
Kancelář
kino Hvězda 

 Náměstí Míru 951 
686 01 Uherské Hradiště

telefon: +420 572 553 617 
fax: +420 572 553 790
e-mail: info@mkuh.cz

Pokladna
Otevřena denně 30 minut 

 před začátkem 
 prvního představení.  

Informace 
 a rezervace vstupenek: 

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

1.–15. prosince 
prosinec 1

Prosinec: britský 
aj švédský, bourá-

ní aj budování 

Prosinec budeme mít v kině různo-
jaký, aj mezinárodní. Nejprve britský 
(viz podstatná část informací v tom-

to čísle) spojený s tradičním víkendo-
vým seminářem. Letos se podíváme 

do Británie 70. let a doby punkové. Ale i 
na naše hrdiny britských RAF či osoby 
Jana Kaplického a Jana Špáty. Pro divá-
ky v Hradišti opakujeme: Můžete i 

na jednotlivé filmy, jsou zajímavé a 
často unikátní. A členové FK to mají 

o dvacet míň!

A bude i švédský prosinec. Po loň-
ských francouzských dnech na vás v 

polovině měsíce čeká další zajíma-
vý pohled do další evropské země. 

Krom filmů se připravuje výstava, 
povídání, čtení pro děti i dospělé, 

ochutnávka originálních jídel i teku-
tin, oslava vánoc po švédsku, hry, 

kvíz, diskotéka, …

V rámci pravidelné nabídky Od Miku-
láša do Tří králů chceme upozornit na 
tematickou a bohatou nabídku vánoč-

ních filmových pásem pro děti i rodiny 
(středy a neděle celý měsíc), vernisáž 

výstavy Milana Zámečníka (8.12.) nebo 
koncert Hradišťanu (10.1.; vstupenky už 

v předprodeji). A nás v kině zaměst-
nají od 7.12. stavební práce v promí-
tací kabině (a tím i omezený provoz 
hlavního sálu). A hádejte proč? Digi-

tální kino v Uh.Hradišti se blíží…

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

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.

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 kou-
ři, lehkém opojení likérem a po boku fascinující, krásné a 
zkušené ženy. Ivan píše básně a vrhá se nadšeně do zniču-
jící romance s nezávislou a bisexuální Janou. Akční život 
plný inspirujících erotických her, výbuchů smíchu, dobo-
vé taneční hudby, ale i dramatických politických změn, 
prožívají čerství milenci naplno. Žijí svou velkou milost-
nou romanci... Střet s mocí však přichází tvrdě a nečekaně.

Božský   
ČDivo, Il / Itálie 2009 / 118 min / titulky / 70 Kč 
Režie: PAOLO SORRENTINO / Hrají: Toni Servillo, Flavio Bucci, Fanny 
Ardant, Michele Placido ad.
Popis stavu duše a svědomí jednoho politika. Brilantní por-
trét muže, který vstoupil na politickou scénu Itálie v roce 
1946 a dodnes z ní zcela neodešel. Téměř devadesátiletý 
Giulio Andreotti, křesťanský demokrat, který stál sedm-

krát v čele vlády a na rozdíl od řady svých kolegů se nikdy 
neoctl v hledáčku mafie, v tvůrci budí odpor, ale i fascinaci. 
V podání skvělého Tonyho Servilla je „božský Giulio“ nevy-
zpytatelnou bytostí, připomínající loutku, ochotnou obě-
tovat vlastní svědomí své ctižádosti. Snímek moderním fil-
mařským způsobem popisuje pletichy politiků, jejich cestu 
k moci a snahu o její udržení. Snímek získal na mezinárodním 
filmovém festivalu v Cannes 2008 Velkou cenu poroty a byl nominován 
na Zlatou palmu.  

Panika v městečku     
Panique au village / Francie, Belgie, Lucembursko 2009 / 75 min. / 
přístupný / titulky / 55 Kč 
Režie: STÉPHANE AUBIER, VINCENT PATAR / Hrají: Stéphane Aubier, 
Jeanne Balibar, Bouli Lanners, Vincent Patar, Benoît Poelvoorde ad.

V městečku zvaném Panika, na dohled od farmáře Stevena a 
jeho ženy Jeanine, žijí v jednom domě Kovboj, Indián a Kůň. 
Nerozlučná trojice přátel prožívá bizarní dobrodružství, jež je 
zavedou mimo jiné do středu země, zamrzlé tundry a paralel-
ního podvodního světa obývaného podvodnickými příšerka-
mi se špičatými hlavami. Naši hrdinové jsou plastové figurky 
evokující dětství, kterým technikou stop motion vdechla život 
nerozlučná dvojice belgických animátorů. Excentrická kome-
diální šaráda plná vypilovaných odzbrojujících gagů, vycháze-
jící mimo jiné z dědictví surrealismu, nabízí animovanou akční 
podívanou par excellence, jíž před nedávnem doslova pod-
lehlo publikum canneského festivalu. Celovečerní verze neo-
dolatelných peripetií plastových protagonistů, jež vznikala 
celé dva roky, vychází z kultovního, cenami ověnčeného dva-
cetidílného televizního seriálu. Na mezinárodním filmovém festivalu 
ve španělském Sitges získal snímek ocenění za nejlepší animovaný film.

Naše tipy 
3 sezóny v pekle
úterý 1. 12. - středa 2. 12.  
Po ztřeštěných komediích plných pubertálních úletů 
(Snowboarďáci, Rafťáci) natočil režisér Karel Janák dob-
rodružnou komedii pro celou rodinu.

Vánoční pásma pro děti
středa 2. 12. - středa 30. 12.  
Celý prosinec každou středu a neděli nabízíme animo-
vaná pásma krátkých filmů nebo hrané filmy pro děti s 
vánoční tematikou.  

Pocta Otomaru Krejčovi  
čtvrtek 10. 12. 16.00 hod. Mír 
6. listopadu 2009, zhruba čtrnáct dní před svými 88. nar-
ozeninami, zemřel v Praze legendární český divadelní 
režisér Otomar Krejča.  Přinášíme dva filmy, v němž jed-
nou vystupuje jako divadelní režisér, ve druhém coby 
filmový herec.

1.út 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 / 70,  80 Kč ART

2. st 15.30 Anděl Páně – ČR 2005 / 90 min. / přístupný / 30, 40 Kč Bijásek

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 

3. čt 20 let poté (vestibul) – výstava 16.11. - 6.12. Výstava

Ladislav Sitenský: Hrdinové z Albionu (sál) – výstava 3.12. - 6.1. Výstava

RAF a čs.letci v Anglii – výstava 3.12. - 6.1. Výstava

14.00 Electroma (Daft Punk) – Francie, USA 2006 / 74 min. /  50, 70 Kč   ART

16.00 Sex Pistols: Děs a běs – USA, Velká Británie  2000 / 108 min. / 50, 70 Kč ZF

20.00 Never Mind The Sex Pistols: The Alternative History – V.Británie 2007 / 50, 70 Kč ART

22.00 Najal jsem si vraha – Finsko, Velká Británie, Švédsko, Německo 1990 / 79 min. / 50, 70 Kč ART

4. pá 14.30 Nebeští jezdci, Tajemství kufru (Arnošta Valenty) – ČR, 1968 / 92 min. / 50,70 Kč ART

17.00 Restaurované filmy Jana Špáty + Oko nad Prahou – ČR 2009 / 103 min. / 50, 70 Kč ART

17.00 The Clash: Westway to the World – Velká Británie 2000 / 60 min. / 50, 70 Kč  / Mír ART

19.00 Fresh film fest , Anifest – ČR, 2009 / 150 min /50, 70 Kč  / Mír ART

19.30 Slavnostní zahájení, Punk: Attitude – Velká Británie, USA  2005  / 90 min. / 50, 70 Kč ART

22.00 Znouzectnost + host – akreditovaní BS na 3 a více dní: zdarma; ostatní akreditace 40 Kč, 80 Kč / Mír Koncert

23.00 Sebastiane – Velká Británie 1976 / 90 min. / 50, 70 Kč ART

5. so 9.00 Sid and Nancy – Velká Británie, USA 1986 / 112 min. / 50, 70 Kč / Mír ART

10 11.00 Fish Tank – Velká Británie, Nizozemsko / 124 min. / 50, 70 Kč ART

17.00 Joe Strummer: The Future Is Unwritten – Irsko, Velká Británie 2007 / 123 min. / 50, 70 Kč ART

19.00 Azyl, Aerokraťas – ČR 2009 / 150 min. / 50, 70 Kč  / Mír ART

20.00 Straight to Hell + Hell W10 – Velká Británie 1987, 1983 / 135 min. / 50, 70 Kč ART

22.00 Jubilee – Velká Británie 1977 / 100 min. / 50, 70 Kč ART

22.30 Punk rock party (DJ Orlos) – zdarma / 180 min. / Mír Párty

6. ne 09.00 The Punk – Velká Británie 1993 / 96 min. / 50, 70 Kč ART

13.30 Electroma (Daft Punk) – Francie, USA 2006 / 74 min. /  50, 70 Kč ART

13.30 Sex Pistols: Děs a běs – USA, Velká Británie  2000 / 108 min. / 50, 70 Kč / Mír ART

14.30 Mikulášské dílny - výtvarná dílna pro děti Malovásek

15.30 Anděl Páně – ČR 2005 / 90 min. / přístupný / 30, 40 Kč / Hvězdička Bijásek

8. út 17.00 Milan Zámečník: Surf Up – výstava 8.12. - 6.1. Výstava

9. st 15.30 Vánoční pásmo 1: Vánoce s Mikešem – ČR 1969 – 2008 / 65 min. / 25, 35 Kč / Hvězdička Bijásek

17.30 Božský – Itálie 2009 / 118 min / titulky / 70 Kč / Hvězdička

20.00 Božský – Itálie 2009 / 118 min / titulky / 60, 70 Kč / Hvězdička ART

10. čt 16.00 Romeo a Julie 63 + Daleká cesta – ČSSR 1964, 1949 / 147 min. / na průkazku zdarma, 50 Kč  / Mír ZF

13. ne 14.30 Vánoční přání - výtvarná dílna pro děti Malovásek

15.30 Vánoční pásmo 2: Do kina za Krtkem – ČR 1963 – 2009 / 65 min. / 25, 35 Kč / Hvězdička Bijásek

17.30 Panika v městečku – Francie, Belgie, Lucembursko 2009 / 75 min. / přístupný / titulky / 60 Kč / Hvězdička

20.00 Panika v městečku – Francie, Belgie, Lucembursko 2009 / 75 min. / přístupný / titulky / 50, 60 Kč / Hvězdička ART

15. út 17.30 Ty, který žiješ – Švédsko, Dánsko, Francie, Německo 2006 / 93 min. / 40, 60 Kč / Hvězdička ART

20.00 Společně – Švédsko, Dánsko, Itálie 2000 / 106 min. / 40, 60 Kč / Hvězdička ART

 

Dny švédského 
filmu a kultury

15.12.  Ty, který žiješ
17.30 hod. Hvězdička 

Švédsko, Dánsko, Francie 2006  
Režie: ROY ANDERSSON

 

15.12.  Společně
20.00 hod. Hvězdička

Švédsko, Dánsko, Itálie 2000
Režie: LUKAS MOODYSSON

16.12.  Zbyněk Černík:  
Ostrovy a ostrůvky

17.30 hod. Hvězdička
beseda o Švédsku

16.12.  Švédsko v duchu 
Sv. Lucie 

19.00 hod. Kino Hvězda
švédské jídlo, pití, hudba, zvyky

16.12.  Nová Země
20.00 hod. Kino Hvězda

Švédsko 2000 
 Režie: GEIR H. JORGENSEN 

17.12.  Lesní jahody
16.00 hod. Kino Hvězda

Švédsko 1957 

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 / Doprovodné akce / Hosté: Olga Špátová, Richard Němec, Pavel Taussig, Alex Švamberk ad. 

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. Část programu bude otevřena i 

veřejnosti na jednotlivé vstupné – sledujte speciální plakáty a webové stránky  www.britskyseminar.cz

Filmové premiéry a novinky



Otomar Krejča
* 23. 11. 1921,
 Skrýšov u Pelhřimova
† 6. 11. 2009, Praha 

6. listopadu 2009, zhruba čtr-
náct dní před svými 88. naro-
zeninami, zemřel legendární 
český divadelní režisér Oto-
mar Krejča. Jeho jméno je 
spojeno s více než osmdesá-
ti inscenacemi, z nichž přes 
polovinu vytvořil v zahraničí. 
Režijní věhlas získal především během svého působení v 
Divadle za branou, které v 60. letech založil, a také v Národ-
ním divadle. Legendární divadelník, známý svou paličatostí 
a dramaturgickou odvahou, ztvárnil také desítky divadel-
ních a filmových rolí. 

Otomar Krejča se narodil 23. listopadu na Pelhřimovsku. 
Divadlo začal hrát po maturitě a po skončení války se mu 
věnoval i teoreticky, když začal studovat na Filozofické 
fakultě UK divadelní vědu. Poté byl členem dvou význam-
ných pražských scén – Divadla E. F. Buriana a Divadla na 
Vinohradech. Když byl z Vinohrad odstraněn režimem Jiří 
Frejka, odešel i on. V roce 1951 nastoupil do Národního 
divadla, kde působil postupně jako herec, šéf činohry a 
také režisér.  V roce 1966 zlatou kapličku opustil, aby mohl 
pracovat v Divadle za branou, které v roce 1965 založil spo-
lečně s Karlem Krausem, Josefem Topolem, Marií Tomášo-
vou a Janem Třískou. Z Národního odešel částečně také 
ze solidarity s Krausem, který byl z funkce dramaturga z 
politických důvodů na začátku 60. let propuštěn. Založení 
Divadla za branou se v divadelním světě řadí mezi nej-
větší počiny poválečné kultury. Skoro všechna předsta-
vení, která v letech 1965 až 1972 v tomto divadle vznikla, 
se zapsala do divadelní kroniky zlatým písmem (Kočka na 
kolejích, Racek, Tři sestry ad.). Likvidace Divadla za branou 
v roce 1972 byla nejdrastičtějším zásahem normalizačního 
režimu proti autonomní české kultuře, který vyvolal silnou 

- ovšem marnou - vlnu protestů mezinárodní kulturní obce. 
„Zákazat Divadlo za branou, navzdory protestům světových 
celebrit, jako byl Friedrich Dürrenmatt, Arthur Miller nebo 
Ingmar Bergman, bylo něco neuvěřitelného, protože to 
divadlo nebylo prvoplánově politické, ale hrálo pravdu o 
člověku, o lidských vztazích, o společnosti,“ domnívá se Vla-
dimír Just. „Ale paradoxně to Krejčovi umožnilo se více rea-
lizovat ve světě,“ dodává. Krejča následně režíroval v Diva-
dle S. K. Neumanna a působil i v zahraničních divadlech 

– na Kubě, v Belgii, Rakousku či ve Švédsku. Začátkem roku 
1996 se po třiceti letech vrátil opět do Národního divadla, 
jako režisér činohry zde pracoval dva roky. Za své divadelní 
působení byl Krejča mnohokrát oceněn – například v roce 
1998 medailí Za zásluhy, Zvláštní cenou kolegia na cenách 
Thálie 2000 nebo Cenou ministerstva kultury, kterou v roce 
2004 obdržel za zásadní přínos české divadelní kultuře.  
 
(Zdroj: ČT24)

V druhé polovině  
prosince připravujeme

Filmové premiéry
17. 12. – 23. 12.  Vánoční koleda    

USA 2009 / Režie: Robert  Zemeckis 
17. 12. – 23. 12.  Zemský ráj to napohled 

ČR 2009 / Režie: Irena  Pavlásková  
17. 12. – 23. 12.  2012        

USA, Kanada 2009 / Režie: Roland Emmerich  
25.12. - 27.12.  Love and Dance    

Polsko 2009 / Režie: Bruce Parramore  
25.12. - 27.12.  2Bobule 

ČR 2009 / Režie: Vlad Lanné 
28.12.  Vzhůru do oblak                                       

USA 2009 / Režie: Peter Docter 
28.12. – 30.12.  Antikrist                      

Francie, Dánsko, Německo, Švédsko 2009 /Režie: Lars 
Von Trier  

28.12. – 30.12.  Zoufalci                       
ČR 2009 / Režie: Jitka Rudolfová 

29.12.  Doba Ledová 3: Úsvit dinosaurů                       
USA 2009 / Režie: Carlos Saldanha, Mike Thurmeier

ARTkino                                                                          
 středa 16. 12. 20.00 hod.  (*) Nová země  
 Švédsko 2000 / Režie: Geir  Hansteen Jorgensen 
úterý 22. 12. 20.00 hod.  (*) Na sever                             

Norsko 2009 / Režie: Rune Denstad Langlo 
úterý 29. 12. 20.00 hod.  Antikrist                     

Francie, Dánsko, Německo, Švédsko 2009 /Režie: Lars 
Von Trier  

Zlatý fond
čtvrtek 17. 12. 16.00 hod. Mír  Lesní jahody                         

Švédsko 1957 / Režie: Ingman Bergman 

Bijásek
středa 16. 12. 15.30 hod.  Vánoční pásmo 3: Veselé vánoce  

Československo 1983 / Režie a výtvarník: J. Novák 
neděle 20. 12. 15.30, středa 23. 12. 15.30 hod.  Vánoční 

koleda 
   USA 2009 / Režie: Robert Zemeckis   
neděle 27. 12. 15.30 hod.  Vánoční pásmo 4: Hvězda betlém-

ská 
  ČR 1970 – 1983 / Režie: Z. Miler, H. Týrlová
středa 30. 12. 15.30  Vánoční pásmo 5: Čarovné lyže  

ČR 1959 / Režie: J. Kuge 
čtvrtek 31. 12. 16.00 hod.  Silvestrovské zimní kino 

 Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

 

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Electroma (Duft Punk)   
čtvrtek 3. 12. 14.00, neděle 6. 12. 13.30 hod.
Francie, USA 2006 / Režie: Thomas Bangalter, Guy Manuel De Homem-
Christo / 74 min. / 50, 70 Kč
Hrají: Paul Hurteau, Michael Reich, Helena Stoddard, Vance Hartwell, 
Lilo Tauvau, Ken Banks, Howie Adams, Ritche Lago Bautista ad.
Podobenství o odlišnosti a dani, kterou je za to třeba platit.
Výprava dvou robotů americkou krajinou s cílem stát se lid-
mi. Hudební film bez dialogů. 

Sex Pistols: Děs a běs    
čtvrtek 3. 12. 16.00, neděle 6. 12. 13.30 Mír
The Filth and the Fury / V.Británie, USA 2000 / Režie: Julien Temple / 
108 min.  / 50, 70 Kč
Hrají: Paul Cook, Steve Jones, John Lydon, Glen Matlock, Sid Vicious ad.
Film Juliena Templa dokumentuje příběh Sex Pistols od 
jejich vzestupu ze zapadlých londýnských uliček až po 
konečný rozpad na turné v Americe. 

Never Mind The Sex 
Pistols: The Alternati-
ve History  
čtvrtek 3.12. 20.00 hod.
Velká Británie 2007 / Režie: Alan G. Parker / 100 min. / 50, 70 Kč
Režie: ALAN G. PARKER / Hrají: John Lydon, Paul Cook, Steve Jones, 
Glen Matlock, Sid Vicious (pouze archivní fotografie) ad.
Když se řekne název, či v hudebním světě už spíše rovnou 
pojem Sex Pistols, automaticky vám z mysli naskočí slovo 
jiné, styl určující. Punk. 

Najal jsem si vraha   
čtvrtek 3.12. 22.00 hod.
I Hired a Contract Killer / Finsko, V.Británie, Německo, Švédsko 1990 / 
Režie: Aki Kaurismäki / 79 min. /  50, 70 Kč
Hrají: Jean-Pierre Léaud, Margi Clarke, Kenneth Colley, T. R. Bowen, 
Imogen Blaire, Angela Walsh, Cyril Epstein ad.
Snímek o bolestné osamělosti a životních pádech.

Nebeští jezdci   
pátek  4.12. 14.30 hod.
ČR 1968 / Režie: Jindřich Polák / 92 min. /  50, 70 Kč
Hrají: Jiří Hrzán, Jiří Bednář, Svatopluk Matyáš, Winston Chrislock ad. 
Český film o válečných letcích v Anglii. 2. světová válka 

- čeští letci v britské R.A.F. - příběh mezinárodní posádky 
bombardovacího letounu typu Wellington. Úvod filmový his-
torik Pavel Taussig.

Restaurované filmy 
Jana Špáty + Oko 
nad Prahou   
pátek  4.12. 17.00
ČR 2009 / Režie: Jan Špáta / 103 min. /  50, 70 Kč
Kolekce 18 dokumentárních filmů mistra české kinemato-
grafiea ochutnávka vznikajícícho snímku o J.Kaplickém a 
jeho letenské chobotnici. Za osobní účasti režisérky Olgy Špátové 
a producenta Richarda Němce.

The Clash: Westway 
to the World    
pátek 4.12. 17.00 hod. Mír
Velká Británie 2000 / Režie: Don Letts / 60 min. /  50, 70 Kč
Režie: DON LETTS / Hrají: Terry Chimes, Terence Dackombe, Topper Hea-
don, Mick Jones, Paul Simonon, Joe Strummer ad.
Dokument plný originálních nahrávek a rozhovorů, vypráví 
o jedné z nejúspěšnějších punkových kapel: The Clash.   

Fresh Film Fest + Ani-
fest  
pátek  4.12.19.00 hod. / Mír
ČR 2009 / 150 min. /  50, 70 Kč

Punk jako životní 
postoj   
pátek 4.12. 19.30 hod.

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

Koncert

Využijte možnosti shlédnout vybrané tituly pro 
veřejnost za výhodnou cenu! 

Znouzectnost + 
host: NSOS (Přerov)
pátek 4. 12. 22.00 hod.
 Mír / akreditovaní BS na 3 a více dní: zdarma; ostatní akreditace 
40 Kč, 80 Kč
Punk-rock-folková formace Znouzectnost, nebo zkrá-
ceně ZNC, se objevila na plzeňské alternativní hudeb-
ní scéně v 80. letech 20. století coby nástupnická 
kapela po skupině Zastávka Mileč. První nahrávky 
pocházejí z roku 1984. První veřejné vystoupení bylo 
v plzeňském VŠ klubu Oko v listopadu 1986. Znou-
zectnost (hovorově Znouze, zkratkou ZNC) je česká 
hudební punková skupina přebírající některé prvky 
z folku. „Znouzectnost je potrhlá možnost, jak z toho 
mála, co v tomhle světě znamenáme, udělat jedineč-
nou a nenapodobitelnou událost. Znouzectnost je 

Punk: Attitude / V.Británie,  USA  2005 / Režie: Don Letts / 90 min. / 
50, 70 Kč
Hrají: Mary Harron, Jim Jarmusch, David Johansen, Henry Rollins ad.
Dokument představuje punk nejenom jako hudební či 
módní trend, ale jako svébytnou filosofii založenou na 
vzpouře a nezávislosti jedince.

Sebastiane   
pátek 4.12. 23.00 hod.
Velká Británie 1976 / Režie: Derek Jarman / 90 min. / 50, 70 Kč
Hrají: Barney James, Neil Kennedy, Leonardo Treviglio, Richard War-
wick, Donald Dunham, Daevid Finbar, Ken Hicks, Lindsay Kemp ad.
Kontroverzní snímek Dereka Jarmana popisuje život sva-
tého Sebastiana. Film proslul otevřeným zobrazováním 
homosexuality mezi vojáky...

Sid a Nancy   
sobota 5.12. 9.00 hod. Mír
Sid and Nancy / V.Británie, USA 1986 / Režie: Alex Cox / 112 min. / 50, 
70 Kč
Otevřená, svým způsobem drastická filmová rekonstrukce
nevšedního a bouřlivého vztahu Sida Viciouse a mladé 
Američanky Nancy Spungenové.

Fish Tank   
sobota 5.12. 11.00 hod.
V. Británie, Nizoz. 2009 / Režie: Andrea Arnold / 124 min. /  50, 70 Kč
Hrají: Katie Jarvis, Rebecca Griffiths, Carrie-Ann Savill, Toyin Ogidi, 
Grant Wild, Sarah Bayes, Charlotte Collins, Kirsty Smith ad.
Příběh 15ti leté dívky jménem Mia, která žije se svojí mat-
kou v Essexu a krom lásky k tanci nemá vlastně nic.

Joe Strummer: The 
Future Is Unwritten   
sobota 5.12. 17.00 hod.
Irsko, Velká Británie 2007 / Režie: Julien Temple / 123 min.  /  50, 70 Kč
Hrají: Bono, John Cusack, Johnny Depp, Matt Dillon, Steve Buscemi, 
Don Letts, Jim Jarmusch,  Flea, Anthony Kiedis ad.
Vynikající dokument o jedné z největších osobností rocko-
vé hudební scény.

Azyl + Aerokraťas   
sobota 5.12. 19.00 hod. Mír
ČR 2009 / 150 min. / 50, 70 Kč 

Straight to Hell
sobota 5.12. 20.00 hod.
Velká Británie 1987 / Režie: Alex Cox / 86 min. / 50, 70 Kč 
Hrají: Dick Rude, Sy Richardson, Courtney Love, Joe Strummer, Denis 
Hopper, Jim Jarmusch, Gloria Miralles Ruiz ad.
Akční gangsterská komedie Straight to Hell, řadící se ke 
skupině Coxových filmů, ve kterých autor experimentoval 
s různými žánrovými polohami, představuje zároveň autor-
sky pojatou moderní variaci na western. 

Hell W10 
sobota 5.12. 20.00 hod.
Velká Británie 1983 / Režie: Joe Strummer / 49 min. /  50, 70 Kč
Hrají: Joe Strummer ad.
Film s hmatatelnou atmosférou Londýna začátku osmdesá-
tých let je poctou i parodií noirovým detektivkám.

Jubilee   
sobota 5.12. 22.00 hod.
Velká Británie 1977 / Režie: Derek Jarman / 100 min. / 50, 70 Kč
Hrají: Jenny Runacre, Nell Campbell, Toyah Willcox, Jordan, Hermine 
Demoriane, Ian Charleson, Karl Johnson, Linda Spurrier ad.
Sex drogy a punková hudba. Jubilee přibližuje punkovou 
kulturu především jako způsob radikálního, anarchistické-
ho a nesmiřitelného vnímání společnosti.

Punk   
neděle 6.12. 9.00 hod.
Velká Británie 1993 / Režie: Michael Sarne / 96 min. / 50, 70 Kč
Hrají: Charlie Creed-Miles, Vanessa Hadaway, David Shawyer, Jess Con-
rad, Jacqueline Skarvellis, Yolanda Mason, Alex Mollo, Peter Miles ad.
Válka mezi třídami se v tomto romantickém dramatu se sil-
ným nádechem Romea a Julie dostává do střetu s válkou 
mezi pohlavími. 

Anděl Páně
středa 2. 12. 15.30, neděle 6. 12. 15.30 
(*) hod.
ČR 2005 / 90 min. / přístupný / 30, 40 Kč
Režie: JIŘÍ STRACH / Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Josef Somr, 
Oldřich Navrátil, Jana Štěpánková, Zuzana Stivínová II., Jiří Bar-
toška, Klára Issová, Gabriela Osvaldová, Anna Geislerová, Vero-
nika Žilková, Jiří Pecha, Jiřina Jirásková, Stanislav Zindulka ad.

Je časné ráno, v předvečer Štědrého dne, a celé nebe se 
chystá na velkolepé oslavy Ježíškových narozenin. Pan-
na Marie (Klára Issová) se svatou Veronikou (Veronika 
Žilková) pečou hory cukroví, Tři králové chystají dort a 
sbor andílků nacvičuje koledy. Jen jeden anděl jakoby 
tu byl navíc a jakoby se každému jen pletl pod nohy 

- Petronel (Ivan Trojan), paličatý nešika a přetrhdílo. Na 
co sáhne, to zkazí, ale přitom nikdy nepřizná svoji chy-
bu. Zakrátko si proti sobě poštve všechny svaté. Jediný, 
kdo má s Petronelem ještě trpělivost, je sám Pán Bůh 
(Jiří Bartoška), ale i toho Petronel nakonec urazí. Za trest 
je poslán na pozemský svět, aby napravil jediného hříš-
níka, jinak na Štědrý den skončí jako padlý anděl v pek-
le. Vyděšený Petronel, proměněný v žebráka, odchá-
zí mezi smrtelníky, o jejichž životě nemá ani potuchy. 
Průvodcem je mu poťouchlý čert Uriáš (Jiří Dvořák), 
který se náramně dobře baví na Petronelův účet. Pet-
ronel bloudí zasněženým krajem a pokouší se najít si 
svého hříšníka, kterému by napravil hlavu. Nemá však 
nejmenší ponětí o lidských přáních, touhách, staros-
tech a láskách.

Vánoční pásmo 1: 
Vánoce s Mikešem  
středa 9. 12. 15.30 (*) hod.
ČR 1969 – 2008 / 65 min. / 25, 35 Kč
Režie a výtvarník: Z. MILER, J. KLUGE, B.MOŽÍŠOVÁ 
Další vánoční pásmo, tentokrát pohádek z večerníč-
ků: Starosti s babičkou, Jak Mikeš zachránil Bobeše, Psí pohád-
ka, Lyšajův sen, Dorotka a ježibaba, Král a skřítek, Krtek hodiná-
řem, Krtek a zelená hvězda. 

Vánoční pásmo 2: 
Do kina za Krtkem    
neděle 13. 12. 15.30 hod. (*)
ČR 1963 – 2009 / 65 min. / 25, 35 Kč
Režie a výtvarník: ZDENĚK MILER

Nově sestavené pásmo pohádek z večerníčků: Krtek a 
paraplíčko, Krtek a žvýkačka, Krtek a raketa, Hloupý vlk, Hroší 
maminka a tatínek.  

Program nedělních 
Malovásků:
Mikulášské dílny
neděle 6. 12. 14.30 hod.
První prosincový Malovásek bude zaměřen na výro-
bu, malovaní a tvoření postav mikuláše, čerta a andě-
la. Kromě malování mikulášských postaviček barvami 
můžeme vytvořit mikuláše, anděla a čerta jako loutky 
na špejlích.

Vánoční přání
neděle 13. 12. 14.30 hod.
Společně si vyrobíme vánoční přáníčka pro rodiče, 
babičky, paní učitelky či kamarády. Nádherná pohledni-
ce s přáním prožití šťastných svátků udělá zajisté radost 
každému. Přáníčka jsou jednoduché na výrobu a každý 
jistě ocení vlastnoručně vyrobené, originální přáníčko.

Pocta Otomaru Krej-
čovi: Romeo a Julie 
63 + Daleká cesta  
čtvrtek 10. 12. 
16.00 hod. Mír
Československo 1964, 1949 
/ 47, 100 min. / na průkazku 
zdarma, 50 Kč
Režie: RADÚZ ČINČERA / Hra-
jí: Otomar Krejča st., Marie 
Tomášová, Olga Scheinpflu-
gová, Jan Tříska ad.
Režie: ALFRÉD RADOK / Hra-
jí: Blanka Waleská, Otomar 
Krejča st., Viktor Očásek, 
Zdeňka Baldová, Eduard 
Kohout, J. O. Martin, Josef 
Chvalina, Anna Vaňková, 
Jiří Plachý st., Saša Rašilov 
st. ad.
 
Romeo a Julie 63: Zfilmo-
vání divadelní inscena-
ce patří k nejnáročněj-
ším námětům. Radúz 
Činčera zaznamenal 
práci režiséra Otoma-
ra Krejčí a jeho herců 
na jedné z nejlepších 
shakespearovských 
inscenací uvedených 
v Národním divadle. S 
originalitou a nápa-
ditostí sobě vlastní 
zachytil celý průběh 
přípravy. 
 
Daleká cesta: Prvotina 
Alfréda Radoka (1914 

- 1976), se nutkavou 
expresí svých obrazů 
z terezínského ghetta 
a iritujícím skloubením 
hraného a dokumentárního filmu stala pro komunistický 
režim natolik neúnosnou, že byla nejprve nakrátko odsu-
nuta do venkovských kin a posléze zcela vyřazena z distri-
buce. Měl na tom mj. svůj podíl i Radokův kolega Otakar 
Vávra (1911), jemuž se Radokův styl zdál prý příliš křečovi-
tý. Jak se Vávra přiznal ve svých vzpomínkách Podivný život 
režiséra (1996), když se ho přední stranický ideolog, minis-
tr informací Václav Kopecký (1897 - 1961), na film dotázal, 
svůj názor nesmlčel a „Kopecký zakázal další promítání 
Daleké cesty v kinech“...

Sex Pistols: Děs a běs
čtvrtek 17. 12. 
16.00 hod.  
The Filth and the Fury / Vel-
ká Británie, USA 2000 / 108 
min. / titulky / na průkazku 
zdarma, 50 Kč
Režie: JULIEN TEMPLE / 
Vystupují:  Paul Cook, Ste-
ve Jones, John Lydon, Glen 
Matlock, Sid Vicious (pouze 
archivní fotografie), Mal-
colm McLaren ad.  
K osudům Sex Pis-
tols se režisér Velké-
ho rock´n´rollového 
švindlu Julien Temple 
ve své filmařské karié-
ře ještě jednou vrátil. V 
druhé polovině deva-
desátých let se skupina dala dohromady při příležitosti 
dvacátého výročí zrodu punku a vyrazila na koncertní šňů-
ru The Filhty Lucre Tour, v jehož rámci se představila i v Pra-
ze.  Templovi reunion nabídl šanci se ještě jednou vrátit ke 
kapele, která ho proslavila. Pokusil se nevstoupil podruhé 
do téže řeky a volil odlišný přístup. Dokumentaristovo oko 
v něm převládlo nad groteskní hyperbolou, která ukazova-
la punk jako obrovský kšeft roztáčený chtivým a ambicióz-
ním manažerem, jenž dobře pochopil myšlení nenasytných 
gramofonových firem, jimž jde o zisk za každou cenu, při-
čemž skandály hodnotu kapely zvyšují. Ukazuje kapelu od 
jejích skromných počátků v Shepherds Bush, přes divoký 
nástup v druhé polovině sedmdesátých let až po rozpad 
po koncertu v San Francisku. Ve snímku dal mnohem vět-
ší prostor jednotlivým členům, aby ukázali svůj pohled na 
Sex Pistols a dění okolo nich. Akcentoval i společenskou 
situaci v Británii v polovině sedmdesátých let, kterou zmí-
tala hluboká hospodářská krize. Nově vytvořené rozhovo-
ry a aktuální záběry doplňují i archivní záznamy a odpad 
ze „Švindlu“. Kromě Sex Pistols se ale ve filmu objevují na 
dobových záběrech i jiné významné hudební hvězdy jako 
Alice Cooper nebo David Bowie či Bryan Ferry s Roxy Music 
i souputníci typu Billyho Idola nebo předchůdci punku 
New York Dolls. Dojde i na záběry reportéra Billa Grundyho, 
který pozval Sex Pistols do své talk show a oni tam pozu-
ráželi celou Británii.
 
Alex Švamberk

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 neformálních, 
pohledů tehdejších i nynějších.
http://tomahawk.uh.cz
http://listopad1989.uh.cz

Ladislav Sitenský: 
Hrdinové z Albionu 
(fotografie)  
3. 12. – 6. 1. 2010 / kino Hvězda (sál)
Tématem velkoformátových snímků jsou stateční čeští 
letci ve službách RAF (Britské královské letectvo). Jejich 
život, tváře i stíhačky zachytil v letech 1941 – 1945 pro-
slulý fotograf z Vinohrad a čestný občan Prahy 2 Ladi-
slav Sitenský... Kurátor výstavy Pavel Scheufler k tomu 
říká: „Hrdinové z Albionu představují nejpozoruhod-
nější práce Ladislava Sitenského, vzniklé především 
za jeho pobytu u 312. československé stíhací perutě.“ 
Právě nebe, které je pomyslným stropem galerie již-
ních zahrad, hrálo klíčovou kompoziční roli i na většině 
Sitenského fotografií. Ne náhodou on sám mnohokrát 
prohlásil, že miluje mraky a protisvětlo. „Jako fotograf je 
pro mne Ladislav Sitenský symbolem statečnosti, vita-
lity a jakéhosi léčitelského optimismu,“ říká Scheufler. 

„Patří k těm, které zařazuji do kategorie božský fotograf, 
u něhož zajímavě fotografovat je stejně přirozené, jako 

naše maskovaná blbost a tloušťka, je to stavění stojí-
cího na hlavu a ležícího na nohy, zkrátka princip koře-
ní. Prakticky to znamená, že když už můžeme hrát my, 
tak může každý,“ řekl v měsíčníku Rock & Pop (1990) 
bubeník souboru Caine.
www.znc.cz

vidět.“ Klasik české fotografie Ladislav Sitenský zemřel v sobo-
tu 14. listopadu ve věku 90 let.

 RAF a čs. letci v 
Anglii (dokumenty)
3. 12. 2009 –  6. 1. 2010 / kino Hvězda 
(vitríny, schody)
Výběr autentických dokumentů z činnosti letců 
pocházejích z jihovýchodní Moravy ze sbírek Slovácké-
ho muzea  Uh. Hradiště.

Milan Zámečník: 
Surf Up  (fotografie)
8. 12. 2009 – 6. 1. 2010 / kino Hvězda 
(vestibul) 
Fotografie zachycují jak obyvatelé země bez moře 
objevují na francouzských vlnách Atlantiku, v Hosse-
goru a okolí kouzlo surfingu. Snímky z kempů, které 
organizuje dvojnásobná mistrně ČR - SR v surfingu 
Tereza Olivová vznikly v letech 2008 a 2009. Vernisáž 
8.12. v 17 hodin v kině Hvězda.

Romeo a Julie 63: Fascinující pohled 
na inscenaci jedné z nejklasičtěj-
ších Shakespearových her v mírně 
moderním pojetí na scéně Národní-
ho divadla. Kromě Třísky jako Romea 
se tu objevuje i Olga Scheinpflugová 
jako Chůva a Luděk Munzar, v jed-
nom záběru se dokonce mihne Jiří 
Libíček. Nejúžasnější výkon ovšem 
podal režisér představení Otomar 
Krejčí (aspoň doufám, že se tak jme-
noval), to jsem vážně zíral. 
Fingon - www.csfd.cz

Daleká cesta: Na dobu vzniku je to 
velmi, velmi zajímavý počin. Člověk 
by řekl, že to ani nemůže být natáče-
né v roce 1948. Zdánlivě nezkužený 
režisér Radok zvolil ve své prvoti-
ně netradiční dosud nevyužívané 
filmové postupy a způsob vyprávění. 
Probíhající děj je doplňován dobo-
vými dokumentárními záběry, které 
samotný děj rozvíjejí a doplňují. Film 
je neuvěřitelně působivý, řekl bych 
až depresivní. Žádná krev, přesto 
tíživá atmosféra. To vše završené 
skvělým hereckým výkonem Blanky 
Waleské, pro kterou to byla jediná 
titulní role v její filmové kariéře...
Bart - 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.

Dokumentárny film o skupine Sex 
Pistols. Podľa niektorých sú zakla-
dateľmi punku. Podľa mňa ním je 
skupina Ramones. Za svoj úspech 
môžu ďakovať manažérovi Mal-
colmovi McLarenovi. Skupinu Sex 
Pistols obliekala a o ich imidž sa 
starala Vivienne Westwood. Tak to je 

„skutočný punk.“
Q-Ball - www.csfd.cz

3 sezóny v pekle   
úterý 1. 12. 20.00 
hod.
3 Seasons in hell / ČR, Slo-
vensko, 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, 
extravaganci, humoru 
a nekonečnému oče-
kávání. Ivanu Heinzovi, 
pohlednému dandy-
mu a vtipnému provo-
katérovi je právě deva-
tenáct. Utíká z domova, 
aby se vydal na nekon-
venční pouť oslavující 
svobodu a umělecké 
ideály. Žije přítomným 
okamžikem, obdivem 
ke krásným ženám. 
Život se zdá být báječ-
ný, pokud ho vychut-
náváte v cigaretovém 
kouři, lehkém opojení 
likérem a po boku fascinující, krásné a zkušené ženy. Ivan 
píše básně a vrhá se nadšeně do zničující romance s nezá-
vislou a bisexuální Janou. Akční život plný inspirujících ero-
tických her, výbuchů smíchu, dobové taneční hudby, ale 
i dramatických politických změn, prožívají čerství milenci 
naplno. Žijí svou velkou milostnou romanci. Komu by se v 
téhle chvíli chtělo třeba do armády, která na Ivana kývá prs-
tem. Komunistický 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...

Božský  
středa 9. 12. 20.00 
hod. (*)  
Divo, Il  / Itálie 2009 / 118 
min / titulky / 60, 70 Kč
Režie: PAOLO SORRENTINO 
/ Hrají: Toni Servillo, Flavio 
Bucci, Fanny Ardant, Michele 
Placido ad.
Popis stavu duše a svě-
domí jednoho politika. 
Brilantní portrét muže, 
který vstoupil na poli-
tickou scénu Itálie v 
roce 1946 a dodnes z ní 
zcela neodešel. Téměř 
devadesátiletý Giulio 
Andreotti, křesťanský 
demokrat, který stál 
sedmkrát v čele vlády a 
na rozdíl od řady svých 
kolegů se nikdy neoctl v 
hledáčku mafie, v tvůrci 
budí odpor, ale i fasci-
naci. V podání skvělého 
Tonyho Servilla je „božský Giulio“ nevyzpytatelnou bytostí, 
připomínající loutku, ochotnou obětovat vlastní svědomí 
své ctižádosti. Snímek moderním filmařským způsobem 
popisuje pletichy politiků, jejich cestu k moci a snahu o její 
udržení. Významná je celková atmosféra politického boje, 
která je nadčasová a nadnárodní a film ji dobře vystihuje. 
Snímek získal na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes 2008 Vel-
kou cenu poroty a byl nominován na Zlatou palmu.

Panika v městečku  
neděle 13. 12. 
20.00 hod. (*) 
Panique au village / Francie, 
Belgie, Lucembursko 2009 / 
75 min. / přístupný / titulky 
/ 55 Kč
Režie: STÉPHANE AUBIER, 
VINCENT PATAR / Hrají: Sté-
phane Aubier, Jeanne Bali-
bar, Bouli Lanners, Vincent 
Patar, Benoît Poelvoorde 
ad.
V městečku zvaném 
Panika, na dohled od 
farmáře Stevena a jeho 
ženy Jeanine, žijí v jed-
nom domě Kovboj, 
Indián a Kůň. Neroz-
lučná trojice přátel 
prožívá bizarní dobro-
družství, jež je zavedou 
mimo jiné do středu 
země, zamrzlé tundry a paralelního podvodního světa obý-
vaného podvodnickými příšerkami se špičatými hlavami. 
Naši hrdinové jsou plastové figurky evokující dětství, kte-
rým technikou stop motion vdechla život nerozlučná dvo-
jice belgických animátorů. Excentrická komediální šaráda 
plná vypilovaných odzbrojujících gagů, vycházející mimo 
jiné z dědictví surrealismu, nabízí animovanou akční podí-
vanou par excellence, jíž před nedávnem doslova podleh-
lo publikum canneského festivalu. Celovečerní verze neo-
dolatelných peripetií plastových protagonistů, jež vznika-
la celé dva roky, vychází z kultovního, cenami ověnčeného 
dvacetidílného televizního seriálu. Na mezinárodním filmovém 
festivalu ve španělském Sitges získal snímek ocenění za nejlepší ani-
movaný film.

Ty, který žiješ   
úterý 15. 12. 
17.30 hod.  (*) 
Du levande / Švédsko, Dán-
sko, Francie, Německo 2006 / 
93 min. / 40, 60 Kč
Režie: ROY ANDERSSON / 
Hrají: Patrik Anders Edgren, 
Håkan Angser ad.
Tragikomický antipří-
běh o lidských bytos-
tech, zařazený do sek-
ce Un Certain Regard 
v Cannes 2007, potěší 
všechny milovníky jedi-
nečného režisérského 
rukopisu Švéda Roye 
Anderssona a umožní 
zasmát se nad situace-
mi a pocity, které všich-
ni tak dobře známe z našeho každodenního života. Příznivci 
Písní z druhého poschodí by si rozhodně neměli nechat ujít 
čtvrtý snímek jednoho z nejosobitějších režisérů současnosti.

Společně    
úterý 15. 12. 
20.00 hod.  (*) 
Tillsammans / Švédsko, Dán-
sko, Itálie 2000 / 106 min. / 
40, 60 Kč
Režie: LUKAS MOODYSSON / 
Hrají: Lisa Lindgren, Michael 
Nyqvist, Henrik Lundström 
ad.
Je rok 1975. Elizabet 
odchází s dětmi od 
manžela. Přístřeší jí 
poskytne bratr Göran, žijí-
cí ve Stockholmu v komu-
nitě nazvané Společně. 
Její obyvatelé, bydlící ve společné domácnosti, šokují nejen lidi 
ze sousedních domů, ale také Elizabetiny děti. Po počátečním 
oťukávání a nedůvěře se však původní i noví obyvatelé domu 
dokážou vzájemně pochopit a obohatit, což společně stvrdí fot-
balovým zápasem v zasněžené zahradě. Druhý snímek Lukase 
Moodyssona není tak komorní, jako byl jeho filmový debut Fuc-
king Amal, má však stejnou poetiku. Moodysson opět s humo-
rem otvírá témata lásky, přátelství, sexuální svobody a tentokrát i 
politiky. Nechybí songy jako Love Hurts od Nazareth nebo S.O.S. 
od švédské skupiny ABBA. Snímek získal mnoho mezinárodních oceně-
ní, např. Cenu za nejlepší režii na festivalu v Gentu, Cenu za nejlepší scénář, 
režii a mužský herecký výkon pro Michaela Nyqvista na festivalu v Gijónu 
nebo Zvláštní cenu poroty na festivalu v Paříži.

Lesk a bída života v komunitě. Téma-
ticky tradiční levičáctví a feminismus 
obohatil Moodysson o aktivní dětský 
prvek a divák sklízí chutné plody. ..
DonPedro - www.csfd.cz

Film nemá vlastně žádnou linii, jde 
pouze o slet více či méně souvisejí-
cích vypointovaných scének. A to o 
zatraceně vtipné až absurdní scénky. 
První půlhodinu jsem se společně s 
celým kinem popadal za břicho, pak 
už to začalo být o něco vážnější, ale 
stejně zajímavé. A poslední scéna je 
snad až děsivá.
Boogeyman - www.csfd.cz

Je-li tenhle film surrealistický, pak 
je surrealistická i dětská fantazie. 
Dejte rozpustilému mládežníkovi 
odpovídající figurky a vymyslí stejně 
ujetou hovězinu. Přimíchejte tam 
dospěláckou zkušenost se syžety 
braku a máte Paniku v městečku, 
něco jako Wallace a Grommita na 
lehkých drogách, střiženého pošaha-
nou kinetikou South Parku. Strašně 
příjemný regres a očista.
Marigold - www.csfd.cz

O politice nevím skoro nic, o italské 
ještě o to skoro méně. Nicméně 
portrét kontroverzního politika 
Giulia Andreottiho je neskutečně 
režijně rozpohybovaný. Toni Servil-
lo v hlavní roli dává na frak všem 
pokerovým hráčům, protože jeho 
výraz je absolutně neproniknutelný. 
Scénář Andreottiho neobhajuje ani 
neobžalovává, je to spíše taková 
patologická studie moci. Pokud vás 
politika zajímá, tak si k mému hod-
nocení minimálně jednu hvězdičku 
přidejte.
Slarque - www.csfd.cz

Je radost vidět skutečně profesionál-
ně a moderně (technicky a filmař-
ským přístupem) zpracovaný snímek, 
který vzniknul u nás. Když přičtu 
fakt, že to je Mašínova prvotina v 
celovečerní podobě, máme zaděláno 
na něco výjimečného. Snad až na 
seriál Zdivočelá země se ještě žádný 
film nevěnoval období únorového 
převratu, kdy nastoupila komunis-
tická verbež ve své nejhorší podobě 
a začala měnit zemi v socialistické 
peklo. Postavy filmu jsou unášeny 
historií, tak jak ji známe. Na tomhle 
filmu nic není špatně - vynikající 
kamera, kterou vídáme v dobrých 
zahraničních filmech, skvělá hudba, 
střih, herci i výprava. Možná je na to 
brzo, ale pro mě nejlepší český film 
od dob Nové vlny.
Kanibal - www.csfd.cz


