
 –

myška Sklodowská (B. Hrzánová) ad.
Celovečerní animovaná pohádka Jiřího Barty nejen pro 
děti. Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají domov 
odložené hračky, které se tu zabydlely ve starém kufru. 
Těší se na své každodenní rituály, hry a radosti, chodí do 
práce, slaví narozeniny... prostě si užívají pohodu a har-
monii domova. Až do chvíle, kdy vládce temné Říše Zla 
zatouží po jejich kamarádce – laskavé panence Pomněn-
ce... Dobrodružná výprava na její záchranu plna napína-
vých situací a nebezpečných okamžiků, ale i komických 
prvků a humorných zápletek právě začíná ... 

Spirit
The Spirit / USA 2008 / 108 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: FRANK MILLER / Hrají: Gabriel Macht, Samuel L. Jackson, 
Scarlett Johansson, Eva Mendes, Sarah Paulson ad.
Mé město křičí! Další film komiksové legendy Franka Mil-
lera. Spirit je příběhem zavražděného policisty Dennyho 
Colta (Gabriel Macht), který se za záhadných okolností 
vrací na svět jako maskovaný bojovník se zločinem, zná-
mý pod pseudonymem Spirit. Ve snaze zbavit Central 
City zločinu se pouští do boje s nejhoršími kriminálními 
živly a nezastaví se před ničím, dokud nedojde sprave-
dlnosti ten nejobávanější a nejšílenější z nich – Octopus 
(Samuel L. Jackson). Spiritovy osudy jsou ale úzce prople-
teny i s celou řadou půvabných žen, ať už jde o Octopu-
sovu pobočnici Silken Floss (Scarlett Johansson), svůd-
nou zlodějku Sand Saref (Eva Mendes) či šílenou taneč-
nici Plaster of Paris (Paz Vega).

Přestavujeme 3D kino:

Prokletý hrad 3D  
+ ukázka Divoké safari 3D
Belgie, USA 2001 / od 12 let / 60 min. / dabing / 80 Kč
Režie: BEN STASSEN / Hrají: Harry Shearer.
Film vypráví o Johnnym, který je povolán do hradu, kde 
jeho matka trávila poslední roky před svou smrtí. Po 
svém příjezdu zjišťuje, že věci nejsou takové, jaké se 
zdají být. Hrad ožívá a duch Mephisto, ďábelský poslu-
hovač nejvyššího zla, nabízí Johnnymu lákavou nabídku 
nesmírné slávy a bohatství rockové hvězdy, která by ho 
však stála duši. I přes varování své matky se rozhodne 
na hradě zůstat a zlým silám se postavit. Film zažijete na 
vlastní oči s 3D brýlemi!

Divoké safari 3D
Wild Safari 3D / Belgie 2005 / 40 min. / dabing / 60, 80 Kč
Režie: BEN STASSEN
Zasedněte do džípu a projeďte se po několika přírod-
ních rezervacích v Jižní Africe, abyste spatřili některé 
z nejohroženějších zvířat na Zemi. Film vás zavede na 
3000 mil dlouhou jízdu otevřeným safari džípem po 
přírodních parcích Afriky. Zblízka se tak budete moci 
setkat s nebezpečnými a přitom fascinujícími africkými 
divokými zvířaty v jejich přirozeném prostředí. Spatříte 
velké stádo slonů afrických se slůňaty u vody, nebez-
pečné buvoly africké a nakonec spatříte i smečku lvů s 
lvíčaty. Film zažijete na vlastní oči s 3D brýlemi!

Cesta na Měsíc 3D 
Fly Me to the Moon / Belgie 2008 / 85 min. / dabing / animova-
ný / přístupný / 75 Kč
Režie: BEN STASSEN / V českém znění: Martin Sucharda, Michal 
Mařík, Adam Mišík, Zdeněk Hess, Marek Holý, Apolena Veldová ad.
I první let na Měsíc měl své mouchy… Tři malí muší ulič-
níci jsou nerozluční kamarádi. Každý je jiný: Nat je snílek 
a rozený vůdce, IQ má chytrý mozek a Scooter je neuvě-
řitelně žravý. Rok 1969: Kosmická raketa Apollo 11 star-
tuje první misi na Měsíc. Na palubě ponese tři odvážné 
astronauty - Armstronga, Aldrina a Collins, v jejichž hel-
mách jsou schovaní naši tři muší dobrodruhové. Napí-
navé, komediální i dojemné vesmírné dobrodružství pro 
všechny generace. Film zažijete na vlastní oči s 3D brýlemi!

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. března
březen 1

Oscar, Lev a Asie
Od nedělní noci známe letošní vítěze 

Oscarů, všechny ostatní filmy převál-
coval „asijský“ Milionář z chatrče (v kině 

Hvězda uvedeme 30.4. – 3.5.). V prů-
běhu března uvádíme v premiérách (i 
reprízách – Temný rytíř) několik snímků, 

které si čáku na zlatou sošku dělaly 
nebo ji i získaly (Bolt – pes pro každý pří-
pad, Podivuhodný případ Benjamina Butto-

na). S předstihem před vyhlášením 7. 
března vám také nabízíme naši  

kolekci k letošním Českým lvům.   

Profilovou březnovou akcí (s tradicí už 
třetího ročníku) se stanou Dny asijského 

filmu a kultury (10. - 19.3.),  letos s podti-
tulem „O svobodě, lidských právech a solida-

ritě“. V roce padesátého výročí násilné 
okupace Tibetu, uváděných filmů z 

prostředí korejského socialismu, Izra-
ele a Libanonu, Arménie či Indonésie 
a termínově blízkého festivalu Jeden 
svět asi ani nešlo jinak. Těšte se také 

na setkání s fotografy a dobrovolníky spoje-
né s dražbou či výborné divadelní  

představení Sávitrí.

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

Bolt – pes pro každý  
případ
Bolt / USA 2008 / 96 min. / animovaný / přístupný / titulky / 75 Kč 
Režie: BYRON HOWARD, CHRIS WILLIAMS
Na scénu přichází animovaný psí hrdina. Pro superpsa 
Bolta je každý den plný dobrodružství, nebezpečí a intrik 

– alespoň do té doby, dokud kamery natáčejí. Když se hvěz-
da televizní show nešťastnou náhodou dostane místo do 
Hollywoodu do New York City, začíná prožívat své největ-
ší dobrodružství v životě – skutečnou cestu po skutečném 
světě. Spolu s unavenou, vyhozenou domácí kočkou jmé-
nem Mittens a televizí posedlým křečkem v plastikovém 
balónu jménem Rhino, Bolt objevuje fakt, že k tomu, aby 
se stal hrdinou, nepotřebuje žádné super schopnosti. Film 
byl nominován na Zlatý globus a Oscara v kategorii nejlepší animovaný 
film, na další Zlatý globus i v kategorii původní filmová píseň.

Underworld: Vzpoura 
Lycanů
Underworld: Rise of the Lycans / USA 2009 / 92 min. / přístupný / 75 Kč
Režie: PATRICK TATOPOULOS / Hrají: Rhona Mitra, Steven Mackintosh, 
Bill Nighy, Michael Sheen, Shane Brolly ad.
Třetí díl série Underworld, která ve světě vydělala přes 200 
milionů dolarů, se zabývá podstatou krvavého boje mezi 
aristokratickými upíry a barbarskými Lycany (vlkodlaky), 
který se táhne už po staletí. Mladý Lycan Lucian (Michael 
Sheen) se ujme role mocného vůdce a sjednotí vlkodlaky 
v boji proti Viktorovi (Bill Nighy), démonickému králi upírů, 
který je po stovky let pronásleduje. K Lucianovi se připojí i 
jeho tajná láska, krásná upírka Sonja (Rhona Mitra), aby se 
společně pokusili osvobodit Lycany z krutého otroctví.

Podivuhodný případ  
Benjamina Buttona
The Curious Case of Benjamin Button / USA 2008 / 166 min. / od 12 let 
/ titulky / ŠÚ / 90 Kč
Režie: DAVID FINCHER / Hrají: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, 
Elle Fanning, Jason Flemyng, Julia Ormond, Elias Koteas  ad.
Film vycházející z povídky F. Scotta Fitzgeralda vypráví o 
sympatickém padesátníkovi Benjaminu Buttonovi, který je 
se svým životem spokojený a navíc se nedávno zamiloval 
do třicátnice Daisy. Hlavní hrdina však místo stárnutí začíná 
mládnout, což se mu nejdřív líbí, ale postupem času obrátí. 
Protože prožívat svůj život v opačném směru a mládnout 
vedle své pozvolna stárnoucí lásky, to není úplně normální. 
Film byl nominován na Zlatý globus v kategoriích nejlepší film, režie, 
scénář, mužský herecký výkon a původní filmová hudba. Dále získal 3 
Oscary (z 13 nominací).

Che Guevara – revoluce 
The Argentine / Francie, Španělsko, USA 2008 / 131 min. / od 15 let / 
titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: STEVEN SODERBERGH / Hrají: Benicio Del Toro, Edgar Ramirez, 
Santiago Cabrera, Catalina Sandino Moreno ad.

26. listopadu 1956. Fidel Castro se plaví na Kubu s osmdesá-
ti povstalci. Jedním z nich je i Ernesto „Che“ Guevara, argen-
tinský doktor, který sdílí s Castrem společný cíl – svrhnout 
zkorumpovanou diktaturu Fulgencia Batisty. Che se projeví 
jako nepostradatelný bojovník, rychle si osvojí umění par-
tizánského boje. Jakmile se Che pustí do boje, s nadšením 
ho oslavují jeho velitelé i kubánský lid. Tento film zachycuje 
vzestup Che během kubánské revoluce, od doktora – přes 
velitele – k hrdinovi revoluce.

Temný rytíř 
The Dark Knight / USA 2008 / 152 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65 Kč
Režie: CHRISTOPHER NOLAN / Hrají: Christian Bale, Heath Ledger, Micha-
el Caine, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal ad.
Nolanův Temný rytíř by měl začít přesně tam, kde Batman 
začíná skončil. Bruce Wayne (Christian Bale) v kostýmu 
netopýřího muže jde spolu s poručíkem Jamesem Gor-
donem (Gary Oldman) z Gothamské policie po gaunerovi 
známého převážně podle symbolu; hrací karty s žolíkem, 
kterou zanechává na místech činu. Vtipálek s prořízlou tvá-
ří (Heath Ledger) má v plánu Batmanovi dokázat, že slova 
Gotham a mír nikdy nebudou stát v jedné větě vedle sebe.  
Film získal Zlatý globus i Oscara za nejlepší herecký výkon ve vedlejší 
roli (Heath Ledger). 

Austrálie 
Australia / USA 2008 / 165 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: BAZ LUHRMANN / Hrají: Hugh Jackman, Nicole Kidman, David 
Wenham, Bryan Brown, Bruce Spence, Jack Thompson, Bill Hunter ad.
Epické, romantické drama Austrálie přináší příběh o 
nenávisti a lásce, o přátelství a intrikách, o poznání sebe 
sama a vůli změnit svůj život. Režie filmu se ujal Baz Luhr-
mann (Moulin Rouge) podle svého námětu a scénáře, na 
kterém spolupracoval se Stuartem Beattiem, oscarovým 
scénáristou Ronaldem Harwoodem a uznávaným austral-
ským spisovatelem Richardem Flanaganem. Film byl nomino-
ván na Oscara za nejlepší kostýmy. 

Zamilovaná zvířata
Animaux amoureux, Les / Francie 2007 / 85 min. / přístupný / titulky 
/ 70 Kč
Režie: LAURENT CHARBONNIER / Hrají - vypravěč: Cécile De France
Rok co rok celá naše země zní zpěvem, reptáním a výkři-
ky – milostným voláním zvířat. Okázalé tance a dary jsou 
často nejlepšími prostředky k přivábení samičky/samečka 
a pro diváky se tak naskýtá mnohdy směšná či jímavá, ale 
vždy úžasná podívaná. Delfíni, lvi, ryby, ptáci, klokani, opice, 
krabi nebo hmyz, všichni tito jedinci se snaží okouzlit toho 
druhého za účelem páření a zplození života. Jejich obřa-
dy lásky jsou jako zrcadlo, ve kterém se člověk dost často 
poznává… Skrz nádherné a dojemné obrazy nás snímek 
zve na cestu do různých koutů světa, abychom zhlédli ty 
nejneobyčejnější milostné eposy.

Na půdě aneb Kdo má 
dneska narozeniny?
ČR, Slovensko, Japonsko 2009 / 74 min. / přístupný / 75 Kč
Režie: JIŘÍ BARTA / Hrají: panenka Pomněnka (L. Pernetová), medvídek 
Mucha (B. Hybner), skřítek Šubrt (I. Trojan), rytíř Krasoň (Vl. Javorský), 

Naše tipy 
Sobotní odpoledne  
s digitálním 3D kinem
sobota 7.3. 13.00, 14.30, 15.30 
Díky 3D brýlím a speciální digitální projekci se můžete ocit-
nout v Prokletém hradu, na Divokém safari či na Cestě na Měsíc.

Dny asijského filmu  
a kultury
úterý 10.3. - čtvrtek 19.3. 
Třetí ročník nabídne filmy, výstavu, besedu i divadlo.

Oscarové filmy ve Hvězdě
V první polovině března nabízíme na Osca-
ry nominované snímky Bolt - pes pro každý případ a 
Austrálie, stejně jako i oceněný Podivuhodný případ  
Benjamina Buttona a  Temný rytíř.

T

1. ne 14.30 Malovásek - barevné skvrny dokreslené podle fantazie Malovásek

15.30 Bolt – pes pro každý případ – USA 2008 / 96 min. / animovaný / přístupný / titulky / 65 Kč, 75 Kč Bijásek

17.30 Podivuhodný případ Benjamina Buttona – USA 2008 / 159 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 90 Kč  

20.00 Underworld: Vzpoura Lycanů – USA 2009 / 92 min. / přístupný / 75 Kč 

2. po 16.00 Bolt – pes pro každý případ – USA 2008 / 96 min. / animovaný / přístupný / titulky / 75 Kč 

18.00 Podivuhodný případ Benjamina Buttona – USA 2008 / 159 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 90 Kč  

3. út 15.30 Bolt – pes pro každý případ – USA 2008 / 96 min. / animovaný / přístupný / titulky / 75 Kč 

17.15 Podivuhodný případ Benjamina Buttona – USA 2008 / 159 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 90 Kč  

20.15 Mezi zdmi – Francie 2008 / 128 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč  ART

4. st 15.30 Bolt – pes pro každý případ – USA 2008 / 96 min. / animovaný / přístupný / titulky / 65 Kč, 75 Kč Bijásek

17.30 Valčík s Bašírem – Izrael, Německo 2008 / 87 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 50, 60 Kč ART

19.30 Podivuhodný případ Benjamina Buttona – USA 2008 / 159 min. /od 12 let / tit. / 80, 90 Kč  ART

5. čt 16.00 Motocyklové deníky + bonus (Che Guevara v ČSSR) – VB, USA ...2004 / 128 min. / na průkaz. zdarma ZF

19.00 Che Guevara - revoluce – Francie, Španělsko, USA 2008 / 131 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč  

6. pá 17.00 Temný rytíř – USA 2008 / 152 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65 Kč

20.00 Che Guevara - revoluce – Francie, Španělsko, USA 2008 / 131 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč    
7. so 13.00 Prokletý hrad 3D + ukázka Divoké Safari 3D – Belgie, USA 2001 / od 12 let / 60 min. / dabing / 80 Kč

14.30 Divoké safari 3D – Belgie 2005 / 40 min. / dabing / 60, 80 Kč Bijásek

6. út 15.30 Cesta na Měsíc 3D – Belgie 2008 / 85 min. / dabing / animovaný / přístupný / 100, 120 Kč Bijásek

17.30 Che Guevara - revoluce – Francie, Španělsko, USA 2008 / 131 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 

20.00 Austrálie – USA 2008 / 165 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč

8. ne 14.30 Malovásek - výroba zvířátek z modelovací hmoty Malovásek

15.30 Kdopak by se vlka bál – ČR 2008 / 93 min. / přístupný / 60, 70 Kč Bijásek

17.30 Che Guevara - revoluce – USA, Francie, Španělsko 2008, 131 min., od 15 let / tit. / 75 Kč

22. ne 20.00 Venkovský učitel – ČR, Francie, Německo 2008 / 126 min. / od 12 let / ŠÚ / 60, 70 Kč ART

9. po 16.00 Zamilovaná zvířata – Francie 2007 / 85 min. / přístupný / titulky / 70 Kč

18.00 Nej CZ dokumenty za 10 let: Marcela – ČR 2006 / 82 min. / přístupný / 40, 50 Kč ART

20.00 Babička – ČR 2008 / 74 min. / od 15 let / 60, 70 Kč ART

10. út 16.00 Zamilovaná zvířata – Francie 2007 / 85 min. / přístupný / titulky / 70 Kč 

18.00 Nej CZ dokumenty za rok 2008: René – ČR 2008 / 90 min. / 40, 50 Kč ART

19.30 Asie ve fotografii  – Eva Bučková, Jiří Petr, Jaroslav Růžička, Borek Seehák / Hvězdička Vernisáž

19.30 Tajně v Tibetu + setkání s J.Růžičkou – VB 2008 / 40 + 60 min. / tit./ zdarma / Hvězdička ART

11. st 15.30 Zamilovaná zvířata – Francie 2007 / 85 min. / přístupný / titulky / 70 Kč , 60 Kč Bijásek

17.30 Nej CZ dokumenty za rok 2008: Česká RAPublika – ČR 2008 / 87 min. / 50 Kč, 60 Kč ART

20.00 Karamazovi – ČR, Polsko 2008 / 110 min. / přístupný / ŠÚ / 55, 65 Kč ART

12. čt 16.00 Kdo chce zabít Jessii? + úvod komiksologa M. Foreta – ČR 1966 / 80 min. / na průkaz zdarma, 50 Kč ZF

28. so 16.00 Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny? – ČR, SR, Japonsko 2009 / 74 min. / příst. / 75 Kč / Hvězdička

18.00 Zamilovaná zvířata – Francie 2007 / 85 min. / přístupný / titulky / 70 Kč / Hvězdička

18.00 Spirit – USA 2008 / 108 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Bathory –  ČR, SR, Maďarsko 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 60, 70 Kč ART

13. pá 16.00 Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny? – ČR, SK, Japonsko 2009 / 74 min. / příst. / 75 Kč

18.00 Zamilovaná zvířata – Francie 2007 / 85 min. / přístupný / titulky / 70 Kč  /50, 60 Kč / Hvězdička

18.00 Spirit – USA 2008 / 108 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč  titulky / ŠÚ / 50, 60 Kč

20.00 Tobruk – ČR 2008 / 100 min. / od 15 let / ŠÚ / 55, 65 Kč ART

14. so 16.00 Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny? – ČR, SR, Japonsko 2009 / 74 min. / příst. / 75 Kč

18.00 Zamilovaná zvířata – Francie 2007 / 85 min. / přístupný / titulky / 70 Kč

20.00 Hlídač č. 47 – ČR 2008 / 108 min. / od 15 let / ŠÚ / 65, 75 Kč ART

20.00 Spirit – SA 2008 / 108 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč  / Hvězdička 

15. ne 00.00 Malovásek se z důvodu jarních prázdnin nekoná Malovásek

15.00 Divadlo Líšeň: Sávitrí – 60 Kč, 80 Kč / kino Hvězda Divadlo

5. čt 15.30 Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny? – ČR, SR, Jap. 2009 / 74 min. / příst. /65 Kč, 75 Kč / Hvězdička Bijásek

15. ne 17.30 Zamilovaná zvířata – Francie 2007 / 85 min. / přístupný / titulky / 70 Kč / Hvězdička

17.30 Hlídač č. 47 – ČR 2008 / 108 min. / od 15 let / ŠÚ / 65, 75 Kč ART

5. čt 20.00 Spirit – USA 2008 / 108 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 

Filmové premiéry a novinky



Kdo chce zabít Jessii? 
+ úvod Martin Foret
 čtvrtek 12. 3. 16.00 hod.
ČR 1966 / 80 min. / na prů-
kazku zdarma, 50 Kč
Režie: VÁCLAV VORLÍČEK 
/ Scénář: Miloš Macourek, 
Václav Vorlíček / Kame-
ra: Jan Němeček / Hudba: 
Svatopluk Havelka / Hrají: 
Dana Medřická, Jiří Sovák, 
Olga Schoberová, Juraj Viš-
ný, Karel Effa, Jan Libíček, 
Walter Taub, Bedřich Pro-
koš, Ilja Racek ad.
Legendární česká 
filmová komedie o 
potížích se zhmotně-
lými sny, antigravitač-
ními rukavicemi a žárlivou docentkou. Manželství docentů 
Beránkových dospělo do pokročilé fáze stereotypu. Paní 
docentka (Dana Medřická) věnuje svůj život kariéře a poda-
řilo se jí vyvinout přístroj, s jehož pomocí je možné nahléd-
nout do snů zkoumaného subjektu a podle potřeby je změ-
nit. Docentka ovšem nepočítá s vedlejším účinkem svého 
vynálezu - sny se totiž zhmotňují. Jejímu choti Jindřichovi 
(Jiří Sovák) se jedné noci zdá o hrdinech comicsu Káji Saud-
ka a do reálného světa se díky tomu dostává comicsová 
kráska Jessie (Olga Schoberová) a její nepřátelé Superman 
a Pistolník (Juraj Višný a Karel Effa). K nelibosti paní docent-
ky se Jessie zamiluje do Jindřicha a je tedy třeba zprovodit ji 
ze světa... Film, který byl čtvrtým samostatným filmem Vác-
lava Vorlíčka a současně jeho první komedií, vznikl v roce 
1966 podle scénáře, který napsal s Milošem Macourkem, a 
byl velmi úspěšný, přestože to tak zpočátku nevypadalo. 
Před zděšenou schvalovací komisí museli tvůrci snášet pal-
bu výtek na příliš překotné tempo děje a pochybností, zda 
divák vůbec pochopí čeho se parodie týká. Výsledek prů-
zkumového promítání v Kralupech nad Vltavou však překo-
nal všechna očekávání. Představení byla vyprodána a salvy 
smíchu provázely představení od začátku do konce. Snímek 
získal na Mezinárodním festivalu vědecko-fantastických filmů v Terstu 
v roce 1966 hlavní cenu a podobně zabodoval i na filmovém festivalu v 
Locarnu. Film uvede komiksolog Martin Foret.

hledá chlapce od 17 do 30 let. Přihlásilo se jí 650 chlapců…. 
Od té doby nic jiného nedělá, než třídí inzeráty, vybírá si 
chlapce a setkává se s nimi. Záhy zjistí, že jim nahrazuje 
matku, učitelku sexu, léčitelku duše. Dokumentární film o 
babičce, která se musí vyrovnat nejen se stárnutím…

Nej CZ dokumenty za 
rok 2008: René
úterý 10. 3. 18.00 
hod.
ČR 2008 / 90 min. / doku-
mentární / 40, 50 Kč
Režie: HELENA TŘEŠTÍKOVÁ 
/ Kamera: Martin Kubala, 
Petr Pešek, Stano Slušný, 
Marek Dvořák, Ondřej Beli-
ca, Václav Smolík, Miroslav 
Souček, Vlastimil Hamerník 
/ Hudba: Tadeáš Věrčák ad.
Ryze dokumentární 
film se syrovou auten-
tičností vypráví těžko 
uvěřitelný příběh Reného, který byl od sedmnácti let sledo-
ván filmovou kamerou na své cestě mezi vězeními a krát-
kými pobyty na svobodě. Kamera ho v roce 2008 opouští 
v jeho sedmatřiceti letech, tedy přesně o dvacet let později, 
jako nemocného člověka, muže stále se pohybujícího na 
hraně zákona, který napsal a publikoval dvě knihy. Čas pro-
měny z mladíka v muže zaznamenávala režisérka Helena 
Třeštíková na pozadí významných politických změn střed-
ní Evropy. Film získal prestižní cenu Evropské filmové akademie Prix 
ARTE pro nejlepší evropský dokument roku 2008 a je také nominován 
na Českého lva pro nejlepší dokumentární snímek.

Tajně v Tibetu  
+ setkání s J. Růžičkou 
a Tibetem
úterý 10. 3. 19.30 
hod. (*)
Velká Británie 2008 / 40 + 
60 min. / titulky / zdarma
Režie: JEZZA NEUMANN
Dokument britské tele-
vizní stanice Channel 4 
odkrývá pohled na skrytou realitu života v Tibetu pod čín-
skou nadvládou. Tash Despa, který z Tibetu uprchl před 11 
lety, spolu s režisérem Jezzou Neumannem zde strávili tři 
měsíce v utajení, aby zachytili výpovědi obětí politických 
represí a přinesli tak důkaz o „kulturní genocidě“, na kte-
rou z exilu upozorňuje Dalajláma. Pod hrozbou uvěznění 
a vyhoštění tajně natočili rozhovory s přímými svědky své-
volného zatýkání, věznění a mučení, které dokládají sou-
časnou situaci v Tibetu. Po filmu bude následovat beseda s Jaro-
slavem Růžičkou o Tibetu.

Nej CZ dokumenty 
za rok 2008: Česká 
RAPublika
středa 11. 3. 
17.30 hod.
ČR 2008 / 87 min. / 50 Kč, 
60 Kč
Režie: PAVEL ABRAHÁM 
/ Kamera: Vladan Vála / 
Hrají: členové skupiny PSH, 
Super Croo, Indy a Wich, 
Hana Hegerová ad.
První celovečerní film 
o českém rapu. Ori-
on, James Cole a Hugo 
Toxxx na pódiu, ale 
především mimo něj. Tři přední čeští rappeři, deset skla-
deb, deset živých – někdy i živelných – filmových situací. A 
v nich výřečná profesorka lingvistiky, oprsklé děti z romské-
ho ghetta v Karviné, přísná matriční úřednice, žáci základní 
školy na pražském Jižním městě, sám zachránce českého 
jazyka Josef Jungmann či „všehoschopná“ Hana Hegerová. 
Hip hop opouští úzké subkulturní ghetto a vydává se do 
světa. ..

Karamazovi
středa 11. 3. 
20.00 hod.
ČR, Polsko 2008 / 110 min. / 
přístupný / ŠÚ / 55, 65 Kč
Režie: PETR ZELENKA / Hra-
jí: Ivan Trojan, Radek Holub, 
Igor Chmela, Roman Luknár, 
David Novotný, Martin Myšička, Lenka Krobotová, Zuzana Fialová ad.
Originální adaptace Dostojevského, v níž nechybí typický 
Zelenkův humor, nadsázka a mystifikace. Příběh se ode-
hrává v současném Polsku. Do Krakova přijíždí skupina 
pražských herců v čele s režisérem hry, aby na alternativ-
ním festivalu v netradičním prostoru oceláren uvedla jevišt-
ní adaptaci Dostojevského hry Bratři Karamazovi, jejímž 
základem je vyšetřování otcovraždy. V divadelním drama-
tu, nabitém emocemi - láskou, žárlivostí, nenávistí, se řeší 
otázky víry, nesmrtelnosti a spásy lidské duše. Film je nomi-
nován na Českého lva v osmi kategoriích, dále získal dvě ceny na MFF 
Karlovy Vary.

Bathory
čtvrtek 12. 3. 20.00 hod.
ČR, SR, Maďarsko 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 60, 70 Kč
Režie: JURAJ JAKUBISKO / Hrají: Anna Friel, Karel Roden, Hans Mathe-
son, Vincent Regan, Franco Nero, Deana Horváthová, Michaela Drotá-

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Mezi zdmi 
úterý 3. 3. 20.15 
hod.
Entre les murs / Francie 
2008 / 128 min. / od 12 let / 
titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
Režie: LAURENT CAN-
TET / Scénář: François  
Bégaudeau / Kamera: Pier-
re Milon / Hrají: François 
Bégaudeau, Nassim Amrabt, 
Laura Baquela, Cherif 
Bounaïdja Rachedi ad.
Žáci střední školy v 
jedné z problematic-
kých pařížských čtvrtí 
vedou dialogy s uči-
telem prosazujícím 
neobvyklé výchovné 
metody. Mladý francouzštinář François vyučuje na střed-
ní škole, která patří k těm problematičtějším. Odvážně se 
s Esmeraldou, Souleymanem, Khoumbou a ostatními stu-
denty pouští do podnětných slovních střetů, jakoby mu 
šlo o pouhé tříbení jazyka. Jsou to však spíše lekce demo-
kracie. Ale cesta k jejímu pochopení může někdy vést po 
velmi tenkém ledě. Námět filmu vychází ze stejnojmenné 
knihy, jejíž autor Francois Bégaudeau, sportovní redaktor 
a někdejší učitel francouzštiny na střední škole, ztvárnil ve 
filmu taky jednu z hlavních rolí. Film získal hlavní cenu Zlatou pal-
mu v Cannes a byl nominován na Oscara za nejlepší cizojazyčný film.

Valčík s Bašírem
středa 4. 3. 17.30, 
pondělí 16. 3. 
18.00, úterý 17. 3. 
20.00 hod.
Vals Im Bashir / Izrael, Fran-
cie, Německo 2008 / 90 min. 
/ od 15 let / titulky / ŠÚ / 50, 
60 Kč
Režie: ARI FOLMAN
Režisér a hlavní hrdi-
na filmu Ari Folman 
byl v září 1982 vojá-
kem izraelské armády. 
Účastnil se izraelské 
invaze do západního 
Bejrútu a byl u toho, 
když v palestinských uprchlických táborech Sabra a Šatí-
la došlo ke krutým masakrům. Jenomže má problém - nic 
z toho si nepamatuje. V animovaném válečném dramatu 
Valčík s Bašírem se vydává za svými dávnými známými, kte-
ří mu mohou pomoci překonat trauma a amnézii. Vyzraje 
na svou vlastní paměť, která mu odmítá vydat svědectví 
oněch temných dnů? Film byl nominován na Zlatou palmu v Can-
nes, získal Zlatý globus za nejlepší zahraniční film, byl nominován na 
Oscara za nejlepší cizojazyčný film.

Podivuhodný případ 
Benjamina Buttona 
středa 4. 3. 19.30 
hod.
The Curious Case of Benja-
min Button / USA 2008 / 166 
min. / od 12 let / titulky / ŠÚ 
/ 80, 90 Kč
Režie: DAVID FINCHER / Hra-
jí: Brad Pitt, Cate Blanchett, 
Tilda Swinton, Elle Fan-
ning, Jason Flemyng, Julia 
Ormond, Elias Koteas ad.
Film vycházející z 
povídky F. Scotta Fitz-
geralda vypráví o sym-
patickém padesátníko-
vi Benjaminu Buttono-
vi, který je se svým životem spokojený a navíc se nedávno 

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

Výstavy

ART ve víru nominací a ocenění
Na konci února se celý filmový svět dozvěděl vítěze nejznámějších filmových cen, tedy amerických Oscarů, předávaných letos 
už po jednaosmdesáté. Nás v ČR pak ovšem tradičně zajímají i výsledky domácích cen Český lev, jejichž vyhlášení proběh-
ne 7. března. Těmito dvěma událostmi je samozřejmě ovlivněn i program ARTu. K vidění budou filmy Mezi zdmi a Valčík s 
Bašírem, oba nominované na Oscara za nejlepší cizojazyčný snímek, a třemi Oscary ověnčený Podivuhodný případ Benjamina 
Buttona. Těsně po vyhlášení výsledků klání o sošky Českých lvů si pak můžete připomenout soutěžní snímky Venkovský uči-
tel, Marcela, René, Karamazovi, Bathory, Tobruk a Hlídač č. 47. Chybět nebude ani nová česká tvorba, jíž zastupuje erotická tragi-
komedie Babička. Ve středu 10. března navíc uvedeme zdarma i dokument britské stanice Channel 4 Tajně v Tibetu, po němž 
bude následovat beseda o Tibetu. Tímto programem zároveň odstartujeme letošní Dny asijského filmu a kultury (10. – 19. 3.). 

Filmové premiéry
19. 3. -  22. 3. Nouzový východ 
   USA 2008 / Režie: SAM MENDES 
19. 3. - 25. 3. Vévodkyně 
   Velká Británie, USA, Francie, Dánsko 2008 / Režie: 

SAUL DIBB 
23. 3. - 25. 3. Gomora 
   Itálie 2008 / Režie: MATTEO GARRONE 
26. 3. - 31. 3. Příběh o Zoufálkovi 
   USA 2008 / Režie: SAM FELL, ROBERT STEVENHAGEN 
26. 3. - 29. 3. Milk
   USA, Velká Británie 2008 / Režie: GUS VAN SANT 
26. 3. -  29. 3. Cinka Panna 
   SR, ČR, Maďarsko 2008 / Režie: DUŠAN RAPOŠ 
30. 3. - 31. 3. Líbáš jako Bůh
   ČR 2008 / Režie: MARIE POLEDŇÁKOVÁ 

 ARTkino                                                                          
st 18. 3. 17.30 Vítejte v KLDR! 
   ČR 2008 / Režie: LINDA JABLONSKÁ
st 18. 3. 19.00 Gyumri
   ČR 2008 / Režie: JANA ŠEVČÍKOVÁ 
st 18. 3. 20.15 Mlčení Lorny
   Belgie 2008 / Režie: JEAN-PIERRE DARDENNE, LUC 

DARDENNE 
so 28. 3. 20.00 Útěk do divočiny 
   USA 2008 / Režie: SEAN PENN 
út 31. 3. 20.00 Katyň
   Polsko 2007 / Režie: ANDRZEJ WAJDA 

Zlatý fond       
čt 19. 3. 16.00 Ztraceno v překladu 
   USA, Japonsko 2003 / Režie a scénář: SOFIA COPPOLA 
čt  26. 3. 16.00 Mír Tenká červená linie
   USA1998 / Režie: TERRENCE MALICK 

Bijásek
st. 3. 15.30, a ne 25. 3. 15.30 Lovecká sezóna 2
   USA 2008 / Režie: Matthew O‘Callaghan 
ne 29. 3. 15.30 Příběh o Zoufálkovi
   USA 2008 / Režie: SAM FELL, ROBERT STEVENHAGEN  

 
         Více informací o programu

naleznete na www.mkuh.cz

V druhé polovině  
března nabídneme

zamiloval do třicátnice Daisy. Hlavní hrdina však místo stár-
nutí začíná mládnout, což se mu nejdřív líbí, ale postupem 
času obrátí. Protože prožívat svůj život v opačném směru a 
mládnout vedle své pozvolna stárnoucí lásky, to není úplně 
normální. Film byl nominován na Zlatý globus v kategoriích nejlep-
ší film, režie, scénář, mužský herecký výkon a původní filmová hudba. 
Dále získal Tři Oscary (z 13 niminací).

Venkovský učitel
neděle 8. 3. 20.00 
hod.
ČR, Francie, Německo 2008 
/ 126 min. / od 12 let / ŠÚ / 
60, 70 Kč
Režie: BOHDAN SLÁMA / 
Hrají: Pavel Liška, Zuzana 
Bydžovská, Ladislav Šedi-
vý, Marek Daniel, Tereza 
Voříšková, Miloš Černoušek, 
Marie Ludvíková, Miroslav 
Krobot ad.
Každý někoho potře-
buje. Režisér Bohdan 
Sláma zachycuje ve 
svém novém filmu 
osudy tří hlavních hrdinů - Učitele, Marie a Chlapce - jejichž 
náhodné setkání rozpoutá velký příběh lásky, přátelství a 
odpuštění. Každá z postav si s sebou nese tajemství, každá 
touží po lidské blízkosti. Film je nominován na Českého lva v sedmi 
kategoriích, dále získal dvě ceny na MFF v Stockholmu.

Nej CZ dokumenty za 
10 let: Marcela
pondělí 9. 3. 
18.00 hod.
ČR 2006 / 82 min. / přístup-
ný / 40, 50 Kč
Režie: HELENA TŘEŠTÍKOVÁ / 
Kamera: Jan Malíř, Miroslav 
Souček, Vlastimil Hamerník 
/ Zvuk: Zbyněk Mikulík, Petr 
Provazník, Jan Valouch.
Cyklus časosběrných 
dokumentů Manželské 
etudy proběhl obra-
zovkou České televize 
v roce 2006 a vyvolal 
nebývalý ohlas. Zejména pátý příběh v pořadí, kdy na kon-
ci natáčení tragicky zemřela dcera hlavní hrdinky. Diváci se 
vzbouřili proti nešťastnému osudu a aktivně vstoupili do 
děje. Zoufalé matce Marcele začali posílat peníze, volali jí, 
psali, pomáhali. To je pro režiséra velká výzva. Dokumen-
taristka Helena Třeštíková pohlíží na Marcelu v nově zpra-
covaném dokumentu, ve kterém můžete zjistit, co nového 
se v životě této neobyčejné ženy za poslední rok stalo. Film 
je nominován na Českého lva v kategorii Nejlepší dokumentární film 
(1993 - 2007).

Babička
pondělí 9. 3. 
20.00 hod. 
ČR 2008 / 74 min. / od 15 let 
/ 60, 70 Kč
Režie: ZUZA PIUSSI / Scénář: 
Tamara Archlebová, Zuza-
na Piussi / Kamera: Zuzana 
Piussi / Hudba: Živé kvety 
/ Hrají: Tamara Archlebová, 
Broňa Markušová, Matej 
Borovička, Lukáš Chládek, 
Lukáš Slovák ad.
Erotická tragikomedie 
o stárnoucí ženě, která 
chce vrátit čas. 55letá Tamara má už dost mužů své gene-
race, které vidí jako neustále rozumující, zatrpklé a zbave-
né všech ideálů. Podává si inzerát: Zralá, mírně zvrhlá žena, 

Malovásek:  
Barevné skvrny
neděle 1. 3. 14.30 hod.
Dokreslování barevných skvrn dle fantazie. 

Bolt – pes pro  
každý případ 
neděle 1. 3. 15.30, středa 4. 3. 15.30 hod.
USA 2008 / 96 min. / animovaný / přístupný / dabing / 65, 75 Kč 
Režie: BYRON HOWARD, CHRIS WILLIAMS
Pro superpsa Bolta je každý den plný dobrodružství, 
nebezpečí a intrik – alespoň do té doby, dokud 
kamery natáčejí. .. Film byl nominován na Zlatý globus i na 
Oscara (nejlepší animovaný film).

Divoké safari 3D 
sobota 7. 3. 14.30 hod. 
Belgie 2005 / 40 min. / dabing / přístupný / 60, 80 Kč
Režie: BEN STASSEN

Zasedněte do džípu a projeďte se po několika přírod-
ních rezervacích v Jižní Africe, abyste spatřili některé 
z nejohroženějších zvířat na Zemi. Film zažijete na vlastní 
oči s 3D brýlemi!

Cesta na měsíc 3D
sobota 7. 3. 15.30 hod.
Belgie 2008 / 85 min. / dabing / animovaný / přístupný / 65, 75 Kč
Režie: BEN STASSEN / V českém znění: Martin Sucharda ad.
I první let na Měsíc měl své mouchy… Rok 1969: Kosmic-
ká raketa Apollo 11 startuje první misi na Měsíc. Film zažije-
te na vlastní oči s 3D brýlemi!

Malovásek:  
Tvorba zvířátek
neděle 8. 3. 14.30 hod.
Vytváření zvířátek z modelovací hmoty.

Asie ve fotografii
10. – 25. 3. 2009 | kino Hvězda

Společná výstava fotografů (Eva Bučková, Jiří Petr, 
Jaroslav Růžička, Borek Seehák) představí prostředí 
několika asijských zemí (Thajsko, Indonésie, Barma, 
Tibet, Čína, Vietnam, Bhůtán ad.). Ve středu 17. března 
od 17:30 hodin v rámci vernisáže a debatního večera na téma 
Asie proběhne také veřejná dražba vybraných fotografií ve pro-
spěch Charity Česká republika, jejíž aktivity budou na večeru 
také představeny.

Kdopak by se vlka 
bál
neděle 8. 3. 15.30 hod.
ČR 2008 / 93 min. / přístupný / 60, 70 Kč
Režie: MARIA PROCHÁZKOVÁ / Hrají: Dorotka Dědková ad.
Konečně film o lásce, který můžete vidět s dět-
mi! Rodinný film, dětský horor, dospělá romance a 
pohádka o Červené Karkulce. 

Zamilovaná zvířata
středa 11. 3. 15.30 hod.
Francie 2007 / 85 min. / přístupný / titulky / 60, 70 Kč
Režie: LAURENT CHARBONNIER / Vypravěč: Cécile De France
Rok co rok celá naše země zní zpěvem, reptáním a 
výkřiky – milostným voláním zvířat. Okázalé tance 
a dary jsou často nejlepšími prostředky k přivábení 
samičky/samečka a pro diváky se tak naskýtá mnoh-
dy směšná či jímavá, ale vždy úžasná podívaná.

Na půdě  
aneb Kdo má  
dneska narozeniny?
neděle 15. 3. 15.30 (*), středa 18. 3. 
15.30 hod. 
ČR, Slovensko, Japonsko 2009 / 74 min. / příst. / 65, 75 Kč
Režie: JIŘÍ BARTA / Hrají: panenka Pomněnka (L. Pernetová), 
medvídek Mucha (B. Hybner), skřítek Šubrt (I. Trojan), rytíř Kra-
soň (Vl. Javorský), myška Sklodowská (B. Hrzánová) ad.

Celovečerní animovaná pohádka Jiřího Barty nejen 
pro děti. Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají 
domov odložené hračky, které se tu zabydlely ve 
starém kufru. Těší se na své každodenní rituály, hry 
a radosti, chodí do práce, slaví narozeniny... prostě si 
užívají pohodu a harmonii domova. Až do chvíle, kdy 
vládce temné Říše Zla zatouží po jejich kamarádce 

– laskavé panence Pomněnce... 

Motocyklové deníky 
+ bonus Che Guevara 
v ČSSR
čtvrtek 5. 3. 
16.00 hod.
Diarios de motocicleta / 
Argentina, Německo, Vel-
ká Británie, USA 2004 / 128 
min. / na průkazku zdarma
Režie: WALTER SALLES / Scé-
nář: Jose Rivera / Kamera 
Eric Gautier / Hudba: Gusta-
vo Santaolalla / Hrají: Gael 
García Bernal, Rodrigo De la 
Serna, Mía Maestro, Merce-
des Morán ad.
Je mu třiadvacet, stu-
duje medicínu - a ještě 
netuší, že vstoupí do 
dějin jako Ernesto „Che“ 
Guevara. S kamarádem 
Albertem Granadem 
se vypraví na cestu po 
Latinské Americe na 
staré motorce Norton 
500. Píše se rok 1952 
a před nimi není nic 
jiného než volná silni-
ce - bez turistů, hote-
lů a map, jen s čerst-
vým větrem v zádech. 
Dostat se z Argentiny 
až do Venezuely, to je 
sen, který výlet dlouhý 8000 kilometrů mění v realitu. Sní-
mek inspirovaly Guevarovy deníky Notas de viaje a Grana-
dova kniha Con el Che por America Latina. Záměrně apoli-
tický pohled pro nás objevuje Guevaru jako ikonu, jež jako 
by se na film obtiskla z čistě vypraného trička: jen oklikou 
totiž připomíná postavu příštího kubánského revolucioná-
ře. Film získal Cenu BAFTA, Cenu ekumenické poroty na MFF v Cannes 
2004 a Oscara za píseň „Al Otro Lado Del Río“.

Canisterapie  
v obraze
19. 2. - 9. 3. 2009 | kino Hvězda
Výstava fotografií mapující tříletou činnost Caniste-
rapeutického centra Zlín, které je jediným zařízením 
svého druhu ve Zlínském kraji. Cílem akce je sezná-
mení veřejnosti s léčivými účinky psa na člověka, 
s takzvanou metodou canisterapie.

Život nejen  
na kolech
19. 2. - 9. 3. 2009 | kino Hvězda
Výstava fotografií sestavená 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 se zdravotním postižením. 

Che Guevara
(*14. 6. 1928 – 9. 10. 1967)
Dr. Ernesto Rafael 
Guevara de la Serna, 
běžně přezdívaný Che 
Guevara nebo el Che, 
byl argentinský lékař, 
marxistický revoluci-
onář a vůdce kubán-
ských gueril. Otec, 
architekt, byl irského a 
španělského původu, 
matka pocházela ze 
španělské rodiny. Rodina Guevarů - Lynchů žila v Argenti-
ně mnoho generací, takže naplnila požadavek šlechtictví 
v zemi přistěhovalců. Guevara byl členem Castrova „Hnutí 
26. července“, které se v roce 1959, za přispění revolučně 
naladěných obyvatel, dostalo k moci na Kubě. Ze zdravot-
ního důvodu, kterým bylo těžké astma, nechodil do běž-
né školy. Učila ho jeho matka a pěstovala v něm lásku ke 
knihám. Dětství bez školního kolektivu se odrazilo v jeho 
uzavřenosti a introvertnosti. Rodinné zázemí jeho ranné-
ho dětství nemělo daleko k ideálnímu: rodinu neprováze-
ly žádné konflikty či rozepře. Ernesto studoval lékařskou 
fakultu na Univerzitě v Buenos Aires. V posledním roce stu-
dia se vydal napříč Latinskou Amerikou na starém motocy-
klu. Na cestě ho doprovázel Alberto Granado. Che z těchto 
toulek napsal knihu Motocyklové deníky. V tomto období 
Ernesto hodně čte, zejména Lenina, Marxe, Engelse či Sta-
lina. Guevara na medicíně promoval v březnu 1953 a roz-
hodl se pro práci v kolonii nemocných leprou ve Venezu-
ele. Na cestě do Venezuely se v hlavním městě Peru potkal 
s Ricardem Rojem, právníkem, který vnesl do jeho života 
nový náhled. Che změnil svůj plán jet do Venezuely a místo 
toho odjel s Ricardem do Guatemaly. A tak ačkoli dospíval v 

„hrdinských“ letech perónistického hnutí v Argentině (1944 
- 1952) a stranil se politických aktivit pro i proti Juanu a Evě 
Perónovým a jejich hnutí, dějiny nabídly mladému dokto-
ru příležitost postavit se na tu či onu stranu. V roce 1959 
Guevara získal kubánské občanství. Ve stejném roce začal 
působit na různých postech v nové Castrově vládě (byl 
prezidentem kubánské národní banky a později řídil také 
ministerstvo průmyslu), během něhož se snažil dál propa-
govat svou vizi spravedlivé beztřídní společnosti (tvrdil, že 
když už nejde stvořit člověka vzdělanějšího, tak alespoň 
morálnějšího). Ve výkonu svých funkcí je popisován co 
neústupný, neschopný kompromisů, neflexibilní, ale taktéž 
neúplatný. V roce 1966 opustil Che Guevara kvůli rozpo-
rům s Castrem a tehdejšími představiteli Sovětského sva-
zu Kubu, aby pokračoval v šíření revoluce v dalších státech 
(valný úspěch ale neměl); nejprve v Zairu a potom v Bolí-
vii. Právě tam byl zajat při vojenské operaci zorganizované 
americkou CIA. Po své smrti se Che stal jako teoretik i taktik 
guerillového boje hrdinou socialistických revolučních hnu-
tí celého třetího světa. Pro levicové idealisty západní civili-
zace je dodnes populární ikonou revolucionáře; mylně je 
často považován za vzor mírového idealismu. Che Guevara 
vždy hlásal ozbrojený odpor.

cs.wikipedia.org (kráceno)

Václav Vorlíček
(*3. 6. 1930)
Václav Vorlíček se nar-
odil v Praze. V letech 
1951 až 1956 vystu-
doval režii na pražské 
FAMU, studia ukončil 
krátkým hraným fil-
mem Direktiva. Jako asi-
stent režie nastoupil 
do filmového studia 
Barrandov a záhy se 
vypracoval na místo 
pomocného režiséra. 
Na začátku 60. let zahájil samostatnou režijní práci. Jeho 
debutem se stala dětská detektivka Případ Dubínek. U diváků 
poprvé zabodoval parodií na komiksové seriály Kdo chce zabít 
Jessii? Režisér našel svou parketu v tvorbě dobrodružných a 
utopicky laděných filmů v komediálním žánru. Potvrdil to 
parodií na špionážní snímky bondovského typu Konec agen-
ta W4C prostřednictvím psa pana Foustky, jejíž příběh zasadil do 

„malého“ českého prostředí. Vorlíček vytvořil úspěšný tvůrčí 
tandem se scénáristou Milošem Macourkem. Plodem jejich 
spolupráce se stala i crazy komedie PANE, VY JSTE VDOVA!, kte-
rá Ivě Janžurové přinesla ocenění nejlepší herečky festiva-
lu v Terstu. Na tomtéž festivalu uspěla později i pohádková 
komedie Dívka na koštěti, v níž hlavní roli ztvárnila populární 
zpěvačka Petra Černocká. V 70. letech patřil Vorlíček k nej-
vytíženějším československým režisérům, což v letech nor-
malizace znamenalo převzít zodpovědnost i za výrobu spo-
lečensky „angažovaných“ snímků. Proto vznikla průměrná 
komedie Bouřlivé víno, na kterou později navázala pokračo-
vání Zralé víno a Mladé víno. Vedle toho pokračoval Vorlíček 
v sérii zdařilých pohádkových komedií, kdy největší ohlas 
zaznamenaly Tři oříšky pro Popelku. Následovala moderní 
pohádka pro všechny generace Jak utopit doktora Mráčka aneb 
Konec vodníků v Čechách. Další pohádkou byla adaptace Šípko-
vé Růženky podle adaptace Bohumily Zelenkové s názvem 
Jak se budí princezny. Úspěšnou pohádkovou sérii 70. let ukon-
čil film Princ a Večernice. Na utopickou linii své tvorby navázal 
Vorlíček crazy komedií Což takhle dát si špenát podle námě-
tu svého dvorního scénáristy Miloše Macourka. Důležitou 
složkou Vorlíčkovy tvůrčí aktivity byly i televizní projekty 
od režie přejatých divadelních představení po původní 
televizní inscenace. Vrcholem Vorlíčkovy televizní tvorby se 
ale stal slavný 13-dílný pohádkový seriál Arabela. Na tento 
úspěch navázal ještě dvěma úspěšnými televizními seriály 
80. let: Létající Čestmír a Křeček v noční košili. V 90. letech se Vác-
lav Vorlíček umělecky vyčerpal, jeho tvorba ztratila origina-
litu a začala sázet na jistoty běžné komerce. Nadále hodně 
točil, jelikož měl renomé úspěšného tvůrce. Jeho práce lze 
ale v nejlepším případě označit za průměrné. Zklamáním 
bylo již pokračování Arabely pod názvem Arabela se vrací a 
podobně dopadly i další pohádkové projekty natáčené v 
koprodukci s německým partnerem. V současné době pra-
cuje na filmu Saxana - veletrh strašidel, který má být pokra-
čováním úspěšného snímku Dívka na koštěti. I přes tvůrčí 
útlum v pozdním období své práce patří nadále k nejuzná-
vanějším českým režisérům.
 

Milan „gudaulin“ Černý - www-csfd.cz (kráceno)

Cena z Cannes, výborné hodnocení 
od redaktorů prestižního francouz-
ského filmového časopisu/revue 
Cahiers du Cinema... a přesto Mezi 
zdmi není snobskou pseudiointe-
lektuální nudou, která by se mohla 
zamlouvat jenom žabožroutům, ale 
velice inteligentní a citlivý film, jenž 
dokáže oslovit každého, kdo byl či 
stále je školou povinný.
Bluntman - www.csfd.cz

Někdo si v tom najde filosofický film 
o životě, smrti a pomíjivosti všeho. 
Někdo zase zdrcující romantiku a 
někdo to vezme jako ódu na nespou-
taný, plně prožitý život, prostý 
veškeré sebelítosti. Ono tam je totiž 
motivů nepřeberně.
Superpero - www.csfd.cz

Dobrý film, u kterého slova „film“ a 
„dobrý“ nemusíte vnímat v tuzem-

ském kompromisním smyslu. Zatím-
co kolegové padají na hubu, Sláma 
vyrostl v jistotu evropského kultivo-
vaného artu.
Cival - www.csfd.cz

Ať už se to paní režisérce líbí nebo 
ne, René Plášil ji do svého příběhu 
zatáhl mnohem více, než aby se pak 
mohla tvářit jen jako pozorovatelka. 
Jinak se tomu nedá nic moc vytknout.
Slarque - www.csfd.cz

Divadlo

Divadlo Líšeň: 
Sávitrí 
neděle 15. 3. 15.00 hod. | kino Hvězda | 
60 Kč, 80 Kč
Scénář a režie: PAVLA DOMBROVSKÁ / Loutky: Eva Krásenská / 
Scéna: Jana Francová / Hudba: Luděk Vémola.
Příběh na motivy staroindické báje z Mahábhára-
ty pojednává o lásce a síle princezny Sávitrí, která 
vysvobodí svého muže ze zajetí smrti. Vizuálně silný 
obraz barevných pohyblivých stínů na velkém plát-
ně (2x2m) je doprovázen zvukově stylizovaným pro-
jevem vypravěče a hudebníka v jedné osobě ovláda-
jícího soubor vlastnoručně vyrobených netradičních 
hudebních nástrojů. Výtvarná i hudební složka je vol-
ně ovlivněna orientálním divadlem a vytváří původní 
svébytný tvar.

rová, René Štúr, Jiří Mádl, 
Lucie Vondráčková, Andrej 
Hryc, Boleslav Polívka, Jiří 
Korn ad.
Historický velkofilm 
Juraje Jakubiska a sou-
časně nejdražší filmový 
projekt střední Evropy přivádí k životu krvavou legendu o 
Čachtické paní. Ústřední postavou filmu je Erzsébet Bátho-
ry, u nás známá jako Alžběta Báthory. Kým ve skutečnosti 
byla? „Krvavou hraběnkou“, sadistickou vražedkyní, nebo 
obětí temných intrik, pomluv a bezpráví? Svědecké výpo-
vědi o jejích krutostech jsou konfrontovány s faktem, že ve 
svém čachtickém sídle byla uvězněna bez procesu a soudu. 
Film je nominován na Českého lva ve třech kategoriích.

Tobruk
pátek 13. 3. 20.00 
hod.
ČR 2008 / 100 min. / od 15 
let / ŠÚ / 55, 65 Kč
Režie: VÁCLAV MARHOUL 
/ Scénář: Václav Marhoul / 
Kamera: Vladimír Smutný 
/ Hudba: Richard Horowitz, Sussan Deyhim / Hrají: Jan Meduna, Petr 
Vaněk, Robert Nebřenský, Kryštof Rímský, Martin Nahálka ad.
Příběh československých vojáků, kteří bojovali za druhé 
světové války v severoafrickém Tobruku. Na základě skuteč-
ných událostí. Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do 
Němci a Italy obleženého města Tobruku v severoafrické 
Libyi jsou odveleni vojáci 11. východního československé-
ho praporu. Mezi nimi je i mladý voják Jiří Pospíchal. Jeho 
naivní a idealistické představy o hrdinství a válce jsou syro-
vě konfrontovány s nesnesitelným peklem africké pouště, 
dennodenním ohrožením života a všudypřítomnou smrtí. 
To vše si u něj vybírá svojí krutou daň, kterou umí vyměřit 
jen válka. Film je nominován na Českého lva v osmi kategoriích.

Hlídač č. 47
sobota 14. 3. 
20.00, neděle 15. 
3. 17.30 hod.
ČR 2008 / 108 min. / od 15 
let / ŠÚ / 65, 75 Kč
Režie: FILIP RENČ / Scénář: 
Eduard Verner / Kamera: 
Karel Fairais / Hudba: Jiří 
Škorpík / Hrají: Karel Roden, Vladimír Dlouhý ad.
Karel Roden v milostném příběhu o lásce, vášni, smrti a 
trestu. Film na motivy románu Josefa Kopty. Josef Douša 
je železniční hlídač, který jednoho dne zachrání mladého 
muže před skokem pod vlak. Zachráněný muž se ovšem 
po incidentu zamiluje do Doušovy manželky. K tomu vše-
mu ztrácí hlídač Douša načas sluch. Ačkoliv se mu sluch za 
určitý čas vrátí, předstírá Douša i nadále svoji hluchotu, aby 
zjistil, co si o něm, i o tušeném vztahu jeho ženy k Ferdovi, 
lidé říkají za jeho zády. Režijní scénář Filipa Renče a Zdeň-
ka Zelenky podtrhuje dramatičnost předlohy a posiluje i 
domýšlí osobní vazby všech hrdinů filmu Hlídač č. 47. Film 
je nominován na Českého lva v pěti kategoriích.

Velmi zajímavý a nadprůměrný 
film, latinskoamerická road-movie, 
adaptace slavných deníků Ernesto 
Che Guevary, tedy autobiografie 
jedné z ikon 20. století, jehož tvář 
zdobí mnohou hruď evropského 
adolescenta, ale o jehož životě toho 
tady v Evropě zrovna příliš mnoho 
nevíme... I přes své nesporné levi-
cové zaměření a akcent kladený na 
špatnou sociální situaci dělnických a 
rolnických vrstev v jižní Americe jde 
o film zdařilý.
Radek99 - www.csfd.cz

Skvělá originální komedie s nabitou 
závěrečnou půlhodinou, skvělým 
Jiřím Sovákem a naší nejkrásnější 
herečkou všech dob - Olgou Scho-
berovou.
Sud - www.csfd.cz

Dokáže být animovaný snímek lepší 
než jeho hraná varianta? Valčík uka-
zuje, že ano. Z animace nikdo nedo-
stal tolik emocí a působivých obrazů, 
jako právě Ari Folman, který „doku-
mentu“ o masakru palestinských 
uprchlíků dal nezaměnitelnou tvář.
Djkoma - www.csfd.cz

Konečně mohu do nějakého komen-
táře bez jakýchkoliv obav, bez ironie 
a v plné vážnosti napsat „silný lidský 
příběh“, neboť přesně tím Marcela je.
Matty - www.csfd.cz

Trochu voyeurský film odvážně 
nakukuje do ložnice pětapadesátile-
té ženy. Místo čuňačinek ale čekejte 
silné emoce.
Premiere_* - www.csfd.cz

Netvrdíme, že se budete bavit 
královsky, jestli vám český rap nic 
neříká. Každopádně se o něm ale 
hodně dozvíte.
Premiere_* - www.csfd.cz


