU při této příležitosti uvádíme hraný film Himaláj - Karavana a animované překvapení loňského roku Persepolis. 
Zlatý fond naváže ve čtvrtek 13. 2. čínskou Cestou domů, o jejíž úvod se postará Feng-yün Song.  Zpěvačka, básnířka, sklada-
telka, pedagožka a autorka mnoha oceněných hudebních a divadelních projektů pochází z Číny, kde vystudovala tradič-
ní pekingskou operu. Jíce nž deset let už ovšem působí na české hudební a divadelní scéně. Věnuje se multikulturní a 
nadžánrové hudební fúzi, čehož důkazem bude i toto společné vystoupení s naší nejznámější interpretkou moravských 
lidových písní, zpěvačkou a cimbalistkou Zuzanou Lapčíkovou a jazzovým Triem PUO. 

Persepolis 
úterý 11. 3.  
20.00 hod.  
Francie 2007 / 90 min. / od 
12 let / titulky / 55, 65 Kč
Režie: VINCENT PARONNAUD, 
MARJANE SATRAPI / Scénář: 
Vincent Paronnaud, Marja-
ne Satrapi / Hudba: Olivier 
Bernet / V původním znění: 
Catherine Deneuve, Daniel-
le Darrieux, Gena Rowlands, 
Chiara Mastroianni ad.
Jeden z nejúspěšněj-
ších komiksových 
románů a vůbec první 
íránský autobiografic-
ký komiks přichází na 
filmová plátna! Marja-
ne Satrapi napsala a nakreslila první íránský komiks všech 
dob, na jehož základě pak vznikl tento celovečerní film. 
Autobiografický příběh s lehkostí popisuje její krušné dět-
ství a dospívání v Íránu za dob islámské revoluce, války s 
Irákem a následného režimu. S humorem a lehkostí znázor-
ňuje rozdílné vnímání kultury v evropském a arabském svě-
tě. A protože je to příběh umíněné dospívající holky, která 
si vždycky prosadí svoje a která žije v tuhém ideologickém 
režimu nesnášejícím odlišné názory, je to samozřejmě i pří-
běh rebelantství a svobody. Ocenění: film získal cenu poroty na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes, cenu Britského filmového 
institutu, nominaci na Oscara pro nejlepší animovaný film ad.

Kurz negativního  
myšlení
středa 12. 3. 
20.00 hod.
The Art of Negative Thin-
king / Norsko 2006 / 106 
min. / od 12 let / titulky / 
55, 65 Kč
Režie: BARD BREIEN / Scé-
nář: Bard Breien / Kamera: 
Gaute Gunnari / Hudba: 
Stein Berge Svendsen / Hra-
jí: Fridtjov Saheim, Kjersti 
Holmen, Henrik Mestad, 
Marian Saastad Ottesen, 
Kari Simonsen, Kirsti Eline 
Torhaug ad.
Vzpoura vozíčkářů v 
Norsku. Partička něko-
lika hendikepovaných 
lidí pod vedením ráz-
né psycholožky vyráží 
za svým dalším cílem: přesvědčit pětatřicetiletého Geira, 
který po autonehodě skončil na vozíku (navíc jako impo-
tentní), že by se měl přidat k jejich skupině, naučit se spo-
lečně s nimi pozitivně myslet a zachránit tak své rozpadající 
se manželství. Psycholožka ale nemá tušení s kým má tu 
čest. Namísto, aby Geir přijal jejich „učení pozitivního myš-
lení“ vzbouří se tento sebedestruktivní milovník Johnny-
ho Cashe a válečných filmů proti nevítané invazi „pozitivní“ 
energie a za pomoci místy až brutální upřímnosti, alkoholu 
a marihuany, ovládne celou situaci. Vítejte v „kurzu negativ-
ního myšlení“! Uvnitř zánovního domu v poklidné čtvrti tak 
dochází během jedné noci k zúčtování s falešnou upřím-
ností, dusivým soucitem a zdánlivě osvědčenými metoda-
mi léčby duše. Debutující režisér Bard Breiner smísil skan-
dinávské psychologické drama o mezilidských vztazích se 
sarkasticky černou komedií. Originálnímu tvaru přidává 
na atraktivitě hudební doprovod pro rockové fajnšmekry 
(Steppenwolf, Nina Simone či zmíněný Johnny Cash). Oce-
nění: Český lev – nejlepší zahraniční film, MFF Karlovy Vary 2007 – nej-
lepší režie. 

Kdyby… 
čtvrtek 6. 3. 
16.00 hod.
If… / Velká Británie 1968 / 
111 min. / od 15 let / titul-
ky / na průkazku zdarma, 
50 Kč
Režie: LINDSAY ANDERSON 
/ Scénář: David Sherwin, 
John Howlett / Kamera: 
Miroslav Ondříček / Hud-
ba: Marc Wilkinson / Hrají: 
Malcolm McDowell, Arthur 
Lowe, Robin Askwith, Char-
les Sturridge ad.
Drama Lindsaye Ander-
sona Kdyby je typic-
kým produktem doby, 
v níž vzniklo, tedy 
neklidných a revoluč-
ních šedesátých let. 
Prakticky z každého 
záběru lze cítit obrov-
ský vztek mladé gene-
race, který může zchla-
dit jen bourání hod-
not, na nichž v té době 
stála britská střední 
třída. Obsazení vévo-
dí Malcolm McDowell 
(sígr z Kubrickova Mechanického pomeranče), který hraje 
Micka, studenta, který vyburcuje spolužáky k revoltě vůči 
zažitým zvyklostem jejich internátní školy. Tváří v tvář suro-
vým vychovatelům a neschopným učitelům se Mick a jeho 
kolegové pokusí odstranit překážky, kterými jim pedago-
gové ztrpčují život, a také zažitou představu o nadřaze-
nosti kolektivu nad individualitou. Pod heslem „Vyberte si, 
na které straně chcete stát,“ tak svádí marný boj mladické 
ideály s nelítostně válcující realitou. Natáčení začalo jen pár 
dní před studentskými bouřemi v Paříži a Andersonovi se 
díky tomu podařilo poměrně přesně zachytit náladu mezi 
příslušníky mladé generace, fotkami Che Guevary a Mao 
Ce Tunga na stěnách pokojů počínaje a naivními příprava-
mi na revoluci konče. Film se stal kultovním především díky 
tomu, že se Andersonovi podařilo příběhu dodat surreál-
ný nádech, za což vděčí zejména formálnímu zpracování a 
vynikající kameře Miroslava Ondříčka. Ve chvíli, kdy revo-
luční události nabírají obrátky, film se anarchisticky rozpa-
dá do jednotlivých záběrů, neustále mění svou barevnost 
od sépiové po plnobarevnou, střídání reálných a fantazij-
ních záběrů je stále rychlejší. Ocenění: film byl na MFF v Cannes 
1969 vyznamenán Velkou cenou, dále byl nominován na Zlatý globus 
za nejlepší zahraniční film. 

Film je od první do poslední vteřiny 
napěchován raritními a atraktivními 
záběry (což se při množství natoče-
ného materiálu dalo čekat), přičemž 
výsledná podoba Václava Havla je 
poměrně dost odlišná od obecného 
povědomí o jeho osobě. Občan Havel 
je překvapivě dokumentární kome-
dií s roztržitým a vtipným hlavním 
hrdinou, který se v lecčems podobá 
postavám ze svých her a který má 
zároveň pevná a jasná stanoviska.
Žádný chladný mramorový pomník 
velké osobnosti Václava Havla, ale 
sebeironický portrét malého velkého 
krále s krátkými kalhotami vládnou-
cího žabomyším domácím poměrům..
dzej dzej - www.csfd.cz

Malovásek 
- Papírové květy
neděle 2. 3. 14.30 hod.
Výroba barevných květin z krepového papíru. 

Asterix a olympijské 
hry 
ne. 2. 3., st. 5.3. 15.30 hod.
Francie 2007 / 120 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 65, 75 Kč
Příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich 
soupeři z celého světa.

Harry Potter a 
vězeň z Azkabanu
pátek 7. 3. 15. 30 hod.
USA 2004 / 135 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 25, 35 Kč

Harry Potter potřetí bojuje o život. Masový vrah Sirius 
Black utekl z kouzelnického vězení Azkabanu. Součást 
podpory Týdne čtení  ve dnech 10. - 16. 3.

Harry Potter a 
Ohnivý pohár
sobota 8. 3. 15.30 hod.
USA 2005 / 157 min. / dabing / přístupný / 25, 35 Kč
Harryho čtvrtý rok na Hardwardské škole se celý točí 
okolo turnaje, v kterém se střetnou studenti tří čaroděj-
nických škol. Součást podpory Týdne čtení  ve dnech 10. - 16. 3.

Malovásek 
- Origami
neděle 9. 3. 14.30 hod.
Tvorba skládanek z papíru. 

Harry Potter a 
Fénixův řád 
neděle 9. 3. 15.30 hod.
USA, VB 2007 / 142 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 25, 35 Kč

Ačkoliv je Harry sám teprve student, připravuje 
odvážné mladé čaroděje na nebezpečnou bitvu. Sou-
část podpory Týdne čtení  ve dnech 10. - 16. 3.

Hvězdný prach 
středa 12. 3. 15.30 hod. (*)
USA, VB 2007 / 128 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 25, 35 Kč
Pohádkový příběh pro všechny bez ohledu na „počet 
letokruhů“, vznikl v roce 1997 původně jako komiks, 
o rok později se stal knižním bestsellerem. Součást pod-
pory Týdne čtení  ve dnech 10. - 16. 3.

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.

Světová klasika  
v českém filmovém 
plakátu
21. 2. - 10. 3. 2008               foyer a sál kina
Výstava 33 plakátů k velikánům světové kinemato-
grafie z 60. a 70. let. Autoři: K. Vaca, J. Ziegler, J. Vyleťal, 
K. Teissig, K. Machálek ad. www.terryhoponozky.cz

Spíš než běžný film to připomíná 
dokumentární záznam běžného 
života v Himalájském podhůří a 
jako takový má hodně co nabídnout. 
Krásný pohled do tamního života, 
ale je bohužel místy výrazně utaha-
ný až nudný jako tamní každodenní 
život. Kamera je skvělá a velmi půso-
bivá, hudba také. Himaláj je snímek 
bezesporu velmi zajímavý
DaVIDˇ82 - www.csfd.cz

Cesta domů + úvod: 
Feng-yün Song 
čtvrtek 13. 3. 
16.00 hod.
Wo de fu qin mu qin / Čína 
1999 / 89 min. / titulky / na 
průkazku zdarma, 50 Kč
Režie: ZHANG YIMOU / Scé-
nář: Bao Shi / Kamera: Hou 
Yong / Hudba: San Bao / 
Hrají: Zhang Ziyi, Sun Hon-
glei, Zheng Hao, Zhao Yulian, 
Li Bin ad.
Drobounká a vrásči-
tá stařenka ve snímku 
Cesta domů prohlašu-
je, že její manžel bude 
z místa, kde zemřel, 
dopraven domů tak, jak se sluší. Žádná auta, žádné traktory. 
Musí být přinesen skupinou mužů, aby „nezapomněl cestu 
domů“. Láska, tradice a oddanost rodině jsou tématy příbě-
hu čínského režiséra Zhang Yimoua, autora mistrných poči-
nů Vyvěste červené lucerny a Shanghai Triad (Šanghajská 
trojice). Cesta domů rozehrává konflikt mezi starou vdovou 
(Zhao Yuelin) a jejím synem (Sun Honglei), obchodníkem 
ve středním věku, který se ve svém autě vrací do zapadlé 
vesničky na severu Číny, kde vyrostl. Matčino lpění na sta-
rém zvyku, který od dob kulturní revoluce už nikdo nedo-
držuje, synovi připadá jako čirá pověra. Truchlící stařena se 
však nehodlá vzdát a nakonec se jí podaří dosáhnout toho, 
aby si její syn začal vážit tradice a rodinné cti nade vše. Pro-
stý příběh se podobá íránskému snímku Odnese nás vítr. 
Zhang do filmu vnáší dar mistrné obrazové kompozice a 
příběh rozděluje mezi současnost (natáčenou na černobílý 
materiál s modrým nádechem) a dávný příběh námluv hrdi-
nových rodičů (natočený barevně a se synovým komentá-
řem). Moderní část se mi nesmírně líbila, zejména prostá 
průzračnost scén mezi stárnoucí matkou a jejím zmateným 
synem. Zhangova ostrá paleta barev je velmi působivá a v 
závěrečné scéně pohřebního průvodu jdoucího sněhem 
režisér dosahuje vizuální a emociální apoteózy přibližující 
se jeho nejlepším dílům. Snímek uvede Feng-yün Song - zpěvačka 
čínského původu a autorka mnoha hudebních a divadelních projektů, 
která následně od 19.30 vystoupí v kině Hvězda na společném koncer-
tu se Zuzanou Lapčíkovou a Triem PUO. 

Tak jako v literatuře existují různé 
žánry, tak jsou podobné „škatulky“ i 
ve filmu. Jenom mi chybělo dílo, ke 
kterému bych přiřadil poezii. Tohle 
je pro mě ten adekvátní případ. 
Vynikající režisérská práce.
Golfista - www.csfd.cz

Velmi poutavé animované vyprávění, 
jenž je po okraj nahuštěno zajíma-
vými informacem (politika, dějiny), 
vtipnými osobními glosami hlavní 
hrdinky, smutnými až tragickými 
okamžiky.. 
k212 - www.csfd.cz

Svět kolem nás
11. 3. - 1. 4.2008                             foyer kina
Výstava prací žáků rozšířeného studia ZUŠ a foto 
oddělení Marka Malůška. Vernisáž výstavy proběhne v 
úterý 11. března od 16.30, součástí bude vystoupení kvarteta 
příčných fléten Andrey Pavlušové.

Seminář  
indonéských  
a japonských filmů
14.-16. 3. 2008 
Veselí nad Moravou
Ve stálé sekci japonských průzkumů bude letos pozor-
nost zameřena na vítězný film z MFF v Benátkách Tou-
ha, opatrnost režiséra Anga Leeho. Dvouapůlhodinový 
epos propojuje dramatické události jihovýchodní Asie v 
předvečer druhé světové války s velkou dávkou odváž-
né erotiky. Pro objevovatelé exotických kinematografií 
bude předvedena minulá i současná indonéská produk-
ce. Film Bojovník (1960) režiséra Usmara Ismaila stejně jako 
Plot z ostnatého drátu (1961) režiséra Asrula Sani pojedná-
vají o osvobozenecké indonéské válce. Žánrovým proti-
pólem jsou dva tragikomické příběhy, natočené v sedm-
desátých letech. Film Mamad natočil režisér Sjuman Djaja 
(1973) a Primadonu Suci (1977) režisér Arifin C. Noer. Hitem 
osmdesátých let se stala Matka (1986). Nejnovější tvorbu 
zastoupí tři filmy realizované v roce 2005. Jsou to Jeviště 
u řeky (režie H. Ucik Supra), Srdce (režie Hanny R. Saput-
ra) a Anne (režie Bobby Sandy). Kuriozitou se stane jedi-
ný doklad spolupráce českých a indonéských filmařů. Je 
to film Akce Kalimantan, který natočil režisér Vladimír Sís v 
roce 1962 a spolu s indonéskými herci se na plátně obje-
ví i například Martin Růžek. 

www.kinomorava.xf.cz

Koncerty

Feng-yün Song, 
Zuzana Lapčíková 
a Trio PUO
čtvrtek 13. 3. v 19.30           kino Hvězda 
120 Kč, 150 Kč (na průkazku ART a ZF 
sleva 20 Kč)
Zpěvačka, básnířka, skladatelka, pedagožka a autor-
ka mnoha oceněných hudebních a divadelních mul-
tikulturních projektů pochází z Číny, kde vystudova-
la tradiční pekingskou operu. Od roku 1994 aktivně 
působí na české hudební a divadelní scéně. Hudeb-
ně vychází z východních kořenů a věnuje se multikul-
turní a nadžánrové hudební fúzi, čehož důkazem je 
i toto společné vystoupení s naší nejznámější inter-
pretkou moravských lidových písní, zpěvačkou a 
cimbalistkou Zuzanou Lapčíkovou a jazzovým Triem 
PUO. Z jejích dalších projektů jmenujme spolupráci s 
Alanem Vitoušem, Oldřichem Janotou, Idou Kelaro-
vou, Emilem Viklickým, Vladimírem Václavkem či Ja-
nem Burianem. Hudební ukázky si můžete poslech-
nout na webu http://www.fengjunsong.cz/

Filmové premiéry
14.3. – 16.3. Soukromá válka pana Wilsona     Oscar a Zlatý Globus 

USA 2007 / Režie: MIKE NICHOLS
14.3. – 19.3. Let´s Dance 2  

USA 2007 / Režie: JON CHU
14.3. – 23.3. Nejkrásnější hádanka  

ČR 2007 / Režie: ZDENĚK TROŠKA  
18.3. – 19.3. Skafandr a motýl                                  Oscar a Zlatý Globus 

USA, Francie 2007 / Režie: JULIAN SCHNABEL 
20.3. – 23.3. Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street 

USA 2007 / Režie: TIM BURTON                 Oscar a Zlatý Globus
20.3. – 26.3. O rodičích a dětech + delegace tvůrců: režisér  

                      Vl. Michálek, producent M.Smrek, účast herců v jednání 
ČR 2007 / Režie: VLADIMÍR MICHÁLEK 

27.3. – 30.3. Rambo: Do pekla a zpět 
USA, Německo 2007 / Režie: SYLVESTER STALLONE

28.3. – 30.3. Noc patří nám                   
USA 2007 / Režie: JAMES GRAY 

Zlatý fond
čt. 20.3. 16.00 (kino Mír) Střihoruký Edward 

USA 1990 / Režie: TIM BURTON
čt. 27.3. 16.00 Marketa Lazarová 

ČSSR 1965 / Režie: FRANTIŠEK VLÁČIL  

ARTkino 
út. 18.3. 20.00 (*) Hlas moře                                    Oscar a Zlatý Globus 

Španělsko, Francie, Itálie 2004 / Režie: ALEJANDRO 
AMENÁBAR

st. 19.3. 20.00 Skafandr a motýl                            Oscar a Zlatý Globus 
 USA, Francie 2007 / Režie: JULIAN SCHNABEL

ne. 23.3. 20.00 Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street  
USA 2007 / Režie: TIM BURTON            Oscar a Zlatý Globus

po. 24.3. 20.00 Václav                                                             Český lev 2007 
 ČR 2007/ Režie:  JIŘÍ VEJDĚLEK

út. 25.3. 20.00 …a bude hůř                                              Český lev 2007 
 ČR 2006 / Režie: PETR NIKOLAEV

st. 26.3. 17.30 Tajnosti                                                            Český lev 2007 
 ČR 2007 / Režie: ALICE NELLIS

st. 26.3. 20.00 O rodičích a dětech                                    
 ČR 2007 / Režie: VLADIMÍR MICHÁLEK

Bijásek
ne. 16.3., st. 19.3., ne. 23.3. 15.30 Nejkrásnější hádanka 

ČR 2007/ Režie:  ZDENĚK TROŠKA
st. 26.3. 15.30 Dášeňka             Andersenova (a Čapkova) noc 2008
      ČR 1971 – 1980 / Režie:  BŘETISLAV POJAR  
ne. 30.3. 15.30 Z Devatera pohádek 
               Andersenova (a Čapkova) noc 2008 

ČR 1963 – 1972 / Režie:  EDUARD HOFMAN

 
Více informací o programu 

naleznete na www.mkuh.cz

V druhé polovině  
března nabízíme

Připravujeme: 15. 4.  Divadlo  Vizita  a  Jaroslav  Dušek 
(předprodej od 25. 2.), 1.5. Xavier Baumaxa.

Režisér bruslil na sakra tenkém ledě, 
a kdyby cokoli odfláknul, dostal by 
to určitě parádně sežrat. Základem 
je hrstka dobře napsaných postav a 
jednoduchá zápletka, která uvolní 
všechny negativní emoce nastřáda-
né nesmyslně dlouhým přetvařová-
ním se ve jménu pozitivismu. K tomu 
přidejte pár opravdu hodně černých 
gagů a máte takový malý velký film.
Slarque - www.csfd.cz

Oscar a Zlatý globus II
nominované a oceněné filmy 

6. 3.
KDYBY...
6.-9. 3.
POKÁNÍ
6.-9. 3.
MICHAEL CLAYTON
10. 3.
ONCE
11. 3.
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: 
ZLATÝ VĚK
12. 3.
AMERICKÝ GANGSTER
14.-16. 3.
SOUKROMÁ VÁLKA PANA 
WILSONA
18.- 19. 3.
SKAFANDR A MOTÝL
18. 3. 
HLAS MOŘE
20.- 23. 3.
SWEENEY TODD:  
ĎÁBELSKÝ HOLIČ  
Z FLEET STREET 

Připravujeme: 8.-9.4. Ďáblova dílna, 10. - 13.4. 
Než ďábel zjistí, že seš mrtvej, 21. - 23.4. Tahle 
země není pro starý, 28. - 30.4. Až na krev ad.

Režisérova záměrná odtažitost, 
podtrhnuta precizní Ondříčkovou 
kamerou, přibližuje atmosféru ang-
lické internátní školy, zdůrazňuje 
diametrální rozdíl světa studentů a 
dozorců a předznamenává nevyhnu-
telný konflikt. Film krásně vystihuje 
revoluční nálady mládeže roku 1968 
a ač je společnost dnes trchu někde 
jinde, stále nám má co říct. Stále je 

- a troufám si říct, že i navždy bude 
- aktuální, zneklidňující a kontro-

verzní, tak jako v době svého vzniku. 
Nadčasová Andersonova černá satira 
se strhujícím symbolickým koncem 
je pro mě jeden z nejzásadnějších 
snímků a další důvod, proč mám tak 
rád filmové umění...
Davson - www.csfd.cz

Miroslav Ondříček
(* 4. 11. 1924)
Patří mezi těch 
několik českých 
filmařů, kteří se 
dokázali prosa-
dit v Americe. Za 
kameru ve filmech 
Miloše Formana 
Amadeus a Rag-
time byl nomino-
ván na Oscara. Ale 
to není zdaleka 
všechno - točil i s 
dalšími světovými 
režiséry. Například ve Velké Británii s Lindsayem Ander-
sonem (Kdyby..., Bílý autobus) nebo v Americe s Mi-
kem Nicholsonem. Nakonec se ale vždycky vrátil domů. 

„Základní školu  jsem skončil  rok po únoru 1948. Můj otec 
měl holičství a vlásenkářství a pro většinu dětí živnostníků 
bylo tehdy studium tabu. Rok jsem se tedy učil práci se žele-
zem, i když například moje maminka chtěla, abych vystu-
doval obchodní akademii. Po roce jsem nastoupil do jiné-
ho učebního oboru - měl ze mě být filmový laborant. Ale 
nakonec jsem se dostal do zpravodajského filmu jako asis-
tent, byl jsem ostřič u hraného filmu, potom druhý kamera-
man... FAMU jsem vystudoval večerně.“

Dá se říct, že jste šel za svým snem?
Jenom jít za snem nestačí. Člověk nežije na zemi sám, 
potkává spoustu lidí. Někdo ho někam postrčí nebo 
naopak zabrzdí, pomůže mu nebo ublíží... Život je 
vlastně biliár, jednou vás někdo nebo něco odrazí tam, 
podruhé jinam. A zdaleka ne vždycky si můžete vybrat 
kam.
Nepochybně jste se dostával do situací, že po vás chtěli, abyste točil 
film, jehož scénář vám nevyhovoval, byl příliš poplatný tehdejší 
době a vládnoucím názorům. Jak jste se tomu bránil?
Tohle mě potkalo, o mou práci byl zájem, a tak mě za 
totality pořád někam tahali, tlačili do něčeho, co jsem 
nechtěl. Jak už jsem řekl - nejsem tak velký bojovník, 
nevím, jakému tlaku bych dokázal čelit. Naštěstí tyhle 
nepříjemné situace za mě vždycky vyřešil pánbůh. Pro-
stě se něco přihodilo, a hned byl důvod, proč jsem to 
dělat nemohl. Například v roce 1969 jsem těžce hava-
roval. Utrpěl jsem velmi vážná zranění a hodně dlouho 
jsem ležel v nemocnici. Skoro se dá říct, že jsem tenkrát 
přežil svou smrt. Z nemocnice jsem vyšel o berlích, a než 
mě stihli do něčeho uvrtat, odjel jsem do Ameriky točit 
Taking off. Smlouva na tenhle film byla uzavřená ještě 
v osmašedesátém roce. V zahraničí jsem točil celý rok. 
Svým způsobem jsem měl štěstí, i když, jakmile jsem se 
vrátil, spadla klec, dlouho jsem nemohl vycestovat. Ale 
tehdy záleželo jenom na mně, jestli mi dají do držky, 
nemusel jsem se vracet. A abych nezapomněl - další 
zdravotní problém mě zachránil, pokud to tak můžu říct, 
před hodně politickým filmem. Chtěli, abych s Otaka-
rem Vávrou točil Sokolovo, ale já jsem ohluchl.

http://www.sanquis.cz/clanek.php?id_clanek=679


