T

listopad 2
15.–30. listopadu
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

„Britský“ letos
nebude
Vážení diváci, příznivci, kinofilové,
po dlouhých a složitých jednáních
a zodpovědných úvahách musíme
bohužel vynechat letošní ročník populárního Semináře britského filmu (www.
britskyseminar.cz), jehož konání bylo
ohlášeno na období 4.–7. 12. 2008 do
Uh. Hradiště. Důvodů je několik, mezi
nejzávažnější patří vypovězení dohody o spolupráci od hlavního programového partnera v září t. r. a s tímto
faktem dodnes plynoucí komplikace, či aktuální maximální organizační vytíženost Městských kin spojená
s probíhajícími rekonstrukcemi kina
Hvězda a kina Mír.
Tato situace nás velmi mrzí, ale po
pečlivém zvážení jsme se přiklonili
k variantě raději zodpovědně připravit další ročník než v hodně složitých
podmínkách nedostát kvalitnímu
programovému a organizačnímu zajištění, na které jsou diváci u nás zvyklí.
Na výsledné rozhodnutí mělo vliv také
konečné sdělení o neúčasti hlavního
hosta - avšak s příslibem účasti v roce
2009. Stejně tak zůstávají v platnosti
ostatní předjednaní hosté a programová struktura, na níž budeme stavět.
Pokud mohu alespoň jako kulturní náplast na tuto i pro nás nemilou
bolístku doporučit, tak připomínám,
že britský agent 007 právě opět vstoupil na plátna kin, že 20.–21.11. bude v
Uh.Hradišti (také v kině Hvězda) pobývat spisovatel Arnošt Lustig či že namísto
britského semináře chystáme (nejen)
v termínu 3.-7.12. 2008 v souvislosti s
předáváním evropského předsednictví dny francouzského filmu a kultury.
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

16. ne 14.30 Podzimní malování – Období podzimu zachycené na papíře
15.30 Kozí příběh – Pověsti staré Prahy – ČR 2007 / 80 min. / přístupný / animovaný / 65, 75 Kč
17.30 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
17. po 17.30 Oko dravce – USA 2008 / 118 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Quantum of Solace – USA, Velká Británie 2008 / 106 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
18. út 17.30 Quantum of Solace – USA, Velká Británie 2008 / 106 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
20.00 Oko dravce – USA 2008 / 118 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Prémie ART: Návrat – Rusko 2003 / 105 min. / české titulky / na průkazku zdarma / Hvězdička
19. st 15.30 Letopisy Narnie: Princ Kaspian – USA 2008 / 144 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 35, 45 Kč
17.00 Vernisáž výstavy prací Ústavu animace a audiovize UTB – (19.11. - 2.12.)
17.30 Ústav animace a audiovize uvádí … – ČR 2008 / 120 min. / vstupné dobrovolné / Hvězdička
18.00 Oko dravce – USA 2008 / 118 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Quantum of Solace – USA, Velká Británie 2008 / 106 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
20. čt 16.00 Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou + host: Arnošt Lustig – ČR 1965 / na průkaz zdarma, 50 Kč
20.00 Zrcadla – USA 2008 / 110 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
21. pá 17.00 Děti noci – ČR 2008 / 85 min. / od 15 let / 85 Kč
18.30 Umírající zvíře – USA 2008 / 112 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
20.30 Zrcadla – USA 2008 / 110 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
22. so 17.00 Děti noci – ČR 2008 / 85 min. / od 15 let / 85 Kč
18.30 Zrcadla – USA 2008 / 110 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
20.30 Umírající zvíře – USA 2008 / 112 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
23. ne 14.30 Kaštanová zvířátka – Tvoření zvířátek z kaštanů a ze špejlí
15.30 Prémie Bijásku: Madagaskar – USA 2005 / 85 min. / dabing / přístupný / na průkazku zdarma, 35 Kč
17.00 Děti noci – ČR 2008 / 85 min. / od 15 let / 85 Kč
18.30 Umírající zvíře – USA 2008 / 112 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
20.30 Zrcadla – USA 2008 / 110 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
24. po 00.00 nehrajeme
25. út 18.00 Nadine – Nizozemí 2007 / 105 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Juno – USA 2007 / 96 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč
26. st 15.30 Prémie Bijásku: Madagaskar – USA 2005 / 85 min. / dabing / přístupný / na průkazku zdarma, 35 Kč
18.00 Juno – USA 2007 / 96 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Nadine – Nizozemí 2007 / 105 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč
27. čt 16.00 Trainspotting – Velká Británie 1996 / 94 min. / titulky / na průkazku zdarma, 50 Kč / Mír
16.00 Madagaskar 2: Útěk z Afriky – USA 2008 / 86 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
17.45 Falco – Rakousko 2008 / 109 min. / titulky / 75 Kč
20.00 Anglické jahody – ČR 2008 / 114 min. / od 12 let / 85 Kč
28. pá 16.00 Madagaskar 2: Útěk z Afriky – USA 2008 / 86 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
17.45 Anglické jahody – ČR 2008 / 114 min. / od 12 let / 85 Kč
20.00 Falco – Rakousko 2008 / 109 min. / titulky / 75 Kč
29. so 16.00 Madagaskar 2: Útěk z Afriky – USA 2008 / 86 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
17.45 Falco – Rakousko 2008 / 109 min. / titulky / 75 Kč
20.00 Anglické jahody – ČR 2008 / 114 min. / od 12 let / 85 Kč
30. ne 14.30 Vánoční přáníčka – Výroba přáníček z tvrdého a vitrážového papíru
15.30 Madagaskar 2: Útěk z Afriky – USA 2008 / 86 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč
17.30 Anglické jahody – ČR 2008 / 114 min. / od 12 let / 85 Kč
20.00 Falco – Rakousko 2008 / 109 min. / titulky / 75 Kč
1. po 16.30 Madagaskar 2: Útěk z Afriky – USA 2008 / 86 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
18.15 Máj – ČR 2008 / 80 min. / od 12 let / 75 Kč
20.00 Anglické jahody – ČR 2008 / 114 min. / od 12 let / 85 Kč
2. út 16.00 Madagaskar 2: Útěk z Afriky – USA 2008 / 86 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
17.30 Máj – ČR 2008 / 80 min. / od 12 let / 75 Kč
20.00 Anglické jahody – ČR 2008 / 114 min. / od 12 let / 75, 85 Kč

Malovásek
Bijásek

ART
Bijásek
Vernisáž
ART

ZF

Filmové premiéry a novinky

Naše tipy
Umírající zvíře
Malovásek
Bijásek

pátek 21. 11. - neděle 23. 11.
Příběh o lásce a smrtelnosti, svobodě i utrpení podle
románu Philipa Rotha.

Juno

úterý 25. 11. - středa 26. 11.
Komedie o dospívání a jeho nečekaných nástrahách.

Madagaskar 2: Útěk z Afriky
čtvrtek 27.11. - středa 3.12.
Nové osudy čtyř rozmazlených zvířátek.

Oko dravce

ART
Bijásek

ART
ZF
Bijásek

Eagle Eye / USA 2008 / 118 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: D. J. CARUSO / Hrají: Shia LaBeouf, Michelle Monaghan, Rosario
Dawson, Billy Bob Thornton, Ethan Embry, Michael Chiklis ad.
Chceš žít, tak poslouchej. Představte si, že vám zazvoní
telefon, vy ho zvednete a zbytek života se vám promění v nekonečnou noční můru. Šílené, že? Právě takový
moment se stal výchozím bodem thrilleru, pod kterým je
coby výkonný producent podepsaný hollywoodský mogul
Steven Spielberg. Dva úplně obyčejní mladí Američané se
kvůli jednomu takovému telefonátu stanou součástí hry,
která je nebezepečnější než ruská ruleta. Ten, kdo utvářel
její pravidla, totiž vložil náboje do všech komor revolveru.
Rachel (Michelle Monaghan) je svobodná matka osmiletého syna. Právě ho pustila na výlet Spielberg chtěl Oko dravce původně točit sám, ale když ho pohltila práce na pokračování Indiany Jonese, přenechal otěže mladému režisérovi D. J. Carusovi, jenž nejen jeho příjemně překvapil thrillerem Disturbia, ve kterém si hlavní roli zahrál rovněž Shia
La Beouf, tehdy slibný mladý herec, dnes obrovská hvězda,
která má na kontě hlavní role v trhácích jako Transformers
nebo Indiana Jones a Království křišťálové lebky.

Zrcadla

Malovásek
Bijásek

Mirrors / USA 2008 / 110 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
Režie: ALEXANDRE AJA / Hrají: Kiefer Sutherland, Paula Patton, Cameron Boyce, Erica Gluck, Amy Smart, Mary Beth Peil, John Shrapnel ad.
Zlo existuje... na druhé straně. Ben Carson (Kiefer Sutherland) už zažil lepší dny. Před rokem byl tento lehkovážný
policajt postaven mimo službu kvůli zastřelení kolegy. Tato
nehoda ho stála nejen místo, ale vnesla mu do života alkohol a vztek. Žena i děti se mu odcizily a on skončil na rozváleném gauči u své sestry. Carson se ze všech sil snaží získat
rodinu zpět a vezme proto práci nočního hlídače v bývalém obchodním domě. Ten, dříve symbol bohatství a úspěchu, nyní chátrá, zdevastovaný mohutným požárem, při
kterém zemřelo mnoho nevinných lidí. Během obchůzek
v obchodním domě si Carson začne všímat, že s velkými
ozdobnými zrcadly na zdech není něco v pořádku. V ohromných blýskavých plochách se odráží obrazy vzbuzující hrůzu. Policista v nich vidí i sám sebe a stojí proti vlastním zlým
démonům. Carson se na vlastní pěst pustí do vyšetřování a
zjistí, že tajuplná síla využívá zrcadla jako vstupní bránu k
tomu, aby terorizovala jeho i jeho rodinu. Pokud chce Carson zachránit ženu a děti před děsivou smrtí, musí nějakým
způsobem přijít na pravdu ukrytou za zrcadly a přesvědčit
Amy, aby mu pomohla zastavit největší zlo, s jakým se kdy
setkali.

Umírající zvíře

Elegy / USA 2008 / 112 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
Režie: ISABEL COIXET / Hrají: Penélope Cruz, Ben Kingsley, Dennis Hopper, Antonio Cupo, Peter Sarsgaard, Sonja Bennett ad.
Příběh o lásce a smrtelnosti, svobodě i utrpení podle románu Philipa Rotha. Profesor David Kepesh (Ben Kingsley)
věnoval značnou část svého života výuce literatury a dobývání půvabných studentek. Otevřeně přiznává, že krás-

né ženě nedokáže odolat. Když však po šedesátce potká
skvostnou Consuelu (Penélope Cruz), její mládí, její nádherné tělo a samozřejmost, s jakou se mu oddává, i podivná netečnost, s níž přijímá projevy jeho vášně, v něm probouzí žárlivost, kterou Kepesh nedokáže zapudit dokonce
ani ve chvílích, kdy ji svírá v náručí, Ztrácí svůj obvyklý ironický odstup a soustředění, přestává racionálně uvažovat.
Před nejhorším ho však zachraňuje láska zralé ženy. Film
byl natočen podle románu nositele Pulitzerovy ceny Philipa Rotha a jeho název „Umírající zvíře“ odkazuje na citát
z irského básníka W. B. Yeatse, v němž se hovoří o tom, že
lidské srdce, nemocné touhou, je připoutáno k umírajícímu
zvířeti. Moudrá výpověď stárnoucího muže, který prahne
po lásce a plnosti života a jen těžko se vyrovnává s vědomím, že to vše bude muset už třeba zítra opustit.

Nadine

Nizozemí 2007 / 105 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: ERIK DE BRUYN / Hrají: Monique Hendrickx, Rifka Lodeizen, ad.
O ženě na útěku před zákonem a vlastní touhou. Nadine
je nezávislá, bezdětná, pracovně úspěšná žena krátce po
čtyřicítce, jejímž životem prošla řada mužů. Nyní je znovu
sama a její biologické hodiny tikají stále hlasitěji, až přehluší zdravý rozum a přivedou ji k zoufalému činu: únosu dítěte. Nadine se vydává na cestu před zákonem a ve vzpomínkách se vrací k určujícím okamžikům svého života. Citlivý
příběh o současné generaci profesně úspěšných žen, které se těžce vyrovnávají s nenaplněným mateřstvím natočil
jako svůj druhý celovečerní film Erik de Bruyn, jehož debut
Divoké mušle mohli diváci vidět i v českých kinech. Režisér
pro větší univerzálnost svého psychologického dramatu
obsadil do titulní role tři herečky, které hrdinku ztělesňují
v různém věku i v různých fázích života. Česká předpremiéra filmu Nadine se uskutečnila na 43. ročníku MFF Karlovy
Vary v rámci sekce: Zaostřeno na Nizozemí.

Alex, zebra Marty, hrošice Glorie, žirafák Melman a šimpanzi Phil s Masonem. Doprovázejí je král Julián, jeho pobočník
Maurice a capart Mort, kteří chtějí poznat, jak to v tom civilizovaném světě chodí. Start pospravovaného letadla proběhne hladce, jenže o dalším průběhu letu se to říct nedá.
Rozmazlení hrdinové přistanou uprostřed nejdivočejší
africké divočiny, kde na každého z nich čeká vlastní příběh.

Falco

Falco / Rakousko 2008 / 109 min. / titulky / 75 Kč
Režie: THOMAS ROTH / Hrají: Manuel Rubey, Christian Tramitz ad.
Celovečerní hraný film Falco pak divákům představí strhující životní příběh hvězdy 80. let, ikony novoromantické
hudby. Režisér Thomas Roth se soustředil nejen na zpěvákovo soukromí a Falcův nesporný talent, ale zabrousil i do
zákulisí showbusinessu. S popovou legendou Falco, vlastním jménem Hans Hölzel, si jistě každý spojí hity osmdesátých let jako Der Kommissar či Jeanny. Jeho song Rock me
Amadeus byl vůbec prvním německy zpívaným singlem
v historii, který vyhrál americkou hitparádu. Film mapuje
život této legendy od hudebních začátků, raketový vzestup i tragický konec. Falco funguje jako dvousečná zbraň:
sláva a obrovský úspěch. Je tu však zároveň temná stránka
duše, pan Hyde, který s Hansem Hölzelem zmítá mezi slabošstvím a arogancí, mezi triumfem a porážkou, rodinou a
životem utopeným v alkoholu, drogách a nevěstincích. Falco, to je věčný hledač úspěchu, před kterým se pak musí
skrývat. Stává se zranitelnějším, hledá stále nová a nová
útočiště, až se nakonec ocitá úplně sjetý a namol ve svém
autě, na jednom parkovišti v Dominikánské republice.

Anglické jahody

ČR 2008 / 114 min. / od 12 let / 85 Kč
Režie: VLADIMÍR DRHA / Hrají: Viktor Preiss, Pavla Tomicová, Nina Divíšková, Ivan Lupták, Alexej Bardukov, Filip Rajmont ad.

Juno

Režie: JASON REITMAN / Hrají: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman, J.K. Simmons, Allison Janney, Rainn Wilson, Olivia
Thirlby ad.
Komedie o dospívání a jeho nečekaných nástrahách. Juno
(Ellen Page) je šestnáctiletá středoškolačka, která se potýká s nečekaným těhotenstvím. Otcem dítěte je další teenager Paulie (Michal Cera), kterého ovšem ona nepovažuje za
svého přítele. Chce, aby všechno skončilo jako špatný sen,
ale zjišťuje, že musí začít situaci řešit. Využije pomoci své
nejlepší přítelkyně Leah (Olivia Thirlby) a uvažuje o Centru pro pomoc ženám, aby jí pomohlo s „rychlým potratem“,
jak tomu sama říká. Před klinikou ale potká svou kamarádku Su-Chin (Valerie Tian), která odmítá potraty a přesvědčí ji, aby svoje rozhodnutí změnila. Juno nakonec spolu s
Leah nachází v Penny Saver inzerát od Marka a Vanessy
Loringových (Jason Bateman, Jennifer Garner), kteří zoufale touží po dítěti a právě zde začíná příběh mladičké dívky
Juno a jejího dospívání. Ocenění: film získal Oscara za nejlepší scénář a dalších 42 filmových cen.

Madagaskar 2:
Útěk z Afriky

USA 2008 / 86 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
Režie: ERIC DARNELL, TOM MCGRATH / V českém znění: Filip Blažek, Filip
Švarc, Miroslava Pleštilová, Václav Vydra, Zbyšek Pantůček ad.
Stále spolu. Stále ztracení. K natočení animované komedie
Madagaskar 2 měli její tvůrci dva dobré důvody. Prvním
bezpochyby byly tržby, které film vynesly na první místo
žebříčku úspěšnosti rodinných snímků roku 2005. Druhým
důvodem se stal fakt, že hlavní hrdinové, hýčkané hvězdy
newyorské zoo, tragicky zakysli na titulním ostrově u afrických břehů a takový osud jim žádný divák určitě nepřál.
Jenže pokračování jim připravilo taková dobrodružství, že
ve srovnání s nimi by byl doživotní pobyt na Madagaskaru
tou příjemnější variantou. Vzpomínáte si na trosky letadla
zaklíněné v koruně obřího baobabu, které lemuří král Julián používal coby trůní sál? Tak přesně to se stane klíčovou
součástí geniálního únikového plánu, který vymysleli vynalézaví tučňáci. Na cestu domů se kromě nich vydávají i lev

Příliš horký srpen 1968. V horkém létě se mladý muž Tomáš
Sinek chystá odjet na „sběr jahod“ do Anglie. Zdá se, že
rodina – otec, maminka a babička nemá jiné starosti než
vypravit potomka na cestu, i když – jak to vypadá, ne všichni s jeho rozhodnutím souhlasí. Situace však zase tak jednoduchá není. Jsme v Československu roku 1968. Tomáš
stráví s kamarády a dívkou Táňou bujarou noc před odjezdem. Ráno však začnou otcovy podezřelé telefonáty s kolegou Vránou, plné tajných informací, maminka dělá zásoby
a babička pláče. Tomáš spěchá na nádraží, Praha je však
vylidněná a žádné vlaky nejedou. Tomáš nepovažuje situaci zdaleka za vážnou, a tak ho nějaký den zpoždění ani příliš netrápí. Toho srpnového rána se však radikálně změnily
osudy tisíců lidí. Psal se 21. srpen 1968 a za pár okamžiků se
otočí i život Tomáše, jeho rodiny a jeho přátel. Jejich osudy
se dramaticky propletou s osudy lidí, kteří se v tehdejším
Československu ocitli nikoliv z vlastního rozhodnutí. Přijeli
sem plnit rozkazy, aniž jim pořádně rozuměli a často ani
netušili, jak moc poznamenávají životy lidí a země, kterou
neznali a do níž je jednou v noci prostě poslali. Příběh filmu
Anglické jahody se mohl odehrát vlastně v jakékoliv době,
která se tak trochu vymkla z kloubů. Je osudovým milostným příběhem mladých lidí, kteří chtěli mít chvilku času
na lásku, ale ocitli se v nesprávnou dobu na nesprávném
místě. A stejně tak je osudovým příběhem generací, jejichž
sen o svobodě a obyčejně šťastném životě byl právě téhle
srpnové noci násilně přerván. V hlavních rolích filmu Anglické jahody se objeví řada hvězd domácí divadelní, televizní a filmové scény v čele s Viktorem Preissem a Pavlou
Tomicovou.

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

Podzimní malování Prémie Bijásku:
neděle 16. 11. 14.30 hod.
Madagaskar
Období podzimu zachycené na papíře.

Kozí příběh –
Pověsti staré Prahy
neděle 16. 11. 15.30 hod.

ČR 2007 / 80 min. / příst./ animovaný / 65, 75 Kč
Režie: JAN TOMÁNEK / Hlas: Matěj Hádek, Jiří Lábus, Mahulena
Bočanová, Michal Dlouhý, Petr Pelzer, Miroslav Táborský ad.

Ve první polovině
prosince nabídneme

neděle 23. 11. ,středa 26. 11. 15.30 hod.

USA 2005 / 85 min. / dabing / příst./ na průkaz zdarma, 35 Kč
Režie: ERIK DARNEL, TOM McGRATH / Scénář: Mark Burton, Billy Frolick / Hudba: Hans Zimmer / Hrají (v českém znění): Filip
Blažek, Filip Švarc, Miroslava Pleštilová ad.
Hlavními hrdiny příběhu jsou čtyři rozmazlená zvířátka z newyorské ZOO, která by mohla do konce svých
životů dostávat svůj denní příděl obdivu a krmení,
kdyby zebru Martyho nezasáhla krize středního věku
a on se za pomoci šikovných tučňáků nerozhodl ilegálně opustit ZOO…

Filmové premiéry

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
1.12. – 3.12. Máj
ČR 2008 / Režie: F. A. Brabec
4.12.-7.12. Dny francouzské kinametografie a kultury
7.12. – 10.12. Vy nám taky, šéfe!
ČR 2008 / Režie: Martin Kotík
11.12. – 17.12. Hlídač č. 47
ČR 2008 / Režie: Filip Renč
12.12. – 14.12. Noci v Rodanthe
USA, Austrálie 2008 / Režie: George C. Wolfe

Vánoční přáníčka
neděle 30. 11. 14.30 hod.

Výroba přáníček z tvrdého a vitrážovéhoaného papíru.

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.

Letopisy Narnie:
Princ Kaspian

Madagaskar 2:
Útěk z Afriky
neděle 30. 11. 15.30 hod.

USA 2008 / 86 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč
Režie: ERIC DARNELL, TOM MCGRATH / V českém znění: Filip
Blažek, Miroslava Pleštilová ad.

středa 19. 11. 15.30 hod.

USA 2008 / 144 min. / příst./ dabing / ŠÚ / 35, 45 Kč
Režie: ANDREW ADAMSON / Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes,
Anna Popplewell, William Moseley, Peter Dinklage ad.

Všechno, co jste dosud znali, se navždy změnilo.
Skříň je pryč, Bílá čarodějnice je mrtvá a Aslana přes
tisíc let nikdo neviděl. Letopisy Narnie: Princ Kaspian
je druhým pokračováním ságy, která započala v roce
2005 uvedením obrovsky úspěšného filmu Letopisy
Narnie: Lev, čarodějnice a skříň.

Stále spolu. Stále ztracení. K natočení animované
komedie Madagaskar 2 měli její tvůrci dva dobré
důvody. Prvním bezpochyby byly tržby, které film
vynesly na první místo žebříčku úspěšnosti rodinných snímků roku 2005. Druhým důvodem se stal
fakt, že hlavní hrdinové, hýčkané hvězdy newyorské
zoo, tragicky zakysli na titulním ostrově u afrických
břehů a takový osud jim žádný divák určitě nepřál.

Kaštanová zvířátka
neděle 23. 11. 14.30 hod.

Tvoření zvířátek z kaštanů a ze špejlí.

Výstavy

Adam Tuchliński: Polští absolventi
On Tzadik‘s Graves, ITF Opava:
Hassids
Krzysztof Gołuch,
3. - 18. 11. kino Hvězda
Stanisław 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.

Ústav animace a
audiovize uvádí ...
19. 11. - 2.12. | kino Hvězda
Každý rok se chasidští Židé z celého světa přicházejí
do Leżajska a Lelowa – malého městečka jihu Polska
– aby se spolu modlili na hrobě velkého cadika Elimelecha. Adam Tuchliński fotil tyto slavnosti celkem tři
roky. Je dokumentárním a nezávislým redakčním
fotografem. Spolupracuje mj. s týdeníky Newsweek
Polska, Przekrój, Tygodnik Powszechny. Zajímá se
především o země bývalého Sovětského svazu. Nyní
pracuje na cyklu dokumentujícím společensko-politické proměny na Ukrajině. Kromě fotografické činnosti, je Adam Tuchliński zakladatelem internetového portálu – eSilos.pl, umožňující bezprostřední spolupráci fotografů s novinovými redakcemi. Je absolventem Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Výstava, kterou připravily FotoMosty
společně s Městskými kiny Uherské Hradiště a Střední školou průmyslovou a hotelovou Uherské Hradiště,
obsahuje 25 černobílých fotografií ve formátu 30x45
cm a 7 barevných portrétů formátu 50x50 cm.
www.adamtuchlinski.com

Britské filmy nahradí kultura z Francie
Druhou polovinu listopadových ARTŮ zahájí Návrat Andreje Zvjaginceva. Jednomu z nejvýraznějších ruských filmů posledních let právě končí distribuční práva, půjde proto o jednu z posledních projekcí v ČR! Celou řadu dalších ruských titulů nabízí také Seminář ruského filmu, konaný už
14.–16. 11. ve Veselí nad Moravou. Po Návratu bude následovat projekce tvorby Ústavu animace a audiovize Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně navazující na vernisáž studentských prací, svérázná oscarová komedie o dospívání Juno a drama Nadine vyprávějící o ženě, která unesla dítě svému
bývalému milenci. Na začátek prosince byl původně plánován tradiční Seminář britského filmu, ten
se ovšem letos s několika důvodů neuskuteční (více viz úvodník na přední straně). Na stejný termín jsme ovšem ve spolupráci s hradišťským střediskem Europe Direct připravili jinou zajímavou
akci - Dny francouzské kinematografie a kultury (3.–7. 12.), v rámci níž si Francii a její obyvatele přestavíme nejen prostřednictvím filmů, ale také výstavou Miška Evena a Alliance française, šansony v podání
Jany Chaloupkové, ochutnávkou tradičních nápojů i pokrmů, povídáním o Francii atd.

Prémie ART: Návrat

Juno

úterý 18. 11.
20.00 hod. (*)

úterý 25. 11.
20.00 hod.

Vozvrashcheniye / Rusko
USA 2007 / 96 min. / od 12
2003 / 105 min. / české titullet / titulky / 65, 75 Kč
ky / na průkazku zdarma
Režie: JASON REITMAN /
Režie: ANDREJ ZVJAGINCEV
Hrají: Ellen Page, Michael
/ Hrají: Vladimir Garin, Ivan
Cera, Jennifer Garner, Jason
Dobronravov, Konstantin
Bateman, J.K. Simmons, AlLavroněnko, Natalja Vdolison Janney, Rainn Wilson,
Návrat je nádhernou ukázkou lyricvinovová, Galina PetrovoOlivia Thirlby ad.
kého filmu a vizuálního umění v té
vá ad.
Komedie o dospívá- Neuvěřitelně živý film, u kterého
nejčistší a nejpřístupnější podobě.
Konec
monopolu!
ní a jeho nečekaných budete trnout i roztávat... Ellen
Udivuje hrubým, neotesaným a
Prvotina Andreje Zvj- úsečným scénářem, který záměrně
nástrahách. Juno (Ellen Page v hlavní roli báječná, souaginceva líčí příběh nic nenapoví, nic neodhalí, většinu
Page) je šestnáctiletá ndtrack správně atmosférický a nad
otce, který se po dese- dedukcí nechá na divákovi, přičemž
středoškolačka, která vším Jason Reitman, který už jednou
tileté nepřítomnosti mu ale absolutně nejde na ruku. Spíse potýká s nečekaným dokázal, že umí nevážně vyprávět o
vážných věcech. Juno má indie duši,
setká se svými dvěma še otevírá prostor famózní lyrizující
těhotenstvím. Otcem
ale nestřílí vám do hlavy hřebíky,
syny a nachází k nim kameře Mikhaila Kričmana, která
dítěte je další teenager
ze kterých bolí hlava ještě týden.
cestu při rybářském svojí povětšinou odtažitou perspekPaulie (Michal Cera),
Moralit málo, hlášek hodně, Juno je
výletu v divoké přírodě tivou a straněním se hlavního děje
kterého ovšem ona
hořká komedie (tentokrát se výjiLadožského jezera. Jde dokonale rytmizuje film, jenž oscilunepovažuje za své- mečně nejedná o protimluv), která
o mimořádné dílo, kte- je mezi deskriptivními celky a strhuho přítele. Chce, aby vám bodne.
ré neskrývá jisté inspi- jícími detaily. Kontrast odosobnělých
všechno skončilo jako
Imf - www.csfd.cz
rační podněty ruské- a kompozičně vybroušených záběrů
špatný sen, ale zjišťuse
subjektivními
perspektivami
ho velikána Andreje
je, že musí začít situTarkovského. Pozoru- dodává filmu citelnou dramatičnost,
aci řešit. Využije pomoci své nejlepší přítelkyně Leah (Olihodné jsou zejména čím víc vypravěč divákovi odpírá, čím
via Thirlby) a uvažuje o Centru pro pomoc ženám, aby jí
výkony obou chlap- cí odvádí pozornost vizuálními přesapomohlo s „rychlým potratem“, jak tomu sama říká. Před
ců - hlavních hrdinů, z hy, tím víc člověk lpí na vyprávěném,
klinikou ale potká svou kamarádku Su-Chin (Valerie Tian),
nichž jeden se ihned tím více si vychutnává lyrické vsuvky,
která odmítá potraty a přesvědčí ji, aby svoje rozhodnutí
po skončení natáčení které korespondují s náladou filmu.
změnila. Juno nakonec spolu s Leah nachází v Penny Saver
utopil při skoku z věže, Marigold - www.csfd.cz
inzerát od Marka a Vanessy Loringových (Jason Bateman,
kterou vlastně film
Jennifer Garner), kteří zoufale touží po dítěti a právě zde
začíná... Štáb pracoval na filmu ve dne v noci, využívaje začíná příběh mladičké dívky Juno a jejího dospívání. Oceněčtyřiadvacetihodinového světla “bílých nocí”, které osvětlu- ní: film získal Oscara za nejlepší scénář a dalších 42 filmových cen.
jí Petrohrad během léta, k přehnaně dlouhým pracovním
dnům. Vypadalo to, jako by film pohltil jejich životy. Režisér
uvádí: “Nikdo si nestěžoval. Ve chvíli, kdy jsme se rozhodli natočit tento film, pochopil jsem, že pokud nenajdu dva
geniální chlapecké herce, pak je celý projekt nesmyslný”.
Výsledkem je, jak Zvjagincev tvrdí, že jsou charaktery obou
chlapců spojením osobností dvou herců stejnou měrou Nizozemí 2007 / 105 min. /
jako scénáře, který měli v ruce. Ačkoli improvizace nebyla od 12 let / titulky / 65, 75 Kč
dovolena, režisér se dušuje, že umožnil svým hercům “volně Režie: ERIK DE BRUYN / Hradýchat” v každém záběru a používat hovorovou mluvu, aby jí: Monique Hendrickx, Riffilmu zajistil autenticitu. “Během natáčení jsem chlapcům ka Lodeizen, Beatriz Batarněkolikrát opakoval: „Nehrajte jako byste byly v Gorki Filmu da, Manou Kersting ad.
(hlavním sovětském filmovém studiu pro děti). Nesnažte se O ženě na útěku před
být milými sovětskými dětmi“. A výsledek? Vytvořili jeden z zákonem a vlastní tou- Dramatický příběh o ženských
nejdokonalejších dětských duetů ve filmové historii. Oceně- hou. Nadine je nezávis- pudech a citech mě na MFF v Karní: Zlatý lev z MFF Benátky, nominace na Zlatý globus ad.
lá, bezdětná, pracovně lových Varech velice oslovil. V hlavúspěšná žena krátce po ní roli exceluje báječná Monique
čtyřicítce, jejímž živo- Hendrickx, která ztvárnila postavu
tem prošla řada mužů. Nadine. Nadine prchá s odcizeným
Nyní je znovu sama a dítětem napříč Evropou a pomocí
její biologické hodiny jejích vzpomínek odkrýváme roušku jejího chování. Až do konce jsem
tikají stále hlasitěji, až
si říkal, že tento film nemá chybu
přehluší zdravý rozum
ovšem v závěru jsem se nedočkal
a přivedou ji k zoufaléžádného emočního vypětí na které
ČR 2008 / 120 min. / vstupmu činu: únosu dítěte.
jsem se tak těšil...
né dobrovolné
Nadine se vydává na
Skunny- www.csfd.cz
Tvorba Ústavu animacestu před zákonem
ce a audiovize Fakula ve vzpomínkách se
ty
multimediálních
vrací k určujícím okamžikům svého života. Citlivý příběh o
komunikací Univerzity
současné generaci profesně úspěšných žen, které se těžce
Tomáše Bati ve Zlíně.
vyrovnávají s nenaplněným mateřstvím natočil jako svůj
Vernisáž obrazové predruhý celovečerní film Erik de Bruyn, jehož debut Divoké
zentace, projekce atemušle mohli diváci vidět i v českých kinech. Režisér pro větliérových cvičení, bakalářských a diplomových prací stu- ší univerzálnost svého psychologického dramatu obsadil
dentů a absolventů Ústavu animace a audiovize, diskusní do titulní role tři herečky, které hrdinku ztělesňují v různém
fórum. Přijďte se podívat na studentské filmy, které vznikají věku i v různých fázích života. Česká předpremiéra filmu Nadine
jen třicet kilometrů od Hradiště a možná budete překvape- se uskutečnila na 43. ročníku MFF Karlovy Vary v rámci sekce: Zaostřeni... (Před projekcí od 17.00 vernisáž výstavy studentů fakulty.)
no na Nizozemí.

Nadine

středa 26. 11.
20.00 hod.

Ústav animace
a audiovize uvádí…

středa 19. 11.
17.30 hod. (*)

Obrazová a audiovizuální prezentace Ústavu animace a audiovize Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vernisáž proběhne ve
středu 19. listopadu od 17 hodin. Od 17.30 hodin pak bude v
kině Hvězdička k vidění audiovizuální tvorba (studentské filmy)
Ústavu animace a audiovize Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín, vstupné na projekci je dobrovolné.

Připravujeme

ARTkino

út. 2.12. 20.00 Anglické jahody
ČR 2008 / Režie: Vladimír Drha
3.12. – 7.12. Dny francouzské kinematografie a filmu
více na speciálních plakátech
út. 9.12. 20.00 Fígle
Polsko 2008 / Režie: Andrzej Jakimowski
st. 10.12. 20.00 René
ČR 2008 / Režie: Helena Třeštíková
po. 15.12. 20.00 Malé oslavy
ČR, SR, Itálie 2008 / Režie: Zdeněk Tyc

Bijásek

st. 3.12.15.30 Madagaskar 2: Útěk do Afriky
USA 2008 / Režie: Eric Darnell, Tom McGrath
ne. 7.12. 15.30 Krtek o Vánocích
ČR 1975 / Režie: Zdeněk Miler
st. 10.12. 15.30 Mikeš o Vánocích
ČR 1973 / Režie: Josef Kluge
ne. 14.12. 14.00 a 16.00 Andělíček Toníček
Malá Scéna SD
ČR 2008 / Divadlo Buchty a loutky

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

DNY FRANCOUZSKÉ
KINEMATOGRAFIE
A KULTURY
KINO HVĚZDA | UHERSKÉ HRADIŠTĚ
3. – 7. 12. 2008
Francouzská kultura, to není jenom Eiffelovka, beaujolais anebo Fantomas. Jaké jsou odlišnosti a
prolnutí s našimi zvyky nebo českou povahou? Jak se slaví advent po francouzsku a proč nechtějí
Francouzi vůbec mluvit anglicky?
Nahlédněte společně s námi do světa filmů i života v této zemi – v malou „ochutnávku“ francouzské
kultury i gastronomie se v Uh. Hradišti promění první prosincový týden, který můžete strávit společně s Městskými kiny Uh. Hradiště a centrem Europe Direct Uh. Hradiště.

• TÝDEN FRANCOUZSKÝCH FILMŮ
• ŠANSONY V PODÁNÍ JANY CHALOUPKOVÉ
• DOPROVODNÉ VÝSTAVY: MIŠKO EVENO – obrázky z Bretaně, fotografie ALLIANCE FRANÇAISE BRNO
• DEGUSTACE FRANCOUZSKÉHO JÍDLA A PITÍ (sýry, fondue, tradiční mořská polévka boullabaise,
pravý Tarte tatin - jablkový koláč pečený vzhůru nohama, francouzské bagety, croissanty, čokoládové lanýže truffes, francouzské sušenky a samozřejmě několik druhů mladého vína beaujolais)
• BRETOŇSKÁ HRA „PALET BRETON“
• SLOSOVÁNÍ VÝHERCŮ SOUTĚŽE O PŮLROČNÍ KURZ FRANCOUZŠTINY (Alliance française Brno), DVD a knihu
s tematikou Francie
• PREZENTACE ALLIANCE FRANÇAISE BRNO – centra francouzského jazyka a kultury (osobní účast ředitele AF
Brno - Cyril Delalande)
• POVÍDÁNÍ O FRANCII, JAK JI ZNÁME I NEZNÁME – do světa francouzských zvyků nás uvede
významná česká spisovatelka, překladatelka, literární a výtvarná teoretička a japanistka
Věra Linhartová společně se synem Filipem
Dny francouzské kultury v Uh. Hradišti se uskuteční u příležitosti francouzského předsednictví v Radě
Evropské unie (červen – prosinec 2008).
Pořádají: Městská kina Uh.Hradiště / Europe Direct UH
Spolupracují: Alliance française Brno / Institut Francaise Prague / Francouzský klub ve Zlíně / Europa
Cinemas
Naši partneři: Cheesy – obchod nejen se sýrem, Uh. Hradiště / Vinotéka U Svatého Vavřinca, Ostrožská
Nová Ves / Střední škola průmyslová a hotelová Uh. Hradiště / Svoboda a Březík - pečivo, s. r. o.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Modlitba pro Kateřinu Trainspotting
Horovitzovou
čtvrtek 27. 11.
16.00 hod., kino
+ KF: Sousto
Mír
+ GEN: Arnošt Lustig
+ host: Arnošt Lustig
čtvrtek 20. 11.
16.00 hod.

ČR 1965 / na průkazku zdarma, 50 Kč
Režie: ANTONÍN MOSKALYK
/ Scénář: Arnošt Lustig /
Kamera: Jiří Kadanka / Hudba: Luboš Fišer / Hrají: Jiří
Adamíra, Lenka Fišerová,
Miloš Nedbal, Čestmír Řanda st., Ilja Prachař, Felix le
Breux, Vladimír Ráž, ad.
Dramatický
příběh
skupiny
židovských
občanů, kteří za války v Itálii upadli do Tady jsem narazil. Podceňoval jsem
rukou nacistů, podle kvalitu televizního filmu podle
knihy Arnošta Lustiga. předlohy Arnošta Lustiga. Měl bych
Modlitba pro Kateřinu se omluvit, protože snímek Antonína
Horovitzovou je příběh Moskalyka je úžasný film, plný mraz roku 1943. Krásná zivých momentů, skvělých českých
Kateřina (Lenka Fišero- herců a prokazuje jak jednoduše a
vá), které hrozí smrt v při tom lehce lze natočit úžasný film.
koncentračním táboře, Lenka Fišerová a Jiří Adamíra excese náhodou dostane lují v tomto snímku, který chvílemi
do skupiny bohatých nechává atmosféru Spalovače mrtŽidů, a tak jí svitně vol daleko za sebou. Rozhovor Lenky
Fišerové s mužem, který se stará o
naděje na záchranu.
sušírnu vlasů a jeho pozdější modlitNacisté však s „nižší
ba pro tu naivní dívenku jsou nejrasou“ hrají zákeřnou
mrazivější okamžiky posledních let.
hru, v níž chtějí získat
veškeré finance z je- Djkoma - www.tiscali.cz
jích bankovních kont...
Novela, která vznikla roku 1966, byla nominována na řadu
cen a roku 1974 jednu získala: prestižní cena B‘nai B‘rith
Book Award. Televizní film režiséra Antonína Moskalyka získal Cenu
mezinárodní kritiky na festivalu Prix Italia a Hlavní cenu na festivalu
v Monte Carlu. Jako bonus uvádíme studentský snímek Jana
Němce s názvem Sousto (1960) a portrét spisovatele z cyklu Galerie elit národa. Projekci uvede spisovatel Arnošt Lustig!

Velká Británie 1996 / 94
min. / titulky / na průkazku
zdarma
Režie: DANNY BOYLE / Scénář: Irvine Welsh, John
Hodge / Kamera: Brian
Tufano / Hrají: Ewan McGre- Vynikající film, prošpikovaný řadou
gor, Ewen Bremner, Jon- více či méně humorných scének a
momentek. Ewan McGregor odvedl
ny Lee Miller, Kevin Mcvýbornou práci, stejně jako Ewan
Kidd, Robert Carlyle, Kelly
Bremner a Jonny Lee Miller. NaprosMacdonald ad.
to excelentní však je Robert Carlyle.
Temný příběh o droTen je znám i z řady jiných filmů, role
gách, kamarádství a Begbieho je ale snad jeho životní.
zradě v britské černé Danny Boyle si tímto filmem nasadil
komedii. Snímek tvůr- laťku proklatě, ale opravdu proklatě
čího tria, skládajícího vysoko a už se jí nikdy ani nepřibse z režiséra Dannyho lížil. Skvělý dojem umocňují i dobře
Boylea, scénáristy Joh- zvolené písně.
na Hodge a producen- Radyo- www.tiscali.cz
ta Andrewa MacDonalda, si získal ještě větší celosvětovou popularitu než předchozí Mělký hrob. Ve vyprávění hlavního „hrdiny“, asociálního mladíka Rentona, se odkrývá bizarní svět revolty proti
současné konzumní společnosti. Renton a jeho skotští přátelé jsou totiž narkomané, jejichž jedinou starostí je sehnat
další dávku. Jenže „skutečný život“ smutné protagonisty
„semele“ a změní. Někteří nepřežijí, z jiných - jako například
právě z Rentona - se stanou „normální“ lidé. Epizodické
vyprávění vytváří zvláštní mozaiku, z níž se velmi působivě
vynořuje pochmurný obraz jedné „ztracené“ generace. Snímek těží z tradic britského civilismu a dokumetárních filmů se sociální tématikou, ale zároveň je radikálně inovuje
pomocí surrealistických hříček, černého humoru, dynamické kamery, střihu a charakterizace hlavních postav. Režisér
Boyle svým pozorováním světa z nevšedního (a generačně vypjatého) úhlu opět provokuje měšťáckou společnost.
Svým filmem jako hozenou soubojovou rukavicí políčkuje
standardní středostavovskou morálku a tradiční hodnoty.
Zároveň si postupně získává u nejmladšího publika přívlastek kultovního režiséra (důležitou roli v tomto procesu hraje hudební složka filmu, obsazená právě kultovními jmény
anglosaské scény 80. a 90. let).

Arnošt Lustig

Antonín Moskalyk

(* 21. 12. 1926)
Arnošt Lustig se
narodil v Praze Libni.
Učil se v kožešnické,
rukavičkářské dílně.
Rasové zákony ho z
ní vyhnaly podobně
jako sestru i rodiče z
občanské společnosti.
V listopadu 1942 byl
s matkou a sestrou
transportován do
ghetta Terezín. Otec je následoval v dubnu 1943. Šestnáctiletý Lustig pracoval na úklidu ulic a při stavebních
pracích, kde se mj. seznámil s Jiřím a Hugem Popperovými,
jejichž bratr Ota Popper–Pavel se mu po válce spolu s
prozaikem a filmovým scenáristou Ludvíkem Aškenazym
stal největším kamarádem. To už měl za sebou zkušenost
z Osvětimi, kam byl transportován 28. září 1944. Otec tam
zahynul, sestra s matkou byla odvezeny do Mauthausenu,
odkud se vrátily. Lustig byl z Osvětimi poslán do Buchenwaldu, Aussenlager Meuslowitz bei Leipzig. Odtud uprchl
na jaře 1945 a 7. května se ocitl v bojující Praze. Vystudoval Vysokou školu politických a sociálních nauk, mj. s
budoucím filozofem Karlem Kosíkem nebo scenáristou
filmu Obchod na korze Laco Grosmanem. Nastoupil do Čs.
rozhlasu. V letech 1948–1949 se jako novinář zúčastnil první židovsko–arabské války. V červenci 1949 se tam oženil s
Věrou Weislitzovou, ostravskou rodačkou, která odešla do
Izraele jako příslušnice vojenské židovské brigády cvičené
pod velením Antonína Sochora u Olomouce. První knihy
povídek Noc a naděje a Démanty noci vyšly ve stejném roce
1958. Třetí soubor Ulice ztracených bratří pak 1959. Velký ohlas
získaly novely Dita Saxová (1962) a Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (1964). Po úspěchu povídek a novel natočili Zbyněk
Brynych film Transport z ráje (1962), Jan Němec Démanty
noci (1964), Antonín Moskalyk potom snímky Modlitba pro
Kateřinu Horovitzovou (1965) a Dita Saxová (1967). Pražské jaro
přivítal Lustig jako naději spravedlivější společnosti. Srpen
1968 ho zastihl i s rodinou na dovolené v Itálii. Rozhodli se
zůstat v exilu. Za nedovolené opuštění dostal v nepřítomnosti tři a půl roku vězení, žena dva a půl a syn jeden a půl,
dcera ještě nepodléhala zákonům. Po krátkých pobytech v
Izraeli a v Jugoslávii, kde pracoval na scénáři filmu Soutěska
o J. B. Titovi, se rodina dostala do USA. Od roku 1972
do podzimu 2004 vyučoval Lustig tvůrčí psaní a dějiny
filmu. Stal se řádným profesorem Americké univerzity ve
Washingtonu a profesorem honoris causa řady dalších. I
v jiném jazykovém a politickém prostředí pokračoval v
literární tvorbě. Za anglickou podobu Modlitby pro Kateřinu
Horovitzovou byl navržen na americkou Národní knižní cenu,
ale nemohl ji dostat, protože ještě nebyl občanem USA.
Lustig patří k nejvýznamnějším českým spisovatelům,
kteří dokázali oslovit celý svět. V posledních letech napsal
mj. s Františkem Cingerem knihu rozhovorů 3x18. Vydal
také Okamžiky, Arnošt Lustig vzpomíná na Otu Pavla (2004). Spisy
Arnošta Lustiga převzalo po nakladatelství Hynek nakladatelství Mladá fronta a vydalo novelu Lea (2005).

(* 11. 11. 1930, † 27. 1. 2006)
Narodil se na Zakarpatské Ukrajině, po
matce měl maďarské předky, dětství
strávil na jižní Moravě.
Vystudoval gymnázium, zároveň hrál
divadlo jako ochotník,
jeho pokus dostat se
na DAMU však nebyl
úspěšný, načež začal
pracovat jako pomocný dělník, v roce 1952 začal hrát divadlo v Bratislavě. Režii na DAMU vystudoval v letech 1953–
1958, načež začal pracovat jako televizní režisér. Počet
jeho filmových a televizních prací se pohybuje kolem 500
snímků, vynikl především svými pracemi z doby druhé
světové války nebo naopak citlivě natočenými příběhy ze
současnosti, u některých svých filmů se podílel na scénáři.
Proslul mimo jiné tím, že do svých filmů prosazoval
mladé a neokoukané tváře, v 60. letech to byla například
Dana Syslová, později objevil pro film Libuši Šafránkovou,
počátkem 80. let dal pak příležitost začínajícím hvězdám
typu Jana Čenského nebo Lukáše Vaculíka, v poslední
době bylo objevné také obsazení brněnskými herci do
široce oblíbeného seriálu Četnické humoresky. Kromě toho
Antonín Moskalyk natáčel i v zahraničí (Belgie) a režíroval
v několika divadlech. Svůj první film Chléb a písně realizoval pro televizi v roce 1961, prvním známějším filmem
byla dnes již zapomenutá komedie Délka polibku devadesát
(1965). V témže roce natočil pro televizi Modlitbu pro Kateřinu
Horowitzovou (1965) podle předlohy Arnošta Lustiga; tento
film získal Cenu kritiky na mezinárodním televizním festivalu v Itálii a Zlatou nymfu na festivalu v Monte Carlu. Také
další televizní film Konec velké epochy (1966), pojednávající o
hrozbě válečného konfliktu, dosáhl úspěchu a opět získal
Cenu kritiky na mezinárodním televizním festivalu. Svým
dalším celovečerním filmem Dita Saxová (1967) se Moskalyk
vrátil k předlohám A. Lustiga a toto válečné drama bylo
oceněno Zlatou mušlí na mezinárodním filmovém festivalu v San Sebastianu. V první polovině 70. let Moskalyk
úzce spolupracoval s belgickou televizí a v Bruselu natočil
několik televizních inscenací. Mezitím natočil dvoudílnou
adaptaci Babičky (1971), pro niž objevil mladou Libuši Šafránkovou. Z další televizní tvorby té doby stojí za zmínku
Klícka (1971) nebo Pozdní léto (1974), zajímavé psychologické
příběhy ze současné rodiny za účasti předních herců. Po
několika letech pak Moskalyk znovu točil na Barrandově a
výsledkem byla úspěšná pohádka Třetí princ (1982). Po delší
době se pak režisér vrátil k tématice dramatického osudu
jednotlivce v kontextu druhé světové války – film Kukačka
v temném lese (1984) patřil k mimořádně kvalitním snímkům
své doby. Jeho další tvorba je ve znamení úspěšných
kriminalistických seriálů, které paradoxně těží z faktu, že
nejsou ze současnosti – Panoptikum města pražského (1987),
Dobrodružství kriminalistiky (1992) a nakonec pak několik sérií
Četnických humoresek (2000, 2003, 2006). Antonín Moskalyk
zemřel v Masarykově onkologickém ústavu v Brně 27.
ledna 2006 ve věku 75 let.

