
dového Juru Jánošíka, mladíka z Těrchové, jehož krát-
ký, ale dramatický život inspiroval generace Slováků k 
vytvoření legendy, přibližuje až tento nový film režisé-
rek Agniezsky Holland a její dcery Kasii Adamik. Výprav-
ný velkofilm vznikl podle scénáře Evy Borušovičové, kte-
rá několik let studovala archivní záznamy a dokumenty.

Saw VI  
USA, Kanada, Austrálie, V. Británie 2009 / 110 min / od 12 let / titulky 
/ 70 Kč
Režie: KEVIN GREUTERT / Hrají: Tobin Bell, Costas Mandylor, Betsy Rus-
sell, Mark Rolston, Peter Outerbridge, Shawnee Smith ad.
Mark Hoffman (Costas Mandylor) pokračuje v krvavém 
odkazu svého mentora Jigsawa (Tobin Bell), jenž před 
léty celou zvrácenou hru odstartoval. Kdo si pro tentokrát 
zaslouží bojovat o svůj život? Jaké hračky čekají na ne zcela 
nevinné oběti? A hlavně, řekl už mrtvý Jigsaw své posled-
ní slovo? Jednu z rolí v šestém dílu slavné krvavé série zís-
kala vítězka soutěže Scream Queen hudební stanice VH 
1 Tanedra Howard. Název soutěže odkazuje na titul scre-
am queen, který kdysi nosila herečka Jamie Lee Curtis za 
účinkování v hororech jako Mlha nebo série Halloween. 

3 sezóny v pekle  
3 Seasons in hell / ČR, Slovensko, Německo, Polsko 2009 / 110 min. / od 
12 let / dabing / 80 Kč 
Režie: TOMÁŠ MAŠÍN / Hrají: Kryštof Hádek, Karolina Gruszka, Jan 
Kraus, Martin Huba, Ľuboš Kostelný, Táňa Pauhofová ad.

Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravagan-
ci, humoru a nekonečnému očekávání. Ivanu Heinzovi, 
pohlednému dandymu a vtipnému provokatérovi je právě 
devatenáct. Utíká z domova, aby se vydal na nekonvenč-
ní pouť oslavující svobodu a umělecké ideály. Žije přítom-
ným okamžikem, obdivem ke krásným ženám. Život se 
zdá být báječný, pokud ho vychutnáváte v cigaretovém 
kouři, lehkém opojení likérem a po boku fascinující, krás-
né a zkušené ženy. Ivan píše básně a vrhá se nadšeně do 
zničující romance s nezávislou a bisexuální Janou. Akč-
ní život plný inspirujících erotických her, výbuchů smí-
chu, dobové taneční hudby, ale i dramatických politic-
kých změn, prožívají čerství milenci naplno. Žijí svou vel-
kou milostnou romanci. Komu by se v téhle chvíli chtělo 
třeba do armády, která na Ivana kývá prstem. Komunis-
tický režim začíná ukazovat i svou represivní tvář. Ivan 
a Jana se vyhýbají práci, spřádají fantastické plány do 
budoucnosti, živí se drobnými krádežemi a plánují útěk 
do Paříže. Střet s mocí však přichází tvrdě a nečekaně...

Twilight sága: Nový měsíc   
Twilight Saga: New Moon, The / USA 2009 / 130 min. / od 12 let / titul-
ky / 85 Kč
Režie: CHRIS WEITZ / Hrají: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor 
Lautner, Jackson Rathbone, Nikki Reed, Kellan Lutz, Ashley Greene ad.
Další část Bellina příběhu a její lásky k Edwardovi. Prv-
ní díl (Stmívání) končí pro oba milence šťastlivě, nyní 
nastupuje zkouška jejich lásky... Oslava Belliných naro-
zenin u Cullenových, Bela se nešikovně řízne do prstu, 
dokážou se všichni upíři ovládnout? Co když láska upí-
ra k člověku a naopak nemůže existovat? Bella se s roz-
chodem velmi těžce vyrovnává, je jak tělo bez duše. I 
přes tohle trápení vznikne velké přátelství mezi Bellou 
a Jakobem. Ale co když Jákob také není obyčejný člo-
věk? Nitky Bellina života se ženou dopředu nevyzpyta-
telnými cestami, ale na Edwarda nehodlají zapomenout.

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.–30. listopadu 
listopad 2

Tomahawk 20 let 
poté 

Oživíme Tomahawk alespoň pro 
jeden večer? Před několika týdny 

došlo k následujícímu dopisování. 

„...při naší kinové sběrné akci kolem 
dokumentů, fotografií, záznamů atd. 

roku 1989 se mi stále více vyjevo-
val motiv naší generace. Když se tak 

probírám fotkami z 1. máje 1989, z 
Tomahawku ve Žďáru nad Sázavou, 

Tučňákem atd., napadá mi: Nezku-
sili bysme na jeden podvečer oživit 

- opět nepateticky, ale jaksi chlapsky a 
kamarádsky - onen Tomahawk? Pak 

by to setkání u fotek, záznamů a doku-
mentů v kině mělo teprváj platnost a 

živost. Co vy na to?“

Josef Korvas
 

„...dovedu si to představit, kdyby nás 
bylo minimálně dvacet a měli aspoň 

jednu zkoušku...“

Honza Gogola
 

„...vzhledem k posunům ve standardu 
očekávání případného publika, by to 

mohlo být raději prezentováno jako 
pásmo Tomahawk mlčky vzpomíná, 

pak by nemusela být ani zkouška...“

Robert Janík
 

Martin Holčík neodepsal, jen se rozzářil 
a začal máchat pažemi.

p.s. Výsledek můžete vidět a hlavně 
slyšet na vernisáži výstavy 20 let poté v 

kině Hvězda v pondělí 16.11. v 18 hodin.

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

Ženy mého muže
ČR, SR, Maďarsko 2009 / 82 min. / od 12 let / 70 Kč
Režie: IVAN VOJNÁR / Hrají: Zdena Studenková, Martin Stropnický, Eva Bán-
dor, Vladimír Dlouhý, Lubomír Paulovič, Marija Dimishkova ad.

Příběhy všech hrdinů snímku Ženy mého muže jsou spoje-
ny s osudem mediálně úspěšného manželského páru. Film 
je výpovědí o životě ve středoevropské metropoli, z které 
se v důsledku unáhleného životního stylu vytrácí lidskost a 
duchovní hodnoty. Manželství Very a Daniela je již delší dobu 
na mrtvém bodě, Vera je jako herečka na konci kariéry a Dani-
el se raději baví s mladšími děvčaty než s vlastní manželkou. 
Do jejich rodiny navíc vstupuje mladá Makedóňanka Liana, v 
níž Vera nachází část svého já. Paralelně s Verou a Danielem 
si místo v životě hledá ošetřovatelka Eva a designer Martin. 
Film Ženy mého muže rozvíjí více příběhů. Všechny ale souvisí 
s osudem manželského páru Very (48) a Daniela (52). Vera je 
mediální hvězda, která má nejlepší léta za sebou. Z úspěšné 
herečky se stala moderátorka televizní show. Daniel je maji-
telem zaběhnuté produkční agentury. Ona se soustředí na 
zbytky své slávy, on na reklamní kampaň pro Japonce. Jejich 
manželství už dávno uvízlo ve slepé uličce. Žijí spolu jaksi na 
dálku, jen tak jeden vedle druhého. 

Bratři Bloomovi  
Brothers Bloom, The / USA 2008 / 113 min / přístupný / titulky / 75 Kč
Režie: RIAN JOHNSON / Hrají: Rachel Weisz, Adrien Brody, Mark Ruffalo, 
Rinko Kikuchi, Robbie Coltrane, Zachary Gordon ad.
Nikdy by nedopustili, aby je rozdělila pravda. Co si jen pama-
tují, byli bratři Bloomovi vždy odkázáni pouze jeden na dru-
hého. Od dětství v ponurých sirotčincích až po luxusní život 
mezinárodních podvodníků se Stephen (Mark Ruffalo) a 
Bloom (Adrien Brody) dělili o vše. Stephen hravě vymýšlí 
rafinované plány, které následně realizují. Bloom ale touží 
po „neplánovaném životě“ - po skutečném dobrodružství, 
které předem nenaplánoval jeho starší bratr. Bloom, který 
chce s životem podvodníka skončit, je ochoten se zúčast-
nit jednoho velkého posledního podvodu. Vetře se do 
života Penelope (Rachel Weisz), znuděné a svobodné ženy 

z New Jersey, která zdědila velké bohatství. Když k sobě 
pocítí skutečné city, začne váhat, zda ji chce skutečně okla-
mat, ale Penelope už je v pasti: je přesvědčena, že se jí na-
skytla příležitost zažít nezapomenutelné dobrodružství, 
do kterého je ochotna investovat milion dolarů. Zatím-
co se ale během jejich cest po celém světě utahuje smyč-
ka Stephenových plánů, začíná Bloom přemýšlet o tom, 
zda nejde o nejnebezpečnější dobrodružství jejich života.

Ať žijí rytíři   
ČR 2009 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč 
Režie: KAREL JANÁK / Hrají: David Prachař, Dany Mesároš, Ivana Koro-
lová, Pavel Kříž, Tereza Voříšková, Matěj Hádek, Martin Písařík, Štěpán 
Krtička, Jan Komínek, Andrea Žádníková, Michal Beran ad.
Po ztřeštěných komediích plných pubertálních úletů 
(Snowboarďáci, Rafťáci, Ro(c)k podvraťáků) natočil režisér 
Karel Janák dobrodružnou komedii pro celou rodinu. Pří-
běh dobrodružné komedie Ať žijí rytíři nás zavede do tem-
ných zákoutí mohutného hradu a nedaleké tvrze, které se 
vyzývavě tyčí v těsném sousedství, obklopeny hlubokým 
lesem. Vcelku poklidné soužití naruší nečekaná událost. 
Martin z Vamberka, čestný rytíř a starostlivý otec pěti dětí, 
je nařčen z čarodějnictví a loupeživých výprav. Odjíždí pro-
to na královský dvůr hájit svoji čest a nechává tvrz v rukou 
svého nejstaršího syna Petra a jeho sourozenců. Netuší, že 
ono udání je dílem závistivého, hrabivého a dokonale sliz-
kého souseda Albrechta z Krvenos, který netouží po ničem 
jiném, než se panství zmocnit. Zdá se, že zlo už má vyhrá-
no. Albrecht ovšem brzy zjistí, že vyzrát nad partou malých 
rytířů je někdy těžší, než porazit armádu Saracénů… Podaří 
se dětem zvítězit nad mnohem silnějším nepřítelem? Toto 
tajemství budou diváci s hrdiny rozplétat v příběhu plném 
alchymie, rytířů a katapultů.  

Julie a Julia    
Julie & Julia / USA 2009 / 123 min. / přístupný / titulky / 80 Kč 
Režie: NORA EPHRON / Hrají: Meryl Streep, Amy Adams, Jane Lynch, 
Vanessa Ferlito, Mary Lynn Rajskub, Stanley Tucci, Dave Annable, Chris 
Messina, Lindsay Felton, Marceline Hugot, Catherine Haena Kim ad.
Co se stane, když se třicetiletá sekretářka z Queens Julie Powell 
jednoho dne rozhodne, že během jednoho roku uvaří všech 
524 receptů z klasické kuchařky „Mastering The Art Of French 
Cooking“, kterou v roce 1961 napsala Julia Child? Nakoupí 
spoustu másla, na internetu rozjede blog s názvem Julie/Julia 
project a dá se do práce. A co když se podle tohohle příbě-
hu rozhodne natočit film Nora Ephron (Když Harry potkal Sal-
ly, Samotář v Seattlu)? Napíše scénář, do hlavních rolí obsadí 
Meryl Streep a Amy Adams a pustí se do práce. Film zajímavým 
způsobem adaptuje a kombinuje dvoje slavné paměti: Julie & 
Julia od Julie Powell a My Life in France od Julie Child a Alexe 
Prud‘homma. My Life in France popisuje léta, která Child strá-
vila v poválečné Paříži jakožto manželka zaměstnance minis-
terstva zahraničních věcí Paula Childa, kdy byla schopna pro-
měnit svou vášeň pro francouzskou kuchyni v plnohodnotné 
poslání ve snaze rozšířit ji do amerických domovů. Poté, co se 
stala první Američankou, která vystudovala slavnou kuchař-
skou školu Cordon Bleu, popularizovala francouzskou kuchyni 
v Americe spoluautorstvím kuchařské knihy Mastering the Art 
of French Cooking. Popularita této kuchařky zahájila její karié-
ru televizní kuchařky, díky které se proslavila po celé Americe. 
Child se ze všech sil více než kdokoliv jiný snažila odradit Ame-
ričany od konzumace konzervovaného a mraženého jídla a 
polotovarů a prosazovala přípravu čerstvých a chutných jídel.

Jánošík 
Polsko, Slovensko, ČR 2009 / 140 min / od 15 let / 80 Kč 
Režie: AGNIEZSKA HOLLAND, KASIA ADAMIK / Hrají: Václav Jiráček, 
Ivan Martinka, Michal Zebrowski, Marián Labuda, Richard Krajčo ad.
Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chu-
dým dával. Stal se symbolem lidového odporu proti pan-
skému útlaku. Lidová fantazie ho obdařila přímo pohád-
kovými vlastnostmi. Zázračnou silou, neobyčejnou chyt-
rostí a odvážnými činy. I když byly dosud natočeny čtyři 
celovečerní filmy o Jánošíkovi, slavného lidového hrdinu 
příliš neznáme. Známe jen lidovou legendu o slavném 
zbojníkovi, který bohatým bral a chudým dával a které-
ho po zradě popravili zavěšením na hák za žebro. Oprav-

Naše tipy 
Ať žijí rytíři 
čtvrtek 19.11. - středa 25.11.  
Po ztřeštěných komediích plných pubertálních úletů 
(Snowboarďáci, Rafťáci) natočil režisér Karel Janák dob-
rodružnou komedii pro celou rodinu.

Twilight sága: Nový měsíc
čtvrtek 26. 11. - středa 2.12.  
Další část Bellina příběhu a její lásky k Edwardovi. Prv-
ní díl (Stmívání) končí pro oba milence šťastlivě, nyní 
nastupuje zkouška jejich lásky... 

Plechový bubínek  
středa 25. 11. 19.30 hod. 
Osobitý snímek o chlapci, který rád bubnuje a odmítá 
vyrůst na protest proti světu dospělých. Jeho osudy sle-
dují tvůrci v průběhu let 1899-1945 na pozadí proměn 
Gdaňska. Schlöndorffův životní režijní výkon byl oceněn jak Oscarem 
za nejlepší cizojazyčný film a Zlatou palmou na festivalu v Cannes.   

16. po 18.00 Vernisáž výstavy: 20 let poté ... (Listopad 1989) + Tomahawk, 15.11. - 6.12. Výstava

19.30 Filmy z Uherského Hradiště z let 1988 - 1990 / 20 let poté... / Mír ART

17. út 17.30 Ženy mého muže – ČR, SR, Maďarsko 2009 / 82 min. / od 12 let / 70 Kč 

20.00 Bratři Bloomovi – USA 2008 / 113 min / přístupný / titulky / 75 Kč  / Hvězdička

20.00 Filmy J. Špáty a P. Kouteckého / 20 let poté... – ČR 1990 - 98 / 143 min. / ART zdarma, 30 Kč ART

18. st 15.30 Čtyřlístek - pásmo pohádek pro nejmenší – Československo 1969 – 1985 / 60 min. / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Bratři Bloomovi – USA 2008 / 113 min / přístupný / titulky / 75 Kč Výstava

20.00 Ženy mého muže – ČR, SR, Maďarsko 2009 / 82 min. / od 12 let / 70 Kč / Hvězdička

20.00 V hlavní roli já – Irsko 2008 / 87 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč   ART

19. čt 16.00 Půlnoční kovboj (Konec monopolu) – USA 1969 / 113 min. / od 15 let / titulky / na průkazku zdarma, 50 Kč / Mír ZF

16.00 Ať žijí rytíři – ČR 2009 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč

18.00 Julie a Julia – USA 2009 / 123 min. / přístupný / titulky / 80 Kč

20.15 Jánošík – Polsko, Slovensko, ČR 2009 / 140 min / od 15 let / 80 Kč

20. pá 16.00 Ať žijí rytíři – ČR 2009 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč

18.00 Julie a Julia – USA 2009 / 123 min. / přístupný / titulky / 80 Kč

20.15 Jánošík – Polsko, Slovensko, ČR 2009 / 140 min / od 15 let / 80 Kč

21. so 16.00 Ať žijí rytíři – ČR 2009 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč

17.45 Jánošík – Polsko, Slovensko, ČR 2009 / 140 min / od 15 let / 80 Kč

20.15 Julie a Julia – USA 2009 / 123 min. / přístupný / titulky / 80 Kč

22. ne 14.30 Malování na obličej - výtvarná dílna pro děti Malovásek

10 15.30 Ať žijí rytíři – ČR 2009 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 65, 75 Kč Bijásek

17.30 Jánošík – Polsko, Slovensko, ČR 2009 / 140 min / od 15 let / 80 Kč

20.00 Julie a Julia – USA 2009 / 123 min. / přístupný / titulky / 80 Kč 

23. po 17.30 Ať žijí rytíři – ČR 2009 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Saw VI – USA, Kanada, Austrálie, Velká Británie 2009 / 110 min / od 12 let / titulky / 70 Kč

24. út 16.30 Ať žijí rytíři – ČR 2009 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč

18.15 Saw VI – USA, Kanada, Austrálie, Velká Británie 2009 / 110 min / od 12 let / titulky / 70 Kč

20.00 Prach času – Řecko, Itálie, Německo, Francie, Rusko 2008 / 125 min. / od 15 let / titulky / 40, 50 Kč ART

25. st 15.30 Ať žijí rytíři – ČR 2009 / 105 min. / přístupný / ŠÚ / 65, 75 Kč Bijásek

17.30 Saw VI – USA, Kanada, Austrálie, Velká Británie 2009 / 110 min / od 12 let / titulky / 70 Kč 

19.30 Plechový bubínek (Konec monopolu) – Německo, Francie, Polsko 1979 / 142 min. / od 15 let / titulky / 40, 50 Kč  ART

26. čt 16.00 Valerie a týden divů – Československo 1970 / 77 min. / na průkazku zdarma, 50 Kč ZF

17.30 Twilight sága: Nový měsíc – USA 2009 / 130 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč

20.00 3 sezóny v pekle – ČR, Slovensko, Německo, Polsko 2009 / 110 min. / od 12 let / dabing / 80 Kč 

27. pá 20.00 Ohrožený druh Michala Horáčka – 290 Kč Koncert

28. so 17.30 Twilight sága: Nový měsíc – USA 2009 / 130 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč

20.00 3 sezóny v pekle – ČR, Slovensko, Německo, Polsko 2009 / 110 min. / od 12 let / dabing / 80 Kč 

29. ne 14.30 Filmové koláže - výtvarná dílna pro děti Malovásek

15.30 Čarodějné pohádky (animované pásmo) – Československo 1972 - 1978 / 65 min. / 25, 35 Kč Bijásek

17.00 Twilight sága: Nový měsíc – USA 2009 / 130 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč

19.30 Twilight sága: Nový měsíc – USA 2009 / 130 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč

30. po 17.30 Twilight sága: Nový měsíc – USA 2009 / 130 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč

20.00 3 sezóny v pekle – ČR, Slovensko, Německo, Polsko 2009 / 110 min. / od 12 let / dabing / 80 Kč 
 

XIV. Seminář britského filmu 

FILM, PUNK A BRITÁNIE 70. LET
 

3. – 6. 12. kino Hvězda, kino Mír 
 

Punk a Británie 70. let / Joe Strummer, Don Letts, Sex Pistols  / Česká stopa (Češi v Anglii) / Vlámské okénko / Divoká karta  

(výrazná předpremiéra) / To nejlepší z filmových festivalů ´09 (Anifest, Aerokraťas, Fresh Film Fest, Azyl) / Film a škola / Dobrovodné akce 

Akreditovat se můžete na webu semináře, kde získáte také podrobné informace. Pro členy filmových klubů v ČR i SR a Zlatého fondu v Uh. Hradišti jsou připraveny 

zajímavé slevy, a to nejen na hlavní filmový, ale i doprovodný program. Doporučujeme také všimnout si tzv. slevy za včasnou úhradu (do 27. 11. 2009).  

Část programu bude otevřena i veřejnosti na jednotlivé vstupné – sledujte speciální plakáty a webové stránky  www.britskyseminar.cz

Filmové premiéry a novinky



Jaromil Jireš
* 10. 12. 1935, Bratislava
† 24. 10. 2001, Praha 
Jaromil Jireš je často ozna-
čovaný za mluvčího čes-
ké nové vlny. Vystudoval 
na pražské FAMU kromě 
režie i kameru. V roce 1963 
debutoval lyrickým sním-
kem Křik, ve kterém zachy-
til den mladého páru oče-
kávajícího narození prvního dítěte. Stejně jako u jiných 
tvůrců české nové vlny (především v rané tvorbě Formana 
a Chytilové) je u Jireše zřetelný vliv moderních evropských 
směrů, a to především cinema - verité. Pomocí dokumenta-
ristických postupů (např. skrytá kamera) se Jirešovi podařilo 
zachytit věrohodný obraz každodenní skutečnosti. Příběh 
je mozaikovitě poskládán z drobných příhod a scén, které 
za sebou plynou bez časové posloupnosti. Slyšíme útržky 
dialogů, vidíme reálné záběry z pražských ulic, nahlížíme 
do představ a snů mladé dvojice, které nám přibližují nejen 
jejich významný den, ale především pocity vážící se k naro-
zení potomka. Křik byl v rámci české kinematografie poklá-
dán za velmi objevný a novátorský počin, těšící se přízni 
kritiků. Dalším snímkem Jaromila Jireše byla středometráž-
ní Romance, začleněná do povídkového filmu Perličky na dně, 
považovaného za manifest nové vlny. Kromě Jireše se na 
filmu, který vznikl podle předlohy Bohumila Hrabala, podí-
leli i Jiří Menzel, Věra Chytilová, Evald Schorm a Jan Němec. 
V druhé polovině 60. let natočil Jireš několik dokumentár-
ních snímků. V Občanu Karlu Havlíčkovi rekonstruoval konflikt 
známého novináře se státní mocí. Podobné téma je námě-
tem i dalšího Jirešova dokumentu Tribunál, který se vrací k 
osudům malíře Emila Filly v 50. letech zavrženého oficiál-
ními orgány. Moravský folklór a obyvatelé Slovácka Jireše 
inspirovali k natočení dokumentárních snímků Hra na krále, 
Dědáček a Cesta do Prahy Vincence Moštka a Šimona Pešla z Vlčnova. 
Nedlouho po Žertu natočil Jireš podle předlohy Vítězslava 
Nezvala pohádkový horor Valerie a týden divů. Vizuálně styli-
zované surrealistické dílo o dívce prožívající děsivé fantazie 
znamenalo nečekaný odklon od předešlé formy Jirešových 
realistických snímků. K další literární předloze režisér sáhl 
v sedmdesátých letech, kdy podle knihy Zlomky života 
natočil snímek …A pozdravuji vlaštovky. Zfilmoval v něm osu-
dy Marušky Kudeříkové (1921 – 1943), která byla za ilegál-
ní odboj vězněna a popravena fašisty. Z Jirešovy televizní 
tvorby 70. let můžeme připomenout např. snímek Il Divino 
Boemo o skladateli Myslivečkovi. Divácky úspěšnými sním-
ky Jaromila Jireše byly filmy Mladý muž a Bílá velryba či Cauza 
Králík, které však nedosáhly kvalit jeho raných děl. Ze sním-
ků natočených v osmdesátých letech zaujal např. Lev s bílou 
hřívou věnovaný Leoši Janáčkovi. K novějším Jirešovým 
filmům patří Helimadoe a Učitel tance. Dva roky před smrtí 
natočil tento tvůrce svůj poslední snímek Dvojrole s Terezou 
Brodskou v hlavní roli.

Marta Mentzlová  (www.nfa.cz)

V první polovině  
prosince připravujeme

Filmové premiéry
1. 12. – 2. 12.  3 sezóny v pekle   

ČR, Slovensko, Německo, Polsko 2009  / Režie: Tomáš 
Mašín

1. 12. – 2. 12.  Twilight sága: Nový měsíc   
USA 2009 / Režie: Chris Weitz   

4. 12.  Restaurované filmy Jana Špáty 
ČR 2009 / Režie: Jan Špáta 

9. 12.  Panika v městečku  
Francie, Belgie, Lucembursko 2009  / Režie: Stéphane 
Aubier, Vincent Patar

9. 12. Na chvíli svobodní 
Francie, Rakousko, Turecko 2008 / Režie: Arash T. Riahi

10.12. – 13.12.  Zoufalci 
ČR 2009 / Režie: Jitka Rudolfová   

10.12. – 13.12.  Astro Boy                                     
Hong Kong, USA, Japonsko 2009  / Režie: David 
Bowers

ARTkino                                                                          
út 1. 12. 20.00 hod.  3 sezóny v pekle   
 ČR, SR, Německo, Polsko 2009  / Režie: Tomáš Mašín
st 9. 12. 20.00 (*) hod.  Božský                           

Itálie 2009 / Režie: Paolo Sorrentino 

Zlatý fond
čt 3. 12. 16.00 hod.  Seminář britského filmu - vybraný titul                 
čt 10. 12. 16.00 hod. /Mír  Pocta Otomaru Krejčovi: Romeo a 

Julie 63 + Daleká cesta
    Československo 1964, 1949 / Režie: Radúz Činčera / 

Alfréd Radok   

Bijásek
st 2. 12. 15.30 hod., ne 6. 12. 15.30 hod. (*)  Anděl páně  

ČR 2005 / Režie: Jiří Strach   
st 9. 12. 15.30 (*) Vánoční pásmo 1: Vánoce s Mikešem 
ne 13. 12. 15.30 (*), středa 16. 12. 15.30 Vánoční pásmo 2: 

Veselé Vánoce

Digitalizace kina 
   7. - 16. 12.

Švédské dny 
15. - 17. 12. 

 Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

 

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

20 let poté: Filmy 
z Uh.Hradiště z let 
1988-1990  
pondělí 16. 11. od 19.30 hod., klub Mír
90 min. / zdarma
Volné pokračování a neformální vzpomínání na dobu před 
dvaceti lety. Promítání dobových filmů z Uherského Hradiš-
tě a okolí z let 1988-1990.

20 let poté: Filmy 
Jana Špáty a Pavla 
Kouteckého  
úterý 17. 11. 
20.00 hod. 
ČR 1990 - 1998 / 143 min. / 
na průkazku ART zdarma, 
30 Kč
Výběr několika filmů 
našich dvou význač-
ných dokumentaristů, 
které nás rychle vrá-
tí do doby, na kterou 
jsme tak rychle a někdy 
až příliš ochotně zapo-
mněli. Uvedeny budou 
tyto snímky:
Největší přání II. (režie: 
JAN ŠPÁTA, Českoslo-
vensko 1990, 83 min.)
Oj, to byl boj! (režie: PAVEL 
KOUTECKÝ, Českoslo-
vensko 1992, 7 min.)
Vzpomínám, vzpomí-
náš, vzpomínáte? (režie: 
PAVEL KOUTECKÝ, ČR 1998, 53 min.)

V hlavní roli já  
středa 18. 11. 
20.00 hod.
Film with Me in It, A / Irsko 
2008 / 87 min. / od 12 let / 
titulky / 60, 70 Kč
Režie: IAN FITZGIBBON / Hra-
jí: Dylan Moran, Mark Doher-
ty, Keith Allen, Neil Jordan, 
Hugh O‘Conor, Jonathan 
Rhys Meyers ad. 
Komedie V hlavní roli 
já patří k filmům, u kte-
rých se královsky bavíte, 
nicméně v hloubi duše 
se za to stydíte, protože 
v ní opravdu nic není 
k smíchu. Představitel 
jedné z hlavních rolí Dy-
lan Moran patří k nejú-
spěšnějším britským 
komikům současnosti 
díky lehce anarchistic-
kému britskému sitco-
mu Black Books, který 
volně vychází z poetiky 
Monty Pythonů. Ostat-
ně i oni mají ve svém 
repertoáru slavný skeč, 
jehož hrdinou je muž, 
kolem něhož se sérií 
bizarních nehod kupí 
mrtví, aniž by on sám 
třeba jen hnul prstem. 
Irská komedie V hlavní 
roli Já je černá a drsná. Drsnější a černější než většina čer-

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

Seminář

V moci neúprosného toku času a vzpomínek
ART přinese v rámci akce 20 let poté... dva večery plné dokumentů. První z nich bude věnován dobovým filmům z Uherského 
Hradiště a okolí, druhý pak snímkům Jana Špáty a Pavla Kouteckého... Irská komedie V hlavní roli já řeší, jak se zbavit čtyř mrtvol, 
za jejichž vznik ani nemůžete. Komedie je to hodně drsná a černá, avšak zároveň pečlivě promyšlená a dramaturgicky 
precizní...  O nenávratnosti ztraceného času vypráví film Prach času řeckého režiséra Theodorose Angelopoulose. Řecký 
režisér se vrací z USA do Říma, aby dokončil film o deportacích na Sibiř za Stalinovy vlády.  Postavy ve filmu se navzájem 
ztrácejí a znovu nalézají, míjejí se v čase, prostoru i v běhu nejdůležitějších událostí druhé poloviny 20. století: na Sibiři, v 
severním Kazachstánu, Itálii, Německu i Americe...  V kultovním snímku Plechový bubínek se režiséru Volkeru Schlondorffovi 
mistrně zdařil převod knihy spisovatele Guntera Grasse do řeči obrazů. Film věrně zpodobňuje prostředí Gdaňska před 2. 
světovou válkou, kde se prolíná hned několik národností – Poláci, Němci, Kašubové a Židé. Lidé zde žijí ve smíru, dokud 
se někteří nepřikloní k ideji, že právě oni jsou lepší a že právě jim přísluší rozhodovat o ostatních...

XIV. Seminář  
Britského filmu
3. 12. – 6. 12.  / kino Hvězda, kino Mír 
Seminář britského filmu (Zimní filmová škola) je tra-
diční filmová, vzdělávací a nekomerční přehlídka, kte-
rá se snaží připomínat klasické i významné umělec-
ké filmy ve vztahu k jejich historickým, estetickým a 
společensko-kulturním souvislostem. Její publikum 
se skládá z filmových fanoušků, studentů, členů klu-
bového hnutí i profesionálů z nejrůznějších oborů. 
Část programu (večerní filmový program a zejména 
doprovodné akce) oslovuje také širokou veřejnost. 
Tradice setkání fandů filmů a kulturních souvislostí v 
mikulášském čase zklidnění konce roku skýtá poten-
ciál dostatku zájmu diváků. 
V letošním roce chceme přiblížit, jak se v kinematografii zrcadli-
ly projevy subkultury punku a undergroundové kultury, které v 
70. letech spojily mládež a uměleckou obec, odmítající nástup 
konzumní, technokratické společnosti či masové kultury. Zamě-
říme se samozřejmě zejména na britské reálie vzniku a historie 
tohoto hnutí. Roku 1976 se dostala Velká Británie do 
krize, což s sebou přineslo velké problémy. Přehlíd-
ka doplněná besedami s českými pamětníky připo-

Vzpomínám, vzpomínáš, vzpomí-
náte?:   Jsem vděčná autorům, že se 
oprostili od mentorování a nechali 
vyprávět pamětníky. Vznikla tak 
koláž, která mapuje životní styl v 
letech 1945 až 89. Vzpomíná se tu 
na věci absurdní (fronty, povinný 
nákup bůčku ke kvalitnímu masu), 
ale i příjemné a úsměvné (magneto-
fon Sonet duo, vznik divadel malých 
forem a společenské akce, móda, 
skútry). 
Marci- www.csfd.cz

obrazů s plným významovým souzněním. Obsáhlý děj knihy, 
líčící historii přístavního města Gdaňsku v letech 1899-1945, 
filmaři notně zredukovali a šťastně se jim povedlo na plátno 
převést groteskní atmosféru románu. Výjimečné bylo obsa-
zení dvanáctiletého Davida Bennenta do hlavní role Oskara 
Matzeratha, který se ve třech letech rozhodl, že přestane růst. 
Talentovaný herec s přehledem zvládl veškerá gesta a proje-
vy své filmové postavy od narození až po jednadvacetiletého 
muže. V mrazivě komediální nadsázce jsou ve snímku pojed-
nány bouřlivé okamžiky „velké“ historie první poloviny 20. sto-
letí. Schlöndorff natočil dílo, které se vzpírá jednoznačnému 
výkladu, provokuje svou neuchopitelností i míšením vážnos-
ti s komikou. Úchvatné je vizuální zpodobnění (Igor Luther) i 
hudební doprovod (Maurice Jarre). Plechový bubínek spadá 
mezi suverénní umělecké počiny, které se rodí zcela výjimeč-
ně. Schlöndorffův životní režijní výkon byl oceněn jak Oscarem za nej-
lepší cizojazyčný film a Zlatou palmou na festivalu v Cannes. Filmu kon-
čí monopol - jedna z posledních příležitostí vidět v kině!   

ných komedií, které jste mohli doposud vidět. Jejím hrdi-
nou je člověk, který má oprávněný pocit, že se ocitl na dně. 
Bohužel netuší, že dno může mít i sklep.

Prach času  
úterý 24.  11. 
20.00 hod. 
I Skoni tou hronou / Řecko, 
Itálie, Německo, Francie, Rus-
ko 2008 / 125 min. / od 15 let / 
titulky / 40, 50 Kč
Režie: THEODOROS ANGELO-
POULOS / Hrají: Willem Dafoe, 
Bruno Ganz, Michel Piccoli, 
Irène Jacob, Christiane Paul, 
Alexandra Maria Lara ad.
Pan A. – americký režisér 
řeckého původu se vra-
cí do filmových studií 
v Římě, aby dokončil 
natáčení filmu, které z 
neznámého důvodu 
přerušil. Hlavní hrdin-
kou je žena, jejíž příběh 
je inspirován osudem 
režisérovy matky. Až 
do konce svého života 
miluje dva muže, kteří 
jí lásku opětují. Postavy 
ve filmu se navzájem 
ztrácejí a znovu naléza-
jí, míjejí se v čase, prostoru i v běhu nejdůležitějších událostí 
druhé poloviny 20. století: na Sibiři, v severním Kazachstánu, 
Itálii, Německu i Americe. Od smrti Stalina přes aféru Waterga-
te a válku ve Vietnamu až po pád berlínské zdi, začátku nové 
éry i traumatického odmítnutí snů o lepším světě na přelomu 
tisíciletí. Jako ve snu si A. vybavuje lidi a příběhy minulosti, kte-
ré je nucen znovu bolestně prožívat. V prázdných berlínských 
ulicích na úsvitu 21. století se bezhlučně snáší sníh na dobu 
minulou, přítomnou i na celý okolní svět. 

Plechový bubínek   
středa 25. 11. 
19.30 hod.
Blechtrommel, Die /  Němec-
ko 1979 / 142 min. / od 15 let / 
titulky / na průkazku zdarma, 
50 Kč 
Režie: VOLKER SCHLÖNDORFF 
/ Mario Adorf, Angela Winkler, 
David Bennent, Katharina 
Thalbach, Daniel Olbrychski, 
Andréa Ferréol, Heinz Ben-
nent, Ilse Pagé, Otto Sander, 
Charles Aznavour, Stanislaw 
Michalski ad.
Osobitý snímek o chlap-
ci, který rád bubnuje a 
odmítá vyrůst na pro-
test proti světu dospě-
lých. Jeho osudy sle-
dují tvůrci v průběhu 
let 1899-1945 na poza-
dí proměn Gdaňská. 
Obtížná role připadla 
jedenáctiletému Davi-
du Bennentovi, který 
skvěle zahrál i dospě-
lého muže. Film získal 
Oscara a Zlatou palmou v Cannes. Přestože od celosvětového 
triumfu Plechového bubínku (1979) uplynulo již třicet let, patří 
tento snímek stále k divácky atraktivním titulům. Navíc je vzor-
ným příkladem toho, jak přistupovat k adaptaci literární před-
lohy tak, aby nevznikla pouhá pasivní ilustrace původního 
textu. Režisér Volker Schlöndorff s Jeanem-Claudem Carriě-
rem a Franzem Seitzem převádí román Güntera Grasse do řeči 

Očekával jsem, že Theo naváže na 
Plačící louku a bude se zabývat pová-
lečnými řeckými dějinami, zejména 
událostmi souvisejícími s vojenskou 
juntou. On ale odkazoval na nejzná-
mější světové dějiny, navíc mnohdy 
tak, že je jen slovně zmínil, občas šlo 
tedy spíše o časové zařazení příběhu 
kolem Eleni. Možná se Prach času 
může jevit, zejména ke konci, až moc 
sentimentálně, nicméně vzhledem k 
tomu, že se tu vypráví o ubíhání času, 
o stáří, o sklonku života, kde vyvstá-
vají nenaplněné sny a myšlenky, že 
už třeba nespatříte to, pro co jste žili, 
by to snad ani jinak nešlo...  
Andreas - www.csfd.cz

Čtyřlístek - pásmo 
pohádek pro 
nejmenší
středa 18. 11. 15.30 hod.
Československo 1969 – 1985 / 60 min. / 25, 35 Kč

Výběr z oblíbených večerníčků pro nejmenší divá-
ky s mnoha oblíbenými hrdiny: Krtek a raketa; Cvrček a 
pavouk; O pardálu, který voněl; Pošťácká pohádka; Čtyřlístek - 
Pes na stopě; Dorotka a hvězda.

Ať žijí rytíři  
neděle 22. 11. 15.30, středa 25. 11. 
15.30 hod.
ČR 2009 / 109 min. / přístupný / ŠÚ / 65, 75 Kč
Režie: KAREL JANÁK / Hrají: David Prachař, Dany Mesároš, Ivana 
Korolová, Pavel Kříž, Tereza Voříšková, Matěj Hádek ad.

Po ztřeštěných komediích plných pubertálních úle-
tů (Snowboarďáci, Rafťáci, Ro(c)k podvraťáků) nato-
čil režisér Karel Janák dobrodružnou komedii pro 
celou rodinu. Příběh nás zavede do temných zákoutí 
mohutného hradu a nedaleké tvrze, které se vyzý-
vavě tyčí v těsném sousedství, obklopeny hlubo-
kým lesem. Vcelku poklidné soužití naruší nečekaná 
událost. Martin z Vamberka, čestný rytíř a starostlivý 
otec pěti dětí, je nařčen z čarodějnictví a loupeži-
vých výprav. Odjíždí proto na královský dvůr hájit 
svoji čest a nechává tvrz v rukou svého nejstaršího 
syna Petra a jeho sourozenců. Netuší, že ono udání 
je dílem závistivého, hrabivého a dokonale slizké-
ho souseda Albrechta z Krvenos, který netouží po 
ničem jiném, než se panství zmocnit. Zdá se, že zlo 
už má vyhráno. Albrecht ovšem brzy zjistí, že vyzrát 
nad partou malých rytířů je někdy těžší, než porazit 
armádu Saracénů… Podaří se dětem zvítězit nad 
mnohem silnějším nepřítelem? 

Čarodějné pohádky    
neděle 29. 11. 15.30 hod.
Československo 1972 - 1978 / 65 min. / 25, 35 Kč
Režie a výtvarník: BŘETISLAV POJAR, ZDENĚK MILER  

Aby bylo jasno – Jak čmeláci meditují nad atlasem 
hmyzu, což je pro ně příležitost vyslovit své mínění 
o člověku. Babička vypráví pohádku – Jak si u Ševců, po 
Mikešově odchodu do města, pořídili nového kocou-
ra, malého Nácíčka. Dorotka a drak – Příběhy holčičky a 
jejího papouška. Krtek malířem – Jak se krtek dostal k 
barvám, namaloval všem zvířátkům kožíšky a peří a 
pak společně postrašili a vyhnali z lesa zlého lišáka. 
František Nebojsa – O Františkovi, který se neuměl bát. 
Medvídek – Veselé vyprávění o malém medvídkovi. 

Program nedělních 
Malovásků:
Kaštanová zvířátka
neděle 15. 11. 14.30 hod
V době barevného listí, kaštanů a vlezlé zimy bude-
me vytvářet nejrůznější postavičky a zvířátka z kašta-
nů, žaludů a jiných přírodnin. 

Malování na obličej
neděle 22. 11. 14.30 hod. 
Pomocí speciálních barev na obličej pro děti nakres-
líme oblíbené zvířecí motivy nebo hrdiny dobrodruž-
ných filmů a dětských seriálů. Také dospělí se rádi 
promění ve Spidermany nebo Mickey Mouse...

Filmové koláže 
neděle 29. 11. 14.30 hod
Filmové koláže a dokreslování filmových plakátů je 
jednoduchá výtvarná technika, která závisí pouze na 
fantazii dítěte.  

Půlnoční kovboj  
čtvrtek 19. 11. 
16.00 hod. Mír 
Midnight Cowboy /USA 
1969 / 113 min. / od 15 let 
/ titulky / na průkazku zdar-
ma, 50 Kč
Režie: JOHN SCHLESINGER / 
Hrají: Dustin Hoffman, Jon 
Voight, Sylvia Miles, Bren-
da Vaccaro, Barnard Hughes, 
Ruth White, Bob Balaban, 
Paul Morrissey, Taylor Mead 
ad.
Deziluzivní pohled 
anglického režiséra 
na New York jako mís-
to příkrých sociálních 
protikladů, zklama-
ných snů a nadějí naiv-
ního venkovského klu-
ka z Dalekého západu, 
salónního kovboje Joe 
Bucka (Jon Voight). Pří-
běh dvou přátel, které 
náhoda svede dohro-
mady a které město 
vyvrhne jako nepo-
třebné na smetiště lid-
ských osudů, obohatil 
vynikajícím výkonem 
také Dustin Hofman v 
roli chromého tuber-
kulózního ztroskotan-
ce. Premiérové prolo-
mení oscarové bariéry 
i pro snímky mládeži 
nepřístupné (v roce 
1970 získal Půlnoční 
kovboj ze sedmi nomi-
nací nakonec sošky tři 
za film, režii a adaptovaný scénář) zůstane pro Schlesinge-
rův snímek patrně navždy tou nejhlubší brázdou v oficiál-
ních kronikách filmu. Pro okruh tehdy začínajících filmařů 
mělo zase dílo natolik inspirativní náboj, že se pro Půlnoč-
ního kovboje vžilo neskromné označení bible nezávislého 
filmu. Příběh naivního playboye Joea (teprve třetí role Jona 
Voighta), který živen přesvědčením o své atraktivnosti pro 
newyorské solventní paničky opustí zaplivaný texaský bar, 
aby se mu velkoměsto nakonec odvděčilo zvláštním přátel-
stvím s dalším životním ztroskotancem (Dustin Hoffman), 
je obvykle čten jako deziluzivní procitnutí z amerického 
snu… Film obdržel v roce 1970 Oscary v kategoriích nejlepší film, nej-
lepší režie a scénář. Filmu končí monopol - jedna z posledních příležitos-
tí vidět v kině!

Schlesinger zobrazuje New York, 
potažmo celou společnost, jako 
postupně se rozkládající mršinu. 
Hnusná, hnijící, zapáchající, vybízejí-
cí k obejití velikým obloukem, přesto 
kdesi hluboko v nitru lidsky hřejivá. 
Anebo to jsou jenom červi rozeží-
rající ji zevnitř? Film stále stejně 
sugestivní jako před osmatřiceti lety. 
Bordel, špína, boj o přežití, boj o to, 
zůstat člověkem. Změnilo se vůbec 
něco od středověku nebo jsou lidé 
v jádru stále stejně zkažení, vedou 
stejně zhýralý život? Jsem skeptik, 
z viděného na mě padá splín, ale 
stále mám na paměti větu „šťastní 
lidé problémy řeší, nešťastní na ně 
myslí“. Ten film má pořád co říct a 
zatím žádný jiný to nedokázal říct 
se stejnou naléhavostí. Nikdy mě 
nepřestane fascinovat odvaha Dus-
tina Hoffmana, jenž po Absolventovi 
jako miláček statisíců fanynek přijal 
roli člověka, kolem kterého byste na 
ulici raději ani nepřekračovali a kte-
rého nám přesto dokázal maximál-
ně přiblížit a zlidštit. Jet na Floridu, 
vidět palmy. Když klesnete tak nízko, 
ke štěstí vám stačí tak málo. Proč 
vlastně nejsme šťastni i my ostatní? 
Co nám chybí ke štěstí? 
Matty - www.csfd.cz

Valerie a týden divů 
čtvrtek 26. 11. 
16.00 hod.  
Československo 1970 / 77 
min. / na průkazku zdarma, 
50 Kč
Režie: JAROMI JIREŠ / Hrají: 
Jaroslava Schallerová, Hele-
na Anýžová, Petr Kopřiva, 
Jiří Prýmek, Martin Wielgus, 
Jan Klusák, Alena Stojáková, 
Karel Engel, Libuše Koman-
cová, Eva Olmerová ad.
Po adaptaci Kundero-
va románu „Žert“ se 
Jaromil Jireš uchýlil ke 
zcela odlišné látce i k 
rozdílnému způsobu 
vyjadřování. Ve snivém 
výtvarně dekorativním 
vyprávění vylíčil osu-
dy a pocity dospívající 
dívky Valerie, která žije 
osaměle ve starobylém 
domě. Přísná babička 
úzkostlivě tají záha-
du jejího původu. Zví-
davost přivádí nevin-
nou dívku do samého 
středu podivuhodných 
událostí a do nebez-
pečí, které jí hrozí od 
tchořího upíra…Adap-
tace stejnojmenné sur-
realistické prózy Vítěz-
slava Nezvala, v níž 
režisér pomocí poe-
tických obrazů, ve kte-
rých se prolínají snové 
prvky s bizarní skuteč-
ností, zobrazil tísnivé, 
hrůzyplné a erotické sny a představy dospívající dívky. Film 
plný hororových prvků a jemného humoru byl hereckým 
debutem herečky Jaroslavy Schallerové. Na vizuální podo-
bě surreálné fantazie Vítězslava Nezvala se podílela Ester 
Krumbachová. Autoři hojně využívali hororových prvků i 
lyrické básnivosti.   

Výstavy

20 let poté (1989 - 2009)

16. 11. – 6. 12. / kino Hvězda (vestibul)
Majáles. Tučňák. Hlas z OKRu. Tomahawk. UHáčko. Svícen. 
Občanské fórum. Nezávislost. Generální stávka. Ještě vám 
to něco říká? Pokud ano, pojďte zavzpomínat. Pokud 
ne, přijďte se zajímat. Snaživý pokus o koláž fotogra-
fií, plakátů, filmů, dobových časopisů studentských 
i občanských, dokumentů oficiálních i neformál-
ních, pohledů tehdejších i nynějších. Vernisáž výsta-
vy proběhne v pondělí 16. 11. od 18 hodin. V rámci 
vernisáže vystoupí po dvaceti letech unikátní chlapec-
ký pěvecký sbor Tomahawk. Od 19.30 hodin v klubu Mír 
promítání dobových filmů z Uh.Hradiště a okolí z let 
1988 - 1990. (Za spolupráci děkujeme zejména Slováckému 
muzeu, Slováckému divadlu, Městu Uh. Hradiště, Gymnáziu 
Uh. Hradiště, Michalu Stránskému, fotografům se jmény i beze-
jmenným, soukromým přispěvatelům a spoustě dalších.)
http://tomahawk.uh.cz
http://listopad1989.uh.cz
      

mene u nás méně známý kontext kinematografie 70. 
let, dodnes zatížený českou zkušeností normalizace 
a tehdejšího návratu totalitní společnosti. Filmová 
přehlídka uvede výběr britských filmů a také vynika-
jící filmovou adaptaci vlámského filmaře Koena Morti-
era Ex Drummer (Belgie-Nizozemí-Francie-Itálie 2007). 
Mezi další programové cykly patří Česká stopa, letos ve 
spolupráci s filmovým historikem Pavlem Taussigem 
věnovaná československým letcům RAF v Anglii či 
Divoká karta věnující se odkazu dokumentaristy Jana 
Špáty a architekta Jana Kaplického a jeho působení 
(nejen) na britských ostrovech. Čtrnáctý ročník archiv-
ního semináře doplní řada doprovodných akcí: výstav, 
koncertů, setkání pamětníků, besedy historiků, filmových vědců, 
jejichž výstupy budou publikovány.  
Akreditovat se můžete na webové stránce semináře, kde získá-
te také podrobné informace. Pro členy filmových klu-
bů v ČR i SR a Zlatého fondu v Uh. Hradišti jsou připra-
veny zajímavé slevy, a to nejen na hlavní filmový, ale 
i doprovodný program. Doporučujeme také všimnout si tzv. 
slevy za včasnou úhradu (do 27. 11. 2009). Část programu bude 
otevřena i veřejnosti na jednotlivé vstupné – sledujte speciální 
plakáty a webové stránky! 
www.britskyseminar.cz

Výborná černá komedie hitchcock-
ovského ražení, ve které se precizně 
dávkují informace a výchozí nápad 
s domem a sérií nešťastných úmrtí 
se využije v největší možné míře. 
Přitom nejde jen o celovečerní 
britcom, čemuž by nasvědčovalo 
obsazení i omezenost lokací, ale o 
uvědomělou hru se žánrovými klišé 
a schématy, jimž se přizpůsobuje 
styl filmu, a diváckými očekáváními 
danými moderními trendy přede-
vším bruckheimerovských seriá-
lů. Za uvědomělostí, kdy postavy 
aplikují svou znalost popkultury a 
především filmů na svou skuteč-
ně neskutečnou situaci, se skrývá 
důmyslná kritika hollywoodských 
sázek na jistotu (ať již těch ryze 
komerčních nebo oscarových). Tak-
hle k dokonalosti vysoustruženou, 
formálně podvratnou a přitom 
sebereflexivní komedii, u které 
jsem téměř umíral smíchy, jsem 
neviděl od  Tropické bouře.
Bluntman - www.csfd.cz

Nesnadný úkol čekal Jaromila Jireše 
při zpracování Nezvalovy surrealis-
ticko-poetické novely, ve které se 
klíží fantastika spadající až k jaké-
musi lacinému kýči a temná hororo-
vá linka podtržená (skoro) deviantní 
atmosférou. Dnes již můžeme být 
rádi, že to byl právě Jireš, který 
zadaptoval toto ojedinělé dílo do fil-
mové řeči. Valerie a týden divů nevy-
bočuje jen po stránce dějové, ale 
tolik ojedinělou atmosférou se dia-
metrálně odlišuje od ostatní české 
produkce. Podíl na tom nemá jenom 
režisér, ale i Ester Krumbachová, jež 
se na snímku podílela jako výtvarni-
ce. Spolu s režisérem vtiskli filmové 
podobě mystiku literární předlohy. 
Kostýmy, aranžování jednotlivých 
scén, odvážná práce s kamerou (za 
kterou stál Jan Čuřík) zprostředko-
vávají lehkou snivost, která je cítit 
při četbě Nezvalova díla. Pochvalu 
si režisér zaslouží i co se týče herců. 
V hlavní roli by nikdo nepůsobil tak 
něžně žensky (eroticky) jako mladič-
ká Jaroslava Schallerová. Detailní 
záběry na její tvář, nevinný výraz a 
celková dětskost jen utužuje celko-
vý výsledek, po kterém se zasníte i 
nadlouho poté.
dwi - www.csfd.cz

Plechový bubínek svým kontroverz-
ním ztvárněním, silnou myšlenkou 
a hlavně podáním mladého Ben-
nenta v hlavní roli, zapadl do klasiky 
naprosto ze dne na den. To se stává 
málokdy. Toto velice zajímavé a 
impozantní dílo šokovalo svou ote-
vřeností a bezohledností. Naprosto 
zdařilý výběr mladého herce byl asi 
velkým a hlavním plusem k úspěchu. 
Nemluvě o Schondorffově režii a 
slovenské barvité kameře. Nemalou 
zásluhu na převedení románu do 
knižní podoby měl Jean-Clade Carrie-
re, jehož propracovaný scénář udával 
hlavní osnovu a zároveň neopakova-
telnou podobu snímku....
maxi6 - www.csfd.cz

Seminář britského filmu 
- Film a škola (3. - 6. 12. 2009)

Již tradičně v Uh.Hradišti myslíme také na programy a akti-
vity, které se věnují propojování filmu a mediální výchovy 
s přesahy do historie obecné i dějin umění a filmu, spole-
čenských věd ad. Samozřejmostí je spolupráce se školami a 
nabídka dopoledních představení se zajímavými hosty.
 
 
Kinolektoráty 
 
Vyzkoušená, výživná a vynikající forma, jak ve spojení mlu-
veného slova a ukázek z filmů (popř. na konci bloku i filmu 
úplného) zprostředkovat informace o vzniku filmu, dějin-
ných okolnostech, souvztažnostech kulturního hnutí nebo 
dobových souvislostí. V letošním roce nabídneme tyto 
pořady:
Pavel Taussig: Nebeští jezdci a Arnošt Valenta ve službách RAF
Luděk Navara: Josef Bryks a Otakar Černý ve službách RAF
Michal Procházka: Punk a film
Alex Švamberk: Punk, hudba a společnost
Michal Procházka: Současný vlámský film na festivalech
 

Zlatý fond 

V tradičním termínu hradišťských čtvrtečních setkání pro-
mítneme za účasti lektora vybraný snímek klasického fon-
du kinematografie 20. století jak pro akreditované účastní-
ky, tak pro středoškolskou mládež, pedagogy a seniory.

Nabídka školních představení

Školám (nejen v Uh.Hradišti) zprostředkováváme mimo-
řádnou nabídku filmů a hostů k využití v dopoledních 
hodinách. V nabídce pro čtvrtek 3.12. a pátek 4.12. jsou 
tyto možnosti:
Pavel Taussig: Nebeští jezdci a Arnošt Valenta ve službách RAF
Luděk Navara: Muž, který přecenil českou duši aneb Útěky Josefa Bryk-
se a Otakar Černý ve službách RAF
Profil - Jan Kaplický 
Restaurované filmy Jana Špáty 
popř. vybraný snímek na téma punku a punkové kultury (Sex Pistols: 
Děs a běs, Sid and Nancy, Rude Boy, Nonstop párty, Bigbít - díl o punku 
+ Visací zámek 1982 - 2007 ad.)

 
Setkání Film a škola

Po jednom z představení cyklu nabídneme vedoucím fil-
mových klubů, kinařům, pedagogům, ale současně všem 
akreditovaným účastníkům možnost malého kolokvia k 
tématu a praktickým zkušenostem projektu Film a škola v 
Uh.Hradišti, kde právě rozvíjíme už jedenáctou sezónu.


