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Báječný svět shopaholiků
Confessions of a Shopaholic / USA 2009 / 104 min. / přístupný / titul-
ky / ŠÚ / 75 Kč 
Režie: P. J. HOGAN / Hrají: Isla Fisher, Hugh Dancy, Krysten Ritter, Joan 
Cusack, John Goodman, Kristin Scott Thomas, Leslie Bibb, Stephanie 
March, John Lithgow ad.
Alkoholik nemůže žít bez pití, Workholik bez práce a Sho-
paholik bez nákupů! Pokud rádi nakupujete, tak je tu film 
přímo pro Vás. Rebecca Bloomwood, žijící v obklopení 
luxusem a stylem současného New Yorku, je dívka, která 
se ráda baví a doopravdy skvěle umí nakupovat – mož-
ná až příliš dobře. Sní o tom, že bude pracovat v redakci 
svého oblíbeného módního časopisu, ale stále se není 
schopna dostatečně prosadit – až do chvíle, kdy ironií 
osudu získá místo fejetonistky ve finančnickém magazí-
nu stejného vydavatelství. Zatímco se jí konečně její sny 
začínají plnit, musí se ze všech sil neuvěřitelnými způso-
by snažit, aby ji její minulost nepřipravila o budoucnost.

Dvojí hra
Duplicity / USA, Německo 2009 / 125 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 80 Kč
Režie: TONY GILROY / Hrají: Clive Owen, Julia Roberts, Tom Wilkinson, 
Paul Giamatti, Denis O‘Hare, Thomas McCarthy, Dan Daily ad.

Přechytračit. Překonat. Přehrát. Převézt. A pak už jen pře-
vést prachy. Tony Gilroy, režisér ceněného snímku Micha-
el Clayton, natočil chytrý film, ve kterém má každý rafi-
novaný plán, nikdo nehraje fér a jehož divák nesmí uvěřit 
ani závěrečným titulkům. A celé se to halí do aktraktiv-
ního hávu romantické komedie, jíž dominuje herecká 
dvojice snů – britský elegán Clive Owen a oscarová Julia 
Roberts. Oba hlavní hrdiny dříve živily tajné služby, Claire 
(Julia Roberts) pracovala pro CIA a Ray (Clive Owen) pro 
britskou MI6. Tahat z ohně horké kaštany za neschop-
né politiky je ale po letech omrzelo a vrhli se do mno-
hem výdělečnějšího světa průmyslové špionáže. Jejich 
cílem je využít nepřátelství mezi dvěma korporacemi a 
ukrást recept na výrobu produktu, který tomu, kdo ho 
jako první donese na patentový úřad, přinese pohádko-
vé bohatství. Každý se proto nechá zaměstnat v jedné z 
firem a společně spřádají plán. Přes bohaté zkušenosti 
z tajných služeb jsou pro Raye s Claire velmi mocnými 
soupeři. Navíc se objevil ještě jeden nepřítel, se kterým 
nepočítali: Láska.

Předčítač
Reader, The / Německo, USA 2008 / 123 min. / od 15 let / tit. / 80 Kč
Režie: STEPHEN DALDRY / Hrají: Kate Winslet, David Kross, Ralph 
Fiennes, Karoline Herfurth, Lena Olin, Bruno Ganz ad.
Kam až zajdete, abyste uchránili tajemství? Příběh filmu 
Předčítač začíná v poválečném Německu. Teenagerovi 
Michaelovi Bergovi (David Kross a později Ralph Fiennes) 
se udělá špatně a domů mu pomůže neznámá třicátnice 
Hanna (Kate Winslet). Michael se uzdraví a Hannu najde, 
aby jí poděkoval. Rychle mezi nimi vznikne vášnivý, ale 
utajený vztah. Michael zjistí, že Hanna má ráda, když jí 
někdo předčítá knihy. I přes intenzitu vzájemných citů 
ale Hanna jednoho dne záhadně zmizí. O osm let pozdě-
ji se Michael jakožto student práv, který přihlíží soudům 
s válečnými zločinci, s Hannou znovu s úžasem setkává 

– potká ji na lavici obžalovaných. Když se dozvídá o její 
minulosti, odhaluje tajemství, které zcela změní jejich 
životy. Předčítač je mrazivý příběh o pravdě a odpuště-
ní, o tom, jak se jedna generace vypořádává se zločiny 
té předešlé. Kate Winslet za svou roli získala Oscara, Zlatý globus 
i cenu BAFTA!

Kancelář
kino Hvězda 
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Otevřena denně 30 minut 

 před začátkem 
 prvního představení.  
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tel. i fax: +420 572 553 765 
e-mail: pokladna@mkuh.cz 

1.–15. června
červen 1

Na Zlín! a potom 
do Slováckého 

pekla
 vás mimo jiné zavedeme 

na začátku června. Ale hezky popo-
řadě.  Ve středu 3.6. jsme připravili 

program ozvěn a  vazeb na MFF ve Zlíně  a 
potažmo na město samé. Ve 20 hodin 

uvede v kině Hvězda velká delega-
ce hostů nový český film s názvem 
Proměny. Snímek teprve dvaadvace-
tiletého absolventa zlínské filmové 

školy Tomáše Řehořka byl už před svou 
českou premiérou uveden na filmo-

vých festivalech v Paříži a Phoenixu a 
zaujal také herce Karla Rodena, který 
do projektu vstoupil jako producent. 

Film osobně představí režisér spolu s 
herci, mezi nimiž nebude chybět čer-

stvá držitelka Thálie Petra Hřebíčková 
či herec brněnské Husy na provázku 

Petr Jeništa. Ve stejný den Hvězda při-
vítá i světově uznávaného animátora 
a režiséra Gabora Csupo. Rodák z Buda-
pešti opustil v sedmdesátých letech 

rodné Maďarsko, už na začátku let 
osmdesátých pak v USA zakládá ani-

mátorské studio Klasky Csupo, které si 
získalo věhlas díky animacím prvních 
řad seriálu Simpsonovi. Gabor Csupo 
od 15.30 představí v celostátní předpremi-
éře svoji hranou celovečerní novinku 

Kletba Měsíčního údolí. Film uváděný v 
návaznosti na zlínský filmový festival 

je přístupný zdarma! Od 20.30 pak v Let-
ním kině zveme ještě jednou na hip-

hopovou Českou RAPubliku. 

O týden a den později vás pozveme 
do Slováckého pekla, totiž na vernisáž 

výstavy výtvarné dvojice Puk-Puk. V 
duchu jejich svěžího, nelítostného, ale 

i tradicí prosyceného modernismu 
uvádíme ve stejný den též tematický 

Zlatý fond (Moravská Hellas + Žert). 

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

Líbáš jako Bůh
ČR 2008 / 110 min. / přístupný / 75 Kč
Režie: MARIE POLEDŇÁKOVÁ / Hrají: Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva 
Holubová, Oldřich Kaiser, Nela Boudová, Roman Vojtek ad.
Nová komedie Marie Poledňákové. Helena Altmanová je 
sympatická profesorka francouzštiny a literatury na gymná-
ziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky zdravému nadhledu 
si rozumí se studenty i kolegy ve sborovně. Daleko nepředví-
datelnější okamžiky ji však čekají v osobním životě. Rozvět-
vená rodina k tomu poskytuje dostatek příležitostí. Soužití 
v jednom bytě s bývalým manželem, úspěšným spisova-
telem Karlem, problémy ovdovělé sestry Kristýny, manžel-
ské karamboly syna Adama i pozdní lásky babičky Alžbě-
ty - 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 rezigno-
vali. 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 plá-
novitě či neplánovaně jak partneři, tak další členové rodiny. 
Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži – to jsou 
motory komedie, poháněné pošetilostmi, sebeiluzemi i sny, 
kterým podléhají zamilovaní, nemilovaní i žárliví…

Proměny
ČR 2009 / 79 min. / od 12 let / 75 Kč
Režie: TOMÁŠ ŘEHOŘEK / Hrají: Dita Zábranská, Jan Zadražil, Alena Amb-
rová, Petra Hřebíčková, Petr Jeništa ad.

Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného. Čtyři osudy, 
které jsou svedeny dohromady. Čtyři životy, které se mají 
změnit. Film Proměny natočil pravděpodobně nejmladší 
český režisér celovečerního filmu všech dob. Vznik filmu při-
pomíná „americký sen“. Talentovaný režisér a kameraman 
Tomáš Řehořek začal pracovat na filmu v době, kdy mu bylo 
dvacet let. Jeho práce a první sestřihy byly tak nevšední, že 
silně oslovily českou filmovou producentku. Víru, že vzniká 
ojedinělý snímek, sdíleli i producenti v Itálii, distributor a 
další tvůrci. Hudbu k filmu složil Dejan Pejovic nominovaný 

Evropskou filmovou akademii v kategorii Evropský hudební 
skladatel 2007 za hudbu k filmu Gucha! „Dejanovi jsme spo-
lu s čistým střihem filmu poslali několik hudebních námětů, 
které vznikly vlastně náhodou v malém krámku s hudebni-
nami v Římě. Za pár týdnů jsme si jeli do Bělehradu pro úžas-
nou hudbu k Proměnám“, říká producentka Nelly Jenčíková. 
Projekci ve středu 3. 6. od 20 hodin uvede delegace hostů – režisér Tomáš 
Řehořek, herci Petra Hřebíčková, Dita Zábranská, Petr Jeništa, producen-
ti Nelly Jenčíková a Viktor Meyer.

Gran Torino
Gran Torino / USA 2008 / 117 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: CLINT EASTWOOD / Hrají: Clint Eastwood, Christopher Carley, Bee 
Vang, Ahney Her, Dreama Walker, Brian Howe, John Carroll Lynch ad.

Film vypráví příběh neústupného válečného veterána Wal-
ta Kowalského, který si s přibývajícím věkem uvědomuje, že 
na nový svět už nestačí. Musí se konfrontovat jak se sou-
sedy rozličného etnického původu, tak se svými hluboce 
zakořeněnými předsudky. Všechny staré sousedy postup-
ně nahradili imigranti, kterými Walt ze srdce pohrdá. Pod-
zim svého života tak spíš přežívá než dožívá. Až do oné noci, 
kdy se mu někdo pokusí ukrást jeho chloubu – nablýskaný 
sporťák Gran Torino. Elegantní tvary auta zapůsobí na Wal-
tova neprůbojného souseda Thaa, který si krádeží snaží zís-
kat respekt v partě mladých výtržníků. Thaova rodina trvá 
na tom, aby si chlapec u Walta svůj nerozvážný čin odpra-
coval. Walt nakonec podlehne a vyzve mladíka k tomu, aby 
své aktivity nasměroval ve prospěch okolí. Díky Thaovi a 
jeho dobrosrdečné rodině Walt prozře a snad poprvé v živo-
tě se na své sousedy dívá bez předsudků. Veterán postupně 
odkryje i tu část duše, kterou skrývá již od války ...

X-Men Origins: Wolverine 
X-Men Origins: Wolverine / USA 2009 / 107 min. / příst. / tit. / ŠÚ / 85 Kč
Režie: GAVIN HOOD / Hrají: Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Liev Schreiber, 
Dominic Monaghan, Lynn Collins, Danny Huston, Daniel Henney ad.
Film X-Men Origins: Wolverine je dějově zasazen na samý 
počátek ságy o známých mutantech X-Menech. Hugh Jac-
kman se vrací v roli, která z něj udělala filmovou hvězdu; v 
roli Logana neboli nelítostného mutanta Wolverina obdaře-
ného zázračnou schopností regenerace a také adamantio-
vými drápy na rukou. Zatímco tři předchozí filmy byly zasa-
zeny do nepříliš vzdálené budoucnosti, hlavní část nového 
příběhu se odehrává v 70. letech minulého století. Děj se 
vrací ke počátkům Wolverinovy hrdinské kariéry i tragickým 
událostem jeho života, z nichž jej nejvíce poznamená smrt 
osudové lásky Kayle Silverfox. Její smrt způsobí Wolverino-
vo zapletení s tajným vládním vojenským programem Wea-
pon X. S projektem, jenž mu navždy zcela změní život. Pod 
velením Williama Strykera (Danny Huston) je zformována 
tajná vojenská jednotka Team X složená výhradně z mutan-
tů. Jedním z nich je také Victor Creed alias Sabretooth (Liev 
Schreiber), nezkrotná bytost s neuvěřitelnou sílou, s nímž 
musí Wolverine svést svůj nejtěžší souboj.

Naše tipy 
Kletba Měsíčního údolí  
v předpremiéře zdarma!
 středa 3. 6. 15.30 hod.
Režisér Gabor Csupo divákům osobně představí novou 
pohádkovou fantasy. V rámci Ozvěn MFF Zlín zdarma.

Proměny představí  
delegace hostů
 středa 3. 6. 20.00 hod.
Nový český snímek přijedou do Hvězdy představit: režisér 
Tomáš Řehořek, herci Petra Hřebíčková, Dita Zábranská, 
Petr Jeništa, producenti Nelly Jenčíková a Viktor Meyer.

Gran Torino
úterý 19. 5 - středa 20. 5.
Sousedské vztahy zarputilého veterána. Brilantní novin-
ka Clinta Eastwooda.

T

1. po 17.30 Líbáš jako Bůh –  ČR 2008 / 110 min. / přístupný / 75 Kč 
20.00 Proměny – Itálie, ČR 2009 / 79 min. / od 12 let / 75 Kč

2. út 18.00 Proměny – Itálie, ČR 2009 / 79 min. / od 12 let / 75 Kč

20.00 Líbáš jako Bůh –  ČR 2008 / 110 min. / přístupný / 75 Kč

3. st 15.30 Kletba Měsíčního údolí (předpremiéra!) – VB, Fr., Maď. 2008 / 102 min. / dabing / přístupný / zdarma Bijásek

1o 17.45 Líbáš jako Bůh –  ČR 2008 / 110 min. / přístupný / 75 Kč

19. út 20.00 Proměny + hosté: T.Řehořek, P.Hřebíčková, P.Jeništa ad. – Itálie, ČR 2009 / 79 min. / od 12 let / 65,  75 Kč ART

20.45 Česká RAPublika – ČR 2008 / 87 min. / zdarma / Smetanovy sady Letní kino

4. čt 16.00 Prémie ZF: Život Briana – Velká Británie 1979 / 94 min. / titulky / na průkazku zdarma ZF

17.45 X-Men Origins: Wolverine – USA, Austrálie, Kanada 2009 / 107 min. / titulky / přístupný / 85 Kč

19. út 20.00 Gran Torino – USA 2008 / 117 min. / titulky / od 12 let / 75 Kč

5. pá 17.30 Gran Torino – USA 2008 / 117 min. / titulky / od 12 let / 75 Kč

á 20.00 X-Men Origins: Wolverine – USA, Austrálie, Kanada 2009 / 107 min. / titulky / přístupný / 85 Kč

6. so 17.30 X-Men Origins: Wolverine – USA, Austrálie, Kanada 2009 / 107 min. / titulky / přístupný / 85 Kč

20.00 Gran Torino – USA 2008 / 117 min. / titulky / od 12 let / 65, 75 Kč

7. ne 15.30 Most do země Terabithia – USA 2007 / 90 min. / přístupný / dabing / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Gran Torino – USA 2008 / 117 min. / titulky / od 12 let / 75 Kč

20.00 X-Men Origins: Wolverine – USA, Austrálie, Kanada 2009 / 107 min. / titulky / přístupný / 85 Kč

8. po 17.30 Gran Torino – USA 2008 / 117 min. / titulky / od 12 let / 75 Kč

20.00 X-Men Origins: Wolverine – USA, Austrálie, Kanada 2009 / 107 min. / titulky / přístupný / 85 Kč

9. út 17.30 X-Men Origins: Wolverine – USA, Austrálie, Kanada 2009 / 107 min. / titulky / přístupný / 85 Kč

20.00 Život za zdí – Mexiko 2007 / 97 min. / titulky / 65, 75 Kč ART

10. st 17.30 X-Men Origins: Wolverine – USA, Austrálie, Kanada 2009 / 107 min. / titulky / přístupný / 85 Kč

20.00 Gran Torino –  USA 2008 / 117 min. / titulky / od 12 let / 65, 75 Kč ART

11. čt 16.00 Žert + Moravská Hellas – ČR 1968 (+1963) / 78 (+34) min. / na průkazku zdarma, 50 Kč ZF

18.00 Slovácké peklo (výstava dua Puk-Puk) – kino Hvězda (vestibul) Vernisáž

20.00 Dvojí hra – USA, Německo  2009 / 125 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

12. pá 17.30 Báječný svět shopaholiků –  USA 2009 / 104 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč 

28. čt 20.00 Dvojí hra –  USA, Německo  2009 / 125 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.45 Mamma Mia!  –  USA, Velká Británie 2008 / 108 min. / přístupný / tit. / ŠÚ / zdarma / Smetanovy sady Letní kino

13. so 17.30 Dvojí hra –  USA, Německo  2009 / 125 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Báječný svět shopaholiků –  USA 2009 / 104 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč 

20.45 Vrchní, prchni! –  ČR 1980 / 85 min. / zdarma / Smetanovy sady Letní kino

14. ne 15.30 Bolt – pes pro každý případ – USA 2008 / 96 min. / animovaný / přístupný / dabing / 40, 50 Kč Bijásek

17.30 Báječný svět shopaholiků –  USA 2009 / 104 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč 

20.00 Dvojí hra – USA, Německo 2009 / 125 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč  

15. po 17.30 Dvojí hra – USA, Německo 2009 / 125 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Předčítač – Německo, USA 2008 / 123 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč

16. út 17.30 Předčítač – Německo, USA 2008 / 123 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč

20.00 Dvojí hra – USA, Německo  2009 / 125 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

17. st 17.30 Dvojí hra – USA, Německo  2009 / 125 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Předčítač – Německo, USA 2008 / 123 min. / od 15 let / titulky / 70, 80 Kč ART

18. čt 16.00 THX 1138 – USA 1971 / 86 min. / titulky / na průkazky zdarma, 50 Kč ZF

18.00 Star Trek – USA 2009 / 127 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.15 Terminator Salvation – USA 2009 / 130 min. / přístupný / titulky / 90 Kč

19. pá 17.30 Terminator Salvation – USA 2009 / 130 min. / přístupný / titulky / 90 Kč

1o 20.00 Star Trek – USA 2009 / 127 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20. so 17.30 Star Trek – USA 2009 / 127 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Terminator Salvation – USA 2009 / 130 min. / přístupný / titulky / 90 Kč

21. ne 15.30 S Krtkem do pohádky – ČR 1969 - 1985 / 60 min / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Terminator Salvation – USA 2009 / 130 min. / přístupný / titulky / 90 Kč 
19. út 20.00 Star Trek – USA 2009 / 127 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč

19. út

Filmové premiéry a novinky

Předčítač



Žert  
+ Moravská Hellas
čtvrtek 11. 6. 
16.00 hod.
ČR 1968 (+1963) / 78 (+34) 
min. / na průkazku zdarma, 
50 Kč
Režie: JAROMIL JIREŠ / Scé-
nář: Milan Kundera, Jaromil 
Jireš / Kamera: Jan Čuřík / 
Hudba: Zdeněk Pololáník  / 
Hrají: Josef Somr, Jana Dítě-
tová, Luděk Munzar ad.
Univerzitní posluchač 
Ludvík Jahn pošle z 
jakéhosi školení své 
dívce a zároveň kole-
gyni pohlednici, na 
níž mimo jiné napsal: 
Optimismus je opium 
lidstva! Zdravý duch 
páchne blbostí. Ať žije Trockij! A protože se píší léta pade-
sátá, následky na sebe nenechají dlouho čekat. Dívka, jatá 
posvátným citem stranické povinnosti, předá pohlednici 
fakultní organizaci, Jahn je vyloučen ze strany, vyhozen z 
fakulty a jako obyčejný voják poslán do trestního pracovní-
ho útvaru nazývaného Černý prapor a pověstného mimo-
řádně surovým zacházením. Jeden z nejproslulejších fil-
mů 60. let se opírá o stejnojmenný román Milana Kundery, 
soustředěn cele na důležité poznání - totiž že nová křivda 
neodstraní ani nezahluší křivdu starou. K takové mravní 
kocovině zákonitě dospěje hlavní hrdina, těžce postižený 
stalinistickými represemi, když se po letech pokusí aspoň 
zprostředkovaně se pomstít původci svého pádu. Jako bonus 
uvedeme absolventský film Karla Vachka s názvem Moravská Hellas 
(1963, 34 min.). Film přináší nový pohled na folklór. Interview 
střídá s vyprávěním a skrytou kamerou, určité pasáže jsou 
stylizované. Jednotícím prvkem všech složek jsou titulky 
pointující vyprávění. V době, kdy lid a jeho zvyky patřily k 
nedotknutelným tématům, ukázal Vachek „lesk i bídu“ folk-
lóru s humorem a ironií a vysloužil si výhrady prezidenta 
Novotného i žaloby některých protagonistů filmu. (Program 
souvisí s vernisáží výstavy Slovácké peklo 11. června od 18 hodin ve ves-
tibulu kina Hvězda.)

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Proměny  
+ hosté: režisér Tomáš 
Řehořek, herci Pet-
ra Hřebíčková, Dita 
Zábranská, Petr 
Jeništa, producentka 
Nelly Jenčíková, pro-
ducent Viktor Meyer
středa 3. 6. 20.00 
hod.
ČR 2009 / 79 min. / od 12 let 
/ 65, 75 Kč
Režie: TOMÁŠ ŘEHOŘEK / 
Scénář: Tomáš Řehořek / 
Kamera: Tomáš Řehořek / 
Hudba: Dejan Pejovič / Hra-
jí: Dita Zábranská, Jan Zad-
ražil, Alena Ambrová, Petra 
Hřebíčková, Petr Jeništa ad.
Čtyři lidé, kteří spolu 
nemají nic společné-
ho. Čtyři osudy, které 
jsou svedeny dohro-
mady. Čtyři životy, kte-
ré se mají změnit. Film 
Proměny natočil prav-
děpodobně nejmladší 
český režisér celove-
černího filmu všech 
dob. Vznik filmu při-
pomíná „americký sen“. 
Talentovaný režisér a kameraman Tomáš Řehořek začal pra-
covat na filmu v době, kdy mu bylo dvacet let. Jeho práce a 
první sestřihy byly tak nevšední, že silně oslovily českou fil-
movou producentku. Víru, že vzniká ojedinělý snímek, sdí-
leli i producenti v Itálii, distributor a další tvůrci. Hudbu k 
filmu složil Dejan Pejovic nominovaný Evropskou filmovou 
akademii v kategorii Evropský hudební skladatel 2007 za 
hudbu k filmu Gucha! „Dejanovi jsme spolu s čistým střihem 
filmu poslali několik hudebních námětů, které vznikly vlastně 
náhodou v malém krámku s hudebninami v Římě. Za pár týd-
nů jsme si jeli do Bělehradu pro úžasnou hudbu k Proměnám“, 
říká producentka Nelly Jenčíková.

Život za zdí 
úterý 9. 6. 20.00 
hod.
Zona, La / Mexiko 2007 / 97 
min. / titulky / 65, 75 Kč
Režie: RODRIGO PLÁ / Scé-
nář: Rodrigo Plá, Laura San-
tullo / Kamera: Emiliano Vil-
lanueva / Hudba: Fernando 
Velázquez / Hrají: Daniel 
Giménez Cacho, Maribel 
Verdú, Mario Zaragoza, 
Enrique Arreola ad.
Vysoké zdi a přísné 
zákony... V Mexico City 
se nachází místo boha-
tých obklopené zdmi 
a sledovacími systémy. 
Ty mají sloužit k ochra-
ně místních před násilím chudiny, ale během bouřlivé noci 
spadne na zeď reklamní tabule a tři zlodějíčci se přes ní 
dostanou za zeď. Vloupají se do domu a zabijí starou paní. 
Místní se rozhodnou sestavit jednotku k jejich dopadení - 
dva z nich a jeden hlídač jsou zavražděni členy civilní stráže, 
ale šestnáctiletý Miguel se skrývá ve sklepě Alejandra. Když 
Alejandro nachází Miguela, dá mu najíst a pomůže mu… 
únik se Zóny je však nemožný.

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

Výstavy

Letní kino letos s Abrhámem, hudbou, kulty 
a Brnem 
Ani letos nechybí v programu Městských kin projekce pod širou oblohou v příjemném prostředí Smetanových sadů. Mís-
tem projekcí zůstává prostor za kinem Hvězda, vstup je (v rámci Hradišťského kulturního léta 2009) opět zdarma. Co je však nové, 
je dramaturgie. Zatímco v minulých dvou letech jsme nabízeli tematicky propojené dvojice snímků, letos tomu bude tro-
chu jinak – v průběhu června až srpna představíme vždy měsíčně čtveřici snímků k letošním tématům: hudba, kult, Brno 
a Josef Abrhám. Dále bude k vidění dokument o české hip-hopové scéně Česká RAPublika, promítaný v návaznosti na MFF 
Zlín (středa 3. června) či filmové překvapení v podobě Ozvěn LFŠ (neděle 2. srpna). 

Filmové premiéry
16.- 17. 6. Dvojí hra
USA, Německo 2009 / Režie: TONY GILROY 
16. – 17. 6. Předčítač
Německo, USA 2008 / Režie: STEPHEN DALDRY 
18. – 22. 6. Star Trek
USA 2009 / Režie: J. J. ABRAMS 
18. – 24. 6. Terminator Salvation
USA 2009 / Režie:  McG 
26. – 28. 6. Holka z města
USA 2009 / Režie: JONAS ELMER 
25. – 30. 6. Noc v muzeu 2
USA 2009 / Režie: SHAWN LEVY 
25.- 30. 6. Hannah Montana
USA 2009 / Režie: PETER CHELSOM 

ARTkino                                                                          
st 17. 6. 20.00 hod. Předčítač
Německo, USA 2008 / Režie: STEPHEN DALDRY 
út 23. 6. 20.30 hod. Občan Havel přikuluje
ČR 2009 / Režie: JAN NOVÁK, ADAM NOVÁK 
út 30. 6. 20.00 hod. Home
Francie 2009 / Režie: YANN ARTHUS-BERTRAND 

Zlatý fond       
čt 18. 6. 16.00 hod. THX 1138
USA 1971 / Režie: GEORGE LUCAS 
čt 25. 6. 16.00 hod. Silnice + úvod Václav Koubek
Itálie 1954 / Režie: FEDERICO FELLINI 
čt 25. 6. 18:00 hod. / kopule kina Hvězda Zlaté kopulování 
– zakončení sezóny Zlatého fondu

Bijásek
ne 21. 6. 15.30 hod. S Krtkem do pohádky
ČR 1969 - 1985 / Režie a výtvarník: Z. MILER, Z. SMETA-

NA, L. BENEŠ 
ne 28. 6. 15.30 hod. Noc v muzeu 2
USA 2009 / Režie: SHAWN LEVY 

Letní kino       
pá 26. 6. 20.45 hod. Léto s Brnem: Dědictví aneb K…
ČR 1992 / Režie: VĚRA CHYTILOVÁ 
so 27. 6. 20.45 hod. Léto s kultem: Taking Off
USA 1971 / Režie: MILOŠ FORMAN 

         Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

V druhé polovině  
června nabídneme

Gran Torino 
středa 10. 6. 
20.00 hod.
Gran Torino / USA 2008 / 117 
min. / titulky / 65, 75 Kč
Režie: CLINT EASTWOOD / 
Hrají: Clint Eastwood, Chris-
topher Carley, Bee Vang, 
Ahney Her, Dreama Walker, 
Brian Howe, John Carroll 
Lynch, William Hill, Scott 
Eastwood, Cory Hardrict ad.
Film vypráví příběh 
neústupného váleč-
ného veterána Walta 
Kowalského, který si 
s přibývajícím věkem 
uvědomuje, že na nový 
svět už nestačí. Musí se 
konfrontovat jak se 
sousedy rozličného 
etnického původu, tak 
se svými hluboce zako-
řeněnými předsudky. 
Všechny staré souse-
dy postupně nahradili 
imigranti, kterými Walt ze srdce pohrdá. Podzim svého živo-
ta tak spíš přežívá než dožívá. Až do oné noci, kdy se mu 
někdo pokusí ukrást jeho chloubu – nablýskaný sporťák 
Gran Torino. Elegantní tvary auta zapůsobí na Waltova 
neprůbojného souseda Thaa, který si krádeží snaží získat 
respekt v partě mladých výtržníků. Thaova rodina trvá na 
tom, aby si chlapec u Walta svůj nerozvážný čin odpracoval. 
Walt nakonec podlehne a vyzve mladíka k tomu, aby své 
aktivity nasměroval ve prospěch okolí. Díky Thaovi a jeho 
dobrosrdečné rodině Walt prozře a snad poprvé v životě 
se na své sousedy dívá bez předsudků. Veterán postupně 
odkryje i tu část duše, kterou skrývá již od války ...

Předčítač
středa 17. 6. 
20.00 hod.
The Reader / Německo, USA 
2008 / 123 min. / od 15 let / 
titulky / 70, 80Kč
Režie: STEPHEN DALDRY / 
Scénář: David Hare / Kame-
ra: Roger Deakins, Chris 
Menges / Hudba: Nico 
Muhly / Hrají: Kate Winslet, 
David Kross, Ralph Fiennes, 
Karoline Herfurth, Max 
Mauff, Hannah Herzsprung, 
Lena Olin, Bruno Ganz ad.
Příběh německé 
dozorkyně a mladého 
studenta ukazuje, že 
tajemství nás spojují 
i rozdělují. Příběh, ve 
kterém si musíte (nebo 
spíš můžete) mnoho domýšlet, nezapře, že byl původně 
napsán jako román. A to není ani v nejmenším míněno 
jako výtka. Protože kniha unese víc než běžný scénář, roze-
bíhá se Předčítač nemilosrdně nejen přes několik desetiletí, 
ale také se pouští hodně do hloubky. Na vztahu mladíka 
Michaela, který se v poválečném Německu náhodou setká 
se starší průvodčí a začnou si spolu naprosto nepravdě-
podobný románek, prozkoumává režisér Stephen Daldry 
(Hodiny, Billy Elliot) nejen nejistý a rozbitný vztah mladší-
ho muže a starší ženy. Ten je tvrzen fyzickou láskou i dlou-
hými hodinami, kdy student Haně předčítá. Chvíle, kdy se 
mění v předčítače a ona ve vděčnou posluchačku, jsou pro 
oba skutečným a nepřenosným štěstím. Jednoho dne ale 
Hana nevysvětlitelně zmizí a až po letech, kdy je z Micha-
ela student práv, který v rámci semináře sleduje proces s 
nacistickými dozorkyněmi, pozná šokovaný mladík v jed-
né ze souzených  svou první velkou lásku. Zároveň pochopí 
velké Hanino tajemství.  

Celostátní  
předpremiéra: 
Kletba Měsíčního 
údolí  
+ host: režisér 
Gabor Csupo
středa 3. 6. 15.30 hod.
USA 1996 / 102 min. / příst. / zdarma! (v rámci ozvěn MFF Zlín)
Režie: GABOR CSUPO / Hrají: Natascha McElhone, Ioan Gruffudd, 
Tim Curry, Dakota Blue Richards, Juliet Stevenson ad.

Okouzlující pohádková fantasy plná napětí, dobro-
družství a odvahy, která si získala srdce miliónů lidí 
na celém světě. Napínavý osud odvážné třináctileté 
dívenky Marušky Marryweatherové, která po smr-
ti rodičů odjíždí žít ke svému strýci Siru Benjamíno-
vi do Měsíčního zámku. Odhaluje temnou pravdu o 
prastaré kletbě, která již po staletí ničí Měsíční údo-
lí. Zjistí, že je Měsíční princeznou a začíná pátrat po 
tom, co se před mnoha lety stalo s její předchůd-
kyní. Jen ona jediná může zlomit prokletí a navrátit 
klid a štěstí celému Měsíčnímu údolí i jejím obyvate-
lům. Má čas pouze do příštího úplňku. Maruška se s 
pomocí kouzelného jednorožce a lva vydává zachrá-
nit magický svět. V jednání účast režiséra u uvedení filmu 
(Gabor Csupo je členem mezinárodní poroty letošního MFF dětí 
a mládeže Zlín).

Most do země 
Terabithia
neděle 7. 6. 15.30 hod.
USA 2007 / 90 min. / přístupný / dabing / 25, 35 Kč
Režie: GABOR CSUPO / Hrají: Josh Hutcherson, AnnaSophia Robb, 
Zooey Deschanel, Robert Patrick, Bailee Madison ad.

11. 6. – 15. 7. 2009 / kino Hvězda
Výstava spojuje apoteózu současné „globální“ dědi-
ny, obklopené supermarkety ze všech světových 
stran, lokální folklórní ego a sexualitu v tradičním 
ornamentu. Šiky stařenek míří z kostela tam, kde je 
kuře nejlevnější, fotbalisti zase vyhráli penaltou v 
nastavení a za humny už podruhé hoří skládka pne-
umatik. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 11. 6. v 18.00 v kině 
Hvězda. Vernisáž oživí balkánské rytmy z kouzelné krabičky 
pana Puk-Puka. Výstava je denně přístupná od 13.30 do 22.00.

Zavřete oči a vstupte do světa fantazie. Film je adap-
tací celosvětově úspěšného bestselleru Katherine 
Patersonové Bridge to Terabithia, koprodukovaný 
dvěma předními filmovými studii Walt Disney Pic-
tures a Waldem Media, která se nedávno podepsala 
pod celosvětově úspěšným kinohitem Letopisy Nar-
nie: Lev, čarodějnice a skříň. Dva hlavní představitelé, 
Jess a Leslie, vytvoří imaginární království Terabithia, 
plné kouzelných bytostí, v kterém se stanou králem 
a královnou. Pod tvorbu nádherných paláců, mystic-
kých bytostí a zázračné přírody se podepsalo oscaro-
vé studio Weta Digital ve Wellingtonu (Pán prstenů, 
King Kong ad.). Celovečerní debut talentovaného režisé-
ra, který má na svém kontě nominaci na Oscara a cenu Emmy 

- Gabora Csupa. Film se stejně jako Pán prstenů 1–3 natáčel ve 
West Aucklandu, na Novém Zélandu v lesích Riverhead.

Bolt – pes pro kaž-
dý případ 
neděle 14. 6. 15.30, středa 17. 6. 15.30 
hod.
USA 2008 / 103 min. / animovaný / přístupný / dabing / 30, 50 Kč
Režie: BYRON HOWARD, CHRIS WILLIAMS
Pro superpsa Bolta je každý den plný dobrodružství, 
nebezpečí a intrik – alespoň do té doby, dokud kame-
ry natáčejí. Když se hvězda televizní show nešťastnou 
náhodou dostane místo do Hollywoodu do New 
York City, začíná prožívat své největší dobrodružství 
v životě – skutečnou cestu po skutečném světě. Film 
byl nominován na Zlatý globus v kategoriích nejlepší animova-
ný film a původní filmová píseň.

Prémie ZF:  
Život Briana
čtvrtek 4. 6. 
16.00 hod.
Velká Británie 1979 / 94 
min. / titulky / na průkazku 
zdarma
Režie: TERRY JONES / Scé-
nář: G. Chapman, J. Cleese, 
T. Gilliam, E. Idle, T. Jones, 
M. Palin / Kamera: Peter 
Biziou / Hrají: Terry Jones, 
Graham Chapman, Michael 
Palin, John Cleese ad.
Krátce po „znesvěcení“ 
artušovské pověsti ve 
filmu Monty Python 
and the Holy Grail 
(1974, Monty Python 
a Sv. Grál; r. Terry Gil-
liam, Terry Jones) se 
proslulá britská kome-
diální skupina vrhla s 
poťouchlou radostí na 
téma ještě více tabui-
zované a kontroverzní. 
Vinou finančních pro-
blémů byl však snímek 
dokončen až v roce 
1979. Biblická fraška o nedobrovolném „Mesiášovi“, který je 
omylem již od narození považován za Spasitele (ačkoli pro 
takovou roli nemá sebemenší předpoklady) a který také 
ve třiatřiceti letech skončí na kříži, načrtává absurdně roz-
vernou a přidrzlou paralelu ke Kristovu životnímu osudu. 
Excentrická satira si však nedělá bezuzdnou legraci ze živo-
ta skutečného Ježíše (ten se ve filmu objeví pouze v jedné 
scéně, v níž káže na hoře), ale ze života člověka, jenž se sice 
narodil ve stejný den v Betlémě, ale v nesprávné stáji, a jenž 
byl „paralelně“ lapen do víru podobných událostí jako Kris-
tus. Navzdory tomu snímek vyprovokoval bouřlivou reak-
ci mnoha křesťanských i židovských náboženských spolků, 
které film obviňovaly z rouhačství a z kacířství. Život Briana 
se však právě takovému náboženskému fanatismu a davo-
vé hysterii krutě vysmívá. Ještě jízlivěji se pošklebuje „radi-
kálním“ politickým ideologiím, schovávajícím se za prázd-
nými revolučními hesly a za směšným politikařením (Lido-
vá fronta Judeje namísto opravdového boje proti okupan-
tům jen schůzuje, hlasuje, přijímá rezoluce a nenávistně se 
vyhraňuje vůči „renegátům“). Finální píseň „Always Look on 
the Bright Side of Life...“ po premiéře filmu zlidověla a na 
některých anglických fotbalových stadionech se hrála na 

„útěchu“ hostujícímu mužstvu po prohraném zápase…

Malovásek 2009
13. 5. - 10. 6. 2009 / kino Hvězda (sál)
Výstava prezentuje dětské práce vzniklé v rámci 
nedělních výtvarných odpolední Malovásek v obdo-
bí únor – květen 2009. 

Prezentace  
poskytovatelů 
sociálních  
služeb
28. 5. – 10. 6. 2009 / kino Hvězda
V rámci prezentace poskytovatelů sociálních služeb 
se budou moci návštěvníci kina Hvězda seznámit s 
činností nestátních neziskových organizací působí-
cích v oblasti sociálních a navazujících služeb v Uher-
ském Hradišti a okolních obcích.

Puk-Puk: 
Slovácké peklo

Koncert

Vašek Koubek 
(recitál)
čtvrtek 25. 6. 2009 18.30 hod.
kopule kina Hvězda / na průkazku ZF zdarma, na průkazku ART 
30 Kč/60 Kč, ostatní 60 Kč/90 Kč (předprodej pouze v kině Hvěz-
da a MIC) ; Pozor! Omezený počet míst!
Václav Koubek (písničkář, filmař, divadelní i filmový 
herec, režisér, spisovatel) je typem člověka, kterému 
se nežije snadno za žádného režimu. Svým skřehota-
vým hlasem, tahací harmonikou a „divnými“ texty byl 
dříve pro televizi a rozhlas „nevyhovující“. V roce 1993 
se staly jeho Šaty šupáka albem roku časopisu Rock a 
Pop; o tři roky později pak za desku Bezvětří obdržel 
respektovanou cenu hudebních kritiků Žlutá ponor-
ka. Také album Každej pes, na kterém spolupracoval 
se skupinou Traband, Pavlem Fajtem, Filipem Topo-
lem nebo Olinem Nejezchlebou, přijala kritika klad-
ně. Vystudoval vysokou školu strojní v Liberci, praco-
val pro televizi jako asistent střihu, u filmu jako asi-
stent režie, prošel řadou divadel a zůstal u svobod-
ného povolání. Jako herec se objevil i v Národním 
divadle (Zvony) a ve filmu (Keď hviezdy boly červené, 
Zvířata ve městě, Cesta pustým lesem, Co chytneš v 
žitě aj.). Na písničkářských pódiích se pohybuje už víc 
než 25 let, sice už nehraje v kleče, ale jeho představe-
ní přitahují stále pozornost publika. 

Snad nejlepší komedie všech 
dob. Monty Pythoni jsou pwostě 
nepwekonatelní. Fantastické hlášky, 
skvělé momenty, ale i celý děj. Tady 
nejde wíct jeden nebo dva nejlepší 
gagy, pwotože jsou všechny výbow-
né. A pewličkou je závěwečná písnič-
ka - ktewá má úžasně optimistický 
text a hoooodně chytlavou melodii. 
Pokud jste nikdy Monty Pythony 
neviděli, tenhle film je asi nejlepší 
volbou, jak s těmihle wecesisty začít 

- je to totiž z toho, co natočili, nejvíc 
„film“ (hlavně co se týče souvislého 

děje) a tak nemusíte být tolik v šoku, 
jako tweba kybyste se nejpwve podí-
vali na Smysl života..
Galadriel - www.csfd.cz

Karel Vachek
(* 4. 8. 1940)
Kontroverzní tvůrce, 
dokumentarista filozo-
fického ražení, jehož 
filmy mají buďto své-
zaryté příznivce, nebo 
odpůrce. Vachek stu-
doval režii na pražské 
FAMU u Elmara Klose. 
V 1963 natočil absol-
ventský film o strážnic-
kých folklórních slav-
nostech Moravská Hellas, 
který svou nezvyklou 
formou, myšlenkovou 
útočností a humorem 
vzbudil rozruch, obdiv, 
ale i nevoli v kulturních 
i politických kruzích. 
Veřejně byl uveden až 
po několika letech. V 
roce 1968 jako režisér 
Krátkého filmu Pra-
ha natočil film Spřízně-
ni volbou – legendární 
portrét protagonistů 

„Pražského jara“ 1968 
během událostí kolem 
volby prezidenta ČSSR. 
Po nástupu normaliza-
ce musel odejít z Krát-
kého filmu. Pracoval v 
dělnických profesích a 
v roce 1979 s rodinou 
emigroval přes Francii 
do USA. Kvůli zdravot-
nímu stavu své ženy 
Dagmar se nakonec 
vrátil. V osmdesátých 
letech pracoval jako 
řidič. Po roce 1989 se 
vrátil do Krátkého fil-
mu Praha, postupně 
realizoval rozsáhlou fil-
movou tetralogii Malý 
kapitalista, jež svéráz-
ným způsobem mapo-
vala českou společnost 
90. let a přelomu sto-
letí. Od roku 1994 je 
pedagogem Katedry 
dokumentární tvorby 
FAMU a od roku 2002 je jejím vedoucím. Svými filmy i tvůr-
čími postoji ovlivnil celou řadu tehdy nastupujících tvůrců 
(např. Jan Gogola ml., Vít Janeček, Filip Remunda, Vít Klu-
sák, Martin Mareček, Erika Hníková, Theodora Remundová). 
V roce 2004 vydal knihu Teorie hmoty, která je důležitým ide-
ovým východiskem jeho nejnovějšího filmu.

 Vladimír „Vachek“ Tupáček - www.csfd.cz

Film, který je prosáklý tragikomedič-
ností skrz naskrz. Závisí pak jen na 
osobnosti diváka, zda se tomu vše-
mu bude smát, či zda mu pouze bez-
mocně sklapne čelist. Bezvýchodnost 
a nejednoznačnost pomsty tak, jako 
málokde. Téma nemožnosti spraved-
livé pomsty, zvláště dnes, převažuje 
téma tupého režimu. 
Pohrobek - www.csfd.cz

LETNÍ KINO  
SMETANOVY SADY:
Česká RAPublika
středa 3. 6. 20.45 
hod.
ČR 2008 / 87 min. / zdarma
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 rappe-
ři, deset skladeb, deset 
živých – někdy i živel-
ných – filmových situ-
ací. 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 Jung-
mann či „všehoschopná“ Hana Hegerová. Hip hop opouští 
úzké subkulturní ghetto a vydává se do světa. Orion vysvět-
luje lingvistce, co je to „charáč“, trojice DJů jamuje s komor-
ním triem, James Cole se před matrikářkou vyznává z lás-
ky k filmu vanáct opic a Hugo Toxxx sděluje posluchačům 
rádia Express, že Češi jsou vlastně v jádru metalisti. Obyva-
telé České RAPubliky a republiky se ocitají pohromadě a po-
koušejí se o společný „freestyle“. A protože „Hana Hegerová 
miluje hyphy“, vše spěje ke společné hymně.

Léto s hudbou:  
Mamma Mia!
pátek 12. 6. 20.45 
hod.
USA, Velká Británie 2008 / 
108 min. / přístupný / titul-
ky / ŠÚ / zdarma
Režie: PHYLLIDA LLOYD / 
Hrají: Meryl Streep, Colin 
Firth, Amanda Seyfried, 
Pierce Brosnan, Julie Wal-
ters, Stellan Skarsgård, 
Christine Baranski, Domi-
nic Cooper ad.
Idylický řecký ostrov, 
holka na vdávání, jed-
na potrhlá matka, tři 
potenciální otcové a 
nesmrtelná ABBA. Jak 
se to rýmuje? Náram-
ně. Divadelní muziká-
lovou show Mamma 
Mia! obsahující všech-
ny 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, obsa-
dili 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 soundtrack atd. 

Léto s Josefem 
Abrhámem:  
Vrchní, prchni!
sobota 13. 6. 
20.45 hod. 
ČR 1980 / 85 min. / zdarma 
Režie: LADISLAV SMOLJAK / 
Hrají: Josef Abrhám, Libuše 
Šafránková, Zdeněk Svěrák, 
Daniela Bakerová, Eliška 
Balzerová, Jiří Kodet, Dag-
mar Patrasová ad.
Vynikající komedie 
plná nestárnoucích 
replik. Knikupec Dali-
bor Vrána věru nemá 
lehké žití. Líbí se ženám, 
a ty se zase líbí jemu, 
a protože je Dalibor 
mužem činu, značnou 
část jeho poctivě naby-
tého výdělku polknou 
alimenty. Svou svízel-
nou finanční situaci se 
rozhodne vylepšit způ-
sobem zcela originál-
ním. Využije toho, že si 
jej lidé v restauracích 
často pletou s číšní-
kem a začne inkasovat. 
Netrvá dlouho a stane 
se nepolapitelným fan-
tomem pražských (a později i mimopražských) restaurací, 
postrachem liknavých číšníků. Je stále odvážnější a úspěš-
ně se mu daří před manželkou i okolím maskovat zdroj pří-
jmů tvrzením, že si vydělává v nočních podnicích hrou na 
housle. V Karlových Varech se mu podaří husarský kousek, 
když zorganizuje honičku místních číšníků sám na sebe. 
Jenže jak se říká, tak dlouho se chodí pro vodu, až...

Domácí kinematografii po dlouhé 
době obohatil počin, jehož největší 
předností je skutečnost, že vypa-
dá, jako by vznikl kdekoliv na světě. 
Tomáš Řehořek Proměny natočil ve 
věku, kdy většina režisérů při studiu 
dějin kinematografie nedospěla 
ani do éry němého filmu. Autor 
nedostatky zkušeností nahrazuje 
odvahou a ve výsledku svým star-
ším kolegům dokazuje, že filmové 
vyprávění ve své podstatě mnohem 
více než na dialozích závisí na práci 
s obrazem. .
Adam Chromý - chromy.blog.idnes.cz

Režisér uruguayského původu Rodri-
go Plá potvrzuje silnou stránku latin-
skoamerického filmu: tamní tvůrci 
se při pošilhávání po Hollywoodu 
naučili sdílnosti a formální vyspělos-
ti. Zároveň jim zůstalo odhodlání pro 
zanícenou kritiku.
Petr Koten - dokina.tiscali.cz

Clint Eastwood zraje jako víno. Je 
to až neuvěřitelné, jak se z herce 
vystupujícího nejčastěji jako charis-
matický a drsný (Harry) stal vynikají-
cí režisér, který každým svým novým 
filmem dává na frak mnoha mladším 
režisérům. Clint Eastwood je jedna 
z největších osobností amerického 
filmu posledních let. Gran Torino je 
jeho nové dílo a lze pouze říct, zase 
lepší. nevím, jak to Clint dělá, ale i z 
pro mě nezajímavého nebo ohrané-
ho tématu dokáže udělat zajímavý 
a jednoduchý film, který osloví a 
zaujme.
Djkoma - www.csfd.cz

Velice kvalitní a hlavně originální 
drama, které poskytuje úplně jiný 
pohled na hrůzy 2. světové války. 
Stephen Daldry je zručný režisér, 
který svůj talent potvrdil už svého 
předchozího filmu Hodiny. Před kým 
smekám a kdo si zaslouží maximální 
uznání je Kate Winslet, která doká-
zala, že patří mezi absolutní herec-
kou špičku současnosti.
Boss321 - www.csfd.cz

Nejzábavnější dokument, co jsem 
kdy viděl. Beatboxující Marek Eben 
si podle mě menší hodnocení neza-
slouží. A i řemeslná stránka filmu 
byla hodně dobrá. Hrátky s obrazem, 
hudbou a hlavně fakt zajímavý situ-
ace, do kterejch (neviditelnej) režisér 
ty rappery posílá. Vysoká hladina 
zábavnosti neklesá po celou dobu, 
čemuž fakt tleskám. U každýho 
dokumetu jsem se totiž vždy aspoň 
chvíli nudil.
Superpero - 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. Bez Meryl by to sice 
bylo sotva poloviční, ale jaképak 
copak. Je tu a je výtečná.
DaVID ´82 - www.csfd.cz

Navzdory predestinaci dobou svého 
vzniku natočil autorský tandem Ladi-
slav Smoljak (režie) a Zdeněk Svěrák 
(scénář) nadčasovou a geniální tragi-
komedii, v níž zúročili většinu svých 
předností. Smoljakova nenápadná 
režijní práce (málokdo ho vnímá a 
oceňuje jako režiséra - neprávem) a 
hlavně scénář Zdeňka Svěráka (dle 
mého názoru nejlepší žijící český sce-
nárista) postavený nejen na humor-
ném nadhledu a vtipných replikách, 
ale i na věcech závažných, jsou spjaty 
implicitně s estetikou divadla Járy 
Cimrmana.
Radek99- www.csfd.cz

Interview se střídá s vyprávěním 
a skrytou kamerou, určité pasáže 
jsou stylizované. Jednotícím prvkem 
všech složek jsou titulky pointující 
vyprávění. V době, kdy „lid a jeho 
tradiční zvyky“ patřily k nedotknu-
telným tématům, ukázal Vachek 

„lesk i bídu“ folklóru s humorem a 
ironií a vysloužil si výhrady prezi-
denta Novotného i žaloby některých 
protagonistů filmu.
Trapasy a radosti folklórního stráž-
nického festivalu. Dvojčata Jan a 
Karel Saudkovi v úlohách reporté-
rů spolu s jedním z protagonistů 
festivalu zpovídají rozličné figur-
ky, jejichž ktoje jsou cítit většinou 
naftalínem a penězi, obdobně jako 
uměle žitou tradicí. Defilé nevtip-
ných lidových vypravěčů, kýčovitých 
maléreček, snaživých přitom neo-
riginálních skladatelů novodobých 
lidovek, „výstavních“ domů pseudo-
moderní architektury. Občas sa zjeví 
záblesky autenticity. Jejich prezen-
taci odpovídá jedna ze závěrečných 
scén, kdy muzikantské trio v krojích 
hraje v nevhodném interiéru, kde 
je nikdo neposlouchá. Kombinace 
dokumentárních a hraných záběrů, 
rozhovorů a komentovaných vstupů, 
vtipných mezititulků spoluvytváře-
jících obraz bizarního světa v zhut-
něné půlhodinové zkratce. Vachek 
připomněl téma o neautenticitě 
folkóru zhruba třicet let před otevře-
ním tohoto tématu v médiích, čímž 
odvážně napadl jednu z režimem 
výdatně živených ikon.


