
školy a poznat život obyčejných dětí. A tak jednoho dne z 
Olympu uteče a dostane se do dnešní Californie. Potkává 
třináctiletého Curtise, který ho vezme k sobě domů. Herku-
lovi se splní jeho sen a začne chodit s Curtisem do oprav-
dové školy. Na Zemi však mezitím dorazí i Marduk, věčný 
rival Dia, který chce Herkulovi zabránit v jeho návratu na 
Olymp. Marduk by chtěl, aby Zeus uznal, že Marduk je ze 
všech nejmocnejší a že jeho Babylon je pravým domovem 
všech Bohů. Zeus nakonec souhlasí s tím, že nechá Herku-
la zápasit s mladým Bohem Kintarem, aby Mardukovi uká-
zal, jakou sílu Herkules má. Chlapec tak bude muset opustit 
svoji novou rodinu a zachránit čest svého otce...

Twilight sága: Nový měsíc
Twilight Saga: New Moon, The / USA 2009 / 130 min. / od 12 let / titul-
ky / 80 Kč
Režie: CHRIS WEITZ / Hrají: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor 
Lautner, Jackson Rathbone, Nikki Reed, Kellan Lutz ad.
Další část Bellina příběhu a její lásky k Edwardovi. První díl 
(Stmívání) končí pro oba milence šťastlivě, nyní nastupuje 
zkouška jejich lásky... Oslava Belliných narozenin u Culleno-
vých, Bela se nešikovně řízne do prstu, dokážou se všichni upí-
ři ovládnout? Co když láska upíra k člověku a naopak nemůže 
existovat? Bella se s rozchodem 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 
člověk? Nitky Bellina života se ženou dopředu nevyzpytatel-
nými cestami, ale na Edwarda nehodlají zapomenout.. 

Kawasakiho růže
ČR 2009 / 95 min. / přístupné / ŠÚ / 90 Kč
Režie: JAN HŘEBEJK / Hrají: Lenka Vlasáková, Daniela Kolářová, Martin 
Huba, Milan Mikulčík, Antonín Kratochvíl, Petra Hřebíčková ad.
Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouš-
tět? Může jim čas obrousit hrany? Nebo pokání, jímž se viní-
ci posléze pokusí spasit? Drama Jana Hřebejka podle Cenou 
Sazky oceněného scénáře Petra Jarchovského vytváří spleti-
tý řetězec podobných otázek a nabízí celou škálu často proti-
chůdných odpovědí. Středobod příběhu tvoří postava reno-
movaného psychiatra (Martin Huba), morální autority, který 
má u příležitosti výročí založení republiky získat významné 
státní ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane 
katalyzátorem událostí, které na povrch vyplaví hříchy minu-
losti, jež mu můžou zlomit vaz... 

Princezna a žabák
Princess and the Frog / USA 2009 / 91 min. / dabing / přístupný / 75 Kč
Režie: RON CLEMENTS, JOHN MUSKER / Hrají: John Goodman, David Kei-
th, Oprah Winfrey, Jenifer Lewis, Jim Cummings ad.
Walt Disney Animation Studios uvádějí muzikál Princez-
na a žabák, animovanou komedii zasazenou do velkého 
města New Orleansu. Od tvůrců filmu „Malá mořská víla“ a 

„Aladdin“ přichází klasická pohádka s moderní zápletkou. 
Zachycuje krásnou dívku jménem Tiana (Anika Noni Rose), 
žabího prince, který zoufale touží stát se opět člověkem 
a osudný polibek, který oba dovede do veselého dobro-
družství tajuplnými bažinami Louisiany.

Zakletý v čase
Time Traveler‘s Wife / USA 2009 / 107 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: ROBERT SCHWENTKE / Hrají: Rachel McAdams, Eric Bana, Ron 
Livingston, Arliss Howard, Stephen Tobolowsky, Maggie Castle ad.
Knihovník Henry (Eric Bana) trpí zvláštní genovou poru-
chou - chronickou dislokací v čase. Může nedobrovolně 
cestovat časem - ve stresujících situacích najednou prostě 
zmizí a objeví se úplně nahý v minulosti nebo budoucnos-
ti, obvykle na místech nebo u osob, které jsou nebo byly 
v jeho životě důležité. Z jeho úhlu pohledu poprvé potkal 
svoji ženu Claire (Rachel McAdams), když mu bylo 28 a jí 20. 
Při jejich prvním setkání mu Claire tvrdí, že ho zná celý její 
život, ale on si nemůže vzpomenout, že by ji někdy předtím 
viděl. Až když mu je 40 a už je dávno s Claire ženatý, cestu-
je časem do Claiřina dětsví a setká se s ní, když jí bylo 6 let. 
Od té doby se pravidelně na svých toulkách časem vrací do 
Claiřina dětství, což má následky pro oba dva. Film kombi-
nuje vášnivou milostnou romanci s prvky sci-fi.  

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.–16. ledna 
leden 1

Jak na Nový rok...

Tož aj po celý jeho zbytek. Tak tedy 
společně doufejme, že tak zajímavá, 
různorodá a bohatá nabídka, jakou 

nabízí počátek roku, nás čeká i ve 
dnech dalších. A současně si přejme, 

aby naše nově digitalizované kino po 
nezbytné zkušební době přinášelo 

atraktivní zážitky a to jak ve 2D, tak i ve 
3D variantě. (K té je ale ještě třeba jed-
nou poprosit radničního Ježíška…)

Na tomto místě je určitě vhodné 
poděkovat všem, kteří se na digita-
lizaci kina Hvězda podíleli, tj. Městu 

Uh.Hradiště, Státnímu fondu ČR pro podpo-
ru a rozvoj české kinematografie, společ-

nosti AV Media, firmě Zevos a všem těm 
dobrým duším, spolupracovníkům 

našeho zřizovatele i pracovníkům 
Městských kin, kteří se v převánoč-

ním čase hrábli na dno sil. Díky!

Premiéry přinášejí očekávané hity: 
rodinné Mikulášovy  patálie, mimozem-
ský Avatar, další Hřebejkův a jarchov-

ského počin Kawasakiho růže nebo 
opakovačku teenagerského hitu 

Twilight sága. 

Filmový klub alias ARTkino Uh.Hradiště 
už několik let startuje novou sezónu 

se začátkem roku a současně nabí-
zíme také nové průkazky.  Ty můžete 

využít například u tří mimořádných 
projekcí nově restaurovaných 2D 
verzí slavných filmů – slavnostní 

výkop těchto opožděných vánoč-
ních dárků je spojen se slavným Scor-

seseho Kmotrem ve středu 6. ledna. 

Těsně po Třech králích v neděli 10. 
ledna na vás čeká naše tradiční verni-

sáž Ohlédnutí, tříkrálový přípitek a koncert 
Hradišťanu. 

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

Mikulášovy patálie    
Petit Nicolas, Le / Francie 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / 75 Kč 
Režie: LAURENT TIRARD / Hrají: Maxime Godart, Valérie Lemercier, Kad 
Merad, Vincent Claude, Charles Vaillant, Victor Carles, Benjamin Averty, 
Damien Ferdel, Sandrine Kiberlain ad.
Malý Mikuláš vede poklidný život. Má rodiče, kteří ho 
milují, kamarády se kterými se vždycky pěkně poba-
ví. Tak proč něco měnit? Jednoho dne ale malý Miku-
láš zaslechne rozhovor svých rodičů, který ho dovede k 
domněnce, že je jeho maminka těhotná. V hlavě se mu 
začnou sumírovat děsivé představy. Co když ho zavrh-
nou? Už nebude středem pozornosti? Nebudou mít na 
něj čas a on se stane opuštěným? Mikuláš se rozhodne 
udělat radikální změnu. Začne rodičům dokazovat, jak 
moc je nepostradatelný. Ovšem místo geniálně promyš-
lených situací, které by měly dokázat jeho nepostrada-
telnost, přivádí své rodiče k zuřivosti. Musí změnit stra-
tegii. Do svého plánu zapojí své kamarády. To dítě musí 
zmizet! Nebyl by to ovšem malý Mikuláš, aby nezapříči-
nil svým jednáním spoušť po celém městě. Film Mikulá-
šovy patálie natočil francouzský režisér Laurent Tirard, 
podle velmi oblíbených knih o malém Mikulášovi, jejichž 
autorem je slavný francouzský spisovatel René Goscinny.

Zombieland  
USA 2009 / 88 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
Režie: RUBEN FLEISCHER / Hrají: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, 
Emma Stone, Abigail Breslin, Amber Heard, Bill Murray, Derek Graf, 
Jacob G. Akins, Hunter Aldridge, Elle Alexander , Michael August ad.
Akční komedie Zombieland společnosti Columbia Pictu-
res vypráví příběh dvou mužů, kteří se snaží přežít ve svě-
tě, ovládaném zombies. Columbus (Jesse Eisenberg) je 
obrovský zbabělec – ale jak se ukazuje, pokud máte hrůzu 
z toho, že vás sežerou zombies, dokáže vás strach udržet 
naživu. Tallahassee (Woody Harrelson) je drsňácký zabi-
ják zombie, který je motivován touhou získat poslední 
čokoládovou tyčinku na světě. Když spojí své síly s Wichi-
tou (Emma Stone) a Little Rock (Abigail Breslin), které 
také objevily vlastní způsoby, jak přežít nadvládu zombie, 
budou muset zjistit, co je horší: spoléhat se jeden na dru-
hého nebo se nechat přemoci zombies.

Avatar 3D    
USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 90 Kč
Režie: JAMES CAMERON / Hrají: Sam Worthington, Sigourney Weaver, 
Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, Zoe Saldana, Joel Moore, Wes Stu-
di, Laz Alonso, CCH Pounder, Stephen Lang, Dileep Rao, James Pitt ad.
Největší filmová událost roku! Oscarový režisér James Came-
ron (Titanic, Vetřelec,…) začal pracovat na tomto unikátním 
3D projektu před mnoha lety, kdy většinu jeho vizí ještě neby-
lo možno díky nedostatečně vyvinuté digitální animaci vytvo-

řit. Cesta do fantastického světa planety Pandora čekala na 
svou filmovou premiéru téměř 10 let! Avatar před námi otevírá 
neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou 
naprosto odlišných civilizací. Nově objevená vzdálená planeta 
Pandora je mírumilovné místo s  obyvatelstvem - Na’vi, žijícím 
v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka vyslaná ze 
Země na své průzkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný 
minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. Pobyt 
na Pandoře je ovšem pro člověka možný teprve po vytvoře-
ní jeho genetického dvojníka, hybrida Avataru, který může 
být ovládán psychikou oddělenou od lidského těla a fyzicky 
odpovídá původnímu obyvatelstvu Pandory, které má fluo-
rescentní modrou kůži a dosahuje 3m výšky. Na tuto nároč-
nou misi je vybrán mezi jinými také Jake Sully, bývalý námoř-
ník, který byl při jedné ze svých předešlých misí paralyzován 
od pasu dolů. A právě šance opět chodit přiměla Jakea, aby se 
do programu Avatar přihlásil. Průzkumná mise je vyslána a po 
přistání na Pandoře je zcela ohromena úžasnou rozmanitostí 
místní vegetace. Stromy dosahují výšky mrakodrapů a světél-
kující prales je plný nádherných tvorů, které jste nikdy neviděli, 
ale také hrozných prehistorických predátorů. I když se zdá, že 
po počáteční nedůvěře lidí Na’vi se posádce podařilo adapto-
vat a také získat prostor pro diplomatickou misi, pandořané se 
rozhodně nehodlají nechat kolonizovat a dojde ke tvrdému 
střetu. Jake, který se postupně sblížil s místním obyvatelstvem, 
a především s místní princeznou Neytiri, stojí před rozhodnu-
tím, za koho bojovat ve finální bitvě, která má rozhodnout o 
osudu a vývoji celého světa. Avatar je film, který přepisuje fil-
movou historii!  

Můj život v ruinách
My Life In Ruins / USA, Španělsko 2009 / 96 min. / přístupný / titulky 
/ 75 Kč
Režie: DONALD PETRIE / Hrají: Nia Vardalos, Alexis Georgoulis, Richard 
Dreyfuss, Caroline Goodall, Ian Ogilvy, Alistair McGowan, María Botto, 
Rachel Dratch, María Adánez, Harland Williams ad.
TV okouzlující romantické komedii Můj život v ruinách najde 
turistická průvodkyně Georgia sama sebe i opravdovou lás-
ku právě ve chvíli, kdy to nejmíň čeká. Americká profesorka 
historie, která nemá štěstí ani v lásce ani v práci, se rozhodne 
vydat do Řecka, země svých předků, aby zde našla pravé kouz-
lo života, neboli “kefi”, jak tomu Řekové říkají. Georgia  začne 
pracovat jako profesionální turistická průvodkyně, doufajíc, že 
konečně najde dychtivé posluchače, kteří ocení její encyklo-
pedické znalosti antického Řecka. Místo toho jezdí v autobuse 
plném turistů, kteří víc lační po známých řeckých plážích a po 
zmrzlině než po historických památkách zapsaných na sezna-
mu UNESCO.... Než se ale dostane na úplné dno, objeví se v 
autobuse někdo, kdo jí ukáže, že v lidech je potřeba hledat 
krásu a ne znalosti, a tím z přechytralé americké průvodkyně 
udělá řeckou bohyni, která své nevěřící turisty okouzlí horko-
krevným, strhujícím výkladem o zemi svých předků... 

Samec      
Spread / USA 2009 / 97 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
Režie: DAVID MACKENZIE / Hrají: Anne Heche, Ashton Kutcher, Margari-
ta Levieva, Maria Conchita Alonso, Hart Bochner, Olivia Alaina May ad.
Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít... Lehká 
komedie o notorickém svůdníkovi, který si vybírá zkuše-
nější partnerky. Nikki (Ashton Kutscher) si je velmi dobře 
vědom svých kvalit a dovede jich náležitě využít. S lehkostí 
sobě vlastní dokáže okouzlit kteroukoli ženu, na kterou se 
podívá. Nejčastěji ale používá svého šarmu u dobře situo-
vaných žen, které mu dokáží poskytnout dostatečný kom-
fort, luxusní dárky a moře sexu. Ženy se s ním cítí mladšími, 
atraktivnějšími a spokojenějšími. Jednoho dne však pad-
ne kosa na kámen... Ve filmu uvidíme Ashtona Kutschera 
a Anne Heche, kterou znáte z televizního seriálu Muži na 
stromech.   

Hercules 3D     
 Little Hercules in 3-D / USA 2009 / 92 min. / přístupný / dabing / 80 Kč
Režie: MOHAMED KHASHOGGI / Hrají: Hrají: Judd Nelson, John Heard, 
Michael Dolen, Farris, Robin Givens, Elliott Gould, Brooke Hogan ad.
Malý Herkules, který je polobohem, žije se svým otcem, 
Diem, nejvyšším z Bohů, a vychovává ho Sokrates. Herku-
les by se chtěl podívat na Zemi, chodit tam do opravdové 

Naše tipy 
Mikulášovy patálie
pátek 1. 1. -  středa 6. 1. 
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a 
další hrdinové senzačních příběhů dětských knížek o 
Mikulášovi se v hrané verzi konečně dostávají na filmo-
vá plátna. 

Avatar 3D
sobota 2. 1. - středa 6. 1.  
Největší filmová událost roku! Cesta do fantastického 
světa planety Pandora čekala na svou filmovou premi-
éru téměř 10 let!  Avatar před námi otevírá neuvěřitelný 
svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou napros-
to odlišných civilizací.

Kmotr (2D)
středa 6. 1. 19.30 hod.   
Zahajovací představení Filmového klubu 2010 přinese 
jedinečný a nadčasový epos v unikátní nově digitálně 
restaurované verzi!

1. pá 15.30 Mikulášovy patálie – Francie 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / 75 Kč 

17.30 Mikulášovy patálie – Francie 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / 75 Kč 

2. so 16.00 Mikulášovy patálie – Francie 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

17.45 Zombieland – USA 2009 / 88 min. / přístupný / titulky / 80 Kč

19.30 Avatar – USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 90 Kč

3. ne 14.30 Malování na sklo + výzdoba kina zimními motivy Malovásek

15.30 Mikulášovy patálie – Francie 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč Bijásek

17.30 Avatar – USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 90 Kč

20.15 Zombieland – USA 2009 / 88 min. / přístupný / titulky / 80 Kč

4. po 15.30 Mikulášovy patálie – Francie 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

17.15 Avatar – USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 90 Kč

20.15 Zombieland – USA 2009 / 88 min. / přístupný / titulky / 80 Kč

5. út 16.00 Mikulášovy patálie – Francie 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

17.45 Zombieland – USA 2009 / 88 min. / přístupný / titulky / 80 Kč

19.30 Avatar – USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 90 Kč 
6. st 15.30 Mikulášovy patálie – Francie 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč / Hvězdička Bijásek

16.30 Avatar – USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 90 Kč

17.30 Zombieland – USA 2009 / 88 min. / přístupný / titulky / 80 Kč / Hvězdička

19.30 Kmotr (2D) - zahajovací představení FK 2010 – USA 1972 / 170 min. / na průkazku FK 40 Kč, 80 Kč ART

7. čt 16.00 Někdo to rád horké (2D) – USA 1959 / 120 min. / na průkazku zdarma, 70 Kč ZF

10 18.15 Můj život v ruinách – USA, Španělsko 2009 / 96 min. / přístupný / titulky / 75 Kč

20.00 Samec – USA 2009 / 97 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

8. pá 16.00 Herkules 3D – USA 2009 / 92 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

18.00 Samec – USA 2009 / 97 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

20.00 Můj život v ruinách – USA, Španělsko 2009 / 96 min. / přístupný / titulky / 75 Kč

9. so 16.00 Herkules 3D – USA 2009 / 92 min. / přístupný / dabing / 80 Kč  

18.00 Můj život v ruinách – USA, Španělsko 2009 / 96 min. / přístupný / titulky / 75 Kč 

20.00 Samec – USA 2009 / 97 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

10. ne 17.00 Ohlédnutí 2009 - vernisáž – kino Hvězda (vestibul) / zdarma Výstava

18.00 Tříkrálový koncert Hradišťanu – kino Hvězda (sál) / 180, 200 Kč Koncert

11. po 16.00 Herkules 3D – USA 2009 / 92 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

18.00 Twilight sága: Nový měsíc – USA 2009 / 130 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

12. út 16.00 Herkules 3D – USA 2009 / 92 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

17.45 Twilight sága: Nový měsíc – USA 2009 / 130 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč

20.00 Život je krásný (2D) – USA 1946 / 130 min. / 60, 70 Kč ART

13. st 15.30 Herkules 3D – USA 2009 / 92 min. / přístupný / dabing / 70, 80 Kč Bijásek

17.30 Twilight sága: Nový měsíc – USA 2009 / 130 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč 
20.00 Whisky s vodkou – Německo 2009 / 108 min. / 60, 70 Kč  ART

14. čt 16.00 Limonádový Joe aneb Koňská opera – Československo 1964 / 99 min. / na průkazku zdarma, 50 Kč ZF

18.00 Kawasakiho růže – ČR 2009 / 95 min. / přístupné / ŠÚ / 90 Kč

20.00 Zakletý v čase – USA 2009 / 107 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

15. pá 16.00 Princezna a žabák – USA 2009 / 91 min. / dabing / přístupný / 75 Kč

18.00 Zakletý v čase – USA 2009 / 107 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

20.00  Kawasakiho růže – ČR 2009 / 95 min. / přístupné / ŠÚ / 90 Kč

16. so 16.00 Princezna a žabák – USA 2009 / 91 min. / dabing / přístupný / 75 Kč

18.00 Zakletý v čase – USA 2009 / 107 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

20.00 Kawasakiho růže – ČR 2009 / 95 min. / přístupné / ŠÚ / 90 Kč 
17. ne 14.30 Výtvarné koláže Malovásek

15.30 Princezna a žabák – USA 2009 / 91 min. / dabing / přístupný / 65, 75 Kč Bijásek

17.30 Zakletý v čase – USA 2009 / 107 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

19.30 Kawasakiho růže – ČR 2009 / 95 min. / přístupné / ŠÚ / 90 Kč

Filmové premiéry a novinky



Oldřich Lipský
* 4. 7.1924, Pelhřimov
† 19. 10. 1986, Praha 

Známý český režisér a scé-
nárista, mladší bratr her-
ce Lubomíra Lipského, se 
narodil 4. července 1924 
v Pelhřimově. Už za války 
zde působil v ochotnic-
kém divadle Mladá kome-
die, silně ovlivněném 
předválečnou tvorbou 
Osvobozeného divadla. V 
létě 1945 se přestěhoval ze svého rodného města do Pra-
hy, kde studoval práva a filozofii, ale po čase dal přednost 
divadlu, láska k divadlu a filmu byla v jeho případě silněj-
ší. Pracoval jako herec, režisér i umělecký ředitel v Divadle 
satiry, které společně s bratrem - hercem Lubomírem a dal-
šími přáteli založili. (Již v době svých divadelních začátků se 
poprvé objevil na filmovém plátně – a to ve filmu Řeka čaruje 
(1945) se mihl v roli mladíka ve mlýně, později ztvárnil již 
trochu větší roli Karla ve filmu V horách duní (1946) a lze ho 
spatřit coby herce také ve filmu Červená ještěrka (1948).

Po uzavření Divadla satiry pracoval od roku 1949 ve filmo-
vém studiu Barrandov, nejprve jako asistent režie (Racek má 
zpoždění, 1950) u Josefa Macha, též spolupráce na scéná-
ři) a spolurežisér (Slepice a kostelník, 950) s režisérem Janem 
Strejčkem, Haškovy povídky ze starého mocnářství (1952) s režisé-
rem Miroslavem Hubáčkem), svůj první vlastní film Cirkus 
bude! natočil v roce 1954. Jedná se o veselohru, v níž kro-
mě komediálních výkonů předních československých her-
ců zachytil také umění předních československých artistů. 
Oldřich Lipský byl velký obdivovatel cirkusu a do cirkuso-
vé manéže a zákulisí umístil děj i několika dalších svých fil-
mů: dokumentární Cirkus jede (1960), veselohry Šest medvědů 
s Cibulkou (1972) a Cirkus v cirkuse (1975). Čtyři roky připravo-
val i scénář seriálu Cirkus Humberto, jeho realizace se však už 
nedočkal. Dá se říci, že největší životní láskou filmaře Oldři-
cha Lipského byl cirkus a prostředí cirkusových šapitó - jako 
už známý filmový režisér si občas odskočil ze svého primár-
ního oboru a režíroval představení i v milovaných cirkusech, 
nebo v lední revue.

V roce 1955 se filmově vrátil k Jaroslavu Haškovi a uvedl 
čtyři jeho povídky ve filmu Vzorný kinematograf Haška Jarosla-
va (1955). Dalším Lipského filmem byla hudební komedie 
Hvězda jede na jih (1958). Je také režisérem několika krátko-
metrážních snímků (1960) a jedné z prvních českosloven-
ských utopistických veseloher Muž z prvního století (1961) a 
veleúspěšné a dodnes oceňované parodie na westerny 
Limonádový joe aneb Koňská opera (1964). 

V druhé polovině 
ledna připravujeme

Filmové premiéry
14. 1. – 20. 1.  Kawasakiho růže
ČR 2009 / Režie: Jan Hřebejk
14. 1. – 20. 1.  Princezna a žabák
USA 2009 / Režie: Ron Clements, John Musker
14. 1. – 17. 1.  Zakletý v čase
USA 2009 / Režie: Robert Schwentke 
21. 1. – 24. 1.  Stínu neutečeš                       

ČR 2009 / Režie: Lenka Kny
21. 1. – 27. 1.  Planeta 51                  
 Velká Británie, Španělsko  2009 / Režie: Jorge Blanco
28. 1. – 31. 1.  Alvin a Chipmunkové 2             
 USA 2009 / Režie: Betty Thomas
29. 1. - 31. 1.  Vyfič!
 USA 2009 / Režie: Drew Barrymore
28. 1. – 31. 1.  Sherlock Holmes             
 Velká Británie, USA, Austrálie 2009 / Režie: Guy Ritchie

ARTkino                                                                          
 čtvrtek 21. 1. 17.30, pátek 22. 1. 20.00 hod.  Harold a 

Maude + 21.1. delegace (K.Fialová, J.Kubáník, I.Stránský) 
USA 1971 / Režie: Hal Ashby 

pondělí 25. 1. 19.00 hod.  Prorok                     
Francie, Itálie 2007 / Režie: Jacques Audiard 

středa 27. 1. 20.00 hod.  Zahraj to znovu, Same                     
USA 1972 / Režie: Herbert Ross

Zlatý fond
čtvrtek 21. 1. 17.30 hod.  Harold a Maude + premiéra s de- 

legací (K.Fialová, J.Kubáník, I.Stránský)
 USA 1971 / Režie: Hal Ashby
čtvrtek 28. 1. 16.00 hod.  Zahraj to znovu, Same                    

USA 1972 / Režie:  Herbert Ross

Bijásek
neděle 17. 1. 15.30, středa 20. 1. 15.30 hod.  Princezna a 

žabák
neděle 24. 1. 15.30, středa 27. 1. 15.30 hod.  Planeta 51                  
 Velká Británie, Španělsko  2009 / Režie: Jorge Blanco
pátek 29. 1. 14.30  Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
 USA 2009 / Režie: Carlos Saldanha, Mike Thurmeier
neděle 31. 1. 15.30 hod.  Alvin a Chipmunkové 2             
 USA 2009 / Režie: Betty Thomas

 Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Filmový klub ARTkino 
Uherské Hradiště 
 
nabízí krom slev a výhod od AČFK ještě řadu 
dalších bonusů:

- sleva 10 Kč na všechny projekce Filmového klubu a filmy 
Projektu 100 – 2009

- slevy na seminářích a filmových přehlídkách MKUH
- slevy na několika desítkách filmových akcí v ČR i zahraničí
- zdarma prémie Filmového klubu
- zdarma průkazka Zlatého fondu
- přístup do bohaté videotéky
- pravidelné informace mailem
- adresné pozvánky na premiéry nebo diskuse s tvůrci.
 
ARTkino v Uh. Hradišti, to jsou:

- kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Projek-
ce obvykle v úterý a ve středu od 20.00

- filmy jsou opatřeny úvody a doplněny různými bonusy
- bohatě komponovaná dramaturgie
- neformální atmosféra
- setkání s tvůrci
- možnost využít nově otevřené kinokavárny v kině Hvězda 
před i po filmu

Průkazka na rok 2010 v prodeji v pokladně kina Hvězda!
Těšíme se na Vás!

Osobitým experimentálním snímkem vyprávěným pozpát-
ku Happy End (1967) začala spolupráce Oldřicha Lipského 
se scenáristou Milošem Macourkem. Z této spolupráce 
postupně vznikly snímky: Zabil jsem Einsteina, pánové! (1969), 
Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1970) a Slaměný klobouk (1971). 
Období normalizace se v Lipského tvorbě odrazilo povin-
nou veselohrou Tři chlapi na cestách (1973), který vycházel z 
oblíbeného televizního seriálu Jaroslava Dietla Tři chlapi v 
chalupě.

Počínaje dnes téměř zlidovělou komedií Jáchyme, hoď ho do 
stroje! (1974) začala spolupráce Oldřicha Lipského s autor-
ským tandemem z Divadla Járy Cimrmana Zdeňkem Svě-
rákem a Ladislavem Smoljakem. Po úspěchu prvního spo-
lečného filmu na sebe nedala dlouho čekat další kultov-
ní komedie: Marečku, podejte mi pero! (1976). Podle scénáře 
Zdeňka Svěráka (na kterém se i autorsky podílel) nato-
čil Lipský ještě dodnes oblíbený dětský film Ať žijí duchové! 
(1977) a nadčasovou Werichovu pohádku Tři veteráni (1983) 
s nezapomenutelnými hudebními čísly.

Mimo filmové parodie Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964) 
došlo ještě dvakrát na spolupráci Oldřicha Lipského se sce-
náristou Jiřím Brdečkou. Vznikly tak nezapomenutelné fil-
mové klenoty postavené právě na bázi parodie: Adéla ještě 
nevečeřela (1977) a Tajemství hradu v karpatech (1981).

Podle scénáře Vladimíra 
Jiránka, Oldřicha Lipské-
ho a Alexandra Lukeše 
byla natočena další Lip-
ského komedie Srdečný 
pozdrav ze zeměkoule (1982). 
V průběhu roku 1986 
natáčel Lipský veselohru 
Velká filmová loupež, jež se 
odehrává během výstavy 
probíhající u příležitos-
ti 40. výročí znárodnění 
československé kinema-
tografie v pražském palá-
ci U Hybernů. Během natáčení však Oldřich Lipský náhle 
zemřel a jeho poslední film musel dokončit kolega Zdeněk 
Podskalský..

Radek „Radek99“ Cihla - www.csfd.cz

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Život je krásný (2D)    
úterý 12. 1. 20.00 
hod.  
It‘s a Wonderful Life / USA 
1946 / 130 min. / 60, 70 Kč 
Režie: FRANK CAPRA / Hrají: 
James Stewart, Donna Reed, 
Lionel Barrymore, Thomas 
Mitchell, Henry Travers, Beu-
lah Bondi, Ward Bond, Gloria 
Grahame, H.B. Warner, Ellen 
Corby  ad.
Na počátku příběhu sly-
šíme modlitby za muže 
jménem George Bailey 
(James Stewart), který 
chce v předvečer Štěd-
rého dne z vlastní vůle 
ukončit život. Protože se 
za něj  modlí  mnoho  lidí, 
nebeské síly je vyslyší a 
chystají se na Zem vyslat svého zástupce Clarence, který se, 
aby mohl pomoci, musí seznámit s celým Georgeovým živo-
tem. Společně s ním divák sleduje nejdůležitější okamžiky v 
životě dobráckého chlapce / muže, jehož dospělý život nen-
aplňovalo téměř nic jiného, než pomáhání svým blízkým a 
obyvatelům malého městečka Bedford Falls. Hlavní zápornou 
postavou je potom zahořklý, pouze po majetku toužící pod-
nikatel Henry F. Potter (Lionel Barrymore). Georgeovu životní 
lásku Mary Hatch výborně ztvárnila krásná Donna Reed. Život 
je krásný je odpovědí režiséra Franka Capry na noirové sním-
ky ze čtyřicátých let. Ve své (poválečné) době nebyl film přijat 
příliš dobře, americkou vánoční klasikou se stal až v průběhu 
let. Nutno říct, že zcela zaslouženě. Snímek byl oceněn Zla-
tým glóbem a byl nominován na Oscara v kategoriích nej-
lepší herecký výkon v hlavní roli, nejlepší režisér, nejlepší střih, 
kamera a zvuk. Unikátní nová restaurovaná verze filmu bude odehrá-
na v nově pořízeném digitálním systému 2D.

Whisky s vodkou    
středa 13. 1. 
20.00 hod. 
Whisky mit Vodka /Němec-
ko 2009 / 108 min. / 60, 
70 Kč  
Režie: ANDREAS DRESEN 
/ Hrají: Henry Hübchen, 
Corinna Harfouch, Sylvester 
Groth, Tilo Prückner, Peter 
Kurth ad.
Hlavní hrdina miláček 
publika herec Otto, kte-
rý má za sebou třicet 
let profesionální kariéry, 
realizuje svůj další film 
a hned první natáčecí 
den se opije. Začína-
jícího režiséra napad-
ne šílený nápad. Povo-
lá místního herce, aby 
se stal náhradníkem 
nespolehlivého Otty. Ukáže se, že neznámý herec Arno je 
zatraceně dobrý... Melancholický snímek o stárnoucí hvězdě 
bilancující svůj dosavadní život, je jakýmsi filmem ve filmu, 
nemilosrdně zachycujícím vztahy ve filmařském prostředí. 
Právě vznikající film se prolíná se skutečným životem. Příběh 
nabitý vtipnými dialogy, svěží jazzovou muzikou, je zarámo-
ván přitažlivým filmařským prostředím. V hlavní roli problémo-
vého i milovaného seladona exceluje populární německý he-
rec Henry Hübchen. Německý režisér Andreas Dresen (1963) 
je například podepsán pod dramatem Láska na grilu (2002), 
které získalo na Berlinale Velkou cenu poroty. Své oblíbené 
téma partnerských vztahů zpracoval i v dalším dramatu Sed-
mé nebe (2008) oceněném na prestižním festivalu v Cannes. 
Na MFF Karlovy Vary 2009 byl snímek oceněn cenou za nejlepší režii 
(Andreas Dresen).

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

Koncert

Filmový klub 2010 zahajuje !
Nový rok s sebou přináší také novou sezónu Filmového klubu. Proto neváhejte - průkazky Filmového klubu na rok 2010 jsou již nyní k 
zakoupení v pokladně kina Hvězda! Za 60 Kč opět získáte spoustou výhod a slev na celý rok včetně Projektu 100 i Letní filmové školy. 
Začátek sezóny bude věnován klasickým filmovým titulům, které nabídneme v unikátních  digitálně restaurovaných verzích. Tyto filmy 
budou odehrány v nově pořízeném digitálním systému 2D.   Prvním z nich je mistrovské epické dílo Francise Forda Coppoly Kmotr s 
Marlonem Brandem v hlavní roli patriarchy mafiánské rodiny Corleonů, líčící portrét vzestupu sicilské rodiny v Americe. 
Digitálním restaurováním prošel také film Život je krásný režiséra Franka Capra, který patří mezi jednoznačné klenoty ame-
rické filmové tvorby 40. let.  Trojici digitálně restaurovaných snímků doplní další „klasika“ - slavná hudební komedie Někdo 
to rád horké. Novinkový německý film Whisky s vodou  vypráví příběh slavného herce Otta - problémového, ale i milovaného 
seladona... Ač jde žánrově o běžné melodrama, spojení „smíchu se slzami“ je zde vyvážené a divácky příjemné.

Tříkrálový koncert 
s Hradišťanem
neděle 10. 1. 2010 v 18 hodin
kino Hvězda / 180 (předprodej), 200 Kč
Tematický bilancující pořad, který spojí jak vystoupe-
ní známého hudebního tělesa, tak i obrazové zázna-
my z některých důležitých okamžiků roku 2009 v 
oblasti folklóru - a to jak na filmovém plátně, tak i na 
fotografiích. V roce, kdy Hradišťan oslaví 60 let.
http://www.hradistan.cz/

Mikulášovy patálie   
neděle 3. 1. 15.30, středa 6. 1. 15.30 hod.
Francie 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč 
Režie: LAURENT TIRARD / Hrají: Maxime Godart, Valérie Lemer-
cier, Kad Merad, Vincent Claude, Charles Vaillant, Victor Carles, 
Benjamin Averty, Damien Ferdel, Sandrine Kiberlain, François 

- Xavier Demaison, Michel Galabru, Gérard Jugnot ad.

Malý Mikuláš vede poklidný život. Má rodiče, kteří ho 
milují, kamarády se kterými se vždycky pěkně pobaví. 
Tak proč něco měnit? Jednoho dne ale malý Mikuláš 
zaslechne rozhovor svých rodičů, který ho dovede k 
domněnce, že je jeho maminka těhotná. V hlavě se mu 
začnou sumírovat děsivé představy. Co když ho zavrh-
nou? Už nebude středem pozornosti? Nebudou mít 
na něj čas a on se stane opuštěným? Mikuláš se roz-
hodne udělat radikální změnu. Začne rodičům doka-
zovat, jak moc je nepostradatelný. Ovšem místo geni-
álně promyšlených situací, které by měly dokázat jeho 
nepostradatelnost, přivádí své rodiče k zuřivosti. Musí 
změnit strategii. Do svého plánu zapojí své kamarády. 
To dítě musí zmizet! Nebyl by to ovšem malý Mikuláš, 
aby nezapříčinil svým jednáním spoušť po celém měs-
tě. Film Mikulášovy patálie natočil francouzský režisér 
Laurent Tirard, podle velmi oblíbených knih o malém 
Mikulášovi, jejichž autorem je slavný francouzský spiso-
vatel René Goscinny.

Herkules 3D
středa 13. 1. 15.30 hod.
USA 2009 / 92 min. / přístupný / dabing / 70, 80 Kč
Režie: MOHAMED KHASHOGGI / Hrají: Judd Nelson, John Heard, 
Michael Dolen, Farris, Robin Givens, Elliott Gould, Brooke Hogan, 
Hulk Hogan, Linda Hogan, Nick Hogan, Saul Huezo, Marc John 
Jefferies, Ryan Jin, 2 Krayze, Daniel Lue, Kelsey McCann ad.
Malý Herkules, který je polobohem, žije se svým otcem, 
Diem, nejvyšším z Bohů, a vychovává ho Sokrates. Her-

kules by se chtěl podívat na Zemi, chodit tam do oprav-
dové školy a poznat život obyčejných dětí. A tak jedno-
ho dne z Olympu uteče a dostane se do dnešní Cali-
fornie. Potkává třináctiletého Curtise, který ho vezme k 
sobě domů. Herkulovi se splní jeho sen a začne chodit 
s Curtisem do opravdové školy. Na Zemi však mezitím 
dorazí i Marduk, věčný rival Dia, který chce Herkulovi 
zabránit v jeho návratu na Olymp. Marduk by chtěl, aby 
Zeus uznal, že Marduk je ze všech nejmocnejší a že jeho 
Babylon je pravým domovem všech Bohů. Zeus nako-
nec souhlasí s tím, že nechá Herkula zápasit s mladým 
Bohem Kintarem, aby Mardukovi ukázal, jakou sílu Her-
kules má. Chlapec tak bude muset opustit svoji novou 
rodinu a zachránit čest svého otce... 

Program nedělních 
Malovásků:
Malování na sklo + 
výzdoba kina zimními 
motivy 
neděle 3. 1. 14.30 hod.
Malováním na sklo si můžete vyrobit spoustu krásných, 
originálních a užitečných předmětů. Dekorací skleně-
ných svícnů nebo nádob na potraviny či koření si zútul-
níte domácnost nebo vyrobíte jedinečné a stylové dár-
ky. Drobné předměty pro vaši výzdobu si můžete při-
nést i s sebou.

Někdo to rád horké (2D)
čtvrtek 7. 1. 
16.00 hod.  
Some Like It Hot / USA 1959  
/ 120 min. / na průkazku 
zdarma, 70 Kč
 Režie: BILLY WILDER / Hrají: 
Marilyn Monroe, Tony Cur-
tis, Jack Lemmon, George 
Raft, Pat O‘Brien, Nehemi-
ah Persoff, Barbara Drew, 
Beverly Wills, Harry Wilson, 
Mike Mazurki, Dave Bar-
ry, George Ed. Stone, Billy 
Gray, Joan Shawlee, Joe E. 
Brown  ad.
Slavná kombinace 
hudební komedie, 
parodie na gangster-
ské filmy a bláznivé cra-
zy-komedie, se odehrá-
vá v roce 1929 a jejími 
hrdiny jsou Joe a Jerry, 
dva muzikanti, kteří se 
na útěku před bandou 
gangsterů převléknou 
za ženy a „ukryjí“ se v 
dívčím orchestru Slad-
ké Zuzi odjíždějícím na 
turné na Floridu. Sezná-
mí se zpěvačkou Pusin-
kou Kovalczykovou, do 
níž se Joe zamiluje, ale 
sami se brzy stávají, 
stejně jako ostatní dív-
ky, terčem pozornosti 
mužů. Zatímco o Joea 
alias Josefinu se zají-
má mladičký hotelový poslíček Bellhop, k Dafne se přilepí 
obstarožní a neodbytný milionář Osgood Felding. Začíná 
řada neuvěřitelných zápletek, záměn, omylů a vtipných 
dialogů s břitkými narážkami, často řádně dvojsmyslnými. 
Vynikající komedie Billyho Wildera z roku 1959 se už dávno 
a právem zařadila do zlatého fondu filmové klasiky. Vedle 
neodolatelných výkonů hlavních představitelů Jacka Lem-
mona, Tonyho Curtise a Marilyn Monroeové vás v ní potěší 
také jazzová hudba Mattyho Malnecka. Film byl oceněn Zlatým 
globem za nejlepší film v kategorii komedie a vyhrál Oscara za nejlep-
ší kostýmy. Unikátní nová restaurovaná verze filmu bude odehrána v 
nově pořízeném digitálním systému 2D.

Výstavy

Ladislav Sitenský: 
Hrdinové z Albionu 
(fotografie)  
3. 12. – 10. 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 nejpozoruhodněj-
ší práce Ladislava Sitenského, vzniklé především za jeho 
pobytu u 312. československé stíhací perutě.“ Nebe hrá-
lo na většině Sitenského fotografií klíčovou kompoziční 
roli. Ne náhodou on sám mnohokrát prohlásil, že miluje 
mraky a protisvětlo. „Jako fotograf je pro mne Ladislav 
Sitenský symbolem statečnosti, vitality a jakéhosi léči-
telského optimismu,“ říká Scheufler. „Patří k těm, které 
zařazuji do kategorie božský fotograf, u něhož zajímavě 
fotografovat je stejně přirozené, jako vidět.“ Klasik české 
fotografie Ladislav Sitenský zemřel v sobotu 14. listopadu ve 
věku 90 let.

 RAF a čs. letci v 
Anglii (dokumenty)
3. 12. 2009 –  10. 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 z různých koutů 
Česka - země, která nemá moře, objevují na  vlnách 
Atlantiku kouzlo surfingu. Snímky z kempů, jenž 
organizuje dvojnásobná mistrně ČR - SR v surfingu 
Tereza Olivová, vznikly v letech 2008 a 2009 na fran-
couzském pobřeží Atlantiku v letovisku Hossegor a 
okolí. Kouzlu sportu, který je praotcem všech prkýn-
kových sportů, propadají lidé bez rozdílu věku. Nejde 
totiž ani tak o sport, ale spíš o životní styl a postoj... 

Ohlédnutí 2009 
(folektivní fotografická 
výstava)
10. 1. – 9. 2. / kino Hvězda (vestibul) 
4. ročník neformálního „slováckého pressfota“. Jde o 
zachycení podoby (každodenního) života na Uher-
skohradišťsku. Obrazové zprávy a reportáže – napří-
klad o poslání a práci různých neziskových organizací, 
sdružení a spolků, činnosti škol, zájmových skupin či 
jednotlivců, ale také dalších aktualit, reportáží či foto-
grafických cyklů, které možná nejsou oslavou vrchol-
ných momentů, ale zajímavým způsobem doplňují 
celkovou atmosféru regionu. Čeká nás také dobročin-
ná vernisážová aukce pětice nejlepších snímků. Auto-
ři zastoupení na výstavě obdrží s předstihem dárko-
vou vstupenku na Tříkrálový koncert Hradišťanu, kte-
rý bude navazovat na vernisáž. Vernisáž výstavy proběhne 
v neděli 10. 1. v 17 hodin. Pořádají Městská kina Uh. Hra-
diště a občanské sdružení FotoMosty. 

Malovásek  
2009 – 2010
29. 1. – 28. 2. / kino Hvězda (sál a schody) 
Výtvarné práce malých „nedělních“ autorů kina Hvěz-
da za období září 2009 - leden 2010. Výstava započne u 
prémiového představení „za vízo“ (Doba ledová 3) v pátek 29. 1. 
ve 14.30 hodin.

Zub času sice ohlodal humorné strán-
ky filmu poměrně ostře, ale duch 
originální podívané zde i po více než 
40-ti letech stále přetrvává. Ústřední 
dvojice Lemmon-Curtis hraje jako 
o život, a jejich vzájemná chemie 
funguje naprosto dokonale. Mary-
lin Monroe už na dnešní dobu sice 
nesplňuje podmínky „reklamy na 
sex-appel“, ale nutno uznat, že něco 
do sebe ta ženská měla. Největší dík 
však musí směřovat režiséru Billymu 
Wilderovi, který po celou dobu drží 
tempo v jediném rytmu, humorné 
prvky kombinuje s těmi romantický-
mi velmi střídmě a celkový feeling 
filmu je pak díky perfektně vybra-
ným exteriérům, skvěle padnoucím 
kostýmům a v neposlední řadě práci 
s kamerou, střihem či světlem, nad-
časovou záležitostí, pro kterou stačí 
nebýt cynickým odpůrcem „všeho 
starého“. Ono to závěrečné „Nikdo 
není dokonalý!“ má v sobě něco víc 
než jenom skvělou hlášku z pera scé-
náristů, kteří při vymýšlení „originál-
nějšího“ konce vykouřili tuny cigaret 
a vypili litry whiskey. 
Isherwood - www.csfd.cz

Kmotr (2D)
středa 6. 1. 19.30 
hod.  
Godfather, The / USA 1972 / 
170 min. / na průkazku FK 40 
Kč, 80 Kč
Režie: FRANCIS FORD COPPO-
LA / Hrají: Marlon Brando, Al 
Pacino, Diane Keaton, Robert 
Duvall, Richard S. Castellano, 
James Caan, Sterling Hayden, 
Talia Shire, John Marley, 
Richard Conte, Gianni Rus-
so, Abe Vigoda, John Cazale, 
Richard Bright, Alex Rocco, 
Franco Citti, Joe Spinell, Sofia 
Coppola ad. 
Mistrovské epické dílo 
Francise Forda Coppoly 
s Marlonem Brandem 
v hlavní roli patriarchy 
mafiánské rodiny Corle-
onů líčí portrét vzestupu 
sicilské rodiny v Ameri-
ce. Její cestu na pokraj 
ztráty moci a předává-
ní tradic z otce na syna. 
Příběh je rozdělen na 
rodinný život a odpor-
ný svět zločinu, do kte-
rého je rodina zaplete-
na. Gangsterské drama 
Kmotr, natočené podle 
stejnojmenného best-
selleru Maria Puza, pat-
ří mezi přelomová díla 
tzv. Nového Hollywo-
odu, a to jak komerčně, 
tak umělecky. Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleo-
nů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se 
odehrává v letech 1945-55 a zaznamenává prudký rozmach 
organizovaného zločinu po skončení druhé světové války. V 
epických, rozmáchlých obrazech před divákem ožívají osu-
dy italoamerické rodiny, jež svůj blahobyt založila na hazardu, 
prostituci, vydírání a zastrašování. Tehdy mladý režisér Francis 
Ford Coppola, který byl poněkud překvapivě pověřen společ-
ností Paramount realizací jednoho z jejích stěžejních projektů 
(své nepochybně sehrálo i jeho italoamerické zázemí), musel 
redukovat některé motivy rozsáhlé předlohy, ovšem podaři-
lo se mu věrně zachovat jejího ducha - přesný popis fungo-
vání zločinecké organizace, zachycení její hierarchie, začlenění 
do tehdejšího společenského vývoje i často kritizované zdů-
razňování rodinné soudržnosti. Pevnou dramatickou stavbu 
scénáře (na němž Coppola spolupracoval s autorem předlo-
hy) podpořilo i režijní ztvárnění, jež čerpalo především z klasic-
kých vypravěčských praktik hollywoodských děl 30. let (např. 
Jih proti Severu), okořeněných soudobým příklonem k rea-
lismu, zejména v zobrazování násilí a sexu.  Pro úspěch filmu, 
který se stal diváckým hitem nejen ve Spojených státech, ale i 
ve zbytku světa (kromě např. tehdejšího Československa, kde 
se kvůli údajné glorifikaci zločinu a násilí nesměl promítat, ač 
Puzova kniha v českém překladu vyšla), bylo klíčové herecké 
obsazení hlavních úloh dona Vita Corleona a jeho nejmladší-
ho syna Michaela. Vedení Paramountu nesouhlasilo s Marlo-
nem Brandem, na němž mu vedle jeho dobře známé pověsti 

„obtížného a nespolehlivého herce, jehož poslední filmy byly 
propadáky“, vadilo hlavně to, že je na roli mafiánského patri-
archy příliš mladý (v době příprav filmu mu bylo 47 let), a ješ-
tě větší odpor dávalo najevo vůči Al Pacinovi, jenž se jim zdál 
málo známý, příliš obyčejný a především malý. Coppola s obě-
ma herci natočil testy, jež nakonec šéfy Paramountu přesvěd-
čily. Se stejnou pečlivostí režisér obsadil i další role, nejstarší-
ho Corleonova syna, prchlivého Sonnyho (James Caan), jeho 
slabošského bratra Freda (John Cazale) a conseglieriho Toma 
Hagena (Robert Duvall).  Snímek získal tři Oscary - za nejlepší film, scé-
nář podle předlohy a mužský herecký výkon v hlavní roli (Marlon Brando, 
který svou cenu odmítl převzít). Unikátní nová restaurovaná verze filmu 
bude odehrána v nově pořízeném digitálním systému 2D. 

Tenhle film sice nevyniká tím, co si 
asi člověk pod klasickou gangsterkou 
představí - dlouhými a krvavými pře-
střelkami, ale naopak nám servíruje 
úžasnou ságu jedné mafiánské rodi-
ny prostřednictvím velkého kápa 
Dona Corleoneho (úžasný sípající 
Marlon Brando) a jeho syna Michaela 
(geniální Al Pacino), který zpočatku 
jako jediný z rodiny neměl s mafií a 
ilegální činností nic společného, ale 
okolnosti, příležitost a nejspíš i geny 
dokázaly změnit leccos. Samozřejmě 
že na pár kulek do hlavy (a nejen do 
ní dojde), ale tím hlavním jsou zde 
proměny a vývoj postav, úkoly, které 
chtějí nebo musí plnit, intriky mezi 
přistěhovaleckými rodinami atd. 
Kromě famózních hereckých výkonů 
je nepřehlédnutelná perfektní režie, 
díky které téměř tříhodinový film 
uteče jakoby nic a také nepřeslech-
nutelně krásná hudba Nina Roty. U 
mě jde opravdu při vší úctě k Marti-
nu Scorsesemu o nejlepší mafiánský 
film, jaký jsem kdy viděla a zřejmě i 
uvidím, tohle už se dneska netočí..
Galadriel - www.csfd.cz

Ve čtyřicátých letech vznikly v Ame-
rice opravdové klenoty, a tenhle film 
rozhodně patří mezi ně. Doba, kdy 
se točily filmy hlavně kvůli skvělým 
lidským příběhům a „boxoffice“ byl 
až na druhém místě. Tehdy moh-
li vzniknout filmy jako je tenhle 

- filmy které pohladí na duši a které 
(pokud nemáte srdce z kamene) jsou 
schopny vyvolat ty nejsilnější emoce. 
Nezapomenutelný snímek !.
golfista - www.csfd.cz

Opilá stárnoucí herecká hvězda 
zastavila na jeden den natáčení 
filmu a producent nařídil obsadit 
ještě jednou její roli – neznámým a 
tedy levným hercem – s tím, že se 
jeho záběry použijí v případě, že to 
problémová star nedokáže dotočit. Z 
téhle nezvyklé situace se zrodí řada 
absurdních i humorných situací. Čím 
víc toho víte o vzniku filmů, tím víc 
se budete bavit..
Slarque - www.csfd.cz

Limonádový Joe 
aneb Koňská opera
čtvrtek 14. 1. 
16.00 hod.  
Československo 1964 / 99 
min. / na průkazku zdarma, 
50 Kč
Režie: OLDŘICH LIPSKÝ / 
Hrají:  Karel Fiala, Rudolf 
Deyl ml., Miloš Kopecký, 
Květa Fialová, Olga Schobe-
rová, Bohuš Záhorský, Josef 
Hlinomaz, Karel Effa, Wal-
demar Matuška, Eman Fia-
la, Jiří Lír, Vladimír Menšík, 
Jiří Steimar, Jaroslav Štercl, 
Oldřich Lukeš, Alois Dvorský, 
Miloš Nedbal, Juraj Herz, Jiří 
Jelínek, Jiří Schulz, Jaroslav 
Mareš, Antonín Šůra, Viktor 
Očásek, Rudolf Cortés, Sta-
nislav Litera, Rudolf Princ, 
Jan Pohan, Miloš Vavruška, 
Vlastimil Bedrna ad.
Jedna z nejslavnějších 
a nejoblíbenějších čes-
kých filmových kome-
dií, kde správní muži 
pijí pouze kolalokovu 
lihuprostou limonádu a zákon má podobu pistolníka, vyba-
veného přesnou muškou, zářivým úsměvem a lahodným 
tenorem. V Trigger Whisky Saloonu, který stojí v malém 
městečku Stetson City kdesi na Divokém západě, se strh-
ne rvačka. Majitel podniku Doug Badman uklidní rozvášně-
né pistolníky vystoupením „famósní arizonské pěnice“ Tor-
nado Lou, která zazpívá píseň o šampiónu svého srdce. Ve 
chvíli, kdy se pistolník Grimpo chystá vypít svého oblíbe-
ného „supercloumáka“, objeví se v saloonu pan Goodman 
s dcerou Winnifred, kteří se snaží pomocí letáků a písně 
odvrátit pistolníky od pití alkoholických nápojů. Jedinou 
odpovědí jim jsou urážky. Tu se však v saloonu objeví slič-
ný kovboj v bělostném oděvu a poručí si sklenici kolaloko-
vy limonády. Potom hravě donutí Grimpa, aby se omluvil 
půvabné Winifred a než odjede, stačí ještě zlikvidovat ban-
du bankovních lupičů a probudit v srdcích Winnifred i Tor-
nado Lou hlubokou lásku. Zanedlouho se Trigger Whisky 
Saloon ocitne na pokraji bankrotu, protože pistolníci popí-
její kolalokovu limonádu v sousedství, kde pan Goodman 
otevřel nealkoholický bar. Jenže na scéně se objeví Bad-
manův bratr Horác, padouch známý pod jménem Hogo-
fogo. Ten přetáhne pistolníky zpět k whisky a zmocní se 
Winnifred. Limonádový Joe vše vidí díky zrcadlení vzduchu, 
tzv. Fata Morganě, a dívku zachrání. Vyzná jí lásku a pak se 
vydá zachránit podnik jejího otce před zánikem. Hravě si 
poradí s pistolníky, ale podlehne zákeřné léčce, kdy je mu 
ve sklenici kolalokovy limonády podstrčena lihovina. Kdo 
se však posupně směje, směje se předčasně, protože ani 
takové drobnosti, jako je dvojitý průstřel srdce, nemohou 
bělostného hrdinu rozházet. Snímek vyhrál v roce 1964 cenu Sil-
ver Seashell (Stříbrná lastura) na filmovém festivalu v San Sebastian. 
(Uvádíme k příležitosti hereckého působení paní Květy Fialové ve Slo-
váckém divadle Uh.Hradiště.)

Nepřekonatelná parodie, která ilu-
struje fakt toho, že nejlepší westerny 
nevznikají v USA, nýbrž v Evropě. 
Bezchybně a novátorsky výtvarně 
pojatý film, ve kterém se barevné 
odstíny střídají jako na obálkách 
prvorepublikových rodokapsů nebo 
na amerických reklamních plakátech. 
Asi poprvé a naposled se westernu 
objevilo i pražské panorama, i když 
zatím jenom v FATAMORGANA VALLEY. 
Stavby jsou promyšleny do nejmenší-
ho detailu, včetně hrobu unknowna 
mana. Mnohé písničky se staly a asi 
i navždy zůstanou evergreeny. O 
ďábelském hereckém výkonu Miloše 
Kopeckého netřeba mluvit. 
Pohrobek - www.csfd.cz


