
Rembrandtova Noční hlídka 
Nightwatching / Francie, Nizozemí, Velká Británie 2007 / 134 min / od 
15 let / titulky / 70 Kč 
Režie: PETER GREENAWAY / Hrají: Martin Freeman, Emily Holmes, 
Nathalie Press, Jodhi May, Eva Birthistle, Toby Jones ad.
Nový výtvarný počin Petera Greenwaye pojednává o živo-
tě jak osobním, tak profesním, známého holandského 
barokního malíře Rembrandta van Rijneho. Legendární 
režisér ukazuje, co se skrývá za Rembrandtovým nejslav-
nějším obrazem Noční hlídka, který Rembrandta vyzdvi-
hl mezi nejslavnější světové malíře, ale zároveň mu zničil 
život. V roce 1642, v době Rembrandtovy největší slávy a 
jeho vrcholu, kdy mu pomalu umírá jeho žena Saskia, při-
jímá velmi neochotně zakázku na velký skupinový portrét 
amsterodamské milice, obraz, který bude později velmi 
známý jako Noční hlídka. Režisér zobrazil extravagantní, 
exotický a pohyblivý pohled na romantický i profesionál-
ní život Rembrandta van Rijneho, jednoho z nejzásadněj-
ších barokních malířů, a kontroverzní objasnění vraždy, kdy 
Rembrandt ukryl vrahovu podobu přímo do obrazu.

Quantum of Solace 
USA, Velká Británie 2008 / 106 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
Režie: MARC FORSTER / Hrají: Daniel Craig, Olga Kurylenko, Gemma 
Arterton, Judi Dench, Jeffrey Wright, Giancarlo Giannini ad.
Filmem Quantum of Solace pokračuje vysokooktanové 
dobrodružství Jamese Bonda (Daniel Craig) ve filmu Casi-
no Royale. Agent 007, zrazen Vesper, ženou, kterou milo-
val, bojuje s nutkáním, aby ze své poslední mise učinil 
osobní misi. Bond, který je odhodlán odhalit pravdu, spo-
lu s M (Judi Dench) vyslýchají pana Whitea (Jesper Chris-
tensen), od kterého se dozví, že organizace, která vydírala 
Vesper, je mnohem spletitější a nebezpečnější než kdokoli 
tušil. Soudní zpráva spojí zrádce Mi6 s bankovním účtem 
na Haiti, kde se Bond díky záměně identity setká s krásnou, 
ale prudkou Camillou (Olga Kurylenko). Je to žena, která 
touží po své osobní vendetě. Camilla dovede Bonda pří-
mo k Dominicu Greenovi (Mathieu Amalric), bezcitnému 
obchodníkovi a hlavnímu šéfovi tajemné organizace. Bond 
se spojí se starými přáteli na poli plném zrady, vražd a pod-
vodu, aby v této bitvě odhalil pravdu.

Kozí příběh  
– Pověsti staré Prahy

ČR 2008 / 80 min. / přístupný / animovaný / 75 Kč
Režie: JAN TOMÁNEK / Hlas: Matěj Hádek, Jiří Lábus, Mahulena Bočano-
vá, Michal Dlouhý, Petr Pelzer, Jan Přeučil, Viktor Preiss ad.
Staré pražské legendy v prvním českém 3D animovaném 
filmu. Rodinná komedie se odehrává v české středověké 
metropoli, která je ještě plná strašidel, rodících se legend a 
teprve začíná dostávat svou majestátní tvář. Hlavní hrdino-
vé filmu - vesnický mládenec Kuba a jeho prostořeká Koza 

- se připletou ke stavbě Karlova mostu, vzniku Orloje, pří-
běhu Faustova domu, jejich kroky zkříží kat Mydlář a spát 
jim nedá ani pověstný chlupatý duch. Originální výtvarnou 
stylizaci, která navazuje na tradici české školy animované-
ho filmu, doplňuje nejmodernější technologie pro tvorbu 
3D počítačově animovaných filmů a skvělé hlasové obsa-
zení postav. První český CGI (Computer Generated Images) 
film vznikal od roku 2003.

Sirotčinec
El Orfanato / Mexiko, Španělsko 2007 / 105 min. / od 12 let / titulky / 
ŠÚ / 70 Kč
Režie: JUAN ANTONIO BAYONA / Hrají: Belén Rueda, Fernando Cayo, 
Roger Príncep, Geraldine Chapline, Mabel Rivera ad.
Nechtěj vidět, abys uvěřil, věř, abys uviděl. Laura koupila 
sirotčinec, ve kterém strávila své dětství, a spolu se svým 
manželem ho chtějí opravit a znovu otevřít pro nemocné 
a invalidní děti. Toto nové prostředí však probouzí u jejich 
syna zvláštní představivost. Ale je to jen představivost? 
Oblíbené hry s neviditelnými kamarády začnou rodiče zne-
pokojovat. A když při jedné z her syn záhadně zmizí, Laura 
neváhá požádat o pomoc parapsychologa. Záhadu, kterou 
je dům obklopen, musí za každou cenu odhalit. Z produk-
ce Guillerma del Tora (Faunův labyrint, Hellboy, Blade 2).

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. listopadu 
listopad 1

Po Tobruku 
Katyň

Ještě do třetího listopadu můžete v 
kině Hvězda vidět v repríze snímek 
Tobruk režiséra Václava Marhoula (a 

současně i námi připravenou pří-
ležitostnou výstavu o jeho vzniku). 

Pečlivě připravený a technicky jeden 
z nejdokonalejších titulů celé polis-

topadové éry je určitě důstojným 
pohledem na hrdinství našich vojáků 

a současně historii naší země. Osob-
ní pohled na národní trauma našich 

severních sousedů přináší také slavný 
Andrzej Wajda ve snímku Katyň, nomi-

novaném letos v únoru na Oscara. Tra-
gédie popravy mnoha tisíc polských 

důstojníků a inteligence je v Polsku 
dodnes velmi živá a traumatická.

Ze stejného zeměpisného prostoru 
pocházejí také autoři a jejich fotogra-

fie, které budou mít v kině Hvězda ver-
nisáž ve čtvrtek 6. listopadu. Jak snímky 

absolventů opavského Institutu tvůrčí 
fotografie (pozor, často jde o zralé 

tvůrce střední generace), tak také dva 
cykly známého mladého autora Adama 

Tuchlińského jsou velmi kvalitní ukáz-
kou současné polské fotografie. Tuch-

lińského fotografie vzniklé v židov-
ských komunitách nás navíc přenesou 
k hostu další Čtenářské konference ve 
druhé polovině měsíce, ke spisovateli 

Arnoštu Lustigovi a filmům vzniklým na 
námět jeho knih.

V nabídce premiér určitě nepřehléd-
nete nový snímek Woody Allena Vicky 

Cristina Barcelona (a také dva starší titu-
ly s ním za kamerou nebo herečkou 
Scarlett Johansson před ní), posled-
ní z neuvedených oscarových titulů 
– generační komedie o nechtěném 
těhotenství Juno nebo nové dobro-

družství Jamese Bonda. 

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

vystoupení domácích  
i zahraničních skupin

Smetanovy sady (park)                 
Letní kino

filmový doprovod i oživení 
Hradišťského kulturního 

léta

Vesmírní opičáci 
Space Chimps / USA 2008 / 80 min. / dabing / anim. / příst. / ŠÚ / 70 Kč
Režie: KIRK DE MICCO / V českém znění: Martin Písařík, Vojta Kotek, 
Lucie Vondráčková ad.

„První člověk ve vesmíru byl Gagarin, šimpanz Ham je zatím 
poslední ...doufejme, že se vrátí!“ Když NASA, Národní úřad 
pro letectví a kosmonautiku, naposledy stál před problé-
mem, který byl nad jeho síly, povolal do služby Bruce Willise. 
Teď je ale problém tak nebezpečný, že úkol zvládne vyře-
šit jen opravdový hrdina. Do služby je tedy povolán vnuk 
prvního šimpanzího kosmonauta Ham Třetí (v českém zně-
ní Vojtěch Kotek), který by měl mít ty správné předpokla-
dy k záchraně projektu. Jenže Ham je původem cirkusák, a 
tak o takovouhle slávu zrovna dvakrát nestojí. Přesto neo-
chotně přijme úlohu neohroženého zachránce a společně 
s nebojácnou a temperamentní seržantkou Lunou (Lucie 
Vondráčková) a nevrlým a věčně podrážděným velitelem 
Titanem (Martin Písařík) podstoupí vesmírně dobrodužný a 
nesmírně náročný výcvik, aby mohli najít zmizelou sondu. 
To největší dobrodružství na ně ale teprve čeká!

Ukrutně šťastni   
Frygtelig lykkelig  / Dánsko 2008 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: HENRIK RUBEN GENZ / Hrají: Kim Bodnia, Lars Brygmann, Lene 
Maria Christensen ad.
Groteskně laděný příběh o mladém policajtovi přijíždějí-
cím z velkoměsta na osiřelý zapadákov připomíná svou sty-
lizací, temnou atmosférou a smyslem pro černý humor nej-
lepší filmy bratří Coenů. Policista Robert je za trest převelen 
z Kodaně do odlehlé vesnice v Jutsku obklopené močály. 
Od první chvíle je jasné, že tady se mnoho dít nebude. Na 
pohled obyčejní obyvatelé vesnice mají však svá temná 
tajemství, která před nově příchozí „rukou zákona“ pečli-
vě skrývají. Brzy dojde ve vesnici k první vraždě. Pachatele 
Robert zná až nebezpečně dobře. Ocenění: hlavní cena Křišťálo-
vý globus na 43. ročníku MFF Karlovy Vary.

Tropická bouře
Tropic Thunder / USA 2008 / 103 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: BEN STILLER / Hrají: Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black, Jay 
Baruchel, Nick Nolte, Danny R. McBride, Steve Coogan, Bill Hader ad.
Nejzářivější hollywoodské hvězdy se sešly na natáčení nej-
většího a nejnákladnějšího válečného filmu všech dob, v 
němž Američané konečně vyhrají válku ve Vietnamu. To 
překvapivě není charakteristika filmu Tropická bouře, ale 
úvod k jeho příběhu, který slibuje mimořádný zážitek pro 
fanoušky všech forem humoru. Tugg Speedman (Ben Stil-
ler) je klonem Bruce Willise, který chrlí kasovní trháky, ale 
ne a ne dosáhnout na Oscara. Kirk Lazarus (Robert Downey 
Jr.) by naopak mohl cenami dláždit chodník a s vírou ve 
vlastní schopnosti hledá stále nové a větší výzvy. Třetí hvěz-
dou do party je pak komik Jeff Portnoy (Jack Black). Zásad-
ním krokem jejich kariéry měl být výše zmíněný válečný 
velkofilm, jenže během natáčení se něco zadrhlo - náklady 
stoupají, atmosféra houstne a primadony ne a ne se vpra-
vit do rolí vojáků v hlubinách vietnamské džungle. Tropická 
bouře je revoluční komedií, která používá fóry, na které by 

většina hollywoodských studií neměla odvahu (a žaludek), 
a ty jsou navíc opravdu originální. 

Vicky Cristina Barcelona
USA, Španělsko 2008 / 96 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč  
Režie: WOODY ALLEN / Hrají: Javier Bardem, Scarlett Johansson, Rebec-
ca Hall, Penélope Cruz, Chris Messina, Patricia Clarkson, Kevin Dunn ad.
Novinka jedinečného Woody Allena. Do „španělského New 
Yorku“ odjíždějí na léto dvě mladé Američanky. Poněkud 
příkrá a zásadová Vicky (Rebecca Hall), která má před svat-
bou, a její hédonická kamarádka Cristina (Scarlett Johans-
son). Potkávají spontánního malíře (Javier Bardem) - netře-
ba dodávat, že po obou fešandách začne házet očkem 

- a jeho krásnou, ovšem nepříčetně žárlivou ex-manželku 
(Penelope Cruz). Srážka tak temperamentních charakterů 
na malém prostoru nemůže skončit jinak než žhavým dob-
rodružstvím… a záleží pouze na optice diváka, zda spatří 
pod povrchem filmu romantickou Rumbu, ležérní Slowfox, 
nebo vášnivě-dramatické Paso doble.

Mamma Mia!  
USA, Velká Británie 2008 / 108 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: PHYLLIDA LLOYD / Hrají: Meryl Streep, Colin Firth, Amanda Seyf-
ried, Pierce Brosnan, Julie Walters, Stellan Skarsgård, Christine Baran-
ski, Dominic Cooper ad.
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá 
matka, tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Jak se 
to rýmuje? Náramně. Divadelní muzikálovou show Mam-
ma Mia! obsahující všechny zmíněné ingredience vidělo v 
osmi různých jazykových verzích přes 30 miliónů lidí. Jejich 
řady teď geometricky narostou, protože tvůrci původního 
muzikálu se „své dítě“ rozhodli pojmout jako celovečerní 
film. A aby Mamma Mia! na stříbrném plátně dostala punc 
mimořádnosti, obsadili do hlavních rolí Meryl Streep a Pier-
ce Brosnana.

Katyň 
Polsko 2007 / 126 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: ANDRZEJ WAJDA / Hrají: Joachim Paul Assböck, Andrzej Chyra, 
Artur Zmijewski, Stanisława Celińska, Wladyslaw Kowalski ad.

Příběh o zločinu, který měl zůstat zapomenut. Slavný polský 
režisér Andrzej Wajda ve svém ilmu Katyň zpracoval jednu 
z nejtemnějších událostí polských dějin: masakr 22500 pol-
ských vojáků i civilistů, který provedla sovětská tajná poli-
cie NKVD v roce 1940. Kolem katyňského masakru vznikla 
řada kontroverzí a nejasností. Hromadné hroby obětí odha-
lili Němci v roce 1941. Moskva na oplátku z masakru obvi-
nila Němce, západ o masakru mlčel... Rusko až po padesáti 
letech mlčení v roce 1990 přiznalo, že Stalin vraždy polské 
vojenské a společenské elity opravdu nařídil. Filmové dra-
ma, které Wajda natočil podle knihy Adrzeje Mularczyka, se 
zaměřuje na příběhy lidí, které masakr s různou intenzitou 
osobně zasáhnul. Právě tak jako zasáhnul jeho tvůrce: v 
Katyni byl zavražděn Wajdův otec a také strýc hudebního 
skladatele Kryzstofa Pendereckého. Film byl v roce 2008 nomi-
nován na Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film.

Naše tipy 
Vicky Cristina Barcelona
čtvrtek  6. 11. - neděle 9. 11.
Novinka jedinečného Woody Allena.

Katyň
pondělí 10. 11. - středa 12. 11.
Příběh o zločinu, který měl zůstat zapomenut.

Quantum of Solace
čtvrtek 13. 11. - středa 19. 11.
Agent 007 a další vysokooktanového dobrodružství. 

T

1. so 17.30 Děti noci – ČR 2008 / 85 min. / od 15 let / 85 Kč 

20.00 Tobruk – ČR 2008 / 100 min. / od 15 let / ŠÚ / 75 Kč 

20.00 Absurdistán – Německo 2008 / 88 min. / od 12 let / dabing / 60, 70 Kč / Hvězdička ART

2. ne 14.30 Modelování strašidel – Z terakoty vymodelované strašidelné postavičky Malovásek

15.30 Mrtvá nevěsta Tima Burtona – Velká Británie 2005 / 78 min. / od 12 let / titulky / 25, 35 Kč Bijásek

17.00 Děti noci – ČR 2008 / 85 min. / od 15 let / 85 Kč

18.30 Absurdistán – Německo 2008 / 88 min. / od 12 let / dabing / 70 Kč

20.00 Tobruk – ČR 2008 / 100 min. / od 15 let / ŠÚ / 75 Kč

3. po 14.00 Adam Tuchliński + polští absolventi ITF Opava –  (3.- 18.11.2008) Výstava

16.00 Vesmírní opičáci – USA 2008 / 80 min. / dabing / animovaný / přístupný / ŠÚ / 70 Kč

17.30 Děti noci – ČR 2008 / 85 min. / od 15 let / 85 Kč

18.00 Vesterbro – Dánsko 2007 / 78 min. / titulky / 30, 40 Kč / Hvězdička Ozvěny

20.00 Děti noci – ČR 2008 / 85 min. / od 15 let / 85 Kč

20.00 Černá srdce + FAMU blok I. – ČR 2008 / 108 min. / 30, 40 Kč / Hvězdička Ozvěny

4. út 16.30 Vesmírní opičáci – USA 2008 / 80 min. / dabing / animovaný / přístupný / ŠÚ / 70 Kč 

18.00 Ukrutně šťastni – Dánsko 2008 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

18.00 Generace 68 + FAMU blok II. – Francie 2008 / 103 min. / titulky / 30, 40 Kč / Hvězdička Ozvěny

20.00 Děti noci – ČR 2008 / 85 min. / od 15 let / 85 Kč

20.00 Annie Leibovitz: Život objektivem – USA 2006 / 90 min. / titulky / 50, 60 Kč / Hvězdička Ozvěny

5. st 15.30 Vesmírní opičáci – USA 2008 / 80 min. / dabing / animovaný / přístupný / ŠÚ / 60, 70 Kč Bijásek

17.30 Děti noci – ČR 2008 / 85 min. / od 15 let / 85 Kč

20.00 Ukrutně šťastni – Dánsko 2008 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč ART

6. čt 16.00 Annie Hall – USA 1977 / 93 min. / titulky / na průkazku zdarma, 50 Kč ZF

18.00 Vernisáž výstavy Adam Tuchliński + polští absolventi ITF Opava Vernisáž

18.00 Tropická bouře – USA 2008 / 103 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Vicky Cristina Barcelona – USA, Španělsko 2008 / 96 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

7. pá 18.00 Vicky Cristina Barcelona – USA, Španělsko 2008 / 96 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Tropická bouře – USA 2008 / 103 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

8. so 18.00 Vicky Cristina Barcelona – USA, Španělsko 2008 / 96 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Tropická bouře – USA 2008 / 103 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Match Point - Hra osudu – USA, Velká Británie 2005 / 124 min. / od 12 let / titulky / 50, 60 Kč  / Hvězdička ART

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

15.30 Kung Fu Panda – USA 2008 / 92 min. / animovaný / přístupný / 40, 50 Kč Bijásek

17.30 Tropická bouře – USA 2008 / 103 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

17.30 Dokonalý trik –USA, Velká Británie 2006 / 130 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 35, 45 Kč / Hvězdička ART

20.00 Vicky Cristina Barcelona – USA, Španělsko 2008 / 96 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

10. po 17.30 Katyň – Polsko 2007 / 126 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Mamma Mia! – USA, Velká Británie 2008 / 108 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 80 Kč

11. út 17.30 Mamma Mia! – USA, Velká Británie 2008 / 108 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Rembrandtova Noční hlídka – Francie, Nizozemí, VB 2007 / 134 min / od 15 let / titulky / 60, 70 Kč ART

20.00 Katyň – Polsko 2007 / 126 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč / Hvězdička

12. st 15.30 Kung Fu Panda – USA 2008 / 92 min. / animovaný / přístupný / 40, 50 Kč Bijásek

17.30 Mamma Mia! – USA, Velká Británie 2008 / 108 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Katyň – Polsko 2007 / 126 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 65, 75 Kč ART

20.00 Rembrandtova Noční hlídka – Francie, Nizozemí, VB 2007 / 134 min / od 15 let / titulky / 70 Kč / Hvězdička

13. čt 16.00 Prémie ZF: Jeřábi táhnou + úvod: Galina Kopaněva – SSSR 1957 / 94 min. / tit. / na průkaz zdarma ZF

18.00 Kozí příběh – Pověsti staré Prahy – ČR 2008 / 80 min. / přístupný / animovaný / 75 Kč

20.00 Quantum of Solace – USA, Velká Británie 2008 / 106 min. / přístupný / titulky / 90 Kč

14. pá 16.30 Kozí příběh – Pověsti staré Prahy – ČR 2008 / 80 min. / přístupný / animovaný / 75 Kč

18.00 Quantum of Solace – USA, Velká Británie 2008 / 106 min. / přístupný / titulky / 90 Kč

20.00 Quantum of Solace – USA, Velká Británie 2008 / 106 min. / přístupný / titulky / 90 Kč

20.00 Sirotčinec – Mexiko, Španělsko 2007 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička

15. so 19.30 Mezinárodní slet bubeníků – předprodej 200 Kč (180 Kč ART), na místě 250 Kč Koncert

Filmové premiéry a novinky

listopad 1.indd   1 23.10.2008   14:52:59



Prémie ZF: Jeřábi 
táhnou + úvod Gali-
na Kopaněva
čtvrtek 13. 10. 
16.00 hod. 
Leťjat žuravli / SSSR 1957 
/ 94 min. / titulky / na prů-
kazku zdarma
Režie: Michail Kalatozišvi-
li / Scénář: Viktor Rozov / 
Kamera: Sergej Urusevskij 
/ Hudba: Moisej Vajnberg 
/ Hrají: Taťjana Samojlo-
va, Valentina Vladimirova, 
Vasilij Merkurjev, Svetlana 
Charitonova, Konstantin 
Nikitin ad.
Obžaloba války s hlu-
bokou lidskou nápl-
ní. Sovětský umělecký 
film se zaměřuje na 
osobní tragédii mladé 
moskevské dívky. Uka-
zuje, jak krutě zasáhla 
druhá světová válka do 
života sovětských lidí. 
Veronika a Boris, dva 
mladí lidé, se měli rádi 
první vroucí láskou. 
Válka je odloučila uprostřed štěstí a Boris beze stopy zmizel 
na frontě. Veronika na něj stále myslí, ale ve chvíli nervové-
ho rozrušení při nepřátelském náletu podlehne milostné-
mu naléhání Borisova bratrance Marka a později se za něj 
provdá. Brzy však pochopí, jakým obrovským omylem je 
manželství s bezcharakterním člověkem. Vědoma si svého 
velkého provinění na Borisovi, nemůže věřit zprávě o jeho 
smrti. Až do konce války doufá, že se s ním opět setká. Jeřá-
bi táhnou je jedním z nejsilnějších filmů sovětské kinema-
tografie. Jedná se o jeden z prvních sovětských filmů, které 
se ve své době dokázaly podívat na velkou vlasteneckou 
válku bez patosu, prostřednictvím života obyčejných lidí. 
Ocenění: Zlatá palma z MFF Cannes v roce 1958.

Frygtelig lykkelig / Dánsko 
2008 / 105 min. / od 12 let / 
titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
Režie: HENRIK RUBEN GENZ 
/ Scénář: Henrik Ruben 
Genz, Dunja Gry Jensen / 
Kamera: Jørgen Johansson / 
Hudba: Kaare Bjerkø / Hrají: 
Kim Bodnia, Lars Brygmann, 
Lene Maria Christensen ad.
Groteskně laděný pří-
běh o mladém poli-
cajtovi přijíždějícím z 
velkoměsta na osiřelý 
zapadákov připomíná 
svou stylizací, temnou 
atmosférou a smys-
lem pro černý humor nejlepší filmy bratří Coenů. Policis-
ta Robert je za trest převelen z Kodaně do odlehlé vesni-
ce v Jutsku obklopené močály. Od první chvíle je jasné, že 
tady se mnoho dít nebude. Na pohled obyčejní obyvatelé 
vesnice mají však svá temná tajemství, která před novžřě 
příchozí „rukou zákona“ pečlivě skrývají. Robert zpočátku 
zachovává při řešení přestupků postup „podle příručky“…
což jde místním obyvatelům pořádně na nervy. Brzy ale i 
on pochopí, že je jednodušší zloděje pořádně udeřit než si 
jeho přestupek zapsat do bloku…co na tom, že je to ještě 
dítě. Nezůstane však pouze u toho…Brzy dojde ve vesnici 
k první vraždě. Pachatele Robert zná až nebezpečně dob-
ře. Ocenění: hlavní cena Křišťálový globus na 43. ročníku MFF Karlovy. 
Genz se českým divákům představil už v roce 2005 svým filmem Číňan, 
který získal Cenu FIPRESCI a Cenu Ekumenické poroty na 40. MFF Kar-
lovy Vary.

Match Point - Hra 
osudu 
sobota 8. 11. 
20.00 hod. (*)
USA, Velká Británie 2005 / 
124 min. / od 12 let / titulky 
/ 50, 60 Kč
Režie: WOODY ALLEN / Scé-
nář: Woody Allen / Kame-
ra: Remi Adefarasin / 
Hrají: Scarlett Johansson, 
Jonathan Rhys-Meyers, 
Emily Mortimer, Matthew 
Goode, Brian Cox, Penelope 
Wilton ad.

„Muž, který řekl ‚Radě-
ji bych byl šťastný než 
dobrý‘, viděl hlubo-
ko do podstaty života. 
Lidé se bojí čelit fak-
tu, jak ohromná část života závisí na štěstí. Je děsivé vědět, 
kolik toho je mimo naši kontrolu. V tenisu jsou momenty, 
kdy míček udeří do okraje sítě a na setinu vteřiny se může 
překulit dopředu nebo zpátky. S trochou štěstí spadne 
dopředu a vy vyhrajete. Nebo možná ne a vy prohrajete.“ 
Match Point – Hra osudu je drama o společenském vzestu-
pu mladého muže a děsivých následcích jeho ctižádosti. 
Hlavní hrdina se nedokáže rozhodnout mezi dvěma žena-
mi a nenachází cestu ven. Uchýlí se tedy k extrémnímu 
řešení. Děj filmu zasadil režisér Woody Allen do anglické 
vyšší společnosti. Scarlett Johanssonová zde hraje krás-
nou americkou dívku, která vstoupí mezi Jonathana Rhys 
Meyerse a jeho ženu Emily Mortimerovou. Matthew Goode 
je Emilyn bohatý bratr, který tuto zápletku odstartuje.

Dokonalý trik
neděle 9. 11. 
17.30. hod. (*)
USA, Velká Británie 2006 / 
130 min. / od 12 let / titulky 
/ ŠÚ / 35, 45 Kč
Režie: CHRISTOPHER NOLAN 
/ Scénář: Jonathan Nolan, 
Christopher Nolan / Kame-
ra: Wally Pfister / Hudba: 
David Julyan / Hrají: Hugh 
Jackman, Christian Bale, 
Michael Caine, Piper Pera-
bo, Scarlett Johansson, 
David Bowie, Andy Serkis, 
Daniel Davis, Christopher 
Neame, Roger Rees, Jamie 
Harris ad.
Souboj dvou kouzelníků. Film se odehrává v překotně se 
měnícím Londýně na přelomu 19. a 20. století. V dobách, 
kdy jsou iluzionisté modlami a vysoce postavenými cele-
britami, se ke slávě dere také dvojice mladých kouzelníků, 
Angier a Borden. Okázalý a rafinovaný Robert Angier (Hugh 
Jackman) je suverénním estrádním umělcem, poněkud 
neotesaný Alfred Borden (Christian Bale) za ním v nadání 
nikterak nezaostává, ale neumí je tak dobře prodat. Ti dva 
jsou na počátku přáteli a kolegy, kteří se vzájemně podpo-
rují a obdivují. Když se však jednou nezdaří jejich nejobtíž-
nější trik, stávají se nepřáteli na život a na smrt a snaží se 
jeden druhého vyšachovat ze hry. Jejich soupeřivost je trik 
za trikem a představení za představením větší, až posléze 
odvrhnou všechna pravidla. V klání využívají vše, co je prá-
vě po ruce, včetně nového vynálezu v podobě elektřiny a 
také schopností brilantního myslitele Nikoly Tesly. Lidé z 
jejich okolí si pak nejsou jistí už vůbec ničím. Dokonalý trik 
je snímkem bohatým na překvapení a nečekaná odhalení, 
který zkouší lidskou víru a hledá hranice mezi možným a 
nemožným...

Rembrandtova Noční 
hlídka
úterý 11. 11. 20.00 hod.
Nightwatching /Francie, Nizozemí, Velká Británie 2007 / 134 min / od 
15 let / titulky / 60, 70 Kč 
Režie: PETER GREENAWAY / Scénář: Peter Greenaway / Kamera: Reini-

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Absurdistán
sobota 1. 11. 
20.00 hod. (*)
Absurdistan / Německo 
2008 / 88 min. / od 12 let / 
dabing / 60, 70 Kč
Režie: VEIT HELMER / Hrají: 
Maximilian Mauff, Kristý-
na Maléřová, Radomil Uhlíř, 
Nino Chkeidze ad.
Když je kapání kohout-
ku důležitější než 
výtrysk lásky... Inspirací 
pro vznik třetího celo-
večerního filmu Veita 
Helmera byla novinová 
zpráva o turecké obci, 
kde se ženy vzbouři-
ly proti mužům, kteří 
nebyli schopni opravit 
místní vodovod. Ode-
přely jim sex, dokud nezajistili normální chod domácnos-
tí. Groteskně laděné podobenství o „válce pohlaví“ se ode-
hrává v malé vesnici Absurdistán uprostřed pouště někde 
mezi Evropou a Asií. Velkou potíží pro vesnici je nedosta-
tek vody. Mnohem větším problémem je však lenost mužů, 
kteří pro zlepšení situace odmítají byť jen hnout prstem. 
Mužská lhostejnost ve vsi vyvolá sexuální stávku, která se 
postupně mění v téměř válečný konflikt mezi muži a žena-
mi a rozdělí vesnici ostnatým drátem. A uprostřed tohoto 
se odehrává tragikomický příběh chlapce Těmelka a dívky 
Aji, kteří by rádi prožili svou první milostnou noc. A aby to 
neměli jednoduché, jejich „poprvé“ se musí odehrát v urči-
tém postavení hvězd, které určila Ajina babička. A aby toho 
nebylo málo, musí se nejprve společně vykoupat... Z vodo-
vodního kohoutku však nevyteče ani kapka vody. Aja tvr-
dohlavě trvá na tom, aby Těmelko problém vyřešil a ten se 
musí rychle rozhoupat k činu, aby nepropásl příznivou kon-
stelaci hvězd. Helmerův film realizovaný v mezinárodním 
měřítku (v roli Aji se objeví Kristýna Maléřová z Těšínského 
divadla) svou výraznou stylizací připomíná němé filmové 
grotesky a také filmy Emira Kusturici nebo Nany Džordžad-
zeové. Ocenění: Bavarian Film Awards – zvláštní cena pro Veita Hel-
mera, Německé filmové ceny – cena „Best Production Design“.

Ozvěny MFDF Jihlava 
2008:  
Vesterbro
pondělí 3. 11. 
18.00 hod. (*)
Dánsko 2007 / 78 min. / 
titulky / 30, 40 Kč
Režie: MICHAEL NOE
Když režisér půjčoval 
digitální kameru dva-
cetiletému páru, svým 
sousedům v kodaňské čtvrti, a požádal je, aby s ní zazna-
menávali dílčí okamžiky svého soužití, netušil, že výsled-
kem bude dokument blížící se svojí bezohlednou impul-
sivností snímkům Larryho Clarka či Harmony Korina, neboť 
kamera se stala společníkem drobností jejich dnů, jejich 
intimity, hádek a smiřování, sexu, tance, drog, toho neustá-
lého hledání různých stimulací na cestě k dospělosti.

Černá srdce  
+ FAMU blok I.  
pondělí 3. 11. 
20.00 hod. (*)
ČR 2008 / 108 min. / 30, 40 Kč
Režie: MONIKA RYCHLÍKOVÁ, 
BŘETISLAV RYCHLÍK
Film Černá srdce je 
třetím pokračováním 

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

Výstavy

Jihlavské dokumenty zamíří do Hradiště
První titulem listopadovým ARTů bude svérázná komedie Absurdistán německého režiséra Veita Helmera, jehož snímky 
vzbudily na letošní LFŠ, jejímž byl také hostem, velký ohlas. Následovat bude čteřice snímků, jimiž se v ozvěnách ohléd-
neme za právě skončeným Festivalem dokumentárního filmu Jihlava 2008. K vidění je dánský autentický dokument o soužití 
mladého páru Vesterbro, novinka dokumentaristické dvojice Břetislav Rychlík a Monika Rychlíková s názvem Černá srdce, 
francouzský snímek o revolučním roce 1968 ve světě Generace 68, portrét světoznámé fotografky Annie Leibovitz: Život objekti-
vem a také kolekce studentských prací FAMU.  Následovat budou převážně premiérové snímky (mezi nimi také nejnovější titul 
slavného Petera Greenawaye Rembrandtova Noční hlídka), kromě nich si ovšem můžete připomenout oceňovanými snímky 
Annie Hall (hrajeme v rámci Zlatého fondu) a Match Point - Hra osudu i tvorbu vždy originálního Woody Allena, jehož novinku 
Vicky Cristina Barcelona uvádíme v premiérách.

Adam Tuchliński: 
On Tzadik‘s Graves 
(2004), Hassids (2006)
3. - 18. 11. kino Hvězda

Každý rok se chasidští Židé z celého světa přicháze-
jí do Leżajska a Lelowa – malého městečka jihu Pol-
ska – aby se spolu modlili na hrobě velkého cadi-
ka Elimelecha. Adam Tuchliński fotil tyto slavnosti 
celkem tři roky. Je dokumentárním a nezávislým 
redakčním fotografem. Spolupracuje mj. s týdeníky 
Newsweek Polska, Przekrój, Tygodnik Powszechny. 

Filmové premiéry
13.11. – 19.11. Quantum of Solace                       

VB, USA 2008 / Režie: Marc Forster
17.11. – 19.11. Oko dravce                     

USA 2008 / Režie: D. J. Caruso
20.11. – 23.11. Zrcadla      

USA 2008 / Režie: Alexandre Aja
21.11. – 23.11. Děti noci                      

ČR 2008 / Režie: Michaela Pavlátová
21.11. – 23.11. Umírající zvíře                      

USA 2008 / Režie: Isabel Couixet
25.11. – 26.11. Nadine                     

Belgie, Nizozemí 2007 / Režie: Erik de Bruyn
25.11. – 26.11. Juno                      

USA, Kanada 2007 / Režie: Jason Reitman
27.11. – 30.11. Falco                      

Rakousko 2008 / Režie: Thomas Roth
27.11. – 3.12. Madagaskar 2: Útěk do Afriky                      

USA 2008 / Režie: Eric Darnell, Tom McGrath
27.11. – 3.12. Anglické jahody                     

ČR 2008 / Režie: Vladimír Drha

ARTkino                                                                          
út. 18.11. 20.00 Prémie ART: Návrat                                              

 Rusko 2003 / Režie: Andrej Zvjagincev    
st. 19.11. 17.30 Ústav animace a audiovize uvádí…                 

ČR 2008  / Režie: studenti FMK UTB Zlín      
út. 25.11. 20.00 Juno       

USA, Kanada 2007 / Režie: Jason Reitman
st. 26.11. 20.00 Nadine                              

Belgie, Nizozemí 2007 / Režie: Erik de Bruyn
          

Zlatý fond
čt. 20.11. 16.00 Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
+ KF: Sousto + GEN: Arnošt Lustig + host: Arnošt Lustig 

ČR 1965 / Režie: Antonín Moskalyk    
čt. 27.11. 16.00 kino Mír!!! Trainspotting 

VB 1996 / Režie: Danny Boyle      

Bijásek
ne.  16.11. 15.30 Kozí příběh – Pověsti staré Prahy   

ČR 2008 / Režie: Jan Tománek
st.  19.11. 15.30 Letopisy Narnie: Princ Kaspian                           

USA 2008 / Režie: Andrew Adamson
ne. 23.11., st. 26.11. 15.30 Prémie Bijásku: Madagaskar   

              USA 2005 / Režie: Erik Darnel, Tom McGrath
ne. 30.11.15.30 Madagaskar 2: Útěk do Afriky                 

USA 2008 / Režie: Eric Darnell, Tom McGrath

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Ve druhé polovině  
listopadu nabídneme

Německá, rusky mluvená komedie 
s Češkou v hlavní ženské roli! To byla 
pro mne neodolatelná kombinace, 
navíc režisér už má na kontě podob-
ně podivný (a podobně povedený) 
film Tuvalu. Je tu bizarně ulítlý 
humor, komentář vtipně glosující 
situaci, herecká sestava posbíraná 
po celé Evropě a kusu Asie i neokou-
kané azerbajdžánské exteriéry.
Slarque - www.csfd.cz

celoročních sběrných dokumentárních pohledů Břetislava 
Rychlíka na lidskou komunitu. Film vznikal v romské osadě 
(Slovensko), venkovské komunitě (Maďarsko), industriální 
oblasti (Polsko) a předměstské romské komunitě (Česká 
republika). 
Projekci doplní výběr z nejlepších ročníkových prací stu-
dentů a studentek dokumentaristiky na pražské FAMU 

- Blok FAMU I.: Pokus o duchovní nápravu opraváře televizí Josefa Lávič-
ky v devíti obrazech (Lukáš Kokeš, 13 min.), Pokoj (Veronika 
Janečková, 20 min.), Velmistr (Rozalie Kohoutová, 19 min.). 

Generace 68  
+ FAMU blok II.  
úterý 4. 11.  
18.00 hod. (*)
Francie 2008 / 103 min. / 
titulky / 30, 40 Kč
Režie: SIMON BROOK
Návrat do jednoho ze 
zlomových roků novo-
dobých lidských dějin 

– roku 1968 v Londý-
ně, Paříži, New Yorku a Praze – jako pokus o „záznam jedné 
revoluce“. Návrat do doby, kdy muzika byla zázrakem, sex 
bezpečnou zábavou a „flower power“ zaplavovala svět. A 
přesto v New Yorku propukají rasové nepokoje, Martin 
Luther King klesá pod smrtícími výstřely, americké jednot-
ky se přesouvají do Vietnamu a do Prahy vjíždějí sovětské 
tanky... 
Projekci doplní výběr z nejlepších ročníkových prací stu-
dentů a studentek dokumentaristiky na pražské FAMU 

- Blok FAMU II.: Heroes/Das Konzept (Petr Hátle, 20 min.), HaCan 
(Klára Tasovská, 7 min.), Film s Hendikepem (Bohdan Bláhovec, 
30 min.).

Annie Leibovitz: 
Život objektivem  
úterý 4. 11. 
20.00 hod. (*)
USA 2006 / 90 min. / titulky 
/ 50, 60 Kč
Režie: BARBARA LEIBOVITZ
Fascinující dokumen-
tární portrét zachycu-
je osobnost legendár-
ní americké fotograf-
ky Annie Leibovitzové, 
která proslavila sku-
pinu Rolling Stones a 
pracovala pro časopi-
sy Vanity Fair či Vogue. 
Fotografovala Micka 
Jaggera, Hillary Clinto-
novou, Patti Smitho-
vou, Demi Mooreovou, 
Keithe Richardse či Arnolda Schwarzeneggera. Se svým 
fotoaparátem však také neohroženě dokumentovala váleč-
nou apokalypsu v Sarajevu a ve Rwandě. V uplynulých tři-
ceti letech se podílela na formování podoby současného 
světa a dnes je stejně slavná jako celebrity, s nimiž praco-
vala. Barbara Leibovitzová zachycuje svou starší sestru jako 
osobnost, která si dokázala ochránit soukromou sféru a 
udržet integritu i v dramatických, nátlakových situacích. 
V práci, na idylické rodinné farmě i nad poslední knihou 
svých fotografií – všude tam je Annie Leibovitzová ženou, 
která nikdy neztratila tvář. To potvrzují i všechny známé 
osobnosti, které režisérka zpovídá. Autorský dokument Annie 
Leibovitz: Život objektivem je součástí oceňovaného cyklu American 
Masters, který v průběhu svého čtyřiadvacetiletého trvání získal tři 
ceny Emmy.

Ukrutně šťastni
středa 5. 11. 20.00 hod.

Modelování  
strašidel
neděle 2. 11. 14.30 hod.
Z terakoty vymodelované strašidelné postavičky.

Mrtvá nevěsta 
Tima Burtona
neděle 2. 11. 15.30 hod.
Velká Británie 2005 / 78 min. / od 12 let / titulky / 25, 35 Kč 
Režie: MIKE JOHNSON, TIM BURTON  / Hrají (hlasy): Johnny Depp, 
Helena Bonham-Carter, Emily Watson, Tracey Ullman ad.

Děj animovaného příběhu se odehrává ve viktorián-
ské vesnici v 19. století a sleduje příběh Viktora, mla-
dého muže vtaženého do podsvětí, kde je oženěn s 
tajemnou mrtvou nevěstou. 

Vesmírní opičáci
středa 5. 11. 15.30 hod.
USA 2008 / 80 min. / dabing / animovaný / příst. / ŠÚ / 60, 70 Kč

Zajímá se především o země bývalého Sovětského 
svazu. Výstava, kterou připravily FotoMosty společně 
s Městskými kiny Uherské Hradiště a Střední školou 
průmyslovou a hotelovou Uherské Hradiště, obsahu-
je 25 černobílých fotografií ve formátu 30x45 cm a 7 
barevných portrétů formátu 50x50 cm. Vernisáž výsta-
vy se uskuteční ve čtvrtek 6. listopadu od 18 hodin.
www.adamtuchlinski.com

Polští absolventi 
ITF Opava:  
Krzysztof Gołuch, Sta-
nisław Heyda, Andrzej 
Marczuk A Magdalena 
Sokalska
3. - 18. 11. kino Hvězda
Výstava představuje čtveřici polských absolventů 
bakalářského studia na opavském Institutu tvůrčí 
fotografie z nedalekého polského Slezska. 

Režie: KIRK DE MICCO / V českém znění: Martin Písařík, Vojta 
Kotek, Lucie Vondráčková ad.
Hravé mimozemské dobrodružství šimpanze Hama 
a záchrana obyvatel neznámé planety.

Zářivé listy
neděle 9. 11. 14.30 hod.
Barvené listy obtisknuté na papír.

Kung Fu Panda
neděle 9. 11., středa 12.11. 15.30 hod.
USA 2008 / 92 min. / animovaný / přístupný / 40, 50 Kč
Režie: MARK OSBORNE, JOHN STEVENSON / V českém znění: 
Saša Rašilov, Otakar Brousek st., Miroslav Táborský, Tereza 
Bebarová, Nela Boudová, Dalimil Klapka ad.

Animovaná komedie pro celou rodinu o líné pan-
dě Po, která se musí naučit kung-fu, aby zachránila 
Údolí Klidu před zlým sněžným leopardem Tai Lun-
gem.

Annie Hall
čtvrtek 6. 11. 
16.00 hod. 
USA 1977 / 93 min. / titulky / 
na průkazku zdarma, 50 Kč
Režie: WOODY ALLEN / Scé-
nář: Woody Allen, Marshall 
Brickman / Hudba: Jack Hi-
ggins, James Pilcher,Dan 
Sable / Hrají: Woody Allen, 
Diane Keaton, Tony Roberts, 
Carol Kane, Paul Simon, 
Shelley Duvall ad.
Woody Allen nikdy 
nenatočil zábavněj-
ší film. V tomto filmu 
svým pečlivým scé-
nářem a režií rozbí-
jí všechna pravidla a 
podsouvá divákovi pocit, že se může stát cokoli. Allen z nás 
dělá účastníky svého filmu tím, že mluví do kamery, vypráví 
nám vtipy a diskutuje s námi o svém názoru. Používá anima-
ce, fantasii, titulky, vysvětlující, co si postavy myslí… Neuro-
tický a romantický Alvy Singer se zamiluje do venkovské 
dívky ze středozápadu Annie Hall, která touží po tom, aby 
se stala zpěvačkou. Tak jednoduchý a prostý příběh roze-
hrál Woody Allen do neuvěřitelné série svých poťouchlých 
vtipů a postřehů ze života, které se můžou týkat každého 
z nás. Film působí jako poněkud neuspořádaný, náhodně 
provedený výběr sekvencí z jiného mnohem obsáhlejšího 
filmu. Právě tato záměrná „nedotaženost“ je však fascinují-
cí. Dokumentuje totiž Allenovu suverenitu a bohatou škálu 
jeho nápadů. Režisér předem rezignoval na elegantní skle-
nutí příběhu i na estetickou dokonalost jednotlivých scén 
a mnohde dokonce použil postupů zcela „neorganických 
(kreslená parafráze Sněhurky, paralelní vnější a vnitřní dia-
log s podtituly, Alvyho časté oslovování diváků, jeho „mini-
anketa“ s náhodnými chodci, atd.). Dílo je tak jakýmsi své-
rázně komponovaným dokumentem o tvůrci a jeho době 
a vnímavému divákovi poskytuje prostor k mnohým úva-
hám. Annie Hallová začíná a končí vyprávěným vtipem a 
rovněž celý její příběh je jakousi anekdotou o moderním 
vztahu muže a ženy a o falešnosti nejrůznějších novodo-
bých mýtů. Přes určitou nesrozumitelnost lokálně specifi-
kovaných narážek jde o inteligentní veselohru s řadou veli-
ce závažných podtextů. Zatímco jiní tvůrci berou traumata 
svých postav smrtelně vážně, Allen neváhá reflektovat je s 
trpce ironickým nadhledem. Jeho satira, vyznamenaná loni 
čtyřmi Osacary (za nejlepší film, režii, scénář a ženský herec-
ký výkon) je sarkastickým obrazem současného New Yor-
ku, připomínajícího obrovský labyrint, v němž bezmocně 
bloudí milióny lidí… Ocenění:  Oscar za nejlepší film, scénář, režii, 
ženský herecký výkon, a nominace za mužský herecký výkon. 

Bože...při některých větách, vyřče-
ných třeba Allenem, jsem myslel, 
že ten film je o mě. Pokud je člo-
věk třeba muž a pokud třeba zažil 
někdy podobný vztah, hodně ho 
ten snímek osloví. Mnohé Allenovy 
filmy jsou si podobné, podle mě však 
fanoušek Woodyho přesně tohle 
hledá.
Tosim - www.tiscali.cz

Jeřábi táhnou je pro mě prototyp 
skutečného válečného filmu! Žádní 
nabušení yankeeové, střílející nácky 
pro mír a demokracii, žádní vysocí 
a blonďatí árijci bojující za čistotu 
rasy a rozšíření životního prostoru, 
žádní rudarmějci na tancích... Zde 
je „jen“ vyprávěn příběh obyčejných 
mladých lidí, kterým válka vpadla do 
života... Nechtěně, násilně a bru-
tálně... Válka jim ničí životy, nutí je 
dělat nešťastná rozhodnutí a ovlivní 
je na celý život. Jeřábi táhnou je 
ohromně silný film, který ukazuje 
hrůzu války na tom nejbolavějším 
místě - v životě normálních lidí.
Liborek- www.tiscali.cz

Koncerty, Besedy, Divadla

Seminář ruských  
filmů po patnácté
14. -16. 11. 2008

Veselí nad Moravou 
Filmový klub Veselí nad Moravou pořádá ve spolupráci s 
Asociací českých filmových klubů ve dnech 14.–16. listo-
padu jubilejní seminář ruských filmů. Veselských filmových 
seminářů se pravidelně účastní stovky filmových nadšenců 
i odborníků z celé republiky i ze zahraničí. Nosným téma-
tem letošního ročníku je Druhá světová válka a čečenská 
válka. V doprovodném programu je koncert houslisty 
Romana Fedchuka a harfistky Stanie Ramešové a divadel-
ního představení Absolutního divadla z Brna, jež představí 
Čechovovu jednoaktovku Medvěd a ti druzí. Pozvánkou na 
seminář je koncert Pěveckého sboru Bolschoi Don Kosaken, 
které se uskuteční 9. listopadu v kině Morava.

Slet bubeníků
sobota 15.11. 19.30 kino Hvězda
předprodej 200 Kč (na průkaz ART 180 Kč) , na místě 250 Kč

Slet bubeníků 2008 se odehraje v evropsko-japon-
ském duchu jako konfrontace dvou hudebních stylů. 
Jednoduše  řečeno  - na jednom podiu se letos setkají 
hráči na klasické bicí nástroje, používané především 
v oblastech vážné hudby, a rodilí japonští hudebníci, 
znalí stylu hry na tradiční japonské  bubny a perku-
se. Hlavní roli Sletu bubeníků 2008 obstará japonský 
buben taiko. Pavel Fajt, vůdčí umělecký duch projek-
tu, vysvětluje pojetí letošního ročníku: „Po dlouholeté 
spolupráci s japonskou zpěvačkou Yumiko, známou především z 
tokijské techno scény, mě začal zajímat její hudební a společenský 
background a měl jsem potřebu se tentokrát přiblížit více jejímu 

hudebnímu světu a tradici, ze které pochází. Také mě lákala urči-
tá rituálnost tradiční japonské hudby, která má dle mého soudu 
velkou spojitost právě s evropskou klasickou instrumentací a s její 
závažností.“
Po třech ročnících africko-karibského stylu, kdy 
dominovaly djembe a conga,  se zvuk rozšíří také 
o bicí nástroje, které patří do naší evropské tradice, 
jako tympány, gongy, sady tomtomů, vibrafon, ladě-
né bicí nástroje a další. Vše bude podpořeno bicími 
soupravami, elektronikou a industriálními zvuky. 
Pavel Fajt upřesňuje: „Je to výzva jak vystavět rytmickou hud-
bu a taneční veselí s nástroji, které se používají v jiných hudebních 
oblastech.“  

Slet bubeníků 2008 – sletová letka:
Pavel Fajt (CZ) - drums electronic, loops
Honda  Junko (Japonsko) - percussion
Steve Eto (Japonsko) - oildrum 
Yumiko (Japonsko) - vocal 
Miloš Vacík (CZ) - percussions 
Jim Meneses (USA) - drums, sounds, objects 
Pavel Koudelka (CZ) - drums
Petr Zeman (CZ) – classic percussion

Předprodeje: Kino Hvězda, klub Mír,  MIC, Dům knihy Portal, 
Record, Ag. Vichr, Forte Zlín.

www.sletbubeniku.cz
www.myspace.com/thegatheringofdrummers

Připravujeme: 3. - 7.12. Dny francouzské kultury, 14.12. Divadlo 
Buchty a loutky: Andělíček Toníček.

Velice pestrá žánrová směsice (psy-
chologická detektivka, existenciální 
drama, černá komedie, film noir, 
western, kriminální thriller, fantasy 
a bůhví co ještě všechno) chvílemi 
připomíná filmy bratrů Coenových a 
jindy spíš Davida Lynche.
Slarque - www.csfd.cz

er van Brummelen / Hudba: 
Wlodzimierz Pawlik / Hrají: 
Martin Freeman, Emily Hol-
mes, Nathalie Press, Jodhi 
May, Eva Birthistle, Toby 
Jones, Maciej Zakoscielny 
ad.
Nový výtvarný počin 
Petera Greenwaye 
pojednává o životě jak 
osobním, tak profes-
ním, známého holand-
ského barokního malí-
ře Rembrandta van 
Rijneho. Legendární 
režisér ukazuje, co se 
skrývá za Rembrandtovým nejslavnějším obrazem Noční 
hlídka, který Rembrandta vyzdvihl mezi nejslavnější světo-
vé malíře, ale zároveň mu zničil život. V roce 1642, v době 
Rembrandtovy největší slávy a jeho vrcholu, kdy mu poma-
lu umírá jeho žena Saskia, přijímá velmi neochotně zakázku 
na velký skupinový portrét amsterodamské milice, obraz, 
který bude později velmi známý jako Noční hlídka. Režisér 
zobrazil extravagantní, exotický a pohyblivý pohled na 
romantický i profesionální život Rembrandta van Rijneho, 
jednoho z nejzásadnějších barokních malířů, a kontroverz-
ní objasnění vraždy, kdy Rembrandt ukryl vrahovu podobu 
přímo do obrazu.

Katyň
středa 12. 11. 
20.00 hod.
Katyn  / Polsko 2007 / 126 
min. / od 15 let / titulky / ŠÚ 
/ 65, 75 Kč
Režie: ANDRZEJ WAJDA / 
Scénář: Andrzej Mularczyk, 
Przemyslaw Nowakowski, 
Wladyslaw Pasikowski, 
Andrzej Wajda / Kamera: 
Pawel Edelman / Hudba: 
Krzysztof Penderecki / Hra-
jí: Joachim Paul Assböck, 
Andrzej Chyra, Artur Zmije-
wski, Stanisława Celińska, 
Wladyslaw Kowalski ad.
Polská kritika považuje za nejvýznamnější domácí film 
Wajdovu Zemi zaslíbenou, někteří  jeho Popel a démant. 
Nyní, závěrem své kariéry, vytvořil Katyň, tématicky pozo-
ruhodný, zejména pro Poláky důležitý film, který ale zaujme 
i zahraniční publikum. Snímek byl slavnostně uveden na Berlinale 
a nominován na Oscara za cizojazyčný film. Více informací o filmu 
naleznete v sekci filmové premiéry.

Film má dynamiku odpovídající 
životnímu a pracovnímu tempu 
hrdinky. V rychlém sledu střídá zábě-
ry, svižný rytmus a klipový charakter 
je také příznačný pro výpovědi foto-
grafovaných – od  Hillary Clintonové 
přes Whoopi Goldbergovou, Micka 
Jaggera, Demi Mooreovou, Yoko Ono 
až k Arnoldu Schwarzeneggerovi. 
Agáta Pilátová - http://kino.tiscali.cz

Výtečná thrillerová hříčka se scéná-
řem, který je „hodně nad věcí“, tedy 
nad zdánlivě stěžejními záludnostmi 
milostného trojúhelníku. Nadmíru 
zábavné stylistické cvičení s psycho-
logickými mouchami a připomínkou, 
že Allen vždy pracoval s filmovým 
médiem jedinečně uvědomělým 
způsobem.
Cival - www.csfd.cz

Pohlcující atmosféra vládne pev-
ně tomuto snímku po (ne)celé dvě 
hodiny a drží pozornost tak inten-
zivně, že těm, pro které je popcorn a 
cola nedílnou součástí návštěvy kina 
hrozí, že svoji porci tentokrát dojí až 
cestou ze sálu.
Renton - www.csfd.cz

Greenawayovy filmy si nepotrpí na 
složité zápletky a ani Rembrandtova 
noční hlídka není výjimkou. Historka 
o vraždě jednoho z portrétovaných 
je spíše záminkou pro spřádání 

„hlubších“ úvah.
Exkvizitor - www.csfd.cz

Bezchybné historické dílo. Wajda 
se nesnaží zbytečně šokovat nebo 
s divákem jakkoli manipulovat, 
neláme si příliš hlavu s profilováním 
hlavního hrdiny a neuchyluje se k 
emotivnímu nátlaku.
Richie666- www.csfd.cz
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