
 –

se rozsvítila první světla. „Emma životem proplouvá pří-
liš pasivně,” říká Hathaway. “Je to skvělá kamarádka, která 
je vždy po ruce, ale raději zůstává v pozadí,“ pokračuje.  

„Když je ale ohrožen její svatební den, je ochotná se bít do 
krve. Poprvé v životě chce být ona “ta jediná”.“

Andělé a démoni
Angels & Demons / USA 2009 / 140 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
Režie: RON HOWARD / Hrají: Tom Hanks, Ayelet Zurer, Ewan McGregor, 
Stellan Skarsgård, Carmen Argenziano ad.
Tým, který stojí za světovým fenoménem „Šifra mistra 
Leonarda“ se vrací, aby uvedl netrpělivě očekávaný film 
Andělé & démoni založený na románovém bestselleru od 
Dana Browna. Tom Hanks opět ztvárňuje roli harvardské-
ho odborníka na religionistiku Roberta Langdona, který 
znovu zjišťuje, že síly se starobylými kořeny se nezasta-
ví před ničím, dokonce ani před vraždou, aby dosáhly 
svých cílů. Režisérem filmu, který produkovali Brian Gra-
zer, Ron Howard a John Calley, je opět Ron Howard. Scé-
nář napsali David Koepp a Akiva Goldsman. Když Lang-
don objeví důkazy o znovuobnovení starověkého tajné-
ho bratrstva známého jako Ilumináti – nejmocnější tajné 
organizace v historii – také čelí smrtelnému nebezpečí, 
které ohrožuje nejnenáviděnějšího nepřítele této tajné 
organizace: katolickou církev. Langdon spojí své síly s 
Vittorií Vetra, krásnou a záhadnou italskou vědkyní. Lan-
gdon a Vetra se vydávají na nepřetržitou cestu a dobro-
družstvím nabitou honičku odehrávající se mezi zapeče-
těnými kryptami, nebezpečnými katakombami, opuště-
nými katedrálami a dokonce do srdce nejuzavřenějšího 
trezoru na světě.

Rychlí a zběsilí 
Fast & Furious / USA 2009 / 107 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: JUSTIN LIN / Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, 
Michelle Rodriguez, John Ortiz, Sung Kang, Laz Alonso  ad.
Nový model. Původní součástky. Dokonale poladěný 
model. Luxusní vybavení, nablýskaná kapota a pod ní 
osvědčené součástky, které mu dodávají punc výjimeč-
nosti. Tak nějak by fanoušek rychlých kol popsal čtvrtý díl 
slavné akční série, jehož název je tentokrát modifikova-
ný do podoby Rychlí a zběsilí. S předchozí částí, která se 
odehrávala v Tokiu, v prostředí vyznavačů školy smyku, 
čtyřku spojuje jenom jméno režiséra Justina Lina a hlavní 
hvězda Vin Diesel, která si půdu pro návrat v Tokijské jíz-
dě připravila cameo roličkou. „Vrátil jsem se hlavně kvů-
li nekonečným prosbám fanoušků, které moje postava 
bavila a kteří chtěli, aby se Dominic Toretto ještě aspoň 
jednou na plátně objevil,“ říká Vin Diesel. Jeho role byla o 
to složitější, že se zároveň stal producentem filmu a jeho 
hlavním úkolem bylo nalákání všech hvězd z prvního 
dílu. Hozenou rukavici zvedli ku prospěchu věci všichni. 
Že by Rychlí a zběsilí mohli být vrcholem série, napovídá 
už začátek. Ocitáme se v Dominikánské republice, kde 
hodlá Torrettova skupina rychle a zběsile ukrást „pár litrů“ 
benzínu z jedoucího konvoje. Velkolepá akční sekvence 
jen předjímá tempo, jaké bude Justin Lin po zbytek fil-
mu diktovat. 

Znovu 17
17 Again / USA 2009 / 102 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč  
Režie: BURR STEERS / Hrají: Matthew Perry, Zac Efron, Leslie Mann, 
Michelle Trachtenberg, Hunter Parrish ad.
Těsně před maturitou v roce 1989 je Mike O´Donnell (Zac 
Efron) hvězdou basketbalového týmu a čeká ho skvělá 
budoucnost. Ve chvíli, kdy se dozví, že se svou přítelky-
ní Scarlett čeká dítě, se však tohle vše rozhodne zahodit 
a zvolí rodinný život. O téměř dvacet let později má svá 
nejlepší léta nenávratně za sebou. Jeho manželství se 
Scarlett (Leslie Mann) se rozpadá, nevychází mu kariéra, 
jeho dospívající děti si o něm myslí, že je naprosto mimo 
a jediný, kdo mu rozumí, je jeho starý kamarád ze střed-
ní školy Ned (Thomas Lennon). Mike však dostane dru-
hou šanci, a to když se jakýmsi zázrakem znovu ocitne 
v kůži sedmnáctiletého kluka... Ve snaze udělat některé 
věci jinak než před dvaceti lety však málem přijde o to 
nejlepší, co ho v životě potkalo.

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 

16.–31. května
květen 2

Výpisek z četby 
 Písničkář nedělá písničky, 

aby se zalíbil a byl slavný a vydobyl si 
tak čestné stabilní místo v bulváru, ale 

aby se hrabal v kolektivním vědomí a mač-
kal v něm bolestivá místa. Vážně i neváž-

ně, to je jedno, ale svobodně a nezávisle. 
Lidé dnes zavlečení skrytou rukou 

vychytralého trhu do konzumentství 
přestali samostatně myslet a přitom 
chtějí mít jasno. Jediné takové jasno 

jsou úspěch a peníze. Takže ve výsled-
ku mají lidé zatemněno, neboť nevidí 

a neslyší a jen konzumují, co se jim 
trh v blýskavém rámu nabídne. Berou 

a nemyslí, taky nemají čas, protože 
kapitalismus jim dává zabrat, a tak si 

v kultuře odpočinkově užívají muziká-
lového kýče nebo rádiového kolovrát-
ku a svobodná volba se vypařila. Svo-

bodná volba se nedá koupit za peníze 
ani prosadit reklamou nebo vyhledat 
v návodu. Je samostatná a nezávislá, 

takže do světa konzumu nepatří, a tak 
pozvolna přestává patřit i do našeho 

současného, českého světa.

Jaroslav Hutka

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

Krvavý Valentýn
My Bloody Valentine / USA 2009 / 101 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
Režie: PATRICK LUSSIER / Hrají: Jensen Ackles, Jaime King, Kerr Smith, Edi 
Gathegi, Kevin Tighe, Tom Atkins ad.

Jízda do pekla právě začíná. Vinou Toma Hanningera, nezku-
šeného horníka, bylo v šachtě zavaleno, a následně zemře-
lo pět lidí. Jediný, kdo tuto událost přežil, je Harry Warden, 
který se od této katastrofy nachází v komatu. Ale pozor! Je 
to právě on, kdo volá po odplatě! Přesně rok po tragédii, na 
den svatého Valentýna, ožije a brutálně zavraždí krumpá-
čem dvacetdva lidí. Nyní, deset let poté, se Tom Hanninger 
vrací zpět do rodného města. Stále ho ale pronásleduje čer-
ná můra  a možná se ozývá i svědomí... Rád by se s tím vším 
vyrovnal a proto vyhledá svou bývalou přítelkyni Sarah, kte-
rá je nyní provdána za jeho nejlepšího kamaráda Axela, šeri-
fa města. Právě této noci se ale náhle začne vynořovat cosi 
z temné minulosti... Volné pokračování hororu z roku 1981. 
Krvavý Valentýn je první horor, který si můžete vychutnat 
také v digitální kvalitě.

Odpor
Defiance / USA 2008 / 136 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
Režie: EDWARD ZWICK / Hrají: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, 
Alexa Davalos, Allan Corduner, Tomas Arana, Mark Margolis ad.
Příběh bratrů Bielskich je jedním z nejzajímavějších příbě-
hů 2. světové války. Poprvé se na světlo světa dostal v Bělo-
rusku v roce 1944, když byli místní lidé svědky ohromujícího, 
téměř surrealistického obrazu: více než 1200 lidí vyšlo z hlu-
bokých a neobydlených běloruských lesů. Příběh se začal 
skládat dohromady díky vzpomínkám a vyprávění, které si 
lidé mezi sebou šeptali. Bratři Tuvia (Daniel Craig), Zuse (Liev 
Schreiber) a Asael Bielski (Jamie Bell) vyrůstali ve farmářské 
rodině v Bělorusku, které v té době bylo součástí Sovětské-
ho svazu. Charismatičtí bratři byli známí jako rváči a rebelo-
vé s odporem k autoritám. Když v červnu 1941 nacisté obsa-
dili jejich kraj, byli rychle označeni za vyvolávače nepokojů a 
sledováni příslušníky SS i místní policií. Brzy se událo něko-
lik zdrcujících tragédií. Rodiče a další členové jejich rodiny 
byli hromadně s dalšími 4000 Židy popraveni. Aby zachránili 
holé životy, utekli bratři do hlubokých a rozlehlých lesů, kte-
ré od dětství velmi dobře znali. Tam sestavili partyzánskou 
skupinu. To, co začalo jako bitva o přežití a touha po pomstě, 
přerostlo v odhodlání zachránit co největší počet Židů. 

Happy Go Lucky
Happy-Go-Lucky / V. Británie 2008 / 118 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 70 Kč
Režie: MIKE LEIGH / Hrají: Sally Hawkins, Eddie Marsan, Elliot Cowan, 
Nonso Anozie ad.
Je těžké být šťastný? V nové rozverné komedii scénáris-
ty/režiséra Mikea Leighe září Sally Hawkinsová jako Poppy, 
nezkrotná a bezstarostná učitelka, která vnáší nakažlivý a 
neutuchající optimismus do každé situace, která ji potká, a 
nabízí tak působivý, pravdivý a velice lidský průzkum jedné z 
nejzáhadnějších a často nejprchavějších předností lidského 
života: štěstí. Poppyin optimistický pohled na svět je prově-
řen již na začátku příběh, když jí někdo ukradne kolo. Nicmé-
ně ona se zapíše do autoškoly ke Scottovi, který se ukáže být 
jejím „neporazitelným nepřítelem“ – vztekajícím se, upja-
tým cynikem. Napětí při jejich týdenních lekcích narůstá a 
Poppy musí vynakládat stále větší úsilí na to, aby si i nadále 
udržela pozitivní mysl a dobrou náladu. A jak si poradí s ner-
vově labilní učitelkou flamenga, zatrpklou těhotnou sestrou, 
problémovým bezdomovcem, malým rváčem ve své třídě a 
zablokovanou páteří? Nyní zodpovězte otázku: „Je sklenice 
z půli plná nebo z půli prázdná? Film získal Zlatý globus, byl nomi-
nován na Oscara atd.

Tulpan
Tulpan / Německo, Kazachstán 2008 / 100 min. / příst. / titulky / 55 Kč 
Režie: SERGEI DVORTSEVOY / Hrají: Tolepbergen Baisakalov, Ondas Besi-
kbasov, Samal Esljamova, Askhat Kuchencherekov ad.
Asa je mladý a nadějný pastevec. K pokračování rodinné tra-
dice mu chybí jediné – nevěsta. Jak ale najít a vybrat si v roz-
lehlé kazašské stepi, když jediná dívka v okolí Asu odmítá? 
Asa má už sice po vojně, ale jeho krásná námořnická unifor-
ma je rozhodně to nejlepší, co si na sebe může vzít, než se 
vypraví na námluvy za rodinou spanilé Tulpan. Mladík žije 
se sestrou, jejím manželem a jejich dětmi tradičním kočov-
ným životem. Očekává se od něj, že se osamostatní, pořídí 
si vlastní jurtu a stádo a začne hospodařit na svém. Nejdřív 
se ale musí oženit. Svobodných dívek je v okolí velmi málo, 
a tak je návštěva Tulpaniny jurty velice důležitá. Dohazovač 
navíc tvrdí, že Tulpan je pro Asu ideální. Půvabný film nabí-
zí kromě úsměvného příběhu nádherné exotické záběry 
kazašské stepi, po níž se Asa a jeho kamarád dohazovač pro-
hánějí v podivném vozidle oblepeném obrázky obnažených 
dam. Ocenění: MFF Cannes - zvláštní cena poroty, MFF India - hlavní 
cena, MFF Karlovy Vary - nejlepší film v sekci Na východ od Západu a cena 
Netpac, Zurich Film Festival - hlavní cena.

Válka nevěst
Bride Wars / USA 2008 / 88 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
Režie: GARY WINICK / Hrají: Anne Hathaway, Kate Hudson, Candice Ber-
gen, Steve Howey, Bryan Greenberg, Chris Pratt, Kristen Johnston  ad.

Liv jako úspěšná právnička ví, co chce a jak to získat. Emma 
je obětavá, velkorysá učitelka, která myslí především na dru-
hé. Liv a Emma se dokonale doplňují, pasují k sobě jako jing 
a jang. To vše se změní, když nešťastným omylem připad-
nou jejich svatby na jejich vysněném místě na tentýž den. 
Vdavekchtivé nevěsty jsou rozhodnuty použít všech maza-
ných prostředků, aby té druhé její velký den překazily. Zdá 
se, že jedno dlouholeté přátelství spěje ke smutnému konci. 
Kate Hudson se před léty připravovaný scénář zalíbil natolik, 
že se kromě hlavní role rozhodla film i produkovat. Jak říká 
druhá producentka Julie Yorn, chvíli se nemohly rozhod-
nout, kterou z hlavních postav by měla Kate Hudson hrát. 

„Nakonec jsme si uvědomily, že Liv má hodně společného se 
skutečnou povahou Kate, takže jsme jí postavu upravily na 
míru.“ Také Anne Hathaway do projektu vstoupila dřív, než 

Naše tipy 
Happy Go Lucky
úterý 19. 5 - středa 20. 5.
Film o nezkrotné a bezstarostné učitelce, který vykouzlí 
úsměv na vaší tváři. Zlatý globus, nominace na Oscara.

Tulpan
úterý 19. 5 - středa 20. 5.
Úsměvný příběh z kazašské stepi zabodoval na několika 
mezinárodních festivalech, mj. MFF Cannes - cena poroty.

Andělé a démoni
čtvrtek 21. 5. - středa 27. 5. 
S napětím očekávané pokračování předloňského hitu 
Šifra mistra Leonarda podle bestselleru Dana Browna. 

T

1. po 17.30 Líbáš jako Bůh –  ČR 2008 / 115 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 / 115 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 / 115 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 / 75 Kč

20.45 Česká RAPublika –  ČR 2008 / 87 min. / 75 Kč / zdarma / Smetanovy sady Letní kino

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

17.45 X-Men Origins: Wolverine – USA, Austrálie, Kanada 2009 / 107 min. / titulky / přístupný / 75 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 ART

á 20.00 X-Men Origins: Wolverine – USA, Austrálie, Kanada 2009 / 107 min. / titulky / přístupný / 75 Kč ZF

6. so 17.30 X-Men Origins: Wolverine – USA, Austrálie, Kanada 2009 / 107 min. / titulky / přístupný / 75 Kč

20.00 Andělé a démoni – USA 2009 / 140 min. / přístupný / titulky / 90 Kč

7. ne 15.30 Andělé a démoni – USA 2009 / 140 min. / přístupný / titulky / 90 Kč 

17.30 Válka nevěst – USA 2008 / 88 min. / přístupný / titulky / 75 Kč

20.00 Válka nevěst – USA 2008 / 88 min. / přístupný / titulky / 75 Kč

8. po 17.30 Andělé a démoni – USA 2009 / 140 min. / přístupný / titulky / 90 Kč

20.00 Malovásek – kreslení na ochozu kina / zdarma Malovásek

9. út 17.30 Krtek a víkend –ČR 1963 – 2002 / 62 min. / kreslený / na průkazky Bijásku zdarma, 20 Kč (dárek ke Dni dětí) Bijásek

20.00 Andělé a démoni – USA 2009 / 140 min. / přístupný / titulky / 90 Kč

10. st 17.30 Válka nevěst – USA 2008 / 88 min. / přístupný / titulky / 75 Kč

20.00 Andělé a démoni – USA 2009 / 140 min. / přístupný / titulky / 90 Kč

11.čt 16.00 Andělé a démoni – USA 2009 / 140 min. / přístupný / titulky / 90 Kč

18.00 Andělé a démoni – USA 2009 / 140 min. / přístupný / titulky / 90 Kč

20.00 Nezvaný host – USA 2007 / 104 min. / přístupný / titulky / 45, 55 Kč ART

20.00 Andělé a démoni – USA 2009 / 140 min. / přístupný / titulky / 90 Kč

12. pá 17.30 Paříž 36 – Francie, Německo, ČR 2008 /120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč ART

28. čt 20.00 Pulp Fiction: Historky z podsvětí – USA 1994 / 153 min. / titulky / na průkazku zdarma, 50 Kč ZF

20.45 Prezentace poskytovatelů sociálních služeb –  28. 5. – 10. 6. 2009 / kino Hvězda Vernisáž

13. so 17.30 Znovu 17 – USA 2009 / 102 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč  

20.00 Rychlí a zběsilí – USA 2009 / 107 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.45 Rychlí a zběsilí – USA 2009 / 107 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

14. ne 15.30 Znovu 17 – USA 2009 / 102 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč  

17.30 Obecná škola – ČR 1991 / 100 min. / zdarma / Smetanovy sady Letní kino

20.00 Znovu 17 – USA 2009 / 102 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč  

15. po 17.30 Rychlí a zběsilí – USA 2009 / 107 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Dívka na koštěti – ČR 1971 / 76 min. / zdarma / Smetanovy sady Letní kino

16. út 17.30 Bolt – pes pro každý případ – USA 2008 / 103 min. / animovaný / dabing / 30, 50 Kč (dárek ke Dni dětí) Bijásek

20.00 Rychlí a zběsilí – USA 2009 / 107 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 
17. st 17.30 Znovu 17 – USA 2009 / 102 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč  

20.00 Líbáš jako Bůh –  ČR 2008 / 115 min. / přístupný / 75 Kč 
18. čt 16.00 Proměny – Itálie, ČR 2009 / 79 min. / od 12 let / 75 Kč

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

20.15 Líbáš jako Bůh –  ČR 2008 / 115 min. / přístupný / 75 Kč

19. pá 17.30 Kletba Měsíčního údolí (předpremiéra!) – VB, Fr., Maď. 2008 / 102 min. / dabing / přístupný / zdarma Bijásek

1o 20.00 Líbáš jako Bůh –  ČR 2008 / 115 min. / přístupný /75 Kč

20. so 17.30 Proměny + hosté: T.Řehořek, P.Hřebíčková, P.Jeništa ad. – Itálie, ČR 2009 / 79 min. / od 12 let / 75 Kč

20.00 Česká RAPublika –  ČR 2008 / 87 min. / 75 Kč / zdarma / Smetanovy sady Letní kino

21. ne 15.30 Prémie ZF: Život Briana – Velká Británie 1979 / 94 min. / titulky / na průkazku zdarma Zlatý fond

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

19. út 20.00 X-Men Origins: Wolverine – USA, Austrálie, Kanada 2009 / 107 min. / titulky / přístupný / 75 Kč

Filmové premiéry a novinky

Andělé a démoni



Václav Vorlíček, Miloš Macourek a Hermína Franková jsou 
autory komedie Dívka na koštěti o mladé čarodějnici, která 
dala přednost životu mezi lidmi před výsadami nadpřiro-
zených bytostí. Příběh o Saxaně, jak se začínající čarodějni-
ce jmenuje, není jen návratem do světa pohádek, dětských 
snů a fantazie, ale především konfrontací se světem kon-
krétním a reálným. Film získal ocenění na MFF v Sitges.

Pulp Fiction:  
Historky z podsvětí
čtvrtek 28. 5. 
16.00 hod.
Pulp Fiction / USA 1994 / 153 
min. / titulky / na průkazku 
zdarma, 50 Kč
Režie: QUENTIN TARANTINO 
/ Scénář: Quentin Taranti-
no / Kamera: Andrzej Seku-
la / Hrají: John Travolta, 
Samuel L. Jackson, Uma 
Thurman, Harvey Keitel, 
Tim Roth, Amanda Plum-
mer, Phil LaMarr, Ving Rha-
mes, Eric Stoltz, Bruce Willis, 
Quentin Tarantino ad.
Vincent Vega a Jules 
Winnfield jsou dva 
nerozluční gangsteři 
třetí třídy ve službách 
obávaného Marselluse 
Wallace. Před dokon-
čením jednoho „jobu“ 
prozradí Vincent Jule-
sovi, že Pán Veliký ho 
požádal, aby se posta-
ral o jeho sexy manžel-
ku Miu, když bude 
na Floridě. Vincent to 
považuje za zkoušku 
loajality, v které musí 
za každou cenu obstát. Gangsterská filmová freska Pulp 
Fiction se 7 nominacemi na Oscara se stala za krátkou dobu 
kultovním filmem. Je to pohled do losangelského podsvě-
tí zamořeného drogovými dealery spletený do několika 
historek. Barevné, až nadmyslné scény z tajemných barů, 
obrázky ‚běžného‘života gangsterů, kteří musí čistit vyhra-
zené území pro svého šéfa, to vše je strhujícím opusem, 
jehož stvoření si žádalo nadmíru více...  geniality, nadmíru 
scenáristického nadání. Takového scenáristu a režiséra má 
současný Hollywood v jedné osobě: je jím Quentin taran-
tino. Film získal Oscara, Zlatou palmu a desítky dalších filmových oce-
nění.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Tulpan
úterý 19. 5. 20.00 
hod. 
Tulpan / Německo, Kazach-
stán 2008 / 100 min. / pří-
stupný / titulky / 55 Kč 
Režie: SERGEI DVORTSEVOY / 
Hrají: Tolepbergen Baisaka-
lov, Ondas Besikbasov, 
Samal Esljamova, Askhat 
Kuchencherekov ad.
Asa je mladý a nadějný 
pastevec. K pokračová-
ní rodinné tradice mu 
chybí jediné – nevěs-
ta. Jak ale najít a vybrat 
si v rozlehlé kazašské 
stepi, když jediná dív-
ka v okolí Asu odmítá? 
Asa má už sice po vojně, 
ale jeho krásná námoř-
nická uniforma je roz-
hodně to nejlepší, co si na sebe může vzít, než se vypraví na 
námluvy za rodinou spanilé Tulpan. Mladík žije se sestrou, 
jejím manželem a jejich dětmi tradičním kočovným živo-
tem. Očekává se od něj, že se osamostatní, pořídí si vlast-
ní jurtu a stádo a začne hospodařit na svém. Nejdřív se ale 
musí oženit. Svobodných dívek je v okolí velmi málo, a tak 
je návštěva Tulpaniny jurty velice důležitá. Dohazovač navíc 
tvrdí, že Tulpan je pro Asu ideální. Po zdvořilostním roz-
hovoru s rodiči dívky se nebohý Asa dozví, že si ho Tulpan 
nechce vzít kvůli jeho odstávajícím a poněkud větším uším. 
Mladík se ale nevzdává a dál sní o životě, který se mu upro-
střed rozlehlé stepi možná nepodaří prožít tak úplně podle 
vlastních představ. Půvabný film nabízí kromě úsměvného 
příběhu nádherné exotické záběry kazašské stepi, po níž 
se Asa a jeho kamarád dohazovač prohánějí v podivném 
vozidle oblepeném obrázky obnažených dam. Ocenění: MFF 
Cannes - zvláštní cena poroty, MFF India - hlavní cena, MFF Karlovy Vary 

- nejlepší film v sekci Na východ od Západu a cena Netpac, Zurich Film Fes-
tival - hlavní cena.

Happy Go Lucky
středa 20. 5. 20.00 
hod.
Happy-Go-Lucky / Velká Bri-
tánie 2008 / 118 min. / od 12 
let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: MIKE LEIGH / Hrají: 
Sally Hawkins, Eddie Mar-
san, Elliot Cowan, Nonso 
Anozie ad.
Je těžké být šťastný? V 
nové rozverné kome-
dii scénáristy/režiséra 
Mikea Leighe září Sally 
Hawkinsová jako Pop-
py, nezkrotná a bezsta-
rostná učitelka, která 
vnáší nakažlivý a neu-
tuchající optimismus 
do každé situace, kte-
rá ji potká, a nabízí tak 
působivý, pravdivý a 
velice lidský průzkum 
jedné z nejzáhadnějších a často nejprchavějších předností 
lidského života: štěstí. Poppyin optimistický pohled na svět 
je prověřen již na začátku příběh, když jí někdo ukradne 
kolo. Nicméně ona se zapíše do autoškoly ke Scottovi, kte-
rý se ukáže být jejím „neporazitelným nepřítelem“ – vzteka-
jícím se, upjatým cynikem. Napětí při jejich týdenních lek-
cích narůstá a Poppy musí vynakládat stále větší úsilí na to, 
aby si i nadále udržela pozitivní mysl a dobrou náladu. A jak 
si poradí s nervově labilní učitelkou flamenga, zatrpklou 
těhotnou sestrou, problémovým bezdomovcem, malým 
rváčem ve své třídě a zablokovanou páteří? Nyní zodpověz-
te otázku: „Je sklenice z půli plná nebo z půli prázdná? Film 
získal Zlatý globus, byl nominován na Oscara atd..

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

Výstavy

ART nabídne filmy z různých koutů světa,  
„letňák“ startuje českou klasikou 

Prvním z artových filmů, které máte možnost zhlédnout v druhé polovině května, je příběh z kazašské stepi Tulpan. Nejen 
díky své přímosti a jednoduchosti sklízí snímek nadšení na festivalech i mezi kritiky v Evropě a USA. Následovat bude ztřeš-
těná komedie Happy Go Lucky slavného britského režiséra Mikea Leigha, známého dosud coby autora brilantních sociálních 
dramat. Jedno z nich, snímek Vera Drake: Žena dvou tváří, je také k vidění v rámci Zlatého fondu. Dalším artovým snímkem 
tohoto měsíce je pak Nezvaný host. Snímek vypráví o mírně zatrpklém profesorovi ekonomie Walterovi (nominace na Osca-
ra pro Richarda Jenkinse), jemuž náhodné setkání s nelegálními přistěhovalci otevře nový svět. Nostalgické ohlédnutí do 
let třicátých minulého století pak nabídne muzikál Paříž 36. S blížícím se létem zahajuje další sezónu také Letní kino Smetanovy 
sady. Cyklus projekcí pod širým nebem v prostorách parku za kinem Hvězda zahájí dvě pásma českých animovaných filmů, uvá-
děná v pátek 15. 5. a sobotu 16. 5. v rámci přehlídky loutkových a alternativních divadel a filmů Na stejnú nitečku 2009, násle-
dovat bude dvojice dobře známých snímků Obecná škola (29. 5.) a Dívka na koštěti (30. 5.). 

Filmové premiéry
1. - 3. 6. Líbáš jako Bůh
ČR 2008 / Režie: MARIE POLEDŇÁKOVÁ  
1. - 3. 6. Proměny
ČR 2009 / Režie: TOMÁŠ ŘEHOŘEK 
4. - 10. 6. Gran Torino
USA 2008 / Režie: CLINT EASTWOOD
4. - 10. 6. X-Men Origins: Wolverine
USA, Austrálie, Kanada 2009 / Režie: GAVIN HOOD 
11. - 14. 6. Báječný svět shopaholiků
USA 2009 / Režie: P.J. HOGAN 
11. - 17. 6. Dvojí hra
USA, SRN 2009 / Režie: TONY GILROY 

ARTkino                                                                          
st 3. 6. 20.00 hod. Proměny + hosté: režisér Tomáš Řehořek, 

herci Petra Hřebíčková, Dita Zábranská, Petr Jeništa ad.
ČR 2009 / Režie: TOMÁŠ ŘEHOŘEK
út 9. 6. 20.00 hod. Život za zdí 
Mexiko 2007 / Režie: RODRIGO PLÁ

Zlatý fond       
čt 4. 6. 16.00 hod. Prémie ZF: Život Briana
Velká Británie 1979 / Režie: TERRY JONES 
čt 11. 6. 16.00 hod. Moravská Hellas + Žert
ČSSR 1963, 1968 / Režie: K. VACHEK, J. JIREŠ 

Bijásek
st 3. 6. 15.30 hod. Kletba měsíčního údolí (česká předpremiéra! 

- vstup zdarma) + host: Gabor Csupo 
Maďarsko, VB 2008 / Režie: GABOR CSUPO 

Letní kino       
st 3. 6. 20.45 hod. Česká RAPublika
ČR 2008 / Režie: PAVEL ABRAHÁM 
pá 12. 6. 20.45 hod. Mamma Mia!
USA, VB 2008 / Režie: PHYLLIDA LLOYD 
so13. 6. 20.45 hod. Vrchní, prchni!
ČSSR 1980 / Režie: LADISLAV SMOLJAK

         Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

V první polovině  
června nabídneme

Nezvaný host 
úterý 26. 5. 20.00 
hod.
Visitor, The / USA 2007 / 104 
min. / přístupný / titulky / 
45, 55 Kč
Režie: TOM MCCARTHY / 
Scénář: Tom McCarthy / 
Kamera: Jan A. P. Kaczma-
rek / Hrají: Richard Jenkins, 
Hiam Abbass, Richard Kind, 
Frank Pando ad.
Film o lásce, afrických 
bubnech, přátelství 
napříč rozdílnými kul-
turami a problémech 
imigrantů v Americe. 
Od režiséra filmu Sta-
tion Agent, který uved-
la Česká televize pod 
názvem Přednosta, a 
od producentů Bokov-
ky. Walterovi Valeovi je 
více než 60 a život ho 
moc nebaví. Chuť k 
učení a psaní už ztratil 
a prázdnotu vyplňuje neúspěšnými pokusy naučit se hrát 
na klavír. Jednoho dne ho pošle kolega na konferenci na 
Manhattan a Walter objeví ve svém bytě, který již dlouho 
nenavštívil, mladý pár. Syřan Tarek a Senegalka Zainab se 
stali obětí realitního podvodu a najednou nemají kam jít. 
Walter poprvé otvírá své srdce a poskytne mladé dvojici 
dočasný azyl. Tarek je dojatý Walterovou laskavostí a nabíd-
ne mu, že ho naučí hrát na africký buben džembe. Walter 
začíná objevovat nový svět… Richard Jenkins již získal za ztvár-
nění Waltera několik ocenění, z nichž nejzářivější je nominace na Osca-
ra za hlavní herecký výkon.

Paříž 36 
středa 27. 5. 
20.00 hod.
Faubourg 36 / Francie, 
Německo, ČR 2008 /120 min. 
/ od 12 let / titulky / ŠÚ / 60, 
70 Kč
Režie: CHRISTOPHE BARRA-
TIER / Scénář: Christophe 
Barratier / Kamera: Tom 
Stern / Hudba: Reinhardt 
Wagner / Hrají: Gérard 
Jugnot, Clovis Cornillac, 
Kad Merad, Nora Arneze-
der, François Morel, Pierre 
Richard, Bernard-Pierre 
Donnadieu ad.
Humor, zpěv a nostal-
gie. Příměstská část 
severovýchodní Paříže, 
prosinec 1935 – červenec 1936, během „revolučního“ 
období Lidové fronty (která jako první zavedla placenou 
dovolenou a kratší pracovní týden). Tři nezaměstnaní her-
ci se rozhodnou převzít násilím kabaret, kde ještě před pár 
měsíci pracovali, a rozjet v něm svoji show. Režisér Chris-
tophe Barratier, jenž na scénáři spolupracoval s Julienem 
Rappeneauem, s notnou dávkou nostalgie oživuje dávné 
reálie, uličky i jejich rázovité obyvatele, jak jsme je kdy-
si mohli zahlédnout ve filmech Reného Claira nebo Jea-
na Renoira. Vyprávěný příběh zaplňuje osobitými lidička-
mi, jejichž zevnějšek odkazuje k osvědčeným typům, ale 
současně svým chováním prozrazují různorodé reakce na 
vyhrocené, krizové situace. Děj filmu Paříž 36, natáčeného 
též v Čechách, je předvídatelný, avšak i vnímavější diváky 
si dokáže podmanit. Tvůrci přijali romantizující polohu a 
smířlivě idylizující ladění, takže výsledek se stěží může srov-
návat s mnohavrstevnými epopejemi z rodu Bertolucciho 
Dvacátého století, Schlöndorffova Plechového bubínku 
nebo Szabóova Mefista. Avšak z kina rozhodně nebudeme 
odcházet s pocitem promarněného času.

Malovásek: 
tentokrát animační
neděle 17. 5. 14.30 hod.

Ve spolupráci s VOŠ Filmovou Zlín a Dětskou TV Očko a před 
představením snímku Kdopak by se vlka hrál? si spo-
lečně zaanimujeme s pravou digitální kamerou na 
motivy pohádky o Červené Karkulce. Vzniklou práci 
si po skončení filmu promítneme a budete mít také 
možnost si jej pak v kopii po dohodě odnést domů. 

Kdopak by se vlka 
bál?
neděle 17. 5. 15.30 hod.
ČR 2008 / 93 min. / přístupný / 30, 50 Kč
Režie: MARIA PROCHÁZKOVÁ / Hrají: Dorotka Dědková, Jitka 
Čvančarová, Pavel Řezníček, David Švehlík, Jana Krausová ad.

Konečně film o lásce, který můžete vidět s dět-
mi! Rodinný film, dětský horor, dospělá romance a 
pohádka o Červené Karkulce. I když žánry na první 
pohled velmi odlišné, přesto se výborně doplňují ve 
vizuálně originálním filmu Marii Procházkové. Oceně-
ní: vítěz letošního Finále Plzeň 2009, film byl mezinárodní poro-
tou vybrán do sekce Critics Choice na MFF Karlovy Vary 2009.

Výstava unikátních filmových plakátů, fotografií, lou-
tek i stránek z filmových scénářů filmů Jiřího Barty. 
Na místě budou vystaveny i loutky z legendárního 
Krysaře.

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 půso-
bících v oblasti sociálních a navazujících služeb v 
Uherském Hradišti a okolních obcích. V rámci vernisáže, 
která se uskuteční ve čtvrtek 28. 5. 2009 v 16:00 hodin, budou 
přítomni seznámeni s novinkami v oblasti sociálních služeb, jak 
na místní úrovni - nové služby, tak i se změnami v zákoně o soci-
álních službách. Dále zde budou prezentovány nové projekty v 
sociální oblasti, které by měly být realizovány v následujících 
letech.

Malovásek:  
Kreslení křídami 
na ochozu kina
neděle 24. 5. 14.30 hod.
Kreslení barevnými křídami na zrekonstruovaném 
ochozu a chodnících kolem kina Hvězda.

Krtek a víkend
neděle 24. 5. 15.30 hod. 
ČR 1963 – 2002 / 62 min. / kreslený / na průkazky Bijásku zdarma, 
20 Kč (dárek ke Dni dětí)
Režie: Z. MILER, B. POJAR, E. HOFMAN / Výtvarník: Z. Miler, M. 
Štěpánek, E. Hofman.
Další série kreslených pohádek z Krtečkova dobro-
družství: Krtek a víkend, Krtek a pramen, Krtek a flétna, Krtek 
a uhlí, Krtek a robot, Krtek a metro. K tomu nádavkem i 
další příběhy: A neříkej mi Vašíku – loutková pohádka o 
medvídcích, kteří se setkají s bobrem Václavem, vyná-
lezcem a badatelem. Doktorská pohádka – pohádka Kar-
la Čapka s kresbami Josefa Čapka.

Bolt – pes pro kaž-
dý případ / Bolt
neděle 31. 5. 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.

Vera Drake:  
Žena dvou tváří 
čtvrtek 21. 5. 
16.00 hod.
Vera Drake / Velká Británie 
2004 / 125 min. / titulky / na 
průkazku zdarma, 50 Kč
Režie: MIKE LEIGH / Scénář: 
Mike Leigh / Kamera: Dick 
Pope BSC / Hudba: Andrew 
Dickson / Hrají: Imelda 
Staunton, Richard Graham, 
Eddie Marson, Anna Kea-
veney, Alex Kelly, Daniel 
Mays, Phil Davis ad.
Vera Drake – žena 
dvou tváří je portrét 
obětavé ženy, která 
se naplno věnuje své 
milované rodině. Dny 
tráví péčí o svojí rodinu, 
svoji starou, nemoc-
nou matku a také své-
ho nemocného sou-
seda. Vera má však i 
tajemství. Bez vědomí 
rodiny a přátel navště-
vuje ženy a pomáhá 
jim v jejich nesnázích 

-  nechtěném těhoten-
ství. Potrat je praktika, 
která byla v 50. letech v 
Anglii nezákonná. Vera 
však věří, že jednodu-
še pomáhá ženám v 
nouzi. Když je její hřích 
odhalen, Veřin svět se 
rychle zhroutí a hlu-
boce zasáhne jak ji, tak 
i její rodinu. Interrupce jsou dnes už spíše politickým než 
morálním či náboženským tématem. Přesto představa, že 
si snímek s takto kontroverzním námětem získá diváky v 
tradičně silně katolické Itálii a dokonce získá Zlatého lva 
za nejlepší film na MFF Benátky, přišla všem nejprve mír-
ně absurdní. Film britského režiséra Mikea Leigha je však 
důkazem, že umělecká licence, pokora a režijní mistrovství 
může být tou pravou odpovědí téměř na jakékoli téma. Film 
Vera Drake získal na festivalu v Benátkách 2004 Zlatého Lva za nejlepší 
film a ocenění pro Imeldu Staunton jako nejlepší herečku.

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

Jiří Barta:  
Scénáře, kresby, 
fotografie, loutky 
14. - 27. 5. 2009 / kino Hvězda

Mike Leigh 
(* 20. 2. 1943)
Jeden z nejzajímavěj-
ších a nejvýše ceně-
ných britských (a 
evropských) filmařů se 
narodil se roku 1943. 
Rodák ze Salfordu v 
anglickém Lancashire 
má však navzdory 
tomu na svém režisér-
ském kontě jen devět 
celovečerních filmů, 
většinou ovšem vyznamenaných nejprestižnějšími domá-
cími i mezinárodními cenami. O to větší je ovšem množství 
filmů, které Leigh natočil pro televizi. Režisér, který si ke 
svým autorským dílům píše i scénáře, ale který jim definitiv-
ní podobu dává až ve spolupráci s hereckými představiteli, 
nejprve studoval herectví na londýnské RADA (Královská 
akademie dramatického umění). Navštěvoval několik umě-
leckých škol a nakonec zakotvil na Londýnské filmové škole. 
V roce 1971 debutoval jako režisér adaptací vlastní divadel-
ní hry Tísnivé okamžiky (Bleak Moments), kterou spolufinan-
coval představitel hlavní role Albert Finney. Navzdory tomu, 
že byl oceněn na festivalech v Chicagu a Locarnu, film 
nezískal větší diváckou odezvu. Leigh proto svou pozor-
nost v následujících letech směřoval - jako autor i režisér - 
k divadlu a k televizi. K filmu se znovu vrátil až na sklonku 
80. let komediálně odlehčeným snímkem Velké naděje (High 
Hopes, 1988 - mj. Cena FIPRESCI na MFF v Benátkách, Cena 
Petera Sellerse za nejlepší komedii). O rok později následo-
val snímek Život je sladký (Life is Sweet), v němž Leigh ori-
ginálně vykreslil život obyčejné britské rodinky. V roce 1993 
pak natočil drama Nahý (Naked). Zajímavá dobová výpověď 
o inteligentním člověku, který kvůli svojí snaze provokovat 
nemá ani trochu lehký a konvenční život, získala celou řadu 
filmových cen (Cena za režii na MFF v Cannes, nominace na 
Cenu Alexandera Kordy za nejlepší britský film roku ad.). V 
roce 1995 získal Leigh cenu BAFTA za přínos kinematografii. 
Ohlas vzbudil i následující snímek Tajnosti a lži (Secrets & Lies). 
Drama o setkání dcery s matkou po letech se dočkalo tří 
cen v Cannes a pěti nominací na Oscara. O rok později přišel 
Leigh se snímkem Na vážno (Career Girls), v němž zachycuje 
setkání dvou zralých žen, které vzpomínají na studenstské 
časy. Páté přes deváté (Topsy Turvy) je název dalšího Leighova 
snímku, jehož děj se tentokrát odehrává na konci devate-
náctého století v prostředí operety. Leigh tímto snímkem 
dokázal, že není jen mistrem současných psychologických 
a sociálně-kritických sond, ale že dokáže natočit i výprav-
nou, velkolepou podívanou, zasvěcenou tentokrát oboru 
lehké můzy. Odměnou mu tentokrát byly mimo jiné i dvě 
oscarové sošky. Dalším Leighovým filmem je na Zlatou pal-
mu v Cannes nominovaný příběh jedné londýnské rodiny 
s názvem Všechno nebo nic (All or Nothing) z roku 2002. Dva 
roky nato Leigh u veřejnosti i kritiky boduje dramatem Vera 
Drake, v němž se otázkou legitimity potratů. Zatím posled-
ním režisérovým filmovým počinem je právě v premiérách 
uváděná komedie Happy Go Lucky.

zdroj: sběr

Na stejnú nitečku 2009

Na stejnú nitečku 
2009 nabízí i filmy 
12.–17. 5. | kino Hvězda, Malá scéna Sl. 
divadla, ulice města, Pálenice Kunovice
I letos se rozehraje přehlídka Na stejnú nitečku 2009. 
Třetí ročník mezinárodní přehlídky loutkových a 
alternativních divadel a filmů Na stejnú nitečku 2009. 
První den přehlídky zahájí filmová projekce animova-
ných filmů z Anifestu a filmy Jurije Norštejna ve 20 hodin. Ve 
středu 13. května se ve Hvězdě od 15.30 představí 
loutkový film Na půdě legendy české animace Jiřího 
Barty. Ve 20.00 pak startuje New stream - komponova-
ný večer složený z krátkých animovaných filmů mla-
dých tvůrců z různých filmových škol v Evropě. Veče-
rem provází Michael Carrington, hostem budou mla-
dé animátorky - turecká Özlem Akin a polská Marta 
Skrocki. Čtvrteční program ve Hvězdě nabídne od 
15.30 vernisáž výstavy návrhů, loutek a výtvarných prací Jiří-
ho Barty. Výstavu otevře sám autor, který následně 
uvede pásmo svých filmů. Páteční a sobotní večery pak 
naváží projekcemi krátkých filmů klasiků naší ani-
mace v Letním kině Smetanovy sady. Přehlídku uzavře v 
neděli v 15.30 film Kdopak by se vlka bál?, jemuž bude 
předcházet animační Malovásek (od 14.30), v němž si 
děti budou moci vyzkoušet základy animace.

Potraty byly, jsou a budou vždy téma 
kontroverzní a velmi citlivé a to neje-
nom z hlediska morálky, ale i záko-
nů. Vera Drake je zosobněním snad 
všech ctností ( a vůbec to nemyslím 
ironicky!). Svědomitá, pracovitá, las-
kavá, obětavá, vždy ochotna pomoci 
druhým. Její nezištnou pomoc a 
pochopení poznaly i ženy, které se 
ocitly v potížích a Vera jim pomohla 
jako andělíčkářka. Závažné kompli-
kace po jednom zákroku a do té doby 
bezúhonné ženě se zhroutí její oby-
čejný svět. Imelda Staunton zahrála 
trochu naivní a dobrotivou Veru tak 
přesvědčivě, že k ní nemůže pociťo-
vat jakékoliv negativní emoce snad 
ani nejhorlivější zastánce katolické 
církve, dělala to co dělala, ne pro 
peníze, prostě jenom pomáhala.
Faye - www.csfd.cz

Pulp Fiction  
v dobových ohlasech
Návaly na druhý film 
teprve jedenatřicetile-
tého Američana Quen-
tina Tarantina dávaly 
předem tušit, co se 
letos nosí. To přejde s 
věkem, krčili rameny 
někteří, ale nakonec 
převládl názor, že Tarantino přinesl do Cannes „něco nové-
ho“. Když v roce 1990 získal Zlatou palmu David Lynch za 
Zběsilost v srdci, rozpoutala se diskuse: Je možné takovou 
spoustu krve, agrese a sadistického sexu ospravedlnit bri-
lantním stylem a hledáním temných stránek lidského nitra? 
Přes všechny výhrady byl ale Lynch silná a v zásadě poctivá 
režijní osobnost. Po svém, prostřednictvím každodenních 
banalit naplňujících horizont moderního člověka, hledal 
řád absolutního zla. Svou tvorbou ovlivnil nepřehlednou 
řadu režisérů, kteří cítili film i skutečnost podobně jako on, 
a Zběsilost v srdci uzavřela důležitou část jeho díla. Taran-
tino je Lynch zbavený metafyzického rozměru. Pulp Fiction 
je zároveň ódou i parodií na stejnojmenné sešitové krváky, 
které vycházely v Americe ve třicátých a čtyřicátých letech, 
knihy na špatném papíře pročítané v autobuse a zahazova-
né ihned po konzumaci. Ve třech epizodách Tarantinova fil-
mu se objevují klasické postavy této literatury: dva nájemní 
zabijáci, černý šéf gangu, boxer podplacený, aby se složil v 
ringu, milenecký pár na zločinecké dráze. Složitá mechani-
ka scénáře nechává tyto postavy neustále hynout a vstávat 
z mrtvých. Samozřejmě, nic se tu nedá brát vážně. Humor 
je diktován umocněním comicsového vyjádření: dívka 
probitá osmnácti stříbrnými kroužky, s cvočkem v jazyku 
a kruhem na klitoridě. Krasavice předávkovaná kokainem 
se s pěnou u úst probouzí, když je jí do srdce zabodnuta 
půlmetrová injekční stříkačka. Gangster-čistič v podání 
Herveye Keitela řeší situaci: „Ty seber zbytky mozku na zad-
ním sedadle a od vás potřebuju čisté povlečení.“ Aby černý 
humor fungoval, bylo nutné, aby scény vraždění probíhaly 
zcela naturalisticky. Film se tak stává praktickým návodem 
pro pouliční mládež na celém světě. Ta bude těžko hledat v 
Pulp fiction nějaké scenáristické finesy. Spíše se ujistí o tom, 
že drogy a střílení jsou velká legrace. 

Tereza Brdečková – Respekt, 1994, číslo 23, strana 9

[…] 
K problematice násilí se vyjadřovali i slavní herci. Například 
Dennis Hopper, pro milovníky postmodernismu mnohem 
známější jako totálně úchylný a krvežíznivý Frank Booth z 
Blue Velvet než hippie z Easy Ridera: „Nemám pocit, že by 
nějaký film z někoho udělal násilníka. Pokud v sobě ovšem 
někdo nemá už konkrétní problém. Unavují mě otázky o 
násilí, ale když to tak beru kolem a kolem, žiju na ulici ve 
Venice v Kalifornii, kde se prodávají drogy a jednou týdně 
tam někoho zabijou. Ale tyhle věci nemají nic společného s 
násilím, které lidi viděli ve filmech. Nic!“ 
[…] 

Petr Slabý – Film a doba, 1995, číslo 4, strana173 (úryvek z článku)

Možná neexistuje film, který by 
více vystihoval pojem „kultovní 
záležitost“ a je určitě jedním z těch, 
kteří, ač relativně noví, naprosto 
zásadně ovlivnily tucty současných 
režisérů a scenáristů. Tarantino 
nastolil nový standard v gangster-
ském subžánru a jeho velice černý 
humor mísící se s absurdností celého 
příběhu včetně karikatur-hlavních 
postav tvoří i po dvacátém zhlédnutí 
neodolatelný mix dokonalé zábavy a 
skvěle odvedené filmařiny. 
kOCOUR - www.csfd.cz

LETNÍ KINO  
SMETANOVY SADY:
Filmy J. Trnky, B. 
Pojara, A. Klimta, V. 
Pospíšilové I.:
pátek 15. 5. 
20.30 hod.
ČSSR 1966–1984 / 75 min. / 
zdarma
Animované pásmo: 
Potkali se u Kolína - Jak jed-
li vtipnou kaši, Milovník zví-
řat, Jaro, Paní bída, O kouzelném zvonu.

Filmy J. Trnky, … II.:
sobota 16. 5. 
20.30 hod.
ČSSR 1946–1986 / 65 min. / 
zdarma
Animované pásmo: 
Potkali se u Kolína - Držte 
si klobouk, O myších ve sta-
niolu, Zvířátka a Petrovští, Lakomá Barka, Pád.

Obecná škola
pátek 29. 5. 
20.30 hod.
ČR 1991 / 100 min. / zdarma 
Režie: JAN SVĚRÁK / Hrají: 
Jan Tříska, Zdeněk Svěrák, 
Libuše Šafránková, Rudolf 
Hrušínský st., Ondřej Vet-
chý ad. 
Jan Svěrák vás v úsměvné, nostalgické vzpomínce zve do 
báječných poválečných let, kdy země voněla čerstvě naby-
tou svobodou, kluci chodili tátům pro pivo a pedagogická 
kvalifikace „odbojář a partyzán“ dokázala zastínit i tradici 
Komenského. Film byl nominován na Oscara!

Dívka na koštěti
sobota 30. 5. 
20.30 hod.
ČR 1971 / 76 min. / zdarma
Režie: VÁCLAV VORLÍČEK / 
Hrají: Petra Černocká, Jan 
Hrušínský, Jan Kraus, Vladi-
mír Menšík ad.

Konečně film, který je natočen srd-
cem. Konečně film, jenž má cit a sílu 
v tom pravém slova smyslu. Film co 
nemá zhola nic společného s komerč-
ní mašinérií útočící na naše smysly 
ze všech stran. Pokud máte chuť na 
opravdový a zároveň hluboký zážitek, 
nabízíme vám přímo na stříbrném 
podnose snímek kazachstánského 
režiséra Sergeie Dvrtosevoye, pod 
jehož direkcí vznikl působivý příběh 
Tulpan.
Patrik Chlumecký - www.playall.cz

Hned od začátku jsem zapojen do 
absurdního a velmi hodně optimis-
ticky naladěného dívčího světa (pro-
to asi hodně odrazuje mužskou část 
diváků). Ani to nelze považovat za 
film. Jsou to jen dohromady slepené 
krátké příběhy ze života, které vás 
poučí maximálně v jednom - berte 
život s nadhledem a užívejte si ho, 
dokud můžete. Všechny tyto krátké 
příběhy vás pobaví a téměř po celý 
film máte optimistickou náladu i vy.
Kryšpín - www.csfd.cz

Mezikulturnímu střetu postaršího, 
sebou samým unaveného, americké-
ho profesora s energickým Syřanem 
a jeho senegalskou přítelkyní se 
film věnuje příjemnou a nenásilnou 
formou a to skrze hudbu. Konkrétně 
přes africký bubny. Nese se to v pří-
jemném bubnovacím rytmu, než se 
do toho vloží imigrační. Film si pak 
stejně ale najde zase trochu jinou 
cestičku, než byste možná čekali. 
Prolínání kultur je tam taky hezky 
naznačené hudbou, když profesor 
furt bubnuje a Syřanka zas miluje 
Fantoma opery. Jen škoda, že to bylo 
dost smutné.
Superpero - www.csfd.cz

Velmi příjemný film navazující svou 
atmosférou a zpracováním na Sla-
víky v kleci (Les Choristes). Charak-
terizuje jej krásně sladěná hudba s 
obrazem: pohádkově poetická kame-
ra a originální náladové melodie. 
Přímo člověka vyzývá k ponoření se 
do pařížsko-pražských ulic, po nichž 
běhají utrápeně radostní hrdinové 
všedních dnů let třicátých.
Dan - www.csfd.cz


