
Repo: Genetická opera!
USA 2008 / 98 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
Režie: DARREN LYNN BOUSMAN / Hrají: Paris Hilton, Alexa Vega ad.
Repo je speciální dáreček od režiséra „SAW série“ Darrena 
Lynna Bousmana. Film, který je tak „jiný“, že ho ani k niče-
mu nemůžete přirovnat. Pokud milujete muzikály, můžeme 
zaručit, že Repo lehce zapadne mezi vaše nejoblíbeněj-
ší filmy. Pro všechny ostatní je to rozhodně ojedinělý sní-
mek, který vám přinese novou zkušenost. A to se posled-
ní dobou v kinematografii moc často nestává. V nedaleké 
budoucnosti ničí smrtící epidemie lidské orgány. Vědci 
začínají masivní orgánovou sklizeň. Biotechnický magnát 
přijde s nápadem splátek, když však někdo nezaplatí jen 
jednu jedinou, přijde Repoman a svůj orgán si vezme zpět. 
Ve filmu můžete vidět a slyšet nejprodávanější sopranistku 
všech dob Sarah Brightman nebo Ogre – zpěváka legen-
dární industriální kapely Skinny Puppy a také Joan Jett. 
Kromě nich obsahuje soundtrack Repo např. tyto umělce: 
Stephen Perkins (Jane´s Addiction, Porno for Pyros), Clown 
(Slipknot), Ray Luzier (Korn, Army of Anyone), Brian Young 
(David Lee Roth Band), Richard Fortus (Guns n´Roses), Son-
ny Moore (From First to Last), David J (Bauhaus, Love and 
Rockets) ad.

Best of 2008:
Mamma Mia!
USA, Velká Británie 2008 / 108 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: PHYLLIDA LLOYD / Hrají: Meryl Streep, Colin Firth  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.

Nestyda
ČR 2008 / 88 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč
Režie: JAN HŘEBEJK / Hrají: Jiří Macháček, Pavel Liška ad.
Komedie podle bestselleru Michala Viewegha s Jiřím 
Macháčkem v hlavní roli. Oskar (Jiří Macháček) by měl být 
podle všech předpokladů šťastný. Jako milovaný manžel, 
starostlivý otec a populární moderátor televizní předpo-
vědi počasí drží v ruce všechny trumfy úspěšného muže 
v nejlepších letech. Kde je problém? Oskar začíná ztrácet 
hlavu. Hnán neurotickým strachem, že mu život bez oprav-
dové lásky utíká mezi prsty, opouští svoji ženu kvůli mladé 
milence s dokonale plnou postavou a úplně prázdnou hla-
vou. Je snad tohle láska? Na cestě z extrému do extrému 
se pak Oskar zaplétá se slavnou zpěvačkou Norou (Emília 
Vášáryová), která je sice krásná, inteligentní a jemná, leč 
poněkud v nejlepších letech. Oskar je opilý svobodou a 
jeho život se mění v divokou jízdu ztřeštěných situací. 

Kozí příběh  
– Pověsti staré Prahy

ČR 2008 / 80 min. / přístupný / animovaný / 75 Kč
Režie: JAN TOMÁNEK / Hlas: Matěj Hádek, Jiří Lábus, 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.
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Malé oslavy
SR 2008 / 96 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč  
Režie: ZDENĚK TYC / Hrají: Tereza Nvotová, Anna Šišková, Bolek Polívka, 
Ági Gubíková ad.
Každý je někdy ztracený. Příběh o vztahu mezi matkou a 
dcerou v rytmu salsy, která je prý stejně dobrá jako sex. 
Annu Šiškovou a Boleslava Polívku doplňuje talentovaná 
mladá herečka a začínající režisérka Tereza Nvotová. Filmo-
vý vztah matky a dcery je o to opravdovější a intenzivnější, 
že ho v Malých oslavách ztvárnily skutečná matka s dcerou. 
Tereza Nvotová je dcerou Anny Šiškové na plátně i v reál-
ném životě. Dospívání a ztracené nevinnosti nás přesvědčí, 
že za krutostí světa se skrývá radost pronikající všemi smě-
ry jako světlo.

Muzikál ze střední 3:  
Maturitní ročník 
USA 2008 / 100 min. / dabing / přístupný / 80 Kč
Režie: KENNY ORTEGA / Hrají: Zac Efron, Vanessa Anne Hudgens, Ashley 
Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu, Matt Prokop, Justin Martin ad.
Film nám ukazuje studentské „mazáky“ Troye a Gabriellu 
v okamžiku, kdy se vyrovnávají s faktem, že se jejich cesty 
rozejdou, protože každý z nich směřuje na jinou univerzi-
tu. S ostatními spolužáky se rozhodnou, že nastudují pro-
pracovaný muzikál, ve kterém se pokusí zobrazit všechny 
své dosavadní zkušenosti, své touhy a zároveň obavy ze 
změn, jež budoucnost přináší. Se skvělou muzikou a úžas-
nými tanečními čísly, která maximálně využijí potenciál vel-
kého formátu filmového plátna, bude tento film pro mla-
dé publikum skvělou zábavou s elektrizující energií. Třetí 
film navazují na mimořádně populární dílo příznivě přijaté 
nejen diváky, ale i kritiky. Film má na svém kontě dvě ceny Emmy, 
DGA Award (Directors Guild of America), cenu prestižního hudebního 
časopisu Billboard a byl nominován na Americké hudební ceny.

Ženy 
USA 2008 / 114 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč  
Režie: DIANE ENGLISH / Hrají: Meg Ryan, Annette Bening, Eva Mendes, 
Debra Messing, Jada Pinkett Smith, Bette Midler ad.
Komedie, ve které se dozvíte, po čem ženy doopravdy 
touží. Co vznikne, když se sejdou hvězdné herečky v čele 
s Meg Ryan a Annette Bening, schopná scenáristka, režisé-
rka a producentka v jedné osobě Diane English a klasic-
ký příběh o skupince kamarádek z New Yorku? Odpovědí 
jsou Ženy, vtipná a jiskřící komedie o současných ženách a 
síle ženského přátelství. Mary (Meg Ryan) má ideální život: 
krásný dům, rozkošná dcera, úspěšný manžel a částečný 
úvazek návrhářky v oděvní firmě. A navíc se může spoleh-
nout na své úžasné kamarádky, především na nejlepší pří-
telkyni Sylvii (Annette Bening). Tato žena s velkým šmrn-
cem a ostrým humorem je šťastně svobodná a navíc právě 
povýšila na šéfredaktorku uznávaného ženského časopisu 
Cachet. Do jejich věrné trojky patří ještě Edie (Debra Mes-
sing), výstřední žena, která dělá matku kamarádkám i své-
mu stále se rozrůstajícímu potomstvu. Dále je zde humoris-
tická esejistka Alex (Jada Pinkett Smith), okouzlující lady se 

zvláštním darem říkat lidem věci, které rozhodně nechtějí 
slyšet. Ideální život je ale málokdy věčný. K jeho zruinování 
stačí často úplná prkotina...

Stmívání
USA 2008 / 122 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: CATHERINE HARDWICK / Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Tay-
lor Lautner, Sarah Clarke, Peter Facinelli ad.
Bella byla vždy trochu jiná. Když se její máma znovu vdala, Bel-
la se rozhodla sblížit se svým otcem a nastěhovala se k němu 
do malého deštivého městečka Forks bez toho, aniž by čekala, 
že se její život změní. Na první hodině v nové škole si k ní při-
sedne tajemný a okouzlující Edward Cullen, kluk, který je jiný 
než všichni, které doteď potkala. Ve škole se o něm šíří zvláštní 
zvěsti, stejně tak o jeho sourozencích, se kterými vždy sedává 
osamocený u jednoho stolu ve školní jídelně. I navzdory varo-
vání kamarádů Bellu Edward neskutečně přitahuje, zdají se jí o 
něm sny. Postupně začne mít však podezření, že Edward není 
úplně obyčejný kluk...

Sobík Niko
Finsko, Dánsko, Německo 2008 / 75 min. / přístupný / animovaný / 
dabing / 75 Kč
Režie: MICHAEL HEGNER / Hrají: Niko.
Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o malém 
sobíkovi Nikovi. Niko věří, že otec, kterého nikdy nepoznal, 
je jedním ze světoznámé letky Santa Klause. Jeho největším 
snem je naučit se létat stejně dobře jako jeho otec. Dospě-
lí z Nikova stáda však nemají pro sobíkův talent nejmenší 
pochopení a děti se mu smějí. Vlastně vůbec nikdo nevěří, 
že jeho otec je mezinárodní hvězda. Jediný, kdo ho podpo-
ruje a věří mu, je neohrabaná veverka jménem Julius. Přes 
přísné zákazy stáda se Niko rozhodne nacvičovat svůj let 
na kopci, na němž hrozí útok hladových vlků. Při jeho smů-
le ho samozřejmě vlci zbystří a celé stádo se musí vydat hle-
dat nový úkryt. Niko se cítí provinile, a proto opustí stádo, 
svou matku i kamarádku Sagu a společně s Juliem se vydá 
na dalekou cestu za svým otcem…

Sestra
ČR 2008 / 65 min. / od 15 let / 70 Kč 
Režie: VÍT PANCÍŘ / Hrají: Jakub Zich, Verica Nedeska ad.
Debut režiséra Víta Pancíře vznikl podle jednoho z nej-
důležitějších románů současné české moderní literatury 
od Jáchyma Topola. Hlavní hrdina Potok pracuje v malém 
divadle jako výtvarník. Je mu kolem třicítky a jeho život 
se neubírá v podstatě žádným směrem. Svoje okolí i sám 
sebe pozoruje s opovržením. Jeho bezcílný život se změní 
teprve v momentě, kdy potká Černou. Zamilovaná dvojice 
uniká z města. Nevyhnutelně však znovu naráží na lidskou 
vypočítavost, mělkost a nevkus. Potok se propadá do dří-
vější skepse, která vede až k totálnímu rozpadu jejich vzta-
hu. Černá ho opouští a zoufalý Potok pomalu dochází ke 
smířlivějšímu postoji ke světu, kde už ale není místo pro 
velkou lásku a temnou romantiku. Hudbu k filmu má na 
svědomí bratr Filip Topol. Nejen generační spřízněnost, ale 
jak říká Jáchym Topol i určité „zvichřené vnímání“ Víta Pan-
cíře stojí za vznikem svébytného filmového díla, které přijí-
má jak autor předlohy, tak autor hudební složky Filip Topol.

Naše tipy 
Sestra
pátek 26. 12. - úterý 30. 12.
Film dle románu Jáchyma Topola s hudbou Psích vojáků. 

Sobík Niko 
sobota 27.12.- neděle 28.12.
Dobrodružná animovaná podívaná pro celou rodinu. 

Silvestrovské zimní kino
středa 31. 12. 15.30 - 17.00
Pásmo filmů pro celou rodinu, svařák, hudba, Steelinka …

T

16. út 17.30 Hlídač č. 47 – ČR 2008 / 108 min. / od 15 let / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Malé oslavy – SR 2008 / 96 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

20.00 Strach(y) ze tmy – Francie 2007 / 85 min. / titulky / přístupný / 45, 55 Kč / Hvězdička ART

17.st 15.30 Artur a Minimojové – USA, Francie 2006 / 102 min. / animovaný / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Hlídač č. 47 – ČR 2008 / 108 min. / od 15 let / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Sedmé nebe – SRN 2008 / 100 min. / titulky / 50, 60 Kč ART

20.00 Malé oslavy – SR 2008 / 96 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč  / Hvězdička

18. čt 16.00 Kabinet dr. Caligariho + živý hud. doprovod: Dva – Německo 1920 / 71 min. / na průkaz zdarma, 60 Kč ZF

18.00 Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník – USA 2008 / 100 min. / dabing / přístupný / 80 Kč

20.00 Ženy – USA 2008 / 114 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč

19. pá 17.00 Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník – USA 2008 / 100 min. / dabing / přístupný / 80 Kč

18.45 Ženy – USA 2008 / 114 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč

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

20. so 17.00 Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník – USA 2008 / 100 min. / dabing / přístupný / 80 Kč

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

20.30 Ženy – USA 2008 / 114 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč 

21. ne 14.30 Výzdoba kina zimními motivy – Kreslení a vystřihování vánočních motivů a jejich nástřik na vitríny kina Malovásek

15.30 Hvězda Betlémská – ČR 1970 – 1977 / 62 min. / 25, 35 Kč Bijásek

17.00 Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník – USA 2008 / 100 min. / dabing / přístupný / 80 Kč

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

20.30 Ženy – USA 2008 / 114 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč 

22. po nehrajeme
23. út 15.30 Hvězda betlémská pokračuje – ČR 1970 – 1977 / 67 min. / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník – USA 2008 / 100 min. / dabing / přístupný / 80 Kč

20.00 Ženy – USA 2008 / 114 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč

20.00 Ivetka a hora – ČR 2008 / 84 min. / dokumentární / 50, 60 Kč / Hvězdička ART

24.-25. nehrajeme
26. čt 17.00 Nestyda – ČR 2008 / 88 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč

19.00 Sestra – ČR 2008 / 65 min. / od 15 let / 60, 70 Kč ART

20.15 Stmívání – USA 2008 / 122 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

27. pá 16.00 Sobík Niko – Finsko, Dánsko, Německo 2008 / 75 min. / přístupný / animovaný / dabing / 65 Kč

17.30 Sestra – ČR 2008 / 65 min. / od 15 let / 70 Kč

19.00 Nestyda – ČR 2008 / 88 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč

20.30 Stmívání – USA 2008 / 122 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

28. ne 15.30 Sobík Niko – Finsko, Dánsko, Německo 2008 / 75 min. / přístupný / animovaný / dabing / 55, 65 Kč Bijásek

17.00 Nestyda – ČR 2008 / 88 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč

18.30 Stmívání – USA 2008 / 122 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 

20.30 Sestra – ČR 2008 / 65 min. / od 15 let / 60, 70 Kč ART

29. po 17.00 Kozí příběh – Pověsti staré Prahy – ČR 2008 / 80 min. / přístupný / animovaný / 75 Kč

18.30 Sestra – ČR 2008 / 65 min. / od 15 let / 70 Kč 

20.00 Repo: Genetická opera! – USA 2008 / 98 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč

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

18.00 Repo: Genetická opera! – USA 2008 / 98 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč 

20.00 Sestra – ČR 2008 / 65 min. / od 15 let / 70 Kč

31. st 14.30 Silvestrovský Malovásek + vláček Steelinka – Výroba papírových masek a klobouků / u Slovácké búdy Malovásek

15.30 Silvestrovské zimní kino – zdarma / Smetanovy Sady (u Slovácké búdy) Bijásek

17.00 Prémie ART i ZF: Simpsonovi ve filmu – USA 2007 / 85 min. / příst. / na průkaz ZF i ART (rok 2008 i 2009) zdarma, 30 Kč 

19.00 Repo: Genetická opera! – USA 2008 / 98 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč

1. čt nehrajeme
2. pá 17.00 Sněženky a machři po 25 letech – ČR 2008 / 104 min. / přístupný / 85 Kč

19.00 Sněženky a machři po 25 letech –ČR 2008 / 104 min. / přístupný / 85 Kč

21.00 Rallye smrti – USA 2008 / 105 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

3. so 17.30 Sněženky a machři po 25 letech – ČR 2008 / 104 min. / přístupný / 85 Kč

Filmové premiéry a novinky



Prémie ART + ZF: 
Simpsonovi ve filmu
středa 31. 12. 
17.00 hod.
The Simpsons Movie / USA 
2007 / 85 min. / animovaný / 
přístupný / dabing / ŠÚ / na 
průkazky ZF i ART (rok 2008 
i 2009) zdarma, 30 Kč
Režie: DAVID SILVERMAN / 
V českém znění: Jiří Lábus, 
Martin Dejdar, Helena 
Štichová ad.
Jeden z nejúspěšněj-
ších televizních seriá-
lů se konečně dočkal 
prvního celovečerního 
filmového zpracování. Populární rodinka Simpsonových 
ze Springfieldu bude tentokrát čelit globálním výzvám a 
Homer provede nejhorší věc svého života. Na filmu pracu-
jí stejní tvůrci jako na televizním seriálu a tak se fanoušci 
dočkají většiny svých oblíbených postav. Zápletku však tají 
do poslední chvíle. Seriál, který již několik let úspěšně uvá-
dí i Česká televize, si u diváků vydobyl výlučnou pozici pře-
devším díky kombinaci černého a situačního humoru. Ten 
samozřejmě ve filmu nebude chybět a už první zveřejně-
né záběry vyvolaly lehkou kontroverzi. Zejména ten, kde je 
Bart poprvé za svou kariéru nahý. Snahou tvůrců je k filmu 
přitáhnout i ty diváky, kteří se zatím s fenoménem Simpso-
nových příliš nesetkali a zároveň uspokojit věrné fanoušky a 
překvapit sami sebe. Ve vedlejších rolích se objeví i některé 
filmové hvězdy a skutečné postavy americké historie. Tvůr-
ci také odhalili, že se i ve Springfieldu začnou řešit problé-
my jako znečišťování ovzduší, ekologická krize a současná 
americká politika. Práce na filmu začali již v roce 2001, ale 
od té doby se několikrát velmi radikálně proměnil scénář. 
I díky mimořádnému zázemí, kterého se tvůrcům dostalo 
od společnosti Twentieth Century Fox, je film natočený v 
širokoúhlém formátu a s větší paletou barev, než jakou má 
televizní seriál. Film nadabovali stejní herci jako seriál a tak 
se čeští diváci mohou těšit na výborné výkony Martina Dej-
dara, Jiřího Lábuse a dalších. Simpsonovi ve filmu jsou jed-
ním z nejočekávanějších projektů letošního léta a to hlavně 
díky neokázalé komice, která už skoro dvě desítky let baví 
milióny diváků na celém světě. Kupte si novou průkazku ART na 
rok 2009 a máte to zadarmo! A spoustu výhod celý rok k tomu. Samo-
zřejmě můžete uúplatnit také letošní dosluhující průkazky ART nebo 
průkazky Zlatého fondu kinematografie.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Strach(y) ze tmy 
úterý 16. 12. 
20.00 hod. (*)
Peur(s) du noir / Francie 
2007 / 85 min. / titulky / pří-
stupný / 45, 55 Kč
Režie: BLUTCH, CHARLES 
BURNS, MARIE CAILLOU, 
PIERRE DI SCIULLO, LOREN-
ZO MATTOTTI, RICHARD 
MCGUIRE / Scénář: Blutch, 
Charles Burns, Romain 
Slocombe, Pierre di Sciul-
lo, Jerry Kramsky, Richard 
McGuire, Michel Pirus / 
Hudba: René Aubry ad.
Pavoučí nohy kloužou 
po nahé pokožce… 
Nevysvětlitelné noční 
zvuky v tmavé ložni-
ci… Obrovský prázd-
ný dům, kde cítíte něčí 
přítomnost… Injekční 
stříkačka, která se přibližuje víc a víc… Mrtvé něco uvěz-
něné v láhvi formaldehydu… Obrovský štěkající pes, který 
cení zuby a zírá na vás… Je tolik strašidelných okamžiků, 
které každý z nás tu a tam zažije – stejně jako tvůrci této 
cesty přímo do nitra strachu. Šest ze současných nejlepších 
francouzských výtvarníků a animátorů vdechlo... Je tolik 
strašidelných okamžiků, které každý z nás tu a tam zažije 

– stejně jako tvůrci této cesty přímo do nitra strachu. Šest ze 
současných nejlepších francouzských výtvarníků a animá-
torů vdechlo život svým nočním můrám, které vypodobňu-
jí v ostrém kontrastu černé a bílé. Jejich propletené příběhy 
tvoří dohromady dílo, jaké jste ještě neviděli, dílo, ve kte-
rém ožívají fóbie, hnus a noční můry, dílo, které probouzí 
strach v jeho nejniternější podobě.

Sedmé nebe 
středa 17. 12. 
20.00 hod.
Wolke Neun /SRN 2008 / 
100 min. / titulky / 50, 60 Kč
Režie: Andreas Dresen / 
Scénář: Laila Stieler, Andre-
as Dresen / Kamera: Micha-
el Hammon / Hrají: Horst 
Rehberg, Ursula Werner, 
Horst Westphal ad.
Láska kvete v každém 
věku. Devětašedesá-
tiletá Inge se vášnivě 
zamiluje do 76letého 
Karla. Jako mladá hol-
ka se oddává svým 
citům, až nakonec po 
30 letech manželství 
opouští svého muže 
Wernera. Ve svém nej-
novějším snímku se 
Andreas Dresen pokou-
ší prolomit společen-
ské tabu: láska a sex v 
pozdním věku. Úspěš-
ný režisér („Láska na 
grilu“, „Léto v Berlíně“) 
ukazuje tělesnou lásku mezi starými lidmi úplně, upřím-
ně a v bolestně krásných záběrech. Distancovaná kamera 
umožňuje divákovi podílet se na realitě, která v obecném 
povědomí zatím nenacházela místo. Dresenův snímek je 
plný respektu ke svému tématu a často se obejde beze slov. 
Za svou autenticitu vděčí jednak vynikajícím hereckým 
výkonům (Horst Rehberg, Horst Westphal a Ursula Werner), 
také však Dresenově osvědčené metodě, kdy řadu dialogů 
dotváří spolu s herci až během natáčení. Na letošním festivalu 
v Cannes snímek sklidil dlouhý aplaus a získal cenu „Coup de Coeur“.

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

Výstavy

Průkazky do nové sezóny ARTu jsou již v prodeji
Rok 2009 už klepe na dveře a s ním i nová sezóna našeho filmového klubu ART. Nové průkazky nabízíme opět v měsíč-
ním předstihu, a to proto, aby ti rychlejší z vás mohli využít jejich prodloužené platnosti - už od prosince 2008. Mezi 
výhodami najdete opět slevu 10 Kč na všechny projekce a prémiové filmy zcela zdarma, slevy na našich chystaných 
přehlídkách a seminářích (dubnový Seminář archivního filmu, prosincový Seminář britského filmu ad.) a také zdarma 
průkazku Asociace českých filmových klubů, která v roce 2009 nabízí slevy na několika desítkách filmových akcí v České 
republice i zahraničí. S průkazkou ARTu si navíc můžete na pokladně vyzvednout také zdarma průkazku Zlatého fondu, 
která vám zpřístupní zdarma čtvrteční projekce filmů ze Zlatého fondu kinematografie. Cena průkazky zůstává 120 Kč, 
takže neváhejte …  

Tříkrálový koncert 
– tentokrát po hor-
ňácku (Ohlédnutí 
za rokem 2008) 
4. 1. 2009 v 18.00 I kino Hvězda  
předprodej 140 Kč, na místě160 Kč
Tematický bilancující pořad s horňáckou cimbálovou 
muzikou Petra Mičky, s jubilanty Martinem Hrbáčem, 
Břeťou Rychlíkem a jejich hosty. Od v 16.30 hod. ve foyeru 
kina Hvězda Tříkrálový přípitek + Vernisáž kolektivní fotogra-
fické výstavy Ohlédnutí 2008.

Předprodej: UH - kino Hvězda, Portal, MIC, Record Music, 
UB – Panský dům, VNM – kino Morava.

Filmové premiéry
2. 1. - 11. 1. Sněženky a machři po 25 letech 

ČR 2008 / Režie: VIKTOR TAUŠ 
2. 1. - 4. 1. Rallye smrti  

USA 2008 / Režie: PAUL W. S. ANDERSON  
5. 1. - 7. 1. Saw V 

USA 2008 / Režie: DAVID HACKL   
8. 1. - 14. 1. Labyrint lží 

USA 2008 / Režie: RIDLEY SCOTT   
12. 1. - 14. 1. Madagaskar 2: Útěk z Afriky 

USA 2008 / Režie: ERIC DARNELL, TOM MCGRATH  
12. 1. -  14. 1. Králova přízeň 

VB 2008 / Režie: JUSTIN CHADWICK  
15. 1.  - 18. 1. Den, kdy se zastavila Země 

USA 2008 / Režie: SCOTT DERRICKSON  
15. 1. - 21. 1. Austrálie 

Austrálie, USA 2008 / Režie: BAZ LUHRMAN  

ARTkino                                                                          
út 6. 1. 19.30 Zahájení ART:  Mezi zdmi + host 

Francie 2008 / Režie: LAURENT CANTET   
st 7. 1. 20.15 Nová sezóna ART: Chaotická Ana 

Španělsko 2007 / Režie: JULIO MEDEM        
út 13. 1. 20.00 Tokio 

Japonsko, Francie ad. 2008  / Režie: MICHEL GONDRY AD. 
st 14. 1. 20. 00 Králova přízeň 
   USA 2008 / Režie: JUSTIN CHADWICK 

Zlatý fond
čt 8.1. 16.00 Sloní muž
     Velká Británie 1980 / Režie: DAVID LYNCH
čt 15.1. 16.00 Vozka smrti + hudba Vl. Václavek, M.Dvořáček
     Švédsko 1921 / Režie: VICTOR SJÖSTRÖM 

Bijásek
st. 7. 1. 15.30  Dva mrazíci 

ČSSR 1954 / Režie: JIŘÍ TRNKA  
ne. 11. 1. 15.30  Broučci… a byla zima
    ČSSR 1946 – 1981 / Režie: J. TRNKA, Z. MILER AD.
st. 14. 1. 15.30  Sobík Niko 

Finsko, Dánsko, SRN 2008 / Režie: MICHAEL HEGNER 

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

V první polovině  
ledna nabídneme

Originální počin Strach(y) ze tmy 
je především nevšedním zážitkem. 
Není třeba být příznivcem animova-
ného filmu, aby vás dostalo černobí-
lé provedení hororových povídek o 
lidském strachu - například u povíd-
ky o Sumako jsem pocítil opravdu 
fyzické znepokojení - a i když to 
zprvu nebylo příjemné, jako zážitek 
je to opravdu zajímavé (tohle jsem v 
kině ještě nezažil).
Rawen - www.csfd.cz

Ivetka a hora
úterý 23. 12. 
20.00 hod. (*)
ČR 2008 / 84 min. / doku-
mentární / 50, 60 Kč
Režie: VÍT JANEČEK / Kame-
ra: Braňo Pažitka / Ve filmu 
vystupují: Iveta Korčáková, 
Adriana Hrabčáková, Zdeno 
Vislocký, Rastislav Hudák, 
Helena Korčáková ad.
Dokumentární film o 
spirituální zkušenosti 
jedné dívky na sloven-
ské hoře Zvir.  Dne 5. 
srpna 1990 odpoledne 
si tři děti ve věku 10, 11 
a 7 let - Ivetka, Katka a 
její bratr Miťko - hrá-
ly na mýtině na hoře 
Zvir, na Lubovnianské 
vrchovině na severovýchodním Slovensku. Z okolního lesa 
se najednou začaly ozývat podivné zvuky, které se blížily. 
Děti se schovaly v blízkém seníku, ale zvuky neustávaly, 
naopak byly čím dál blíž, aniž bylo cokoli vidět. Strach dětí 
se stupňoval. Napadlo je modlit se a modlili se „Mária, Mat-
ka naša, skry nás pod svoj plášť...“. Najednou všechno ustalo 
a na lavičce v seníku seděla Panna Maria, viděly ji obě dív-
ky. Doprovodila děti do vesnice. Rodiče jim vše rozmlouvali, 
vrátili se s dívkami zpět na to místo a ony se s Marií opět 
setkaly. Začaly se sem vracet, postupně i za přítomnosti 
mnoha poutníků, po nějakém čase se k místu přihlásila i 
církev. Vidění se opakovala každý měsíc až do 6. srpna 1995, 
místo navštívilo statisíce lidí. Hora Zvir byla v letošním roce 
prohlášena za poutní místo. Ocenění: Cena pro nejlepší český 
dokumentární film 2008 (MFF Jihlava).

Sestra
pátek 26. 12. 
19.00, neděle 28. 
12. 20.30 hod.
ČR 2008 / 65 min. / od 15 let 
/ 60, 70 Kč 
Režie: VÍT PANCÍŘ / Scénář: 
Vít Pancíř / Kamera: Mar-
tin Čihák / Hudba: Psí vojá-
ci / Hrají: Jakub Zich, Verica 
Nedeska ad.
Debut režiséra Víta 
Pancíře vznikl podle 
jednoho z nejdůležitěj-
ších románů současné 
české moderní litera-
tury od Jáchyma Topo-
la. Hlavní hrdina Potok 
pracuje v malém diva-
dle jako výtvarník. Je 
mu kolem třicítky a 
jeho život se neubírá 
v podstatě žádným směrem. Svoje okolí i sám sebe pozo-
ruje s opovržením. Jeho bezcílný život se změní teprve v 
momentě, kdy potká Černou. Zamilovaná dvojice uniká z 
města. Nevyhnutelně však znovu naráží na lidskou vypo-
čítavost, mělkost a nevkus. Potok se propadá do dřívější 
skepse, která vede až k totálnímu rozpadu jejich vztahu. 
Černá ho opouští a zoufalý Potok pomalu dochází ke smíř-
livějšímu postoji ke světu, kde už ale není místo pro velkou 
lásku a temnou romantiku. Oproti stejnojmenné literární 
předloze Jáchyma Topola, která se odehrává během tří let 
po roce 1989, film časové určení opomíjí. Soustředí se na 
vnitřní konflikty hrdiny, které jsou nadčasové. Hudbu k fil-
mu má na svědomí bratr Filip Topol. Bratři Topolové měli 
k Pancířově práci důvěru díky předchozí spolupráci. Nejen 
generační spřízněnost, ale jak říká Jáchym Topol i určité 

„zvichřené vnímání“ Víta Pancíře stojí za vznikem svébyt-
ného filmového díla, které přijímá jak autor předlohy, tak 
autor hudební složky Filip Topol.

Arthur a Minimojové
středa 17. 12. 15.30 hod.
USA, Francie 2006 / 102 min. / animovaný / 25, 35 Kč
Režie: LUC BESSON / Hrají: Freddie Highmore,  Madonna ad.
Animovaná podívaná pro malé i velké s českým 
dabingem. Desetiletý Arthur žije s babičkou v malém 
domku na venkově. Stejně jako všechny děti, je i on 
fascinován pohádkami, které mu babička vypráví. 
Zdá se mu o afrických kmenech a neuvěřitelných pří-
bězích, které jsou popsány a namalovány v čarovné 
knize jeho dědečka, který před několika lety záhad-
ně zmizel. .

Malovásek – 
Výzdoba kina  
zimními motivy
neděle 21. 12.  14.30
Kreslení a vystřihování vánočních motivů a také 
nástřik na skleněné vitríny kina.

Hvězda Betlémská
neděle 21. 12. 15.30 hod. 
ČR 1970 – 1977 / 62 min. / 25, 35 Kč
Režie: H. TÝRLOVÁ, G. DEITCH, Z. MILER
Pásmo pohádek: Hvězda Betlémská, Babička čarodějka, 
Vánoce u zvířátek, Král a skřítek, Mikeš se učí mluvit, Veselé 
vánoce aneb Karlíkovo dobrodružství, Krtek hodinářem, Krtek 
a zápalky.

Hvězda betlémská 
pokračuje
úterý 23. 12. 15.30 hod.
ČR 1970 – 1977 / 67 min. / 25, 35 Kč
Režie: B. MOŽÍŠOVÁ, J. KLUGE, V. LEHKÝ
Pásmo pohádek: Hvězda Betlémská, Dorotka a pštros, Váno-
ce u zvířátek, Mikeš vypráví pohádku, Krtek o vánocích, Modrý 
kocourek, Krtek a zelená hvězda, Krtek malířem.

Sobík Niko
neděle 28. 12. 15.30 hod. 
Finsko, Dánsko, Německo 2008 / 75 min. / přístupný / animova-
ný / dabing / 65, 75 Kč
Režie: MICHAEL HEGNER / Hrají: Niko.

Obrázky z Bretaně 
(Miško Eveno, Zdeněk 
Fuksa), Barvy Morbi-
hanu (fotografie Alliance 
Française Brno)

4. 12. 2008 – 1. 1. 2009 | kino Hvězda
Malířské i fotografické pohledy na západní část fran-
couzské krajiny, zvláště z oblastí Bretaně a Morbihanu. 
Region Morbihan se nachází v jihozápadní části bre-
taňského poloostrova a je považován za jedno z nej-
svéráznějších a nejkrásnějších míst Francie. Jeho jmé-
no v bretonštině znamená „malé moře“ a pochází od 
jednoho ze zdejších zálivů. Členité pobřeží Morbihanu 
ohromuje svými zálivy, poloostrovy a zářivými písečný-
mi plážemi. Vnitrozemí je naopak protkané množstvím 
potoků, rozlehlých zelených pastvin a hlubokých lesů. 
Je také jedním z největších nalezišť megalitů. Fotografie 
poskytl Comité Départemental du Tourisme de Morbihan.

Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o 
malém sobíkovi Nikovi. Niko věří, že otec, kterého 
nikdy nepoznal, je jedním ze světoznámé letky Santa 
Klause. Jeho největším snem je naučit se létat stejně 
dobře jako jeho otec. (Více viz. Premiéry.)

Silvestrovský 
Malovásek  
+ vláček Steelinka
středa 31. 12. 14.30 hod.
Zimní kino Smetanovy sady (u Sl. búdy) / zdarma 
Výroba papírových masek a pohádkových klobouků. 
Soutěže, hry, zábava.

Silvestrovské  
zimní kino (překvapení 

pro celou rodinu - pásmo filmů, 

svařák, čaj, hudba, …)

středa 31. 12. 15.30 – 17.00 hod.
Zimní kino Smetanovy sady (u Sl. búdy) / zdarma

Druhý ročník projektu svátečního rodinného pro-
storu před závěrem roku se známými postavičkami 
večerníčků, pohádek i krátkých filmů našeho dětství 
a dospívání. Program pro rodiny s dětmi i pro dospě-
lé. Občerstvení na místě. Pro děti vláček Steelinka 
společnosti Kovosteel. Za podporu děkujeme Nadaci Děti-
kultura-sport a firmě Kovosteel.

Kabinet dr. Caligariho 
+ živý doprovod: DVA
čtvrtek 18. 12. 
16.00 hod.
Německo 1920 / 71 min. / 
na průkazku zdarma, 60 Kč
Režie: ROBERT WIENE / Scé-
nář: Hans Janowitz, Carl 
Mayer / Kamera: Willy 
Hameister / Hudba - živý 
doprovod: DVA / Hrají: Wer-
ner Krauss, Conrad Veidt, 
Friedrich Fehér, Lil Dagover, 
Rudolf Klein-Rogge ad.
V době pouťových atrakcí přijíždí do městečka Holstenwal-
lu doktor Caligari se svým vystoupením. Předvádí v něm 
věštecké schopnosti náměsíčníka Cesara, kterého ovlá-
dá pomocí hypnózy. Jeden z přítomných přihlížejících se 
Cesara zeptá, jak dlouho bude ještě žít a Cesar odpoví, že 
do svítání. Druhý den je dotyčný mladík nalezen zavražděn 
a stopy vedou k Cesarovi... Film bývá označován jako prv-
ní expresionistické dílo. Jeho kouzlo spočívá především v 
nevídaném řešení výtvarné scény, kterou obstarala sku-
pina mladých avantgardních umělců Der Sturm. Dokona-
le vytvořili fantaskní dekorace pokřivených zdeformova-
ných ploch a celkový dojem nereálného světa, který spolu 
s vypjatými hereckými výkony, výrazným líčením herců a 
bizarní kombinací světel a stínu dodává snímku potřeb-
nou působivost. Caligari by se dal chápat i jako metafora 
pro poválečné Německo, plné obav a znepokojení z nasta-
lé situace a strachu z budoucnosti. Caligari má představo-
vat tehdejší systém, státní autoritu a Cesare je jen loutkou v 
jeho rukou, která plní rozkazy a v zájmu věci i umírá... Autor-
ský hudební doprovod k německému němému expresionistickému fil-
mu obstará projekt DVA. Doprovod hudební a manželské dvojice, hravě 
a neotřele kombinující akustické nástroje s elektronikou, bylo též ofici-
ální součástí projekcí v Projektu 100 - 2008.

Prémie ART + ZF: 
Simpsonovi ve filmu 
středa 31. 12. 17:00 hod.
The Simpsons Movie / USA 2007 / 85 min. / animovaný / přístupný / 
dabing / ŠÚ / na průkazky (rok 2008 i 2009) zdarma, 30 Kč
Více informací najdete v programu ARTu.

Fantaskní, bizarní a hororově laděný, 
tak by se dal charakterizovat tento 
snímek režiséra Roberta Wieneho. 
Douglas - www.csfd.cz

Koncert

Robert Wiene
(* 24. 4. 1873)
Robert Wiene se naro-
dil v Drážďanech jako 
syn známého saského 
dvorního herce čes-
kého původu Karla 
Wieneho. Roku 1914 
napsal první filmové 
scénáře, o dva roky později se uskutečnila jeho první spolu-
režie Fromont jr. - Riesler sen. podle Alphonse Daudeta, s tehdy 
debutujícím Emilem Janningsem v hlavní roli. Roku 1918 
vznikla Milionářka s Henny Portenovou. Roku 1920 Wiene 
natočil své nejslavnější dílo, expresionistický film Kabinet 
doktora Caligariho s Wernerem Kraussem a Conradem Veid-
tem. Roku 1921 následoval druhý expresionistický film 
Genuine a o dva roky později Raskolnikov podle Dostojevské-
ho románu Zločin a trest s moskevskými herci, inscenova-
ný opět ve výrazně expresionistických dekoracích. Téhož 
roku natočil film o Ježíši Kristovi Král Nazaretský (I. N. R. I.) a 
v roce 1924 Orlakovy ruce, fantastický kriminální příběh s 
Conradem Veidtem. Roku 1926 Wiene natočil veselohru 
Hraběnka z Modes Robes s Annou Ondrákovou a Olgou Čecho-
vou, poté režíroval ve Vídni podle opery Richarda Straus-
se Růžového kavalíra s Paulem Hartmannem, 1927 ve Francii 
Vévodkyni z Folies-Bergere. Rok nato následovaly snímky Umí-
rající labuť a Žena na skřipci, oba s Lili Damitovou. V roce 1929 
Wiene vytvořil kriminální drama S vyloučením veřejnosti s Wer-
nerem Kraussem a společenskou komedii Manželé paní Leon-
týny. Wieneho prvním zvukovým filmem se stal roku 1930 
Dvojí život, 1932 režíroval Paniku v Chicagu a dobrodružný film 
Tajfun. Po příchodu nacistů k moci odjel do Londýna, kde 
se však dlouho nemohl uplatnit; svůj další a poslední film 
Ultimatum začal točit teprve roku 1938 ve Francii, kde však 
v Paříži náhle podlehl rakovině. Toto nedokončené drama 

- se slavným Erichem von Stroheimem v hlavní roli - pro-
to po Wieneho úmrtí dotočil jiný německý režisér, Robert 
Siodmak (1900-1973).

zdroj: dvd.unas.cz

Zřejmě nejzajímavější český film 
letošního roku: dokonale čistý a 
dokonale náročný. Experimentální 
film v celovečerní podobě a velká 
výzva pro české diváky...
dzej dzej - www.csfd.cz

Velké plátno Simpsonům neublížilo. 
Je to o něco jiné, než si pustit 4 díly 
seriálu za sebou, ale zase ne o tolik 
jiné, aby to ztratilo ducha, vtip a pro-
stě všechno, co k žluté rodince patří.
Galadriel - www.csfd.cz

Sedmé nebe je především skvěle 
vystavěným a zahraným milostným 
příběhem - věk představitelků v 
tomto případě nehraje roli a všude 
proklamovaná skandálnost erotic-
kých scén se také nekoná. Všechny 
sexuální scény jsou natočeny velmi 
vkusně a především přesně zapadají 
do vyprávěného příběhu. Sedmé 
nebe je smutným filmem odehráva-
jícím se v šedých dederonských inte-
riérech s šedými a smutnými výcho-
doněmeckými hrdiny. Silná fixace 
na postavy, tragická eskalace celého 
příběhu a křesťanský pěvecký spolek 
komentující svými písněmi průběh 
děje - to vše upomíná na archetypál-
nost antických tragédií.
dzej dzej - www.csfd.cz

Tento dokument není prvoplánově 
o zjevení; je spíše studií o určitém 
vzorku věřících. Konkrétně o kato-
lících a ještě konkrétněji o marián-
ských ctitelích... A potom samozřej-
mě také o jedné hrozně sympatické 
dívce, která by dnes zřejmě nebyla 
onou klasickou katoličkou jako ti 
ostatní, nebýt toho co viděla... Inu 
Boží cesty jsou nevyzpytatelné!
ares.wares - www.csfd.cz

Jan Karásek: 
Fotografie
4. 12. 2008 – 1. 1. 2009 | kino Hvězda
Mladá Fronta Dnes a Městská kina Uherské Hradiš-
tě si vás dovolují pozvat na výstavu fotografií Jana 
Karáska.

Novou sezónu kina ART odstartujeme v úterý 6. ledna od 19.30 vítězným filmem 
letošního MFF Cannes, francouzským snímkem Mezi zdmi. O úvod se posta-
rá filmový publicista Michal Procházka, který s režisérem Laurentem Cantetem nedávno 
moderoval setkání v rámci Festivalu francouzského filmu. Současně vás zve-
me tento den do vestibulu kina Hvězda od 19.00 na malý ART přípitek a po filmu na 
ARTraut s živou hudbou. Těšíme se na Vás - věrné a tradiční i nové diváky.


