
Yes Man
USA 2008 / 128 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: PEYTON REED / Hrají: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Coo-
per, Danny Masterson, Sasha Alexander, Molly Sims ad.

Na všechno musí říkat: Ano! Jim Carrey se ve filmu Yes Man 
představí v roli Carla Allena. Ten uplatňuje poněkud zvlášt-
ní techniku duševního zdraví. Technika stojí a padá s velmi 
jednoduchým pravidlem: říci své ano všemu, co mu v živo-
tě přijde do cesty. Carlův život se silou jediného slova zpo-
čátku nečekaně změní, brzy však zjistí, že bezmezné ote-
vírání se všem možnostem pro něj v konečném důsledku 
může být nebezpečné…

Ocas ještěrky 
ČR 2008 / 90 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč
Režie: IVO TRAJKOV / Hrají: David Švehlík, Karel Zima, Marie Durnová, 
Verica Nedeska, Magdaléna Sidonová, Karel Dobrý, Václav Helšus, Sta-
nislav Zindulka, David Novotný ad.
Nový film režiséra Trajkova. Narození Josefa Bárty provází 
věštba – zemře ve věku 29 let. A je mu právě tolik, když ho 
opustí žena i se synem, a jeho svět se hroutí. Podivné přá-
telství s nespoutaným Gabrielem vnáší do Josefova bytí 
nový impuls, zároveň ho však přivádí do stále větších pro-
blémů. Zdá se, že nově poznaná láska je nalezením smys-
lu jeho života, ale dramatický sled událostí vystaví Josefa 
zkouškám, které mu pomohou změnit sebe i svůj osud.

Líbáš jako Bůh
ČR 2008 / 115 min. / přístupný / 90 Kč
Režie: MARIE POLEDŇÁKOVÁ / Hrají: Kamila Magálová, Jiří Bartoška, 
Eva Holubová, Oldřich Kaiser, Nela Boudová, Roman Vojtek, Jaroslava 
Adamová, Arnošt Lustig, Martha Issová ad.
Nová komedie Marie Poledňákové. Helena Altmanová 
je sympatická profesorka francouzštiny a literatury na 
gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky zdravé-
mu nadhledu si rozumí se studenty i kolegy ve sborovně. 
Daleko nepředvídatelnější okamžiky ji však čekají v osob-
ním životě. Rozvětvená rodina k tomu poskytuje dostatek 
příležitostí. Soužití v jednom bytě s bývalým manželem, 
úspěšným spisovatelem Karlem, problémy ovdovělé sestry 
Kristýny, manželské karamboly syna Adama i pozdní lásky 
babičky Alžběty - to všechno Helenu zaměstnává natolik, 
že jí na vlastní život a vlastní city jaksi nezbývá čas. A přesto 
jednoho dne přijde to, co obvykle přichází, když už jsme na 
sny rezignovali. Helena se za pohnutých okolností seznámí 
s lékařem záchranné služby Františkem. A úplně normálně 
a naplno se zamiluje! Začíná bouřlivý příběh plný vášně, 
rozchodů a návratů, v němž zamilované dvojici komplikují 
vztah plánovitě či neplánovaně jak partneři, tak další čle-
nové rodiny. Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma 
muži – to jsou motory komedie, poháněné pošetilostmi, 
sebeiluzemi i sny, kterým podléhají zamilovaní, nemilova-
ní i žárliví…

Veřejný nepřítel č. 1  
– Epilog 

Mesrine: L‘ennemi public n° 1 / Francie, Kanada, Itálie 2008 / 130 min. / 
přístupný / titulky / ŠÚ / 80 Kč   
Režie: JEAN-FRANÇOIS RICHET / Hrají: Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, 
Gérard Lanvin, Samuel Le Bihan, Olivier Gourmet ad.
Druhá část francouzského dvojfilmu. Oba filmy se natáčely 
souběžně celých devět měsíců, na třech kontinentech a s 
rozpočtem přes 80 miliónů Eur. Jedná se o nejdražší fran-
couzskou produkci všech dob.

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. února
únor 1

Glóbus, Oscar aj 
ten Český lev

Tak letošní vítěze Zlatých globů (pozor, 
jsou ale za rok 2008) už známe, zná-
me i nominace na Oscary a na konci 

ledna se dozvíme také nominace na 
domácí filmové ocenění, totiž Českého 

lva (nominační večer se koná 30.1.). 
Ne snad že bychom tyto ceny a jejich 

poroty zbožšťovali, že by byly neo-
mylné, že by jim nějaký ten povedený 

filmový opus neunikl nebo že by se 
někdy rozhodování pánů porotců až 

přehnaně nepotkávalo s takovou tou 
spravedlností podle aktuálního nala-

dění světa, konání válek, genderových 
a jiných posunů. To ne.

Ale přece jen ty ceny svoji váhu mají 
a přes všechno výše napsané vždy 

upozorní (a to v mnoha případech i 
se zpětnou distribuční platností) na 
kvality režijní, scenáristické, obrazo-

vé, herecké a jiné, které by bylo škoda 
nezažít a nevidět. V únoru a březnu tak 
na vás čeká výběr těch nejlepších a 

divácky nejpovedenějších filmů. V pří-
padě Oscarů a Zlatých globů se navíc 
bude jednat často o velmi očekávané 

premiéry. 

Uniknout by vám rozhodně neměly 
jak tituly, které své mnohé diváky už 
od léta 2008 mají (Mamma mia!, V Brug-
gách, Vicki Cristina Barcelona), tak také v 
mnoha případech pětihvězdičkové 

snímky s řadou vynikajících herec-
kých výkonů – John Malkovich, Geor-
ge Clooney či Frances McDormand v 
coenovském Po přečtení spalte, Angeli-
na Jolie a opět John Malkovich v dra-
matu Výměna nebo (prý) supervýkon 

Brada Pitta v Podivuhodném případu 
Benjamina Buttona. A nezapomínáme 

samozřejmě ani na dětské a rodinné 
filmy (Vall-I, Kung Fu Panda a nejnověji 

Bolt - pes pro každý případ).

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

Peklo s princeznou
ČR 2008 / 95 min. / přístupný / 85 Kč
Režie: MILOSLAV ŠMÍDMAJER / Hrají: Jiří Mádl, Tereza Voříšková, Petr 
Nárožný, Václav Postránecký, Václav Vydra nejml., Zlata Adamovská ad.
Pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát 
za nešiku ze sousedství v dávno smluveném sňatku. Prin-
cezna Aneta se nechce vdávat - a už vůbec ne za nešikovné-
ho prince Jeronýma ze sousední země, kterému byla jako 
dítě zaslíbena výměnou za vojenskou ochranu království 
před výbojnými nájezdy. Král Leopold by rád dceru uchrá-
nil před nechtěným sňatkem, ale nemůže porušit královský 
slib. Zrušení svatby by znamenalo válku s mocným voje-
vůdcem, králem Bedřichem. A tak Leopold vymyslí velkole-
pou lest: pošle sousedovi zprávu, že se o princeznu uchází 
sám Lucifer. Netuší ovšem, jakou lavinu nepředvídatelných 
okolností spustí, že vyvolá nejen hněv pekla, ale hlavně 
Muribany, žárlivé nevěsty samotného Lucifera...

Veřejný nepřítel č. 1 
Mesrine: L‘ennemi public n° 1 / Francie, Kanada, Itálie 2008 / 110 min. / 
od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 
Režie: JEAN-FRANÇOIS RICHET / Hrají: Vincent Cassel, Cécile De France, 
Gérard Depardieu, Roy Dupuis, Gilles Lellouche, Elena Anaya ad.

První část francouzského dvojfilmu. Jacques Mesrine, nej-
větší francouzský gangster všech dob, byl ve své vlasti zná-
mější než jakákoliv celebrita. Jeho avantýry byly neskuteč-
ně lehkomyslné, neuvěřitelně drzé a jeho úmysly absolutně 
nepředvídatelné. Na každou novou „fušku“ se pomocí plas-
tických operací a nejrůznějších masek měnil k nepoznání, 
a proto byl přezdíván „mužem tisíce tváří“. Národ ho uctí-
val, ženy ho zbožňovaly a pro stát byl nepřítelem číslo jed-
na. Jeho odvážné skutky, nesčetné útěky z vězení, milostné 
románky, nad nimiž zůstával rozum stát, jeho bájná dobro-
družství, obrovský cynismus a výsměch policii, z toho vše-
ho vznikl pro Francouze skutečný národní epos. Epos o člo-
věku, který byl skutečným hrdinou nebo antihrdinou…

Muzikál ze střední 3: 
Maturitní ročník   
High School Musical 3: Senior Year / USA 2008 / 100 min. / dabing / pří-
stupný / 75 Kč
Režie: KENNY ORTEGA / Hrají: Zac Efron, Vanessa Anne Hudgens, Ashley 
Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu, Monique Coleman, Matt Prokop 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 mimo jiné dvě 
ceny Emmy, cenu prestižního hudebního časopisu Billboard a byl nomi-
nován na Americké hudební ceny.

Lovecká sezóna 2
 Open Season 2 / USA 2008 / 76 min. / dabing / přístupný / 75 Kč
Režie: MATTHEW O‘CALLAGHAN / V českém znění: Ondřej Brzobohatý, 
Jitka Ježková, Tomáš Racek, Tomáš Juřička, Petr Pelzer ad.

Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté! Užva-
něný a potrhlý jelen Elliot a zdomácnělý medvěd grizzly 
Boog tvořili tu správnou dvojku, která v prvním díle Lovec-
ké sezóny uhájila les a jeho obyvatele před krvelačnými 
lovci. V novém pokračování dojde na rozhodující souboj na 
život a na smrt mezi dvěma živočišnými skupinami, které se 
navzájem nenávidí – divokými a domácími zvířaty. Jediný 
jezevčík Buřtík, který zdrhnul svým páníčkům, aby ochutnal 
tu pravou svobodu, stále neví, na jakou stranu se má přidat. 
V divočině Buřtíka láká bezbřehá volnost, na druhý břeh ho 
zase přitahují vitamínové kosti, které na něj líčí jeho panič-
ka ve snaze ho najít. Před nemateriální svobodou nakonec 
zvítězí pamlsky v tlamě a na Buřtíka spadne klec, respekti-
ve za ním zaklapnou dveře obytného karavanu jeho páníč-
ků. V tu chvíli si uvědomí cenu svobody, ale to už je trochu 
pozdě. Naštěstí má divoké kamarády, kteří ho nenechají ve 
štychu. Lovecká sezóna 2 obsahuje všechno, po čem srdce 
dětského fanouška animovaných filmů touží. Roztomilou 
grafiku, zábavné charaktery a ještě vtipnější gagy ve scéná-
ři, na kterém pracoval celý tým scenáristů.

Po přečtení spalte
Burn After Reading / USA, Velká Británie 2008 / 96 min. / od 15 let / 
titulky / 75 Kč
Režie: JOEL COEN, ETHAN COEN / Hrají: George Clooney, John Malkovich, 
Tilda Swinton, Frances McDormand, Brad Pitt, Richard Jenkins ad.
Inteligence je relativní. Osbourne Cox (John Malkovich) 
je operační důstojník CIA bojující o přežití. Jeho kariéra i 
manželství už dlouhou dobu nikam nespějí a Ozzieho za-
čne pořádně chápat snad jen lahev tvrdého alkoholu. Harry 
Pfarrer (George Glooney) je domýšlivý úředník ministerstva 
financí, který za zády své ženy holduje internetové seznam-
ce a ve sklepě si sám vyrábí sexuální pomůcky. Za zmínku 
stojí, že udržuje známost i s nespokojenou Ozzieho manžel-
kou Katie (Tilda Swinton). Když Ozzie definitivně přijde o 
práci u CIA, rozhodne se ve své slastné nevědomosti napsat 
vzpomínkovou knihu. Bohužel netuší, že si jeho žena chys-
tá vhodnou půdu pro rozvod a rukopisu z jeho počítače se 
zmocní. Disk se omylem dostane do rukou potrhlé zaměst-
nankyně fitcentra Lindy (Frances McDormand) a jejímu 
natvrdlému kolegovi Chadu Feldheimerovi (Brad Pitt). Oba 
prosťáčci v tom vidí báječnou příležitost, jak přijít k nějaké 
hotovosti a tak nelení a svůj objev nabídnou komu jinému, 
než Rusům! Okamžitě se ovšem spustí řetězec událostí, kte-
ré ukážou, jak tajné vlastně tajné služby můžou být. Film byl 
nominován na Zlatý globus v kategoriích nejlepší film a nejlepší ženský 
herecký výkon.

Naše tipy 
V Bruggách, Mamma 
Mia!, Vicki Cristina ...
pondělí 9.2.  - středa 11.2.
Utekli vám? Máte možnost v naší minipřehlídce filmů Zlatý 
Globus a Oscar 2008.

Lovecká sezóna 2  
čtvrtek 5.2. - středa 11.2. 
Nové pokračování souboje na život a na smrt mezi divo-
kými a domácími zvířaty. 

T

1. ne 14.30 Obrázky pohádkových postav z textílií –  lepená textilní koláž Malovásek

15.30 Peklo s princeznou –  ČR 2008 / 95 min. / přístupný / 75, 85 Kč Bijásek

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

20.00 Veřejný nepřítel č. 1 – Francie, Kanada, Itálie 2008 / 110 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč  
2. po 16.O0 Peklo s princeznou –  ČR 2008 / 95 min. / přístupný / 75, 85 Kč

17.45 Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník – USA 2008 / 100 min. / dabing / přístupný / 75 Kč

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

3. út 15.30 Peklo s princeznou –  ČR 2008 / 95 min. / přístupný / 85 Kč

17.00 Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník –  USA 2008 / 100 min. / dabing / příst. / 75 Kč / Hvězdička

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

19.00 P 100/2009: Sedm samurajů – Japonsko 1954 / 207 min. / přístupný / titulky / 50, 60 Kč ART

4. st 15.30 Peklo s princeznou –  ČR 2008 / 95 min. / přístupný / 75, 85 Kčč Bijásek

17.00 Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník – USA 2008 / 100 min. / dabing / přístupný / 75 Kč 

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

20.00 P 100/2009: Něco z Alenky – ČSSR, Švýcarsko, Velká Británie, SRN 1987 / 86 min. / 50, 60 Kč / Hvězdička ART

5. čt 16.00 P 100/2009: Něco z Alenky – ČSSR, Švýcarsko, Velká Británie, SRN 1987 / 86 min. / na průkazku zdarma, 60 Kč ZF

18.00 Lovecká sezóna 2  – USA 2008 / 76 min. / dabing / přístupný / 75 Kč  
20.00 Po přečtení spalte  – USA, Velká Británie 2008 / 96 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč

6. pá 16.00 Lovecká sezóna 2 – USA 2008 / 76 min. / dabing / přístupný / 75 Kč

6. út 17.30 Yes Man – USA 2008 / 128 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Po přečtení spalte  – USA, Velká Británie 2008 / 96 min. / od 15 let / titulky / 65, 75 Kč ART

7. so 16.00 Lovecká sezóna 2 – USA 2008 / 76 min. / dabing / přístupný / 75 Kč

17.30 Po přečtení spalte –  USA, Velká Británie 2008 / 96 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč

20.00 Yes Man – USA 2008 / 128 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

8. ne 14.30 Malovásek – kreslení oblíbených zvířátek z pohádek Malovásek

15.30 Lovecká sezóna 2 – USA 2008 / 76 min. / dabing / přístupný / 65, 75 Kč Bijásek

17.30 Yes Man – USA 2008 / 128 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 

20.00 Po přečtení spalte – USA, Velká Británie 2008 / 96 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč

9. po 16.00 Lovecká sezóna 2 – USA 2008 / 76 min. / dabing / přístupný / 75 Kč

17.30 Mamma Mia! – USA, Velká Británie 2008 / 108 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč ART

20.00 Ocas ještěrky –  ČR 2008 / 90 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

10. út 16.00 Lovecká sezóna 2 – USA 2008 / 76 min. / dabing / přístupný / 75 Kč

17.30 Ocas ještěrky –  ČR 2008 / 90 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč / Hvězdička

17.30 V Bruggách –  Velká Británie, Belgie 2008 / 107 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 50, 60 Kč ART

20.00 P 100/2009: Requiem za sen –  USA 2000 / 102 min. / titulky / 50, 60 Kč ART

11. st 15.30 Lovecká sezóna 2 –  USA 2008 / 76 min. / dabing / přístupný / 65, 75 Kč Bijásek

17.00 Ocas ještěrky –  ČR 2008 / 90 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč

18.30 Vicki Cristina Barcelona – USA, Španělsko 2008 / 96 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 50, 60 Kč ART

20.00 P 100/2009: Nosferatu – fantom noci –  Francie, NSR 1979 / 107 min. / titulky / 50, 60 Kč ART

12. čt 16.00 P 100/2009: Nosferatu – fantom noci –  Francie, NSR 1979 / 107 min. / tit. / na průk. zdarma, 60 Kč ZF

18.00 Líbáš jako Bůh –  ČR 2008 / 115 min. / přístupný / 90 Kč 
20.00 Veřejný nepřítel č. 1 – Epilog – Francie, Kanada, Itálie 2008 / 130 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 80 Kč   

13. pá 16.30 Líbáš jako Bůh –  ČR 2008 / 115 min. / přístupný / 90 Kč

18.30 Líbáš jako Bůh – ČR 2008 / 115 min. / přístupný / 90 Kč

20.30 Veřejný nepřítel č. 1 – Epilog – Francie, Kanada, Itálie 2008 / 130 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 80 Kč 

14. so 16.30 Líbáš jako Bůh – ČR 2008 / 115 min. / přístupný / 90 Kč 
18.30 Líbáš jako Bůh –  ČR 2008 / 115 min. / přístupný / 90 Kč

20.30 Veřejný nepřítel č. 1 – Epilog –  Francie, Kanada, Itálie 2008 / 130 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 80 Kč   

15. ne 14.30 Malovásek – malování na obličej Malovásek

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

17.30 Líbáš jako Bůh –  ČR 2008 / 115 min. / přístupný / 90 Kč

19.30 Veřejný nepřítel č. 1 – Epilog –  Francie, Kanada, Itálie 2008 / 130 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 80 Kč   

16. po 16.00 Cesta na Měsíc - 3D – Belgie 2008 / 85 min. / dabing / animovaný / přístupný / 70, 80 Kč

17.45 Líbáš jako Bůh –  ČR 2008 / 115 min. / přístupný / 90 Kč

Filmové premiéry a novinky



Nosferatu – fantom 
noci
čtvrtek 12. 2. 
16.00 hod.
Nosferatu: Phantom der 
Nacht / Francie, Německo 
1979 / 107 min. / titulky / 
50, 60 Kč
Scénář a režie: WERNER 
HERZOG / Kamera: Jörg 
Schmidt-Reitwein / Hud-
ba: Popol Vuh, Florian Fric-
ke, úryvky: Richard Wag-
ner, Charles Gounod / Hrají: 
Klaus Kinski, Isabelle Adja-
ni, Bruno Ganz ad.
Upírské téma prochází dějinami kinematografie už od ně-
mého veledíla Upír Nosferatu (1922) Friedricha Wilhelma 
Murnaua, jeho vazba na román Dracula (1897) je ovšem už 
značně rozvolněná. Nejviditelnějším důkazem skutečnos-
ti, že filmaři navazují spíš na své úspěšné předchůdce než 
na knížku Brama Stokera, je právě snímek Wernera Herzo-
ga z roku 1979. Herzog se nechal slyšet, že původní Upír 
Nosferatu je nejvýznamnějším dílem, které v Německu kdy 
vzniklo. Můžeme se domnívat, že ho zaujalo i Murnauovo 
rozhodnutí opustit natáčecí studio a čerpat z „obrazů pří-
rody, v nichž vane studený průvan z onoho světa“. Právě 
bytostně dokumentaristický vztah Herzoga k zapojová-
ní reálných, především přírodních prvků do „nadpřiroze-
né“ tkáně hraných filmů dal vzniknout fascinaci, unikátní v 
rámci režisérovy vlastní originální tvorby i celé filmové his-
torie. Tato fascinace vedla až k některým velmi těsným vaz-
bám na rytmus, obrazovou skladbu i kompozice originálu 
(Herzog si prý zoufal, když zjistil, že v jedné scéně jeho upír 
vchází do dveří z opačné strany než u Murnaua). ným zvu-
kovým filmem. Hrdinou vyprávění zůstává upírský hrabě 
(Klaus Kinski), který přesídlí ze rozpadlého transylvánského 
sídla do lidnatějšího Výmaru za novým zdrojem obživy. Pro-
ti němu však nebojuje zaměstnanec realitní kanceláře Har-
ker (Bruno Ganz), který mu přesun nechtěně umožnil, ani 
racionalistický doktor Van Helsing (Walter Ladengast), ale 
Harkerova žena Lucy (Isabelle Adjaniová), vedená mystic-
kými spasitelskými pocity. Film získal Stříbrného medvěda na MFF 
v Berlíně a několik dalších cen.

V Bruggách
úterý 10. 2. 17.30 
hod. 
In Bruges / Velká Británie, 
Belgie 2008 / 107 min. / od 
12 let / titulky / ŠÚ / 50, 60 
Kč
Režie: MARTIN MCDONAGH 
/ Scénář: Martin McDonagh 
/ Kamera: Eigil Bryld / Hud-
ba: Carter Burwell / Hra-
jí: Colin Farrell, Brendan 
Gleeson, Ralph Fiennes, 
Clémence Poésy ad.
Držitel Oscara a zná-
mý scenárista Martin 
McDonagh nám při-
náší černou komedii o 
cti a podvodech, kte-
rá se odehrává v nádherném prostředí belgického Brug-
gy. Po jedné fušce v Londýně jsou nájemní zabijáčci Ray 
(Colin Farrell) a Ken (Brendan Gleeson-Harry Potter) pově-
řeni svým drsným šéfem Harrym (Ralph Fiennes), aby se 
schovali v Bruggy. Zatímco Ken si užívá klidného prostředí 
a památek, upovídaný a akční Ray je malebným městem 
víc než znechucen, a proto se rozhodne vymyslet dobro-
družství. Netrvá dlouho a Ray se potuluje s turisty, začne 
si s místní kráskou (Cléménce Poésy – Harry Potter), mlátí 
jejího bývalého kluka skinheada (Jérémie Rénier) a paří s 
americkým trpaslíkem, který zde natačí surrealistický film. 
Dovolená se však zkomplikuje, když Ray zjistí, že Harry ho 
chce mrtvého a Ken má tuto prácičku udělat. Samozřejmě, 
že Harry nepočítal s tím, že se Ray s Kenem na výletě tak 
spřátelí. No, a tak se Harry naučí těžkou lekci – všechno si 
musíš udělat sám… Film byl nominován na Zlatý globus v katego-
riích nejlepší film (komedie, muzikál), ženský herecký výkon a mužský 
herecký výkon (za ten také získal Zlatý globus), dále obdržel cenu za 
nejlepší scénář (Britské nezávislé ceny).

Requiem za sen 
úterý 10. 2. 20.00 
hod. 
Requiem for a Dream / USA 
2000 / 102 min. / titulky / 
50, 60 Kč
Režie: DARREN ARONOFSKY 
/ Scénář: Hubert Selby Jr., 
Darren Aronofsky / Kame-
ra: Matthew Libatique / 
Hudba: Clint Mansell / Hra-
jí: Ellen Burstyn, Jared Leto, 
Jennifer Connelly, Mar-
lon Wayans, Christopher 
McDonald ad.
Aronofského Rekviem 
za sen, který se v roce 
svého vzniku stal hoj-
ně diskutovaným filmem, je strukturován jako frenetická 
smuteční skladba pro čtyři lidské osudy, jež trpce gradu-
je během třech navazujících ročních dob. Příběh strmého 
životního pádu židovské vdovy Sarah Goldfarbové, kterou 
castingový rutinér nepřímo dovede k závislosti na hubnou-
cích pilulích slibem, že bude moci vystoupit ve své milo-
vané televizní show, jejího syna Harryho, jeho nevyrovna-
né přítelkyně Marion a černošského parťáka Tyrona, kteří 
společně propadají drogám, ubíhá od přívětivého, naděj-
ného léta přes depresivní, nejistou sezónu podzimu až po 
krutě deziluzivní zimu. Aronofského opus stále disponuje 
nevšední silou. Přestože život žádného z hrdinů není v prů-
běhu děje explicitně ukončen smrtí, celý snímek lze chápat 
jako strhující rekviem za padlé, jehož liturgickým textem je 
beznaděj, ale také soucit s lidmi, kteří propadli sebeklamu 
a opojné lži amerického snu. Film byl v roce 2001 nominován na 
Oscara i Zlatý globus v kategorii nejlepší ženský herecký výkon a získal 
řadu filmových cen.

Vicki Cristina  
Barcelona
středa 11. 2. 
18.30 hod. 
Vicky Cristina Barcelona / 
USA, Španělsko 2008 / 96 
min. / od 15 let / titulky / ŠÚ 
/ 50, 60 Kč
Režie: WOODY ALLEN / Scé-
nář: Woody Allen / Kamera: 

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Sedm samurajů
úterý 3. 2. 19.00 
hod. 
Shichinin no samurai / 
Japonsko 1954 / 207 min. / 
přístupný / tit. / 50, 60 Kč
Režie: AKIRA KUROSAWA 
/ Scénář: Akira Kurosawa, 
Šinobu Hašimoto, Hideo 
Oguni / Kamera: Asaka-
zu Nakai / Hudba: Fumio 
Hajasaka / Hrají: Toširó 
Mifune, Takaši Šimura, Sei-
dži Mijaguči ad.
Příběh se odehrává 
v 16. století během 
občanských válek. Ves-
ničané si na ochranu 
před loupeživými lap-
ky najmou nezaměstnané samuraje a díky jejich pomo-
ci dokážou svou vesnici uchránit. V jedné z vedlejších linií 
filmu se objevuje motiv milostného vzplanutí mezi vesnic-
kou dívkou a mladým samurajem, pro Kurosawu nezvyk-
lý. Kurosawa vyšel z divácky velmi oblíbeného japonského 
žánru džidai geki a tuto japonskou mutaci dobrodružného 
filmu přetvořil ve svébytné umělecké dílo. Zachovává akč-
ní linii žánru a přitom inovuje jeho výrazové prostředky v 
rovině kompozice obrazu, práce kamery a střihu. Například 
zpomalené záběry akčních scén převzal americký režisér 
Sam Peckinpah do westernu Divoká banda a dodnes jsou 
nedílnou součástí výrazových prostředků v žánru akčního 
filmu. Akční scény v Sedmi samurujích, které vrcholí závě-
rečnou bitvou za deště, doplňují neméně důležité záběry 
ukazující prostý život venkovanů, přípravu na bitvu i komic-
ké peripetie, které akčním scénám vytvářejí kontrast a tvo-
ří kontemplativně lyrickou rovinu filmu. Expresivní herec-
ký projev a stylizovaný pohyb postav vychází z tradičních 
japonských divadel nó a kabuki. Vířivý „taneční“ pohyb 
jedné či dvou postav se prolíná do strnulých „výtvarných“ 
kompozic, které vytvářejí rozestavení a sošné znehybnění 
zbytku herců. Inovativní autorský styl a dramatickou stav-
bu příběhu doplňuje neméně pozoruhodná významová 
rovina filmu, kde se objevují témata typická spíše pro Kuro-
sawovy filmy ze současnosti: sociální společenské rozdíly 
a existenciální filosofické přesahy. Japonský předchůdce Sedmi 
statečných získal v roce 1954 Stříbrného lva v Benátkách a byl nomi-
nován na dva Oscary.

Něco z Alenky
středa 4. 2. 20.00 
hod. (*)
ČSSR, Švýcarsko, Velká Bri-
tánie, SRN 1987 / 86 min. / 
50, 60 Kč
Scénář, režie a výtvarník: 
JAN ŠVANKMAJER / Kame-
ra: Svatopluk Malý / Hraje: 
Kristýna Kohoutová.
Pokusy o zfilmování 
knihy Lewise Carrolla 
Alenčina dobrodružství 
v říši divů se táhnou 
celými dějinami kine-
matografie (o její prv-
ní adaptaci se pokusil 
Cecil Hepworth v roce 
1903) a nepřestává 
lákat filmaře ani dnes (v současnosti svou verzi připravuje 
Tim Burton). Fantaskní krajiny v králičí noře či za zrcadlem 
mají svou podobu muzikálovou i disneyovsky kýčovitou, a 
s poněkud vyšinutou manýrou si motivy z Alenky vypůjčil i 
Terry Gilliam ve snímku Krajina přílivu. Jan Švankmajer však 
nehodlal natočit příspěvek do této plejády. Jeho film Něco 
z Alenky je poctou nezměrné Carrollově představivosti, ale 
současně i záminkou k rozvinutí o nic menší představivos-
ti vlastní. Je autorovou vzpomínkou na dětství, a zároveň 
pokusem evokovat prožitek dětství i v divácích. Infantilní 

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

Výstavy

Únor ve znamení Projektu 100 a Zlatých glóbů
Únorový program ARTu zahájíme jedním z nejslavnějších titulů světové kinematografie, totiž Sedmi samuraji Akiry Kurosawy, 
jimiž také pokračuje přehlídka Projekt 100 - 2009. Dále vám v rámci „projektu“ v únoru nabídneme i první celevečerní film 
surrealisty Jana Švankmajera Něco z Alenky, silněji než drogy působící Requiem za sen a tečku za letošním Projektem 100 udě-
lá Klaus Kinski coby Nosferatu - fantom noci. Začátek roku je už tradičně obdobím vyhlašování Zlatých glóbů a následně i 
Oscarů a právě těmto snímkům jsou také věnovány zbývající artové projekce (V Bruggách, Vicki Cristina Barcelona ad.). 

Filmové premiéry
16. 2. - 18. 2. Cesta na Měsíc – 3D 
   Belgie 2008 / Režie: BEN STASSEN 
19. 2. -  22. 2. Jak se zbavit přátel a zůstat úplně sám 
   Velká Británie 2008 / Režie: ROBERT B. WEIDE 
19. 2. -  22. 2. Deník nymfomanky 
   Španělsko 2008 / Režie: CHRISTIAN MOLINA 
23. 2. -  25. 2.  Výměna
   USA 2008 / Režie: CLINT EASTWOOD
 26. 2. -  28. 2. Bolt – pes pro každý případ
    USA 2008 / Režie: BYRON HOWARD, CHRIS WILLIAMS
26. 2. -  28. 2. Underworld: Vzpoura Lycanů
   USA 2009 / Režie: PATRICK TATOPOULOS
26. 2. -  28. 2. Podivuhodný případ Benjamina Buttona 
  USA 2008 / Režie: DAVID FINCHER 

 ARTkino                                                                          
po  16. 2. 20.00 Tropická bouře
   USA 2008 / Režie: BEN STILLER  
út 17. 2. 20.00 Valčík s Bašírem 
    Izrael, Německo 2008 / Režie: ARI FOLMAN
st 18. 2. 20.00 Paranoid Park 
    Francie, USA 2007 / Režie: GUS VAN SANT 
út 24. 2. 20.00 Čas umírat
   Polsko 2007 / Režie: DOROTA KEDZIERZAWSKA
 st 25. 2. 20.00 Výměna 
   USA 2008 / Režie: CLINT EASTWOOD
so 28. 2. 19.30 Podivuhodný případ Benjamina Buttona 
   USA 2008 / Režie: DAVID FINCHER 

 Zlatý fond
čt 19. 2. 17.00 Rain Man 
     USA 1988 / Režie: BARRY LEVINSON  
čt 26. 2. 16.00 kino Mír  Big Lebowski 
    USA, Velká Británie 1998 / Režie: JOEL COEN  

Bijásek
ne 18. 2. 15.30 Cesta na Měsíc – 3D 
   Belgie 2008 / Režie: BEN STASSEN 
 st 22. 1. a 25. 2 15.30 Vall – I 
    USA 2008 / Režie: ANDREW STANTON 

 
         Více informací o programu

naleznete na www.mkuh.cz

V druhé polovině  
února nabídnemevnímání světa totiž surrealisté vždy stavěli na roveň básnic-

ké intuici či myšlení příslušníků domorodých kultur. Všech-
ny tyto formy lidské mentality jsou vzdáleny otěžím logic-
kého a pojmového chápání reality, v němž není místo pro 
obraznost, která je tolik potřebným prostředkem proti oko-
rání lidského ducha. Film získal v roce 1987 cenu pro nejlepší celo-
večerní film na Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Annecy.

Po přečtení spalte
pátek 6. 2. 20.00 
hod. 
Burn After Reading / USA, 
Velká Británie 2008 / 96 
min. / od 15 let / titulky / 
65, 75 Kč
Režie: JOEL COEN, ETHAN 
COEN / Scénář: Joel Coen, 
Ethan Coen / Kamera: 
Emmanuel Lubezki / Hud-
ba: Carter Burwell / Hra-
jí: George Clooney, John 
Malkovich, Tilda Swinton, 
Frances McDormand, Brad 
Pitt, Richard Jenkins, J.K. 
Simmons ad.
Inteligence je relativní. 
Osbourne Cox (John 
Malkovich) je operač-
ní důstojník CIA bojující o přežití. Jeho kariéra i manželství 
už dlouhou dobu nikam nespějí a Ozzieho začne pořád-
ně chápat snad jen lahev tvrdého alkoholu. Harry Pfarrer 
(George Glooney) je domýšlivý úředník ministerstva finan-
cí, který za zády své ženy holduje internetové seznamce a 
ve sklepě si sám vyrábí sexuální pomůcky. Za zmínku stojí, 
že udržuje známost i s nespokojenou Ozzieho manželkou 
Katie (Tilda Swinton). Když Ozzie definitivně přijde o prá-
ci u CIA, rozhodne se ve své slastné nevědomosti napsat 
vzpomínkovou knihu. Bohužel netuší, že si jeho žena chys-
tá vhodnou půdu pro rozvod a rukopisu z jeho počítače se 
zmocní. Disk se omylem dostane do rukou potrhlé zaměst-
nankyně fitcentra Lindy (Frances McDormand) a jejímu 
natvrdlému kolegovi Chadu Feldheimerovi (Brad Pitt). Oba 
prosťáčci v tom vidí báječnou příležitost, jak přijít k nějaké 
hotovosti a tak nelení a svůj objev nabídnou komu jinému, 
než Rusům! Okamžitě se ovšem spustí řetězec událostí, kte-
ré ukážou, jak tajné vlastně tajné služby můžou být. Film byl 
nominován na Zlatý globus v kategoriích nejlepší film (komedie, muzi-
kál) a nejlepší ženský herecký výkon.

Mamma Mia!
pondělí 9. 2. 
17.30 hod. 
USA, Velká Británie 2008 / 
108 min. / přístupný / titul-
ky / ŠÚ / 60, 70 Kč
Režie: PHYLLIDA LLOYD / 
Scénář: Catherine Johnson 
/ Kamera: Haris Zambarlou-
kos / Hudba: Stig Anderson, 
Benny Andersson / Hrají: 
Meryl Streep, Colin Firth, 
Amanda Seyfried, Pierce 
Brosnan ad.
Idylický řecký ostrov, 
holka na vdávání, jed-
na potrhlá matka, tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. 
Jak se to rýmuje? Náramně. Divadelní muzikálovou show 
Mamma 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 Pierce Brosnana. Film byl nominován na Zlatý globus v 
kategoriích nejlepší film (komedie, muzikál) a nejlepší ženský herecký 
výkon, dále na cenu Grammy za nejlepší soundrack atd. 

Textilní koláž
neděle 1. 2. 14.30 / zdarma
Zhotovení pohádkových postav z různých druhů látek  
na papíru.

Peklo s princeznou
neděle 1. 2. 15.30, středa 4. 2. 15.30 hod.
ČR 2008 / 95 min. / přístupný / 75, 85 Kč
Režie: MILOSLAV ŠMÍDMAJER / Hrají: Jiří Mádl, Tereza Voříško-
vá, Petr Nárožný, Václav Postránecký, Václav Vydra nejml., Zlata 
Adamovská, Martin Stránský ad.

Pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát 
za nešiku ze sousedství v dávno smluveném sňatku. Prin-
cezna Aneta se nechce vdávat - a už vůbec ne za nešikov-
ného prince Jeronýma ze sousední země, kterému byla 
jako dítě zaslíbena výměnou za vojenskou ochranu krá-
lovství před výbojnými nájezdy. 

Kreslení oblíbených  
zvířátek z pohádek
neděle 8. 2. 14.30 / zdarma
Kreslení barevnými pastelkami a fixy. 

Lovecká sezóna 2
neděle 8. 2. 15.30, středa 11. 2. 15.30 hod.

Bilanční výstava 
Malovásku (září 
2008 -  leden 2009)
28. 1. – 18. 2. | kino Hvězda
Výtvarné práce malých „nedělních“ autorů kina Hvěz-
da za období září 2008 -  leden 2009. 

.

USA 2008 / 76 min. / dabing / přístupný / 65, 75 Kč
Režie: MATTHEW O‘CALLAGHAN / V českém znění: Ondřej Brzobo-
hatý, Jitka Ježková, Tomáš Racek, Tomáš Juřička, Petr Pelzer ad.
Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté! Užva-
něný a potrhlý jelen Elliot a zdomácnělý medvěd grizzly 
Boog tvořili tu správnou dvojku, která v prvním díle Lovec-
ké sezóny uhájila les a jeho obyvatele před krvelačnými 
lovci. A protože se jim v konkurenci animované záplavy 
roku 2006 dařilo nad očekávání dobře, vykoledovali si 
pokračování.

Malování  
na obličej
neděle 15. 2. 14.30 / zdarma
Vzájemné malování zvířat na obličej.

Kung Fu Panda 
neděle 15. 2. 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 ad.

Připravte se na něco pandastického. V líhni animo-
vaných talentů studia DreamWorks se zrodil hrdina, 
který dokáže skvěle konkurovat jeho dosavadnímu 
tahounovi Shrekovi. Film byl nominován na Zlatý globus v 
kategorii Nejlepší animovaný film.

Něco z Alenky
čtvrtek 5. 2. 
16.00 hod.
ČSSR, Švýcarsko, Velká Bri-
tánie, SRN 1987 / 86 min. / 
na průkazku zdarma, 60 Kč
Scénář, režie a výtvarník: 
JAN ŠVANKMAJER / Kamera: 
Svatopluk Malý / Hraje: Kris-
týna Kohoutová
Film Něco z Alenky je 
poctou nezměrné Car-
rollově představivosti, 
ale současně i zámin-
kou k rozvinutí o nic menší představivosti vlastní. Je autoro-
vou vzpomínkou na dětství, a zároveň pokusem evokovat 
prožitek dětství i v divácích. Infantilní vnímání světa totiž 
surrealisté vždy stavěli na roveň básnické intuici či myšlení 
příslušníků domorodých kultur. Všechny tyto formy lidské 
mentality jsou vzdáleny otěžím logického a pojmového 
chápání reality, v němž není místo pro obraznost, která je 
tolik potřebným prostředkem proti okorání lidského ducha. 
Kromě Alenky má Jan Švankmajer ve své filmografii něko-
lik dalších snímků, které vznikly na základě literární před-
lohy. Před označením adaptace však dává přednost pojmu 
autorská interpretace. Znamená to, že nechce kopírovat 
fiktivní svět, který vymyslel už někdo před ním, ale vytvořit 
vlastní svět z emocí, jež mu četba knihy vtiskla. Na začátku 
filmu zastihneme Alenku v jejím pokoji, kde se oddává hře, 
z níž ji po chvíli vyruší šramot. V koutě pokoje oživl Bílý krá-
lík, rozbil sklo terária, v němž byl uvězněn, utíká přes pole 
a mizí v zásuvce stolu, která představuje vstup do krajiny 
imaginace. Jestliže postavě Alenky vyhradil režisér pro její 
hry prostor dětského pokoje, prostorem, který ve filmu 
vyhradil své představivosti, je sen. Že je filmová kamera v 
neskutečném, avšak plynulém střídání prostorů zname-
nitým suplentem snové logiky, věděl už Luis Buñuel, když 
natáčel Andaluského psa, klíčové dílo raného filmového 
surrealismu. Švankmajer však dojem snovosti umocňuje 
také pomocí pixilace, animační techniky, jež propůjčuje 
život nejen vycpanému králíkovi, ale všem předmětům, s 
nimiž se Alenka setká. Ty se objevují už v úvodní, bdělé čás-
ti filmu, kdy kamera zkoumá vybavení dívčina pokoje, aby 
později, ve snu, vstupovaly oživené do nových významo-
vých souvislostí. Hrací karty se tak promění v členy králov-
ského dvora a šicí soupravu – jehly, děravé ponožky a látací 
hříbek – přetvoří snová práce Alenčina nevědomí v Hou-
seňáka, odpočívajícího na klobouku houby. Švankmajerův 
film dokazuje, že odkaz surrealismu v české kultuře stále 
přetrvává. Film získal v roce 1987 cenu pro nejlepší celovečerní film 
na Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Annecy.

Aquapark očima 
dětí – 15 let  
plavecké školy
28. 1. – 18. 2. | kino Hvězda

Výstava prací z výtvarné soutěže „Aquapark očima 
dětí“. Vystavené práce namalovaly děti mateřských 
škol a žáci základních škol, kteří navštěvují výuku pla-
vání v plavecké škole v Uherském Hradišti a v Uher-
ském Brodě. Výstava byla upořádána u příležitosti 15. 
výročí založení Plavecké školy Uherské Hradiště.

Jan Švankmajer
(*4. 9. 1934)
Jan Švankmajer se nar-
odil v Praze v rodině 
aranžéra výkladních 
skříní a vyučené švad-
leny. Vztah k výtvarné-
mu umění a loutkám 
měl už od útlého věku 

- jako osmiletý získal od 
rodičů loutkové diva-
dlo, které se stalo jeho 
nejoblíbenější zábavou. Vystudoval Vyšší školu umělecké-
ho průmyslu v Praze, kde ho začaly přitahovat práce S. Dalí-
ho. Pokračoval studiem na loutkářské katedře DAMU, obor 
režie a scénografie. Už v absolventském představení využil 
kombinace loutek a herců v maskách a především techniku 

„velkých loutek“ s herci uvnitř, kterou později úspěšně uplat-
nil ve svých filmech Don Šajn a Lekce Faust. První kontakt s fil-
mem uskutečnil při práci na krátkometrážním snímu Emila 
Radoka Johannes doktor Faust, kde působil jako loutkoherec. V 
roce 1960 se oženil s Evou, výtvarnicí inklinující k surrealis-
mu. Manželka se také později po výtvarné stránce podílela 
na několika jeho filmech (Kyvadlo, Jáma a naděje, Něco z Alenky, 
Lekce Faust, Spiklenci slasti, Otesánek, Šílení ad.). V pražském diva-
dle Semafor založil skupinu Divadla masek a vedle divadel-
ní práce se intenzivně věnoval výtvarné tvorbě. Na chod-
bách divadla Semafor měl v roce 1962 první výstavu, ale po 
roztržce s vedením divadla už v témže roce odešel do Later-
ny magiky, kde následující dva roky působil jako režisér. V 
roce 1962 natočil svůj první krátký trikový film Poslední trik 
pana Schwarzewaldea a pana Edgara a vzápětí se rozešel s vede-
ním Laterny magiky. S tímto souborem později spolupra-
coval externě. Laterna magika byla posledním místem, kde 
byl Švankmajer zaměstnán - od té doby působil na volné 
noze, ať už jako výtvarník nebo filmař. Stal se členem sur-
realistické skupiny v Československu a svoji tvorbu se defi-
nitivně rozhodl zasvětit surrealismu. V 70. letech v norma-
lizačním období nemohl točit filmy a živil se jako trikař a 
výtvarník na Barrandově. Spolupracoval na filmech Adéla 
ještě nevečeřela, Upír z Feratu nebo Tajemství hradu v Karpatech. Ve 
filmové branži definitivně prorazil krátkým animovaným 
filmem Možnosti dialogu, jehož ohlas mu umožnil natočit 
první celovečerní snímek Něco z Alenky. Ten ho celosvěto-
vě proslavil a Švankmajer se stal pojmem v oblasti experi-
mentální, nekomerční animace. Toto postavení mu umož-
nilo získávat granty na další celovečerní projekty. Počátkem 
90. let koupil spolu s J. Kallistou staré kino v obci Knovíz 
a založil filmové studio Athanor, které se stalo odrazovým 
můstkem pro filmovou tvorbu v 90. letech. Pro jeho pozdní 
práce je příznačné snižování podílu animace ve prospěch 
živých herců. Švankmajer nikdy nepůsobil v oblasti main-
streamu a jeho filmy nelámaly rekordy návštěvnosti, nic-
méně každá jeho práce byla filmovou událostí. V součas-
nosti připravuje svůj nový film nazvaný Přežít svůj život (teorie 
a praxe). Švankmajer je uznáván jako jeden z nejlepších svě-
tových animátorů. 

Klaus Kinski
(*18. 10. 1926 – 23. 11. 1991)
Německý herec Klaus 
Kinski, jehož démonic-
ký obličej nemá v ději-
nách kinematografie 
obdoby, se od jiných 
představitelů šílenců 
a temných monster 
liší v jedné zásadní 
věci: ačkoliv ve větši-
ně případů prodával 
ve filmech pouze svůj děsivý vzhled temného anděla, jeho 
herecký talent byl zcela mimořádných kvalit a dostal-li part, 
se kterým stálo zato se poprat, rozvinul své herecké umě-
ní do netušených výšin a rozměrů... Narodil se v polských 
Sopotech. Jeho otec byl chudý lékárník a milovník opery. 
Tehdejší nuzné poměry a okolnosti ho donutily, aby se pře-
stěhoval i s malým pětiletým Klausem do tehdy vzkvétají-
cího hlavního města německé říše - Berlína. Tam si oblíbil 
klasickou literaturu. Z tohoto opojení ho vytrhlo až to, když 
musel narukovat a jako jeden z mnoha zachraňovat hroutí-
cí se Hitlerovy vize. Brzy však pochopil, že tuto potápějící se 
loď už nemá cenu zachraňovat a proto přebíhá na protější 
britskou stranu, kde stráví nějaký čas v zajetí. Ke konci vál-
ky přichází na spásnou myšlenku, věrohodně sehrává part 
duševně chorého člověka, a zakrátko je poslán zpět domů 
do civilu. A tak se zrodil velký herec Klaus Kinski. Jeho 
návrat domů však příliš šťastný nebyl a Kinski zažívá další 
těžké období svého života. Všude tenkrát vládnul jen pová-
lečný zmatek a chaos. Aby se nějak uživil rozhodnul se zku-
sit to s herectvím. Byl si moc dobře vědom toho, že svým 
talentem dokáže zaujmout a nemýlil se. Zpočátku hraje 
jen ve vesnických a jiných kočovných divadlech, avšak brzy 
získává skutečné angažmá a vystupuje na divadelních prk-
nech v Baden-Badenu, kde sklízí velmi dobrý ohlas. V dal-
ších letech vystřídá snad všechna německá divadla a všude 
sklízí neobyčejné ovace a úspěch. Jako asi každého diva-
delního herce i jeho zláká svět filmu. Svou první menší roli 
sehrává ve snímku Eugena Yorka Morituri. Brzo o něho začí-
ná být ve filmových kruzích zájem a nabídky na další role se 
mu začínají hrnout jedna za druhou. Podepisuje smlouvy 
jako na běžícím pásu a s klidem pokerového hráče prodá-
vá svůj talent a šílenou vizáž ve westernech, kriminálkách 
a dobrodružných podívaných všeho druhu. Zlom v jeho 
kariéře nastává v roce 1972, kdy přijímá nabídku na roli ve 
filmu Wernera Herzoga Aguirre, hněv Boží. Herzog byl talento-
vaný vizionář posedlý myšlenkou točit filmy o vyjímečných 
lidech, na které ostatní hledí s hrůzou a obdivem a v Kin-
ském uviděl ideálního představitele těchto rolí.  Za všechny 
vzpomeňme jeho bravurní kreaci v Herzogově famozním 
remaku klasického Upíra Nosferatu. V padesáti letech se stě-
huje do Los Angeles a natáčí převážně snímky v americ-
kých produkcích s velkými hereckými hvězdami a za slušné 
honoráře. Roku 1988 se pokouší i o režii a natáčí snímek 
Paganini, ve kterém hraje i hlavní roli. Píše a vydává také dvě 
knihy svých pamětí. Jedinou velkou chybou Klause Kinské-
ho bylo, že si neuvědomoval sebezničující tempo svého 
života - zemřel náhle, uprostřed rozdělané práce na infarkt.

Geniální film a jeden z nejlepších 
jaký kdy byl vůbec natočen. Akira 
Kurosawa potvrzuje pověst nejlep-
šího režiséra jakého kdy Japonsko 
mělo a jeho spolupráce s Toshirô 
Mifune je právem považována za 
jednu z nejplodnějších (Mifune a 
Kurosawa znamená pro mě to samé 
jako třeba De Niro a Scorsese).
Radyo - www.csfd.cz

Švankmajerův surrealismem pokři-
vený pohled na klasické dílo Lewise 
Carrola se ukázal jako ten nejlepší 
z možných. Geniální dokonalost po 
všech stránkách, která u nás zůstane 
pravděpodobně již navždy hrubě 
nedoceněna, zatímco za hranicemi, 
a obvzláště v Japonsku, ji div že do 
nebes nevyzdvihují.
DaViD´82 - www.csfd.cz

Coenovci opět nezklamali a tento-
krát nám naservírovali něco mezi 
Fargem a Big Lebowskim. Už na 
samotném scénáři a charakterech 
postav je zcela patrný Coenovský 
rukopis, který nás provede zají-
mavým příběhem plného zvratů a 
propleteností.
Boss321 - www.csfd.cz

Kondenzát hitů od skupiny ABBA 
zalitý prosluněnou Metaxou do 
podoby osvěžující limonády. Příjem-
ný film jaký v létě neuškodí a v zimě 
přímo bodne.
DaViD´82 - www.csfd.cz

Výrazně autorský a „literární“ sní-
mek, plný nádherného černého 
humoru a absurdity, kterou běžně 
zažívá každý z nás, akorát se jí mož-
ná neumí zasmát tak bezstarostně 
jako, když se s ní setká na filmovém 
plátně. Martin McDonagh přesne 
ukázal, co mají film a divadlo společ-
ného i v čem se liší.
Pohrobek - www.csfd.cz

Extrémně provokativní stihomam a 
obrovská deprese silnější než kokain, 
ostřejší než marihuana a procítě-
nější než na extázi!! Výtečné režijní 
a kamerové experimenty a také 
špičková hudba, zejména dokonalé, 
smutné houslové party tvoří nezapo-
menutelný zážitek.
Renton - www.csfd.cz

Dražba fotografií

Veřejná dražba 
fotografií z výstavy 
Ohlédnutí 2008
čtvrtek 19. 2. 16.00 hod. | kino Hvězda
Ve čtvrtek 19. února se stane kino Hvězda místem 
zahájení dvou nových výstav: Canisterapeutické cent-
rum Zlín ve spolupráci s Městskými kiny Uh. Hradiště 
uvádí v prostorách uherskohradišťského kina Hvěz-
da výstavu fotografií mapující jeho tříletou činnost.  
Druhá fotografická výstava Ligy vozíčkářů s názvem 
Život na kolech byla sestavena z vítězných prací všech 
uplynulých ročníků stejnojmenné soutěže, které se 
od roku 1997 zúčastňovali autoři s postižením i bez 
něj. Námětem všech fotografií jsou životní okamžiky 
lidí, nesoucích handicap zdravotního postižení. Sou-
částí vernisáže bude videoprezentace činnosti orga-
nizací, ukázky práce s asistenčním i canisterapeutic-
kým psem. Na místě veřejná dražba fotografií z výstavy 
Ohlédnutí 2008, jejíž výtěžek bude věnován Canisterapeu-
tickému centru Zlín.

Javier Aguirresarobe / Hra-
jí: Javier Bardem, Scarlett 
Johansson, Rebecca Hall, 
Penélope Cruz, Chris Messi-
na, Patricia Clarkson, Kevin 
Dunn, Pablo Schreiber ad.
Novinka jedinečné-
ho Woody Allena. Do 

„španělského New 
Yorku“ odjíždějí na 
léto dvě mladé Američanky. Poněkud příkrá a zásadová 
Vicky (Rebecca Hall), která má před svatbou, a její hédo-
nická kamarádka Cristina (Scarlett Johansson). Potkávají 
spontánního malíře (Javier Bardem) - netřeba dodávat, že 
po obou fešandách začne házet očkem - a jeho krásnou, 
ovšem nepříčetně žárlivou ex-manželku (Penelope Cruz). 
Srážka tak temperamentních charakterů na malém prosto-
ru nemůže skončit jinak než žhavým dobrodružstvím… a 
záleží pouze na optice diváka, zda spatří pod povrchem 
filmu romantickou Rumbu, ležérní Slowfox, nebo vášnivě-
dramatické Paso doble. Film získal Zlatý globus v kategorii nej-
lepší film (komedie, muzikál), dále byl nominován na nejlepší ženský 
herecký výkon v hlavní i vedlejší roli a nejlepší mužský herecký výkon.

Nosferatu  
– fantom noci
středa 11. 2. 20.00 hod.
Nosferatu: Phantom der Nacht / Francie, Německo 1979 / 107 min. / 
titulky / 50, 60 Kč
Scénář a režie: WERNER HERZOG / Kamera: Jörg Schmidt-Reitwein / 
Hudba: Popol Vuh, Florian Fricke, úryvky: Richard Wagner - Zlato Rýna, 
Charles Gounod – Sanctus / Hrají: Klaus Kinski, Isabelle Adjani ad.
Více informací ve Zlatém fondu (napravo).

V životě by mě nenapadlo, že mě 
Allen dostane do kolen. Jeho výlet 
do Evropy však zcela trefně zhmot-
ňuje omamnost letní nevázanosti, 
navíc se šikovně zaplétá do osidel 
interesantně dramatického milost-
ného čtyřúhelníku.
kOCOUR - www.csfd.cz

Exploze obrazové fantazie pana 
Švankmajera. Lewis Carrol by měl 
určitě radost.
Lima- www.csfd.cz

Výborný remake, nádherná pocta 
klasice a hlavně ďábelský Klaus Kin-
ski, který se snad ani nelíčil...
Vishnar - www.csfd.cz

Dražebním mistrem se 19. února opět po roce stane 
herec a moderátor Davide Vacke. Věříme, že svou účas-
tí a zájmem podpoříte tuto dražbu. Děkujeme současně 
všem autorům fotografií, kteří svolili a darovali své výtvory ve 
prospěch dobré věci!


