
podařilo ze zpívajících Chipmunků Alvina, Simona a Teodora 
udělat filmovou senzaci, a to i přesto, že toto nekontrolovatel-
né trio zdevastovalo svému kamarádovi Daveovi dům, ohrozi-
lo kariéru a převrátilo život vzhůru nohama. Než jste stihli říct 

“Alvinnnnneee!!!”, začalo se mluvit o dalším pokračování filmu.  
Tentokrát Alvin, Simon a Teodor potkají nové kamarády, vlast-
ně kamarádky, ze kterých se možná stane i něco víc – můžete 
se těšit na dívčí trio Chipettky. Všichni zpívají! Všichni tančí! 
Všichni křičí Alvin! 

Sherlock Holmes 
Velká Británie, USA, Austrálie 2009 / 139 min. / 80 Kč  
Režie: GUY RITCHIE / Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Mark Strong, 
Rachel McAdams, Kelly Reilly, William Hope, Eddie Marsan ad.
Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira 
Arthura Conana Doyla „Sherlock Holmes“ přináší Holme-
sovi a jeho věrnému partnerovi Watsonovi poslední výzvu. 
Ukáže se, že Holmesovi bojové schopnosti jsou stejně tak 
smrtící jako jeho pověstný intelekt. Obojího bude zapotře-
bí při odhalování smrtelného spiknutí, které by mohlo zni-
čit celou zemi. Akční a dobrodužný film “Sherlock Holmes” 
natočil známý režisér Guy Ritchie pro společnost Warner 
Bros. Pictures a Village Roadshow Pictures. Robert Downey 
Jr. ztvárnil legendárního detektiva a Jude Law září v roli 
Holmesova věrného kolegy Watsona, doktora a válečného 
veterána, který je impozantím spojencem Sherlocka Hol-
mese. Rachel McAdams uvidíme v roli Irene Adler, jediné 
ženy, která získala převahu nad Holmesem a která s detek-
tivem udržuje bouřlivý vztah. Mark Strong ztvárnil roli Hol-
mesova nového tajemného protivníka, Blackwooda a Kelly 
Reilly hraje Mary, po níž touží Watson.

Vyfič!
Whip It / USA 2009 / 111 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 
Režie: DREW BARRYMORE / Hrají: Ellen Page, Kristen Wiig, Drew Bar-
rymore, Juliette Lewis, Zoe Bell, Ari Graynor, Alia Shawkat, Marcia Gay 
Harden, Daniel Stern, Jimmy Fallon, Andrew Wilson ad.
Bliss má ráda rock a její život v americkém maloměstě kdesi 
v Texasu stojí za dvě věci. Matka jí nutí do příšerných sou-
těží krásy, na nichž si načančané slečinky nepřejí nic než 
světový mír, uhihňaný spolužačky jsou na pěst a brigáda 
servírky taky není nic moc. Jednou však s kámoškou narazí 
v sousedním městě na drsný závody na kolečkových brus-
lích a její život se rozjede na plný obrátky… Film o holce, 
která na lokální soutěž krásy neváhá přijít s modrým pře-
livem, natočila slavná Drew Barrymore (Charlieho andílci) 
a ve filmu si i zahrála jednu ze závodnic. Hlavní postavu 
Bliss hraje talentovaná nastupující hvězda Ellen Page. Ta se 
objevila například v trojce X-Men, ale proslavila se přede-
vším svou rolí ve skvělé komedii Juno, za níž byla dokonce 
nominovaná na Oscara. 
  

Kancelář
kino Hvězda 

 Náměstí Míru 951 
686 01 Uherské Hradiště

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

Pokladna
Otevřena denně 30 minut 

 před začátkem 
 prvního představení.  

Informace 
 a rezervace vstupenek: 

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

16.–31. ledna 
leden 2

Hvězda digitální!
Tak a je to tady. Po ceý prosinec jsme 

bourali, upravovali, vylaďovali a 
následně v lednu i zkoušeli a zabíhali, 

takže nyní si dovolujeme veřejnost 
pozvat na slavnostní zahájení nově 

digitalizovaného kina Hvězda, které bude 
přinášet nové atraktivní zážitky. Pro-

to si z našeho programu vyberte a 
určitě přijďte. Program je sice dárkově za 

minimum peněz, ale vězte, že ve všech pří-
padech je nutné dodržet organizační pokyny 

- sledujte tedy prosím informace na webo-
vých stránkách a v médiích. 

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

Uh.Hradiště, Státnímu fondu ČR pro pod-
poru a rozvoj české kinematografie, spo-

lečnosti AV Media a firmě Zevos a také 
všem pracovníkům Městských kin.

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

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 spletitý 
řetězec podobných otázek a nabízí celou škálu často proti-
chůdných odpovědí. Středobod příběhu tvoří postava reno-
movaného psychiatra, morální autority, který má u příležitosti 
výročí založení republiky získat významné státní ocenění. Prá-
vě připravovaný slavnostní akt se stane katalyzátorem udá-
lostí, které na povrch vyplaví hříchy minulosti, 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 záplet-
kou. Zachycuje krásnou dívku jménem Tiana, žabího prince, 
který zoufale touží stát se opět člověkem a osudný polibek, 
který oba dovede do veselého dobrodružství 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 trpí zvláštní genovou poruchou - chronic-
kou dislokací v čase. Může nedobrovolně cestovat časem 

- ve stresujících situacích najednou prostě zmizí a objeví 
se úplně nahý v minulosti nebo budoucnosti, obvykle na 
místech nebo u osob, které jsou nebo byly v jeho životě 
důležité. Z jeho úhlu pohledu poprvé potkal svoji ženu 
Claire, když mu bylo 28 a jí 20. Při jejich prvním setkání mu 
Claire tvrdí, že ho zná celý její život, ale on si nemůže vzpo-
menout, že by ji někdy předtím viděl. Až když mu je 40 a už 
je dávno s Claire ženatý, cestuje časem do Claiřina dětsví a 
setká se s ní, když jí bylo 6 let...

Stínu neutečeš 
ČR 2009 / 106 min. / přístupný / ŠÚ / 85 Kč
Režie: LENKA KNY / Hrají: Jaroslava Adamová, Pavel Landovský, Helena 
Dvořáková, František Němec, Anna Polívková, Alois Švehlík ad.
Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto v minulosti. 

Řehoř si žije spokojeně. Jeho žena Evženie ne. Po 60 letech 
manželství přichází osmdesátiletá Evženie za svou vnučkou 

– právničkou Katkou se žádostí, aby jí pomohla rozvést s pět-
aosmdesátiletým manželem Řehořem. Katka je šokována 
babiččiným rozhodnutím i její tvrdostí a neústupností. Co 
se musel se o stát ve vztahu prarodičů, že to ani celá deseti-
letí nezahladila? Katka nechce rozbít svou milovanou rodinu 
a pokusí se rozluštit babiččin důvod. Odkryje dramatickou 
minulost vlastní rodiny, ale tajemství prarodičů pro ni zůsta-
ne neodhaleno. Babička riskuje ztrátu vnučky a pravdu jí zata-
jí, tíhu dávné viny nechce přenést na další generaci. Sama se 
pokusí s minulostí vyrovnat a smířit. A Řehoř? Ochrání ho Kat-
ka? Celovečerní debut Lenky Kny přivedl před kameru dvě herecké legendy 
českého divadla a filmu – Jaroslavu Adamovou a Pavla Landovského. 

Planeta 51      
Planet  51 / Velká Británie, Španělsko 2009 / 91 min. / přístupný / 
dabing / 70 Kč   Režie: JORGE BLANCO, MARCOS MARTÍNEZ, JAVIER ABAD 
/ Hrají: Dwayne Johnson, Jessica Biel, Justin Long, Seann Scott ad.
Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem v útul-
ných domcích na předměstí, vychovávají děti, venčí psí-
ky… Poklidnou idylku ruší jen strach z mimozemské invaze. 
Jejich obavy se jednoho dne naplní... Astronaut NASA, kapi-
tán Charles „Chuck“ Baker, přistane s vesmírnou lodí spous-
ty světelných let od domova. Domnívá se, že nadešel velký 
okamžik a on objevil neosídlenou planetu. Ovšem krátce 
na to zjistí, že tu rozhodně není první, natož sám. Přistál 
uprostřed zahrady zrovna v době, kdy si rodina zelených 
starousedlíků užívá grilovací párty... Cestou naráží na další 
a další potvůrky, které jsou při setkání se zvláštní cizí bytostí 
vyděšené stejně jako on. Celá Planeta 51 je v pohotovosti, 
paranoidní generál se svou armádou vydává rozkaz chytit 
a zneškodnit nevítaného „mimozemšťana“. Chuck se ukryje 
v planetáriu, ve kterém pracuje jako brigádník šestnáctiletý 
domorodý „zelenáč“ Tléma. Chuck se s Tlémovou pomocí 
musí dostat k raketě dřív, než odletí zpět na Zemi bez něj...

Prorok      
Prophète, Un / Francie, Itálie 2009 / 150 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ 
/ 70 Kč   
Režie: JACQUES AUDIARD / Hrají: Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel 
Bencherif ad.
Malik El Djebena, odsouzený k šesti letům vězení, neumí 
číst ani psát. Do věznice přichází úplně sám a působí mlad-
ším a křehčím dojmem než ostatní trestanci. Je mu 19 let. 
Šéf korsického gangu, který vládne i vězení, si ho okamžitě 
vezme na paškál a pověří ho několika „úkoly“, díky kterým 
se Malik nejen zocelí, ale zároveň si začne získávat šéfovu 
důvěru. Ale Malik je odvážný a učenlivý, a tak si tajně začne 
spřádat vlastní plány… Snímek získal na MFF v Cannes 2009 Cenu 
poroty a byl nominován na Zlatou palmu. Úspěšný byl také na MFF v 
Londýně, kde získal vloni cenu za nejlepší film.

2012
USA, Kanada 2009 / 158 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč 
Režie: ROLAND EMMERICH / Hrají: John Cusack, Amanda Peet, Woody 
Harrelson, Thandie Newton, Chiwetel Ejiofor, Oliver Platt ad.
Mayský kalendář by měl dosáhnout konce svého třináctého 
cyklu 21. prosince 2012 a po tomto datu už podle nejmou-
dřejších mužů této dávné civilizace není nic. To samozřejmě 
vybízí k otázce: pokud kalendář nepokračuje, co se pak bude 
dít? Když před mnoha staletími po sobě Mayové zanecha-
li svůj kalendář s jasným koncovým datem, popsali také, co 
bude následovat. Do dnešních dní stejnou věc objevili ast-
rologové, numerologové odhalili vzory, které ji předpovídají, 
geologové míní, že už k ní dávno mělo dojít, a dokonce ani 
vládní vědci nejsou schopni zamlčet katastrofu biblických roz-
měrů, která na naši planetu čeká v roce 2012...  

Alvin a Chipmunkové 2 
Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel / Režie: BETTY THOMAS / Hra-
jí: Anna Faris, Justin Long, Zachary Levi, Jesse McCartney, Matthew Gray 
Gubler, Wendie Malick, Bridgit Mendler, Kathryn Joosten ad.
V roce 2007 vstoupil do kin formou celovečerního filmu 
komiksový fenomén mnoha generací Alvin a Chipmunkové. V 
okurkové sezóně se hudebnímu skladateli Daveovi Sevillemu 

Naše tipy 
Kawasakiho růže
čtvrtek 14. 1. -  středa  20. 1. 
Drama Jana Hřebejka podle Cenou Sazky oceněného 
scénáře Petra Jarchovského vytváří spletitý řetězec otá-
zek a nabízí celou škálu často protichůdných odpovědí. 

Harold a Maude 
čtvrtek 21. 1. 17.30, pátek 22. 1. 20.00 hod. 
Režisér Hal Ashby natočil mírně vykonstruovanou, pře-
sto však neuvěřitelně vtipnou, inteligentní a silnou 
černou komedii, která přináší pohled na lásku, smrt a 
měšťáctví. 

Sherlock Holmes 
čtvrtek 28. 1.  - neděle 31.1.   
Nové dynamické zpracování přináší Holmesovi a jeho 
věrnému partnerovi Watsonovi poslední výzvu. Ukáže 
se, že Holmesovi bojové schopnosti jsou stejně tak smr-
tící jako jeho pověstný intelekt.

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 - zábavná hra s papírem, nůžkami, lepidlem, ... 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

18. po 16.00 Princezna a žabák – USA 2009 / 91 min. / dabing / přístupný / 75 Kč

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

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

19. út 16:00 Princezna a žabák – USA 2009 / 91 min. / dabing / přístupný / 75 Kč

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

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

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

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

21. čt 15.30 Planeta 51– Velká Británie, Španělsko 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / 70 Kč 

17.30 Harold a Maude + zahájení P 100/2010 s delegací – USA 1971 / 91 min. / 60, 70 Kč (na průkazku ZF 30 Kč) ZF

20.00 Stínu neutečeš – ČR 2009 / 106 min. / přístupný / ŠÚ / 85 Kč

22. pá 16.00 Planeta 51– Velká Británie, Španělsko 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / 70 Kč 

10 17.45 Stínu neutečeš – ČR 2009 / 106 min. / přístupný / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Harold a Maude – USA 1971 / 91 min. / 60, 70 Kč ART

23. so 16.00 Planeta 51– Velká Británie, Španělsko 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / 70 Kč 

17.45 Stínu neutečeš – ČR 2009 / 106 min. / přístupný / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Prorok – Francie, Itálie 2009 / 150 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

24. ne 14.30 Papírové dalekohledy - výtvarná dílna pro děti Malovásek

15.30 Planeta 51– Velká Británie, Španělsko 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / 60, 70 Kč Bijásek

17.30 Prorok – Francie, Itálie 2009 / 150 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Stínu neutečeš – ČR 2009 / 106 min. / přístupný / ŠÚ / 85 Kč

25. po 17.00 Planeta 51– Velká Británie, Španělsko 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / 70 Kč

19.00 Prorok – Francie, Itálie 2009 / 150 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

18.00 Planeta 51 – Velká Británie, Španělsko 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / 70 Kč

26. út 16.30 Herkules 3D – USA 2009 / 92 min. / přístupný / dabing / 80 Kč

18.15 2012 – USA, Kanada 2009 / 158 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč 

27. st 15.30 Planeta 51 – Velká Británie, Španělsko 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / 60, 70 Kč Bijásek

17.15 2012 – USA, Kanada 2009 / 158 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

20.00 Zahraj to znovu, Same – USA 1972 / 86 min. / 60, 70 Kč ART

28. čt 16.00 Zahraj to znovu, Same – USA 1972 / 86 min. / na průkazku zdarma, 70 Kč ZF

17.45 Alvin a Chipmunkové 2 – USA 2009 / 88 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

20.00 Sherlock Holmes – Velká Británie, USA, Austrálie 2009 / 139 min. / 80 Kč

29. pá 14.30 Malovásek 2009/2010 – 29. 1. - 28.2. / kino Hvězda (sál a schody kina) Výstava

14.30 Doba ledová: Úsvit dinosaurů 3D – USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing / zdarma! 

17.00 slavnostní zahájení digitálního kina Hvězda 
Cesta na měsíc 3D – Belgie 2007 / 84 min. / přístupný / dabing / zdarma! 

19.30 Velké podmořské dobrodružství – V.Británie 2009 / 85 min. / přístupný / dabing / zdarma! 

30. so 16.00 Alvin a Chipmunkové 2 – USA 2009 / 88 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

18.00 Vyfič – USA 2009 / 111 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 
20.00 Sherlock Holmes – Velká Británie, USA, Austrálie 2009 / 139 min. / 80 Kč

31. ne 14.30 Malování barvami - výtvarná dílna pro děti Malovásek

15.30 Alvin a Chipmunkové 2 – USA 2009 / 88 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč Bijásek

17.30 Vyfič – USA 2009 / 111 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Sherlock Holmes – Velká Británie, USA, Austrálie 2009 / 139 min. / 80 Kč

Za vysvědčení
 do kina !

Doba ledová 3:  
Úsvit dinosaurů 
USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing / samé - zadara, 
vyznamenání - 20 Kč, ostatní za 40Kč 
Režie: CARLOS SALDANHA / Hrají: John Leguizamo, Queen Latifah, 
Ray Romano, Chris Wedge ad. 
Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby 
zažili další neuvěřitelné dobrodružství, tentokrát v pří-
běhu nazvaném Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů. Nová 

“doba ledová” zavede hlavní hrdiny i diváky do ohrom-
ného podzemního světa dinosaurů. Je to barevná kra-
jina plná bujné vegetace, která je ostrým protipólem 
mrazivého prostředí z prvních dvou “dob ledových”. Je 
to země nebezpečí, ohromných tvorů, rostlin pojídají-
cích mamuty, země plná tajemných míst...

Filmové premiéry a novinky

Program slavnostního zahájení pro-

vozu digitálního kina v Uh. Hradišti:

pátek 29. 1. 2010 

14.30 Doba ledová 3: 
Úsvit dinosaurů 3D

17.00 Cesta na měsíc 3D

19.30 Velké podmořské 
dobrodružství 3D

Pozor! Představení se konají zdarma do 

naplnění kapacity sálu. 



Jak se zkouší divadlo 
s Květou Fialovou

„Budeme projíždět třetí obraz, prosím, aby se na jeviště při-
pravila paní Fialová a Jožka Kubáník,“ rozléhá se po herec-
kých šatnách Slováckého divadla hlas inspicientky. Vzá-
pětí na scénu přichází legenda Květa Fialová a rozehrává 
herecký koncert. Tak vypadá jedna ze zkoušek inscenace 
hry Harold a Maude, kterou připravuje tým režiséra Igo-
ra Stránského. 16. ledna bude mít premiéru, jako jedna z 
doprovodných akcí je připravena filmová projekce slavné-
ho stejnojmenného filmu v kině Hvězda ve čtvrtek 21. led-
na v 17.30 hodin.

Jak vypadalo zkoušení s českou hereckou legendou? „Tato 
scéna je vlastně první okamžik, kdy se paní Květa zjeví před 
diváky, chtělo by to originální nástup,“ přemýšlí nahlas 
režisér a herečka rovnou přichází s nápadem. „Polezu po 
čtyřech,“ navrhuje a hned se vrhá na kolena s takovou ver-
vou a rychlostí, že ji nikdo nestačí zachytit. „Prosím tě, Květo, 
dávej trochu pozor, je ti už osmdesát,“ snaží se krotit kole-
gyni její herecký partner Josef Kubáník, ale nepochodí. „No 
a co? To mám jako sedět a nehýbat se?“ odpovídá mu. Vzá-
pětí divoce hvízdá na píšťalku, předvádí jogínské cviky, stří-
lí prakem a leze na strom. Jakmile skončí, poprosí kolegu. 

„Mohl bys mi, miláčku, prosím přinést sklenici vody? Nějak 
mi vyschlo v krku,“ žádá po nekonečné smršti energie a 
fantastických hereckých etudách Květa Fialová. Napije se a 
vyzývá všechny. „Budeme pokračovat, ano?“

Pro divadelníky je setkání s hereckou legendou velká škola. 
„Květa zná dokonale všechny texty, denně si je opakuje a i 
když přijdeme divadla a já bych si rád odpočinul, jí to nedá 
a chce si je znovu a znovu říkat. Mám se od ní co učit,“ vyse-
kává slavné kolegyni poklonu Josef Kubáník, jehož si Květa 
Fialová pro postavu Harolda sama vybrala. „Jednou mi při-
šla od Květy sms s dotazem, jestli bych si s ní chtěl zahrát 
divadlo. Zaskočilo mě to. A pak přišel strach, jestli s jednou 
z největších hereckých osobností udržím krok,“ říká Josef 
Kubáník. (Hlavní herečtí představitelé aktuální hradišťské divadelní 
verze Harolda a Mauda, Josef Kubáník a Květa Fialová, uvedou premié-
ru Projektu 100 - 2010 ve čtvrtek 21.1. od 17.30.) 

V první polovině 
února  

připravujeme

Filmové premiéry
1. 2. – 5. 2.  Arthur a Maltazardova pomsta
Francie 2009 / Režie: Luc Besson
1. 2. – 7. 2.  Avatar 3D
USA, V. Británie 2009 / Režie: James Cameron
4. 2. – 10. 2.  Morganovi
USA 2009 / Režie: Marc Lawrence
11. 2. – 14. 2.  Trable v ráji                  
USA  2009 / Režie: Peter Billingsley
11. 2. – 17. 2.  Imaginarium dr. Parnasse
 Francie, Kanada, USA 2009 / Režie: Terry Gilliam
úterý 16. 2. 17.30 hod.  Rozervaná objetí
 Španělsko 2009 / Režie: Pedro Almodóvar

ARTkino                                                                          
středa 3. 2. 20.30 hod.  Fish Tank 

V. Británie, Nizozemsko 2009 / Režie: Andrea Arnold 
úterý 9. 2. 20.00 hod.  Muž z Londýna                    

Maďarsko, Německo, Francie 2007 / Režie: Béla Tarr, 
Ágnes Hranitzky

středa 10. 2. 20.00 hod.  Hluboký spánek                     
USA 1946 / Režie: Howard Hawks

pondělí 15. 2. 20.00 hod.  Rozervaná objetí
 Španělsko 2009 / Režie: Pedro Almodóvar
úterý 16. 2. 20.00 hod.  Imaginarium dr. Parnasse
    Francie, Kanada, USA 2009 / Režie: Terry Gilliam

Zlatý fond
čtvrtek 11. 2. 16.00 hod.  Hluboký spánek                    

USA 1946 / Režie: Howard Hawks

Bijásek
středa 3. 2. 15.30 hod.  Arthur a Maltazardova pomsta
 Francie 2009 / Režie: Luc Besson
neděle 7. 2. 15.30, středa 10. 2. 15.30 hod.  Mikulášovy 

patálie                
 Francie 2009 / Režie: Laurent Tirard
neděle 14. 2. 15.30, středa 17. 2. 15.30 hod. Krtkova 

dobrodružství
 Československo 1963 / Režie: Zdeněk Miller

 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!

Hal Ashby
* 2. 9. 1929, Ogden, USA
† 27. 12.1988, Malibu, USA

Hal Ashby se ještě jako 
teenager oženil, ale na 
sklonku 40. let opustil 
ženu i dceru a vydal se 
do Los Angeles. Uchytil 
se u filmu, když dostal 
práci v rozmnožovně 
studia Universal. Vyučil 
se střihačem a v polovi-
ně 60. let se osamostat-
nil. Stal se spolupra-
covníkem režiséra Nor-
mana Jewisona (Oscar 
za střih detektivního dramatu V žáru noci), který mu také 
umožnil přechod k režii. Jeho tvorba, jakkoli v námětech 
rozmanitá, se soustřeďuje vesměs na prosté lidské osudy, 
vykreslené s důrazem na hereckou akci. Ashby dokázal 
pečlivě evokovat potřebnou atmosféru a často své postavy 
stavěl do černohumorných situací. Ve většině svých děl se v 
epizodkách objevil také před kamerou. Během svého živo-
ta se nedočkal zaslouženého uznání, ač např. čtyři z jeho 
filmů byly přijaty do soutěže prestižního festivalu v Can-
nes (Poslední eskorta, Cesta ke slávě, Návrat domů, Byl jsem při tom). 
Jedinkrát byl nominován na Oscara za režii (Návrat domů). 
Celý život kouřil marihuanu, holdoval tvrdému alkoholu a 
odmítal konformitu. Posedlost prací a věčná honba za tvůr-
čí dokonalostí ho stály pět nevydařených manželství.

Herbert Ross
* 13. 5. 1927, New York, USA
† 9. 10. 2001, New York, USA

Vyrůstal sice na Floridě, ale ještě před dokončením střed-
ní školy odjel zpět do 
rodného New Yorku. Stu-
doval herectví a tanec 
a začínal jako sborista v 
broadwayských muziká-
lech, ale v taneční kariéře 
mu zabránila příliš statná 
postava. Na počátku 50. 
let úspěšně přesedlal na 
choreografii, jíž se zabý-
val i v televizi a posléze 
ve filmu (mj. Meet Me in St. 
Louis/Sejdeme se v St. Louis, 
1959, Pan doktor a jeho zvířátka/ Dr. Dolittle, 1967, Funny Girl, 1968). 
V televizi se začal věnovat i režii a vedle hudebních sním-
ků si posléze osvojil i jiné žánry. Přesto jeho nejoceňovaněj-
ším dílem zůstává taneční drama Nový začátek (nominace na 
Oscara za režii a film, Cena losangeleských filmových kriti-
ků a Zlatý glóbus za režii).

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Hořící sirotčinec?   To, co se stalo při uvedení snímku do kin, 
bylo pravděpodobně nevyhnutelné. Studiová mašinérie, 
která nechala režiséra během natáčení víceméně na poko-
ji, se dala do práce okamžitě po jeho dokončení. První (a 
asi největší) chybou bylo rozhodnutí uvést film těsně před 
Vánoci, v době, kdy tradiční hodnoty vyznávají i ti, kteří si 
na ně po celý rok nevzpomenou. Další hřebíček do rak-
ve zatloukla konzervativní reklamní kampaň a dílo zkázy 
dokonali filmoví kritici, kteří neměli pro nekonvenční pří-
běh dvou outsiderů či jeho poselství nejmenší pochopení. 
Snímek během pár týdnů zmizel z kin, ale naštěstí prokázal 
v dalších letech obdivuhodnou odolnost. Našel příznivce 
zejména mezi univerzitní mládeží, což Paramount přimě-
lo k jeho novému nasazení do kin (v letech 1974 a 1978). 
Zasloužený druhý život však Harold a Maude získal až po 
uvedeních v televizi a na videu. Dnes patří mezi kultovní 
díla, objevovaná každou novou generací filmových nad-
šenců.
Michael Málek

Prorok    
pondělí 25. 1. 
19.00 hod. 
Prophète, Un / Francie, Itálie 
2009 / 150 min. / od 15 let / 
titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
Režie: JACQUES AUDIARD 
/ Hrají: Tahar Rahim, Niels 
Arestrup, Adel Bencherif ad.
Malik El Djebena, odsou-
zený k šesti letům vězení, 
neumí číst ani psát. Do 
věznice přichází úplně 
sám a působí mladším 
a křehčím dojmem než 
ostatní trestanci. Je mu 
19 let. Šéf korsického gangu, který vládne i vězení, si ho okamži-
tě vezme na paškál a pověří ho několika „úkoly“, díky kterým se 
Malik nejen zocelí, ale zároveň si začne získávat šéfovu důvěru. 
Ale Malik je odvážný a učenlivý, a tak si tajně začne spřádat vlast-
ní plány… Snímek získal na MFF v Cannes 2009 Cenu poroty a byl nominován 
na Zlatou palmu. Úspěšný byl také na MFF v Londýně, kde získal vloni cenu za 
nejlepší film.

Zahraj to znovu, Same     
středa 27. 1. 
20.00 hod.
Play It Again, Sam / USA 
1972 / 86 min. / 60, 70 Kč
Režie: HERBERT ROSS / Hra-
jí: Woody Allen, Diane Kea-
ton, Tony Roberts ad. 
Allan Felix se nachází 
v nepříjemné životní 
situaci. Odešla od něj 
manželka a on se neú-
spěšně pokouší navá-
zat vztah s jinou ženou. 
Ani není divu, v přítom-
nosti žen se z něj stává 
roztěkaný nemotora, který nedá dohromady kloudnou 
větu. Do toho mu přichází na pomoc manželský pár - nej-
lepší přítel Dick a jeho zanedbávaná choť Linda. Vlastně je 
tu ještě někdo Humphrey Bogart z Casablancy - Felixova 
iluzorní postava, kterou si jakožto fanda toho filmu vytvořil, 
mu radí jak rázně vyřídit jeho problémy... 

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

Koncert

Projekt 100 - 2010: Nostalgie za černou a bílou
„Černobílé“ vidění světa bylo přirozenou součástí rozmachu současné civilizace po dobu více než sta let. Barva se stala 
příznakem přirozeného – nereprodukovaného – světa přírody. První daguerrotypy, syrové fotografie, němý i zvukový film, 
převratná televize. Černá a bílá v obrazu znamenaly vždy počátek, úsvit nového technologického stupně. Při zpětném 
pohledu nám ale vždy připomíná dobu nezvratně minulou, vzdálenou – nostalgie se vkrádá do vzpomínek, spojených s 
dokumenty doby, reprodukcemi minulosti. Černá a bílá se staly základem prudkého rozvoje filmové řeči, která je pro nás 
automatickou součástí audiovizuální kultury od blockbusterů po televizní zpravodajství. Samozřejmost filmového stylu, 
který nás obklopuje jako membrána obrazů, už se však nespojuje s původní monochromatičností – černobílé vidění je 
dnes v kinematografii spíše svébytným autorským postojem. Nikoliv retro-nostalgií, ale pokusem resuscitovat dobu, jed-
noduchou krásu, radost a hrdost spojenou s uvědomělým omezením zneužívaných barev. Letošní Projekt 100 je zaměřen 
na temné, potlačené obzory hlavních hrdinů. Černá a bílá, temná a světlá, inverze pohledu. Pomyslné jádro tvoří miniko-
lekce filmů noir, které zosobňují zmiňovaný ponor do existenciálních hlubin duše (Hluboký spánek, Muž z Londýna, Smlouva s 
vrahem). Hrdinové bez minulosti a budoucnosti jsou pak doplněni postavami plnými vzdoru (Fish Tank, Harold a Maude), vzdo-
ru proti konvencím, společenským zásadám i rodinným pořádkům. A pokud budete hledat černotu, temný otisk duše, u 
allenovské komedie Zahraj to znovu, Same nebo Jakubiskových Vtáčkov, sirot a bláznov, vzpomeňte si na Allenovy freudovské 
inspirace a temnotu doby vzniku československého opusu. 16. ročník Projektu 100 není černobílý, ale černý i bílý. Barvám 
imaginace zdar!

Pavel Bednařík, umělecký ředitel AČFK

Plastic People of 
the Universe
pátek 5. 2. 2010 20.30 hod. 
klub Mír / 150 (předprodej), 190 Kč
Skupina The Plastic People of the Universe (PPU) 
patřila mezi hlavní protagonisty československého 
hnutí undergroundu v letech 1968 až 1988 a inspi-
rovala vznik mnoha dalších undergroundových 
kapel. Tato avantgardní skupina se v 70. a 80. letech 
ocitala nedobrovolně v opozici proti komunistické-
mu režimu v Československu a vzhledem ke svému 
nekonformnímu vystupování často zažívala perze-
kuce a také věznění. Po roce 1989 kapela nevystu-
povala a členové se věnovali jiným projektům. V kla-
sické sestavě se Plastici sešli až v roce 1997 na přání 
Václav Havla u příležitosti dvacátého výročí Charty 
77. Na tento koncert navázalo několik koncertních 
turné v České republice i v zahraničí. Koncertování 
však nakonec přerušilo vážné onemocnění frontma-
na Milana Hlavsy. Na začátku roku 2001 Hlavsa ve 
věku 49 let nemoci podlehl. Po smrti Hlavsy vystou-
pili zbývající muzikanti na žádost Hlavsovy vdovy 
na oslavě Hlavsových nedožitých padesátých naro-
zenin. Po koncertě se kapela rozhodla nahrát album 
jeho dosud nevydaných skladeb (vyšlo jako Líně s 
tebou spím/Lazy love) a nakonec padlo rozhodnutí 
pokračovat v hraní. Současnou sestavu kapely tvo-
ří: Vratislav Brabenec (saxofony, zpěv), Josef Janíček 
(klávesy, tahací harmonika, zpěv), Joe Karafiát (kyta-
ry, zpěv), Jiří Kabeš (viola, zpěv), Eva Turnová (basová 

Princezna a žabák    
neděle 17. 1. 15.30, středa 20. 1. 15.30 
hod.
USA 2009 / 91 min. / dabing / přístupný / 65, 75 Kč
Režie: RON CLEMENTS, JOHN MUSKER / Hrají: John Goodman, 
David Keith, Oprah Winfrey, Jenifer Lewis, Jim Cummings ad.

.Walt Disney Animation Studios uvádějí muzikál Prin-
cezna a žabák, animovanou komedii zasazenou do vel-
kého města New Orleansu. Od tvůrců filmu „Malá moř-
ská víla“ a „Aladdin“ přichází klasická pohádka s moder-
ní zápletkou. Zachycuje krásnou dívku jménem Tiana, 
žabího prince, který zoufale touží stát se opět člověkem 
a osudný polibek, který oba dovede do veselého dob-
rodružství tajuplnými bažinami Louisiany.

Planeta 51 
neděle 24. 1. 15.30, středa 27. 1. 15.30 
hod.

Velká Británie, Španělsko 2009 / 91 min. / přístupný / dabing / 
70 Kč   Režie: JORGE BLANCO, MARCOS MARTÍNEZ, JAVIER ABAD / 
Hrají: Dwayne Johnson, Jessica Biel, Justin Long ad.
Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným živo-
tem v útulných domcích na předměstí, vychovávají 
děti, venčí psíky… Poklidnou idylku ruší jen strach 
z mimozemské invaze. Jejich obavy se jednoho dne 
naplní... Astronaut NASA, kapitán Charles „Chuck“ 
Baker, přistane s vesmírnou lodí spousty světelných 
let od domova. Domnívá se, že nadešel velký oka-
mžik a on objevil neosídlenou planetu. Ovšem krátce 
na to zjistí, že tu rozhodně není první, natož sám...

 

Alvin a Chipmun-
kové 2 
neděle 31. 1. 15.30 hod.
USA 2009 / 88 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč
Režie: BETTY THOMAS / Hrají: Anna Faris, Justin Long ad.
V roce 2007 vstoupil do kin formou celovečerního fil-
mu komiksový fenomén mnoha generací Alvin a Chip-
munkové. V okurkové sezóně se hudebnímu skladateli 
Daveovi Sevillemu podařilo ze zpívajících Chipmunků 
Alvina, Simona a Teodora udělat filmovou senzaci a než 
jste stihli říct “Alvinnnnneee!!!”, začalo se mluvit o dal-
ším pokračování filmu.  Tentokrát Alvin, Simon a Teodor 
potkají nové kamarády, vlastně kamarádky, ze kterých 
se možná stane i něco víc – můžete se těšit na dívčí trio 
Chipettky. 

Program nedělních 
Malovásků:
Výtvarné koláže
neděle 17. 1. 14.30 hod.
Koláž je jedním z nejpozoruhodnějších a také nejty-
pičtějších technických a výrazových prostředků. Koláž 
bude zábavná hra s papírem, nůžkami, lepidlem, látka-
mi a přírodninami.

Papírové dalekohledy 
neděle 24. 1. 14.30 hod.
K přípravě papírových dalekohledů nám postačí ruličky 
od toaletního papíru, provázek a barevný papír. Výroba 
dalekohledu je jednoduchá.

Malování barvami
neděle 31. 1. 14.30 hod.
Vyzkoušíme si, co všechno můžeme s barvami vytvářet. 
Obrázky s rozpíjením barev, obrázky vytvořené pomocí 
provázků a barev nebo dokreslování barevných skvrn. 
Tuto výtvarnou techniku zvládnou bez problémů i 
malé děti. barevný papír. 

Harold a Maude + zahá-
jení Projektu 100 – 2010 
s delegací (K. Fialová, J. 
Kubáník, I. Stránský)
čtvrtek 21. 1. 
17.30 
USA 1971 / 91 min. / 60, 70 
Kč (na průkazku ZF 30 Kč)
Režie: HAL ASHBY / Hra-
jí: Ruth Gordon, Bud Cort, 
Cyril Cusack, Ellen Geer, 
Tom Skerritt, Hal Ashby, G. 
Wood ad.
Milostný příběh dva-
cetiletého Harolda, 
posedlého smrtí, a 
skoro osmdesátileté 
Maude, vychutnávají-
cí život plnými douš-
ky, není zrovna běžný 
námět na hollywood-
ský film, ale počátek 
70. let také nebyla běž-
ná doba. Bouřliváctví 
předchozí dekády sice 
pomalu odeznívalo, 
ale v lidech, kteří měli 
co mluvit do filmové 
výroby, ho pořád ješ-
tě dost zůstalo. Harold 
je mladý, nechutně 
bohatý a může mít, co 
si zamane. Volný čas, kterého má požehnaně, tráví návště-
vami pohřbů, jež ho neodolatelně přitahují. Se svou spo-
lečensky vytíženou matkou žije v obrovské rezidenci, kde 
se mu daří unikat její přehnané péči. Jeho oblíbenou hrou 
je předstírání sebevražd. Projevuje při tom velkou vynalé-
zavost a matku to velmi rozčiluje, i rozhodne se Haroldovu 
podivnou zasmušilost vyřešit organizováním jeho milost-
ného života a drahými dárky. Nápadnice však před mladí-
kovými kousky prchají a luxusní jaguár končí předělaný na 
pohřební vůz. Maude žije v železničním vagonu plném nej-
různějších tretek, nestará se, co bude zítra, a nesnáší auto-
ritu v jakékoli (zejména uniformované) podobě. Potřebu-
je-li auto, vezme si ho, a tak se také seznámí s Haroldem, 
jemuž nabídne svezení v jeho vlastním vozidle. Jejich vztah 
je krátký, intenzivní a zcela upřímný. Snímek vyhrál cenu Golden 
Spike na MFF ve Valladolid. Byl nominován na Cenu BAFTA za nejslibněj-
ší herecký výkon (Bud Cort) a dále také získal nominace na Zlaté glóby v 
kategoriích nejlepší herec a herečka (Bud Cort a Ruth Gordonová). 

Výstavy

Ohlédnutí 2009 
(kolektivní fotografická 
výstava)
10. 1. – 9. 2. / kino Hvězda (vestibul) 
4. ročník neformálního „slováckého pressfota“. Jde o 
zachycení podoby (každodenního) života na Uher-

kytara, zpěv) a Jaroslav Kvasnička (bicí).  23. prosince 
2009 vyšlo nové studiové CD skupiny, nazvané „Maska za mas-
kou“. Nahrávka obsahuje poprvé v historii souboru jiné skladby, 
než které zkomponoval dlouholetý výhradní autor Mejla Hlavsa. 
Po osmi letech tak na svět přichází regulérní studio-
vé album, které obsahuje celkem 13 nových, původ-
ních skladeb. Hudba v sobě nese z větší části typický 
plastikovský sound, daný neobvyklým (ne)rockovým 
obsazením, několik skladeb z této tradice překvapivě 
vybočuje.  Textově tvoří výrazný podíl svébytná poe-
zie Vratislava Brabence, zbytek obstarali autoři jako  
J. H. Krchovský, Andrej Stankovič, Jiřího Kolář. Vůbec 
poprvé se v repertoáru objevuje i zhudebněný text 
Ivana Martina Jirouse. Křtít se bude 15. 1. v Londýně a 26. 
1. v pražské Akropolis. Následuje koncertní turné, na kterém se 
Plastici 5. 2. zastaví také v Uh. Hradišti v klubu Mír.
www.plasticpeople.cz

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.  

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.

Rozkošně absurdní film s vynikají-
cím soundtrackem a hlavními hrdiny, 
které nelze nemilovat. Málokdy se 
mi stane, aby mě film uchvátil už 
během úvodní scény, ale Harold je 
z těch postav, které umí zažehnout 
jiskru jediným pohledem. Jeho 
slabost pro sebevraždy, demolice 
a pohřebáky je odzbrojující, stejně 
jako koníčky jeho nové kamarádky 
Maude. Energická stařenka ráda 
zkoumá jízdní vlastnosti cizích aut, 
zkouší nové věci a umí se vymluvit z 
jakéhokoliv průšvihu. Když se ti dva 
setkají, svět přestane být šedivý, na 
obzoru se objeví duha a půl druhé 
hodinky uteče tak rychle, že ani 
nestihnete mrknout...
imf - www.csfd.cz

Harold a Maude 
čtvrtek 21.1. 
17.30, pátek 22. 1. 
20.00 hod. 
USA 1971 / 91 min. / 60, 70 Kč 
(na průkazku ZF 30 Kč)
Režie: HAL ASHBY / Hrají: 
Ruth Gordon, Bud Cort, Cyril 
Cusack, Ellen Geer ad.  
Milostný příběh dva-
cetiletého Harolda, 
posedlého smrtí, a sko-
ro osmdesátileté Mau-
de, vychutnávající život 
plnými doušky, není 
zrovna běžný námět 
na hollywoodský film, 
ale počátek 70. let také 
nebyla běžná doba. 
Bouřliváctví předcho-
zí dekády sice pomalu odeznívalo, ale v lidech, kteří měli co 
mluvit do filmové výroby, ho pořád ještě dost zůstalo. Student 
filmové fakulty Kalifornské univerzity v Los Angeles Colin Hi-
ggins si přivydělával jako čistič bazénů a mezi jeho zákazníky 
patřil i producent Edward Lewis, jehož ženu Higginsova absol-
ventská práce okouzlila. Její zásluhou také skončila u Para-
mountu, u společnosti, jejíž tehdejší vedení patřilo v Hollywo-
odu k nejprogresivnějším. Higgins svůj scénář prodal s tím, že 
bude i režírovat, ale tolik riskovat zase Paramount nehodlal. A 
tak do hry vstoupil Hal Ashby, režisérský novic, ale současně 
filmařský veterán s jasnou vizí. 

Harold a Maude    Harold má v životě taky jasno, možná až příliš. 
Je mladý, nechutně bohatý a může mít, co si zamane. Volný čas, 
kterého má požehnaně, tráví návštěvami pohřbů, jež ho neo-
dolatelně přitahují. Se svou společensky vytíženou matkou 
žije v obrovské rezidenci, kde se mu daří unikat její přehnané 
péči. Jeho oblíbenou hrou je předstírání sebevražd. Projevuje 
při tom velkou vynalézavost a matku to velmi rozčiluje, i roz-
hodne se Haroldovu podivnou zasmušilost vyřešit organizo-
váním jeho milostného života a drahými dárky. Nápadnice 
však před mladíkovými kousky prchají a luxusní jaguár končí 
předělaný na pohřební vůz. Maude žije v železničním vagonu 
plném nejrůznějších tretek, nestará se, co bude zítra, a nesnáší 
autoritu v jakékoli (zejména uniformované) podobě. Potřebu-
je-li auto, vezme si ho, a tak se také seznámí s Haroldem, jemuž 
nabídne svezení v jeho vlastním vozidle. Jejich vztah je krátký, 
intenzivní a zcela upřímný.

Buď svobodný   Ashby patřil k hollywoodským rebelům a Hi-
gginsova předloha souzněla s jeho životní filozofií. Nebyl to 
žádný režisérský kouzelník, ale tvůrce, který věděl, že zákla-
dem dobrého filmu je vedle kvalitního scénáře především 
casting a vedení herců a v tom byl nesporný mistr. Mezi do té 
doby jen málo známým Budem Cortem a uznávanou jevištní 
veteránkou (a držitelkou Oscara za postavu výstřední soused-
ky v Polanského Rosemary má děťátko) Ruth Gordonovou je 
přes rozdílný herecký přístup patrná tolik potřebná „chemie“, 
přispívající k jejich neodolatelně bezprostředním výkonům. 
Režisérova přesná práce s herci se však týká celého souboru, 
včetně epizod. Ashby si při sledování denních prací pouštěl 
desky Cata Stevense a ve třetím týdnu natáčení s anglickým 
písničkářem uzavřel smlouvu na použití jeho hudby ve filmu. 
Dokonalá symbióza hudební a obrazové složky je ve snímku 
zřejmá – „Chceš-li zpívat, tak zpívej, chceš-li být svobodný, buď 
svobodný“. Ashbyho tvůrčí mistrovství dokládá i takový detail, 
jakým je krátký záběr na Maudino předloktí, jenž poodhalu-
je její pohnutou minulost a okamžitě staví její až bezohledný 
životní elán do odlišného světla.

Delikatesa. Nemám rád hřejivé filmy, 
které poučí o tom, že lidská jinakost 
je hrozně roztomilá. Ale Harold a 
Maude jsou nejen excentrickým 
párem, ale i neodolatelně excent-
rickým filmem (jak říkal ve Varech 
seňor Bart). Nelze jim odolat právě 
proto, že nelepí.
Cival - www.csfd.cz

Pro něj začíná peklo na Zemi, pro 
mě vstup do filmového nebe. Sní-
mek, který skvěle využil „skuliny“ ve 
zločineckých ságách, tedy konkrétně 
období zabásnutí... 
DaViD´82 - www.csfd.cz

Parádní komedie Woody Allena, ke 
které si samozřejmě napsal scénář 
a ujal se hlavní role, ale režii nechal 
na H. Rossovi. Allen se pro tenhle typ 
filmu doslova narodil... 
Boss321 - www.csfd.cz

Zahraj to znovu, 
Same     
čtvrtek 28. 1. 
16.00 hod. 
USA 1972 / 85 min. / na prů-
kazku zdarma, 70 Kč
Režie: HERBERT ROSS / Hra-
jí: Woody Allen, Diane Kea-
ton, Tony Roberts, Jerry 
Lacy, Susan Anspach, Jen-
nifer Salt, Joy Bang, Viva, 
Susanne Zenor, Diana Davi-
la ad. 
Allan Felix (Woody 
Allen) se nachází v 
nepříjemné životní 
situaci. Odešla od něj 
manželka a on se neú-
spěšně pokouší navá-
zat vztah s jinou ženou. 
Ani není divu, v pří-
tomnosti žen se z něj 
stává roztěkaný nemo-
tora, který nedá dohro-
mady kloudnou větu. 
Do toho mu přichází 
na pomoc manželský 
pár - nejlepší přítel 
Dick (Tony Roberts) 
a jeho zanedbávaná 
choť Linda (Diane Kea-
ton). Vlastně je tu ješ-
tě někdo Humphrey 
Bogart (Jerry Lacy) z 
Casablancy - Felixova 
iluzorní postava, kte-
rou si jakožto fanda 
toho filmu vytvořil, mu 
radí jak rázně vyřídit 
jeho problémy. Film 
schválně kopíruje něk-
teré motivy a přímo i 
scény z Casablancy.

„Neberu to osobně, jenom se zabiju“...
Každý muž chce být někdy milován a 
obdivován. Nejlépe pořád. Problém 
je najít tu správnou ženu. Dokonalá 
nebude žádná, ale s trochou štěstí 
vám osud přihraje jednu víceméně 
vyhovující. Dále bude záležet hlavně 
na vašich vlastních kvalitách a „balí-
cích“ schopnostech. Po sérii neúspěš-
ných pokusů buď spácháte sebevraž-
du, anebo alespoň lépe pochopíte 
sami sebe a sami sebou taky začnete 
být. Hlavní hrdina, obrýlený filmo-
vý kritik Allan, s touto skutečností 
neobjevuje nic světoborného, ale 
mnoho důležitého si uvědomí. Film 
začíná slavným finále Casablancy 
a také jim končí, akorát v podobě 
věrnější realitě. Žádný Bogart, žádný 

„začátek jednoho krásného přátel-
ství“, prostě definitivní poznání prav-
dy o životě. Jeden z nejvtipnějších 
filmů Woodyho Allena paradoxně 
nerežíroval samotný Allen a není to 
na škodu věci. Na adaptaci divadelní 
hry je to nevídaně „živý“ film – veli-
ce pohyblivý a třeba dojemné, beze-
slovné scény smíření či rozloučení 
Allen takhle dobře neumí. Zato dia-
logy, ty umí brilantně a nešetří jimi...  
Bylo to nečekaně vtipné, přitom 
smutné a mi osobně hodně blízké.
Matty - www.csfd.cz


