
Český lev 2009
Kawasakiho růže      
Režie: JAN HŘEBEJK / Hrají: Lenka Vlasáková, Daniela Kolářová, 
Martin Huba, Milan Mikulčík, Antonín Kratochvíl ad.
Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouš-
tět? Může jim čas obrousit hrany? Drama Jana Hřebejka 
podle Cenou Sazky oceněného scénáře P. Jarchovského 
vytváří spletitý řetězec podobných otázek a nabízí celou 
škálu často protichůdných odpovědí. Středobod příbě-
hu tvoří postava renomovaného psychiatra, morální 
autority, který má u příležitosti výročí založení republi-
ky získat významné státní ocenění. Právě připravovaný 
slavnostní akt se stane katalyzátorem událostí, které na 
povrch vyplaví hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit 
vaz... Snímek je nominován v 9 kategoriích Českého lva 2009.  

Protektor 
ČR, Německo 2009 / 100 min. / od 12 let / D-Cinema / 75, 85 Kč
REŽIE: MAREK NAJBRT / Hrají: Jana Plodková, Marek Daniel, Klára 
Melíšková, Sandra Nováková, Jan Budař, Martin Myšička ad.
Co všechno jste ochotni zradit pro lásku? Příběh osudo-
vého vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného drama-
tu prožívají vlastní drama soukromé. Příběh o skutečných 
citech, o lásce, která v extrémních dobách může vést až 
na samou hranici sebedestrukce, a přesto má v sobě sílu 
a naději. Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou důstojnost a 
nakonec o život v temných časech Protektorátu. Rozhlaso-
vý reportér Emil Vrbata a herečka Hana jsou manželé. Píše 
se rok 1938, atraktivní Hana slaví první úspěchy ve filmu, je 
obletována ctiteli. Emil žárlí. Německá okupace a začátek 
války obrátí jejich životy naruby. Snímek je nominován v 11 kate-
goriích Českého lva 2009. 

3 sezóny v pekle       
ČR, Slovensko, Německo, Polsko 2009 / 110 min. / od 12 let / 75 Kč  
Režie: TOMÁŠ MAŠÍN / Hrají: Kryštof Hádek, Karolina Gruszka, Jan 
Kraus, Martin Huba, Ľuboš Kostelný, Miroslav Krobot ad.
Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravagan-
ci, humoru a nekonečnému očekávání. Ivanu Heinzovi, 
pohlednému dandymu a vtipnému provokatérovi je 
právě 19. Utíká z domova, aby se vydal na nekonvenční 
pouť oslavující svobodu a umělecké ideály. Žije přítom-
ným okamžikem, obdivem ke krásným ženám. Komu by 
se v téhle chvíli chtělo třeba do armády, která na Ivana 
kývá prstem... Netrvá to dlouho a komunistický režim 
začíná ukazovat i svou represivní tvář. Snímek je nomino-
ván v 11 kategoriích Českého lva 2009.

něné archivní nahrávky z psychologických sezení doktorky 
Tylerové jsou zveřejněny i ve filmu. Jejich použití dělá z filmu 
Čtvrtý druh ještě mrazivější podívanou.   

Nebe, Peklo… Země       
Slovensko 2009 / 95 min. / od 15 let / 80 Kč  
Režie: LAURA SIVÁKOVÁ / Hrají: Zuzana Kanóczová, Bronislaw Wroc-
lawski, Jiří Korn, Lukáš Latinák, Dagmar Bláhová, Juraj Šimko ad.
Mladá, sebevědomá baletka Klára dostane nabídku tančit v 
jenom z nejlepších baletních souborů na světě. Trénuje jako o 
život, aby si splnila svůj sen. V této emočně vypjaté době, kdy 
potřebuje spřízněnou duši, přistihne svého přítele Tomáše při 
nevěře. Jejich dlouhodobý vztah se rozpadá a složitá rodinná 
situace vše jen komplikuje… Aby toho nebylo málo, zlomí si 
nohu a životní sen se jí vzdaluje čím dál víc. Cítí se mizerně a 
v okamžiku, kdy si myslí, že nemůže být hůř, se setká s charis-
matickým 54letým chirurgem Rudolfem, se kterým ji spojuje 
podobný osud. Opustila ho manželka Marta a on se teď stará 
sám o jejich 13letou dceru. Klára si s ní postupem času vybu-
duje kamarádský vztah a kariéra pro ni rázem přestává být čís-
lem jedna. Všechno vypadá ideálně, ale jen do chvíle, kdy se 
opět na scéně objeví manželka Marta... 
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kino Hvězda 
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e-mail: info@mkuh.cz

Pokladna
Otevřena denně 30 minut 
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tel. i fax: +420 572 553 765 
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březen 1

3D pokračuje,   
Český lev vyhlašuje

Pro velký úspěch 3D projekcí (za 
sedm dní na začátku února u nás 

Avatara téměř dva a půl tisíce divá-
ků!) jsme pro diváky zajistili pokra-

čování. Aktuálně se můžete těšit na 
1. – 7.3. Avatar 3D, brzo budou násle-

dovat:  Doba Ledová 3 - 3D (14. 3.); Alenka 
v říši divů 3D (26. - 31. 3.); Jak vycvičit draka 

3D (8. - 14. 4.). V digitálním kině uvidíte 
dále např. Dešťová víla (4. - 10. 3.), Pro-

tektor (8. - 10. 3.), Skřítek Rolli (18. - 21. 3.), 
Katka (22. 3.). Už nyní navíc jednáme o 

uvádění mimořádných představení 
Metropolitní opery New York, 3D koncertu 

irských U2, možné jsou také divadelní 
či sportovní přenosy.

První březnový víkend v Los Angeles 
aj v Praze San rozdají zase po roce 
sošky. A my jsme pro vás připravi-
li výběr titulů, které mají největší 

naděje na získání. A které jste možná 
napoprvé propásli (Kawasakiho růže, 

3 sezóny v pekle, Protektor, Zoufalci).

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

Avatar 3D    
USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / ŠÚ / 130 Kč
Režie: JAMES CAMERON / Hrají: Sam Worthington, Sigourney Weaver, 
Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, Zoe Saldana, Joel Moore ad.
Jedná se o mimořádnou 3D projekci filmu! Největší filmová udá-
lost roku! Oscarový režisér James Cameron (Titanic, Vetře-
lec,…) začal pracovat na tomto unikátním 3D projektu 
před mnoha lety, kdy většinu jeho vizí ještě nebylo možno 
díky nedostatečně vyvinuté digitální animaci vytvořit. Ces-
ta do fantastického světa planety Pandora čekala na svou 
filmovou premiéru téměř 10 let! Avatar před námi oteví-
rá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět stře-
tu dvou naprosto odlišných civilizací. Avatar je film, který 
přepisuje filmovou historii! Film získal  Zlaté glóby  2010 v kate-
goriích nejlepší film-drama a nejlepší režie a má 9 nominací na Oscara. 

Doktor od Jezera hrochů  
ČR 2009 / 102 min. / přístupný / 85 Kč
Režie: ZDENĚK TROŠKA / Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří Lang-
majer, Tereza Bebarová, Jitka Smutná, Alžběta Stanková, Adéla Gondí-
ková, Bohumil Klepl, Oldřich Navrátil, Zuzana Slavíková ad.
Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje v pražské nemocni-
ci na interně a žije v bytě se svou manželkou a její mat-
kou. Rázná tchyně si pro svou atraktivní, ziskuchtivou a 
vypočítavou dceru vždycky přála prvotřídní partii, nejlé-
pe lékaře, zámožného, úspěšného a váženého. Panovačná 
matrona je zcela pohoršena Dobeškovou nedostatečnou 
ctižádostivostí, přílišnou dobrotou a hlavně neschopností 
vydělat dostatek peněz na drahé auto a vilu na pražské 
Ořechovce… Zdánlivě s dobrým úmyslem chránit jeho 
upadající čest a podporovat jeho sebevědomí ho napomí-
ná a usměrňuje, či spíše kritizuje a diriguje, ve skutečnosti 
ale nemyslí na nic jiného, než jak ho nějakým způsobem 
přimět k vysokému výdělku...

Percy Jackson: Zloděj  
blesku     
Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief  /2009 / 161 min. / 
přístupný / dabing / ŠÚ / 90 Kč
Režie: JAMES CAMERON / Hrají: Sam Worthington, Sigourney Weaver, 
Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, Zoe Saldana, Joel Moore ad.
Bohové Olympu žijí i ve 21. století. Mohou se zamilovat 
do smrtelníků a mít s nimi děti, které se mohou stát velký-
mi hrdiny. Většinu z nich však potká strašný osud v rukou 
netvorů. Pouze několik málo z těchto dětí se dozví o své 
totožnosti „Polobohů“. Děti jsou umístěny na ostrov, kde 
je připravují na jejich osud. Jedním z nich je i Perseus „Per-
cy“ Jackson. Dvanáctiletý chlapec, poloviční syn Poseido-
na. Ten zpočátku neví nic o jeho osudu. Nevěří magickým 
příhodám, které se kolem něj dějí. Percy se musí s pomo-
cí Grovera Underwooda (syna Herma) a Annabeth Chase-
ové (dcery Athény) vydat na cestu napříč Spojenými státy. 
Během této cesty čelí mnoha mytologickým nepřátelům, 
pevně odhodlán je zastavit. 

Dešťová víla 
ČR / 2009 / 96 min. / přístupný / D - Cinema / 85 Kč
Režie: MILAN CIESLAR / Hrají: Jakud Gottwald, Éva Kerekes, Miroslav 
Donutil, Simona Stašová, Jaromír Dulava, Jitka Sedláčková ad.
Živly, které ovládají zemi - Vzduch, Oheň, Země a Voda - prová-
dějí „pravidelnou inspekci“ u lidí. Za všechny živly sledujeme 
Vodu, které lidé říkají Dešťová víla.  Pozná, že lidé začali myslet 
hlavně na peníze, že se vytrácí láska a dobro. Mezi takové lidi 
patří i sedlák Lakota (Miroslav Donutil), jehož syn Ondra milu-
je chudou Květušku. Jejich lásku ale sedlák nerad vidí. Když se 
živly vrátí ke Slunci, žádají tvrdé potrestání. Slunce váhá, ví, že 
lidi jsou lidi, a i přes chyby je má rádo, ovšem je přehlasováno. 
V poslední chvíli mu pomůže Dešťová víla. Požádá Slunce, jest-
li by nemohla lidi potrestat sama a vezme lidem déšť...

Sherlock Holmes      
Velká Británie, USA, Austrálie 2009 / 139 min. / titulky / 75 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 Arthu-
ra Conana Doyla „Sherlock Holmes“ přináší Holmesovi a 
jeho věrnému partnerovi Watsonovi poslední výzvu. Ukáže 
se, že Holmesovi bojové schopnosti jsou stejně tak smr-
tící jako jeho pověstný intelekt. Obojího bude zapotřebí 
při odhalování smrtelného spiknutí, které by mohlo zni-
čit celou zemi. Snímek získal Zlatý globus 2010 za nejlepší mužský 
herecký výkon (Robert Downey Jr.) a je nominován na Oscara 2010 v 
kategorii nejlepší výprava a nejlepší hudba.

Lítám v tom 
Up in the Air / USA 2009 / 109 min. / od 15 let / titulky / 85 Kč
Režie: JASON REITMAN / Hrají: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Ken-
drick, Jason Bateman, Melanie Lynskey, J. K. Simmons, Sam Elliott ad.
Ryan Bingham (George Clooney), je šťastný člověk. S hlavou v 
oblacích neochvějně míří za splněním životního snu - nalétat 
10 miliónů leteckých mil a díky tomu vstoupit do elitní spo-
lečnosti několika málo vyvolených. Pravděpodobnost splně-
ní téhle „mission impossible“ je velmi vysoká, protože Ryan 
prakticky žije v letadle. Jako zaměstnanec společnosti, která 
se zabývá podnikovou optimalizací (profesionální vyhazova-
če z práce), nepřetržitě létá po Spojených státech a snižuje 
stavy ve firmách, jejichž šéfové nemají dost odvahy na to, aby 
své lidi propustili sami...  Žádný strom ale neroste až do nebe 
a Ryanovo ohrožení má podobu mladé ambiciózní kolegyně, 
která v rámci úspor vymyslela propouštění lidí online. Tváří v 
tvář téhle nejpříjemné pravdě začne trochu přemýšlet o tom, 
jestli by se smysl života nedal nakonec najít i na zemi… Film 
vyhrál Zlatý globus 2010 za nejlepší scénář a nominace v dalších pěti kate-
goriích. Snímek je také navržen na 6 Oscarů. 

Nějak se to komplikuje  
It‘s Complicated  /USA 2009 / 120 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč
Režie: NANCY MEYERS / Hrají: Alec Baldwin, Meryl Streep, John Krasin-
ski, Lake Bell, Steve Martin, Hunter Parrish, Zoe Kazan ad.
Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte, 
že jste definitivně odstřihli bývalého partnera, pak ho zniče-
ho nic potkáte a bác ho… Najednou pochopíte, že stará lás-
ka nerezaví, a také zjistíte, že se to nějak komplikuje. Vítejte 
v romantické komedii Nancy Meyers, režisérky, jejíž příběhy 
pocházejí až na výjimky ze skutečného života, ač je to k nevíře. 
Snímek byl nominován na Zlatý globus 2010 v kategoriích nejlepší hudba, 
nejlepší ženský herecký výkon a nejlepší scénář.

Čtvrtý druh  
Fourth Kind, The / USA 2009 / 98 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: OLATUNDE OSUNSANMI / Hrají: Milla Jovovich, Elias Koteas, Will 
Patton, Corey Johnson, Enzo Cilenti, Hakeem Kae-Kazim ad.
V roce 1972 byla stanovena stupnice vyšetřování případů s 
podezřením účasti mimozemské iteligence. Zpozorování 
UFO bývá označeno jako první druh setkání, shromáždění 
důkazů znamená druhý stupeň, kontakt s mimozemšťany je 
druhem třetím. Poslední, čtvrtý druh setkání, označuje únos. 
Dokumentace třetího a čtvrtého druhu setkání neexistovala. 
Donedávna. Provokativní thriller Čtvrtý druh je natočen podle 
skutečných událostí v odlehlém městě Aljašky, kde od šede-
sátých let dochází k záhadnému mizení lidí. Dosud nezveřej-

Naše tipy 
Avatar 3D
pondělí 1. 3. - neděle 7. 3.
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. Opět ve 3D projekci!

Lítám v tom
pondělí 8. 3. - středa 10. 3.  
Ryan Bingham (George Clooney), je šťastný člověk. S hla-
vou v oblacích neochvějně míří za splněním životního snu 

- nalétat 10 miliónů leteckých mil. Ryan prakticky žije v leta-
dle. Film vyhrál Zlatý globus 2010 za nejlepší scénář a nominace v dal-
ších pěti kategoriích. Snímek je také navržen na 6 Oscarů. 

1. po 15.30 Percy Jackson: Zloděj blesku – USA 2010 / 118 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč 

17.45 Avatar 3D – USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / ŠÚ / 130 Kč ZG, Oscar

20.30 Doktor od Jezera hrochů – ČR 2009 / 102 min. / přístupný / 85 Kč

2. út 15.30 Percy Jackson: Zloděj blesku – USA 2010 / 118 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč

17.45 Avatar 3D – USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / ŠÚ / 130 Kč ZG, Oscar

18.30 Doktor od Jezera hrochů – ČR 2009 / 102 min. / přístupný / 85 Kč / Hvězdička

20.30 Imaginarium dr. Parnasse – Francie, Kanada, USA 2009 / 122 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč
ART  

ZG, Oscar

3. st 15.30 Percy Jackson: Zloděj blesku – USA 2010 / 118 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 70, 80 Kč Bijásek

17.45 Avatar 3D – USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / ŠÚ / 130 Kč 

20.30 Antikrist – Francie, Dánsko, Německo, Švédsko 2009 / 104 min. / od 15 let / titulky / 60, 70 Kč ART

4. čt 16.00 Prolomit vlny – Dánsko, Švédsko, Francie, Nizozemsko 1996 / 159 min. / od 12 let / titulky / na průkazku zdarma / Mír ZF

16.00 Dešťová víla – ČR 2009 / 96 min. / přístupný / D - Cinema / 85 Kč

17.45 Avatar 3D – USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / ŠÚ / 130 Kč 

20.30 Kawasakiho růže – ČR 2009 / 95 min. / přístupné / ŠÚ / 80 Kč Český lev

5. pá 16.00 Dešťová víla – ČR 2009 / 96 min. / přístupný / D - Cinema / 85 Kč

17.45 Kawasakiho růže – ČR 2009 / 95 min. / přístupné / ŠÚ / 80 Kč Český lev

19.30 Avatar 3D – USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / ŠÚ / 130 Kč 

6. so 15.00 Dešťová víla – ČR 2009 / 96 min. / přístupný / D - Cinema / 85 Kč

17.00 Sherlock Holmes – Velká Británie, USA, Austrálie 2009 / 139 min. / titulky / 75 Kč

19.30 Avatar 3D – USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / ŠÚ / 130 Kč 

7. ne 13.30 Animásek: Rozpohybuj obrázek (1. část) – animační dílny pro děti /kavárna kina / zdarma  Malovásek

15.30 Dešťová víla – ČR 2009 / 96 min. / přístupný / D - Cinema / 75, 85 Kč Bijásek

17.30 Avatar 3D – USA 2009 / 161 min. / přístupný / dabing / 3D-Cinema / ŠÚ / 130 Kč 

20.30 Sherlock Holmes – Velká Británie, USA, Austrálie 2009 / 139 min. / titulky / 75 Kč

8. po 16.00 Dešťová víla – ČR 2009 / 96 min. / přístupný / D - Cinema / 85 Kč

18.00 Protektor – ČR, Německo 2009 / 100 min. / od 12 let / D-Cinema / 85 Kč Český lev

20.00 Lítám v tom – USA 2009 / 109 min. / od 15 let / titulky / 85 Kč ZG, Oscar

9. út 16.00 Dešťová víla – ČR 2009 / 96 min. / přístupný / D - Cinema / 85 Kč

18.00 Lítám v tom – USA 2009 / 109 min. / od 15 let / titulky / 85 Kč ZG, Oscar

20.00 Protektor – ČR, Německo 2009 / 100 min. / od 12 let / D-Cinema / 75, 85 Kč 
ART  

Český lev

10. st 10.30 Vyvěšení tibetské vlajky Výstava

15.30 Dešťová víla – ČR 2009 / 96 min. / přístupný / D - Cinema / 75, 85 Kč Bijásek

18.00 Protektor – ČR, Německo 2009 / 100 min. / od 12 let / D-Cinema / 85 Kč Český lev

20.00 Lítám v tom – USA 2009 / 109 min. / od 15 let / titulky / 75, 85 Kč 
ART 

ZG, Oscar

11. čt 16.00 Spalovač mrtvol – Československo 1968 / 96 min. / od 12 let / na průkazku zdarma, 50 Kč ZF

18.00 Nějak se to komplikuje – USA 2009 / 120 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč ZG, Oscar

20.15 Zoufalci – ČR 2009 / 110 min. / přístupný / 50, 60 Kč ART 
Český lev

12. pá 17.30 3 sezóny v pekle – ČR, Slovensko, Německo, Polsko 2009 / 110 min. / od 12 let / 75 Kč  Český lev

20.00 Nějak se to komplikuje – USA 2009 / 120 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč ZG, Oscar

13. so 17.30 Nějak se to komplikuje – USA 2009 / 120 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč ZG, Oscar

20.00 3 sezóny v pekle – ČR, Slovensko, Německo, Polsko 2009 / 110 min. / od 12 let / 75 Kč  Český lev

14. ne 13.30 Animásek: Rozpohybuj obrázek (2. část) – animační dílny pro děti /kavárna kina / zdarma  Malovásek

15.30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 3D – USA 2009 / 96 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 90, 110 Kč Bijásek

17.30 3 sezóny v pekle – ČR, Slovensko, Německo, Polsko 2009 / 110 min. / od 12 let / 75 Kč  Český lev

20.00 Nějak se to komplikuje – USA 2009 / 120 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč ZG, Oscar

15. po 17.30 Čtvrtý druh – USA 2009 / 98 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

19.30 Nebe, Peklo… Země – Slovensko 2009 / 95 min. / od 15 let / 80 Kč 
16. út 17.00 Nebe, Peklo… Země – Slovensko 2009 / 95 min. / od 15 let / 80 Kč

18.45 Čtvrtý druh – USA 2009 / 98 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč

20.30 Na velikosti záleží – Francie, Německo, Izrael 2009 / 90 min. / přístupný / titulky / 65, 75 Kč ART

Vyrob si svůj vlastní  
animovaný film!

 
ANIMÁSEK

Cena? Zdarma!
Přijď  7. a 14. března

do kina Hvězda
(13.30 - 15.30).

Předtím nám ale určitě 
nahlas svoji účast! 

Filmové premiéry a novinky



Lars von Trier
* 30. 4. 1956  
Kodaň, Dánsko

Lars von Trier dostal svou 
první kameru již v deseti a 
roku 1967 natočil jednomi-
nutový animovaný film Výlet 
do Squashlandu. Za jeho prv-
ní „veliký“ snímek můžeme 
považovat ale až film Pěsti-
tel orchidejí, který mu pomo-
hl dostat se na filmovou 
školu. Pak se jeho kariéra začala pohybovat prudce vzhůru, 
v roce 1984 natočil první díl své evropské trilogie Prvek zlo-
činu, kterému napsal scénář spolu se spisovatelem Nielsem 
Vørselem a dostal za něj v Cannes cenu za techniku, což 
byla první cena pro dánský film od roku 1966. Ve druhém 
díle evropské trilogie s názvem Epidemie (1987), který stvořil 
Trier opět se spisovatelem Vørselem, pojednává o lékaři dr. 
Mesmerovi, jenž se snaží pomoci světu od zhoubné nemoci, 
kterou však nevědomky sám šíří. Film byl přijat velice vlažně, 
jak kritikou, tak diváky, Triera to ale nijak nezdrtilo a chystal 
natočení dalšího snímku, kterým dokončil evropskou trilo-
gii. Evropa (1991), snímek se odehrává roku 1945 v Německu 
a dostal v Cannes opět cenu za techniku. V roce 1994 při-
chází na scénu jeden z nejslavnějších seriálů, který kdy byl k 
vidění - Království. Seznámíme se v něm s komickou figurkou 
Singrid Drusse, která běhá po nemocnici a pátrá po ducho-
vi zavražděné holčičky jménem Mary, nesympatickým pri-
mářem Stigem Helmerem, jenž nenávidí vše dánské a jeho 
úhlavním nepřítelem Jørgenem Krogshøjem. Jejich osudy 
jsou spolu porůznu pospojovány, ale každý navíc prožívá i 
svá vlastní dobrodružství. Seriál poskytuje zároveň zábavu 
a komediální melodrama s vystříbřeným humorem a záro-
veň hrůzostrašný příběh, po kterém jen tak nikdo neusne... 
Roku 1997 vzniklo také pokračování tohoto seriálu, které 

sleduje další osudy 
postav, třetí řada ale 
bohužel nebyla nato-
čena, protože před-
stavitelé několika rolí 
zemřeli... Mezi další 
známé snímky Larse 
von Triera patří Prolo-
mit vlny (1996), nomi-

novaný na Zlatou Palmu a Oscara, Idioti (1998) – film nato-
čený v rámci manifestu Dogma 95 a muzikál Tanec v temno-
tách (2000, Zlatá palma). Právě ten posledně jmenovaný 

„zařídil“ natočení další trilogie, tentokrát americké. Snímek 
DOGVILLE (2003) je prvním dílem a zároveň i názvem americ-
ké trilogie. Trilogii doplnili snímky Manderlay (2005) Washing-
ton (2009). Poté Lars von Trier přichází s filmem Antikrist, kte-
rý už při svém uvedení na loňském festivalu v Cannes vzbu-
dil velmi silné emoce. Již nyní se můžeme těšit na jeho nový 
projekt Planet Melancholia - psychologické  katastrofické sci-fi 
ve stylu Dogma 95.

V druhé polovině března připravujeme

pondělí 29. 3. 20.15 hod.  Bratři                       
USA 2009 / Režie: JIM SHERIDAN

úterý 30. 3. 20.00 hod.  Alenka v říši divů 3D                   
 USA 2010 / 101 min. / Režie: TIM BURTON 
středa 31. 3. 20.00 hod.  Květ pouště              
 Rakousko, Německo, Velká Británie 2009 / Režie: SHER-

RY HORMAN 

Zlatý fond
čtvrtek 18. 3. 16.00 hod. Mír  Commitments
 Irsko 1991 / Režie: ALAN PARKER 
čtvrtek 25. 3. 16.00 hod.  Osvícení                    

USA, Velká Británie 1980 / Režie: STANLEY KUBRICK 

Bijásek
neděle 21. 3. 15.30 hod. Skřítek Rolli  
   Finsko, Německo, Rusko, Velká Británie 2007 / Režie: PE-

KKA LEHTOSAARI 
středa 24. 3. 15.30 hod.  Potkali se u Kolína                
 Československo 1965 / Režie: BŘETISLAV POJAR 
neděle 28. 3. 15.30, středa 31. 3. 15.30 hod.  Alenka v říši divů 3D 
 USA 2010 / 101 min. / Režie: TIM BURTON    
 

 Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

placená inzerce

Filmové premiéry
pondělí 15.3. - úterý 16. 3.   Čtvrtý druh 
  USA 2009 / Režie: OLATUNDE OSUNSANMI 
pondělí 15.3. - úterý 16. 3.  Nebe, Peklo… Země 
  Slovensko 2009 / Režie: LAURA SIVÁKOVÁ 
čtvrtek 18.3. - středa 31.3.  Ženy v pokušení
 ČR 2009 / Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK  
čtvrtek 18.3. - neděle 21.3.  Na sv.Valentýna                        

USA 2010 / Režie: GARRY MARSHALL  
čtvrtek 18.3. - neděle 21.3.  Skřítek Rolli                    
 Finsko, Německo, Rusko, Velká Británie 2007 / Režie: PE-

KKA LEHTOSAARI  
čtvrtek 25.3. - neděle 28.3.  Vlkodlak              
 Velká Británie, USA 2010 / Režie: JOE JOHNSTON 
pátek 26.3. - středa 31.3.  Alenka v říši divů 3D 
 USA 2010 / 101 min. / Režie: TIM BURTON 

ARTkino                                                                          
 úterý 16. 3. 20.30 hod.  Na velikosti záleží 
  Francie, Německo, Izrael 2009 / Režie: EREZ TADMOR, 

SHARON MAYMON 
pondělí 22. 3. 20.00 hod.  Katka
  ČR 2010 / Režie: HELENA TŘEŠTÍKOVÁ
středa 24. 3. 20.00 hod. Mír  Ať vejde ten pravý
 Švédsko 2008 / Režie: TOMAS ALFREDSON 

Seminář íránských filmů
19. - 21. 3. kino Morava,  
Veselí nad Moravou

Filmový klub ve Veselí nad Moravou ve spolupráci s Vel-
vyslanectvím Íránské islámské republiky v Praze a AČFK 
pořádá ve dnech 19.-21.3. Seminář íránských filmů. Pro-
gram nabídne nejenom íránské filmy, které se promítaly v 
našich kinech jako např. Klíč, r. Ebrahim Fourouzesh, Chuť 
třešní, r. Abbas Kiarostami, ale i íránské filmy, které jsme 
neměli možnost v našich kinech vidět, např. Hamoon, r. 
Dariush Mehrjui, Coming of Age, r. Jafari Jozani, The City 
of the Mice, r. Mohammad Talebi a další filmové lahůdky.  
Seminář bude doplněn výstavou fotografií Jiřího Sladké-
ho, přednáškou o Íránu a vystoupením íránské hudební 
skupiny. 
Bližší informace na www.kinomorava.cz nebo tel. 724130770.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Lítám v tom     
středa 10. 3. 
20.00 hod. 
Up in the Air / USA 2009 / 109 
min. / od 15 let / titulky / 75, 
85 Kč
Režie: JASON REITMAN / 
Hrají: George Clooney, Vera 
Farmiga, Anna Kendrick, 
Jason Bateman ad.
Ryan Bingham (Geor-
ge Clooney) je šťastný 
člověk. S hlavou v obla-
cích neochvějně míří 
za splněním životního 
snu - nalétat 10 milió-
nů leteckých mil a díky 
tomu vstoupit do elitní 
společnosti několika málo vyvolených. Pravděpodobnost 
splnění téhle „mission impossible“ je velmi vysoká, protože 
Ryan prakticky žije v letadle. Jako zaměstnanec společnos-
ti, která se zabývá podnikovou optimalizací nepřetržitě létá 
po USA a snižuje stavy ve firmách, jejichž šéfové nemají 
dost odvahy na to, aby své lidi propustili sami...  Jeho  plán 
je však ohrožen, když mladá ambiciózní kolegyně přichá-
zí v rámci úspor s nápadem propouštění lidí online. Tváří 
v tvář téhle nejpříjemné pravdě začne trochu přemýšlet o 
tom, jestli by se smysl života nedal nakonec najít i na zemi… 
Film vyhrál Zlatý globus 2010 za nejlepší scénář a nominace v dalších 
pěti kategoriích a je také navržen na 6 Oscarů. 

Zoufalci    
čtvrtek 11. 3. 
20.15 hod. 
ČR 2009 / 110 min. / přístup-
ný / 50, 60 Kč
Režie: JITKA RUDOLFOVÁ / 
Hrají: Simona Babčáková, 
Jakub Žáček, Zuzana Onuf-
ráková, Václav Neužil ml. ad.
Pozoruhodné herecké 
výkony v čele se Simo-
nou Babčákovou v rea-
listické komedii o šesti-
ci bilancujích třicátníků. 
Po společném setkání 
na večírku je jim jedno 
jasné - vědí, co v živo-
tě nechtějí, ale zároveň 
ještě nepřišli na to, co by chtěli. Zatímco první z nich se 
snaží urputně otěhotnět, druhá trochu víc pije a třetí zjišťu-
je, že žije v manželství s neškodným tyranem. Jeden z mužů 
zase studuje devátým rokem vysokou školu, další neví, jak 
sdělit matce, že je gay a třetí neváhá konzultovat své trable 
s psychiatrem. Na řadu tak přichází dávný nápad - společný 
život na statku, po kterém kdysi všichni tak toužili...

Na velikosti záleží   
čtvrtek 11. 3. 
20.15 hod. 
Sipur Gadol / Francie, 
Německo, Izrael 2009 / 90 
min. / přístupný / titulky / 
65, 75 Kč
Režie: EREZ TADMOR, SHA-
RON MAYMON / Hrají: Itzik 
Cohen, Irit Kaplan, Levana 
Finkelstein ad.
Proč se otravovat s 
hubnutím, když se 
můžete dát na zápase-
ní? Poznání, k němuž 
dojde čtveřice kama-
rádů, otevírá množství 
komediálních situací, 
ale upozorňuje i na společenský tlak vyvíjený na lidi s na-
dváhou. Snímek vyhrál Cenu Izraelské filmové akademie v kategori-
ích nejlepší herec, nejlepší kostýmy a nejlepší výkon ve vedlejší herecký 
roli. Z loňského MFF Karlovy Vary si odnesl Cenu diváků.

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

Koncerty

Bohatý výběr kvalitních, oceněných filmů
Filmový klub (ART) nabídne vizuálně nápaditý, snový snímek Terryho Gilliama Imaginarium dr. Parnasse,  šokující film Antikrist 
dánského režiséra Larse von Triera, ceněnou komedii Lítám v tom se skvělým Georgem Clooneym v roli stoprocentního 
sobce, v 11 kategoriích Českého lva 2009 nominovaný válečný snímek Protektor, zajímavé komediální draha režisérky Jitky 
Rudolfové Zoufalci a netrační izraelský film o tom, jak s humorem udělat s handicapu přednost Na velikosti záleží.  

Už jsme doma
pátek 26. 3. 20.30 hod. klub Mír / 90, 120 
Kč, na průkazku ART 50% sleva
Kapela Už jsme doma (UJD) vznikla v Teplicích v roce 
1985. Hudba UJD je již od počátků punkově přímo-
čará, přitom však velmi rafinovaně propracovaná 
po kompoziční i textové stránce. Pokud jde o stylo-
vou charakteristiku, je kapelu velmi obtížné zařadit 

– jejich hudba je zkrátka opravdu originální. Jisté jsou 
punkové kořeny a vliv avantgardní hudby. Po roce 
1989 pronikla kapela do evropských  klubů  a  vzápětí 
i na severoamerický kontinent a do Japonska. V USA 
a Kanadě UJD odehráli více než 600 koncertů. Říká se, 
že pokud v Americe znají nějakou českou rockovou 
kapelu, tak jsou to Plastici a Už jsme doma. Jako v 
minulých letech, i letos UJD pokračují ve své frenetic-
ké koncertní činnosti (cca. 100 koncertů ročně). Zají-
mavostí je, že počet odehraných koncertů má brzy 
překročit číslo 2000!  Předprodej na obvyklých místech.
www.ujd.tre-hosting.cz 

Percy Jackson:  
Zloděj blesku    
středa 3. 3. 15.30 hod.
Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief / USA 2010 
/ 118 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 70, 80 Kč 
Režie: CHRIS COLUMBUS / Hrají: Logan Lerman, Rosario Dawson, 
Uma Thurman, Pierce Brosnan, Sean Bean ad.

Bohové Olympu žijí i ve 21. století. Mohou se zami-
lovat do smrtelníků a mít s nimi děti, které se mohou 
stát velkými hrdiny. Většinu z nich však potká strašný 
osud v rukou netvorů. Pouze několik málo z těchto 
dětí se dozví o své totožnosti „Polobohů“. Děti jsou 
umístěny na ostrov, kde je připravují na jejich osud. 
Jedním z nich je i Perseus „Percy“ Jackson. Dvanácti-
letý chlapec, poloviční syn Poseidona. Ten zpočátku 
neví nic o jeho osudu. Nevěří magickým příhodám, 
které se kolem něj dějí. Percy se musí s pomocí syna 
Herma a dcery Athény vydat na cestu napříč Spoje-
nými státy. Během této cesty čelí mnoha mytologic-
kým nepřátelům, pevně odhodlán je zastavit. 

Dešťová víla         
neděle 7. 3. 15.30, středa 10. 3. 15.30 
hod.
ČR 2009 / 96 min. / D-Cinema / přístupný / 75, 85 Kč
Režie: MILAN CIESLAR / Hrají: Jakud Gottwald, Éva Kerekes, 
Miroslav Donutil, Simona Stašová, Jaromír Dulava ad.

Živly, které ovládají zemi - Vzduch, Oheň, Země a Voda 
- provádějí „pravidelnou inspekci“ u lidí. Za všechny živ-

ly sledujeme Vodu, které lidé říkají Dešťová víla.  Pozná, 
že lidé začali myslet hlavně na peníze, že se vytrácí lás-
ka a dobro. Mezi takové lidi patří i sedlák Lakota, jehož 
syn Ondra miluje chudou Květušku. Jejich lásku ale sed-
lák nerad vidí. Když se živly vrátí ke Slunci, žádají tvrdé 
potrestání. Slunce váhá, ví, že lidi jsou lidi, a i přes chyby 
je má rádo, ovšem je přehlasováno. V poslední chvíli mu 
pomůže Dešťová víla. Požádá Slunce, jestli by nemohla 
lidi potrestat sama a vezme lidem déšť...  

Doba ledová 3: 
Úsvit dinosaurů 3D          
neděle 14. 3. 15.30 hod.
USA 2009 / 96 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 90, 110 Kč 
Režie: CARLOS SALDANHA / Hrají: John Leguizamo, Queen Lati-
fah, Ray Romano, Chris Wedge, ad.
Jedná se o mimořádnou 3D projekci filmu! Hrdinové z pro-
středí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neu-
věřitelné dobrodružství, tentokrát v příběhu nazva-
ném Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů. Nová “doba 
ledová” zavede hlavní hrdiny i diváky do ohromného 
podzemního světa dinosaurů. 

Program nedělních 
Malovásků:
Animásek: Rozpohybuj 
obrázek 
neděle 7. 3. 13.30 hod. / neděle 14. 3. 
13.30 hod.
Vyrob si krátký animovaný film! Za dvě krátká odpo-
ledne je hotovo. Předveď, co dokážeš a odnes si 
domů CD se svým vlastním animákem! Menší děti 
(od 7 let) si vymodelují scény z plastelíny. Rozpohy-
bování probíhá tak, že se každý pohyb vyfotografu-
je a pak ve speciálním programu spojí v jeden film. 
Pro starší děti (od 12 let) bude připravena práce v 
programu Macromedia Flash – naučí se, jak vytvořit 
flashové video. K filmům jde dodat hudbu, komen-
tář, titulky a přechodové efekty. Cena? Zdarma! Pokud 
máš zájem, nahlas svoji účast nejpozději do 4. 3. na tel. číslo: 
724 530 455 nebo na e-mail: monika.karaskova@mkuh.cz.

Prémie ZF:  
Prolomit vlny 
čtvrtek 4. 3. 
16.00 hod. Mír  
Breaking the Waves / Dán-
sko, Švédsko, Francie, Nizo-
zemsko 1996 / 159 min. / od 
12 let / titulky / na průkazku 
zdarma
Režie: LARS VON TRIER / 
Hrají: Emily Watson, Stellan 
Skarsgård, Katrin Cartlidge, 
Jean - Marc Barr, Adrian 
Rawlins, Udo Kier ad.
Příběh o síle a moci 
lásky se odehrává v 
zapadlé vesničce v 
severním Skotsku v 70. 
letech, a pojednává o 
víře, sebeobětování 
a zázracích. Hluboce 
věřící protestnatská 
dívka, mladičká a naivní Bess, se provdá za světem protře-
lého těžaře Jana, který pracuje na naftařské plošině v Sever-
ním moři. Jan je silně přitahován nevinností a čistotou dív-
ky, která pravidelně rozmlouvá s Bohem. Brzy po sňatku ale 
Jan utrpí při explozi úraz a ochrne na celém těle. Bess se 
obviňuje, protože se předtím vroucně modlila k Bohu, aby 
jí ho vrátil domů. Jan nesnese pomyšlení, že se již nikdy 
nebudou moci milovat a přesvědčí Bess, aby spala s jinými 
muži. Její mimomanželské sexuální aktivity, doma podrob-
ně líčené, mu snad přinesou úlevu a vysvobození. Když se 
její chování rozkřikne po vesnici, kde žije, lidé se jí začnou 
vyhýbat a nakonec je svým okolím vyobcována. Sympati-
zuje s ní pouze její švagrová Dodo. Téměř všemi opuštěná 
Bess se přesto rozhodne naplnit to, co vidí jako svůj osud... 
Prolomit vlny je mystický příběh o síle víry, míře sebeobě-
tování a v neposlední řadě o poutu lásky. Manželství věřící 
dívky Bess a úrazem s trvalými následky stiženého Jana je 
spoutáno předivem racionálně nedefinovatelných vazeb 
a není ohraničeno jeho pozemským trváním. V prostře-
dí skotského venkova se odehrává nesmírně jímavé a str-
hující drama, které divák sleduje téměř tři hodiny doslova 
jedním dechem. Ocenění: Velká cena poroty na MFF v Cannes 1996, 
Cena evropské akademie (Felix) za evropský film roku a herecký výkon 
v hlavní ženské roli, nominace na Oscara pro E. Watsonovou v kategorii 
herecký výkon v hlavní ženské roli, César za zahraniční film roku, Český 
lev ´97 za nejlepší zahraniční film ad.

Výstavy

Výstava poskyto-
vatelů sociálních 
služeb 
25. 2. – 17. 3. / kino Hvězda (vestibul)
Více než dva týdny budou v prostorách Kina Hvěz-
da prezentovány sociální a navazující služby posky-
tované v Uherském Hradišti a okolních obcích. Celou 
akci pořádá město Uherské Hradiště v rámci projektu 
Uherské Hradiště – město pro místní Agendu 21, kte-
rý je spolufinancován Revolvingovým fondem MŽP. 
Cílem této akce je seznámit širokou veřejnost s akti-
vitami a službami nabízenými v sociální oblasti pro 
jednotlivé cílové skupiny a zviditelnit tak sociální pilíř 
udržitelného rozvoje. 

Marta Töpferová
sobota 3. 4. 20.30 hod., klub Mír / 100, 
150 Kč, na průkazku ART 50% sleva
Marta Töpferová 
je česká zpěvačka 
se srdcem již více 
než 15 let zasvěce-
ným latinskoameric-
ké hudbě. Marta se 
ponořuje se do stylů 
jako je kubánský son, 
venezuelský tropo či 
portorikánská sam-
ba. Nezpívá na sta-
dionech - ale natáčí 
hudbu, která má ve světě respekt. V dětství začína-
la zpěvem české lidové a vážné hudby v Praze a po 
emigraci do USA v roce 1987 Marta pokračovala s 
hudbou ve sboru Seattle Girls‘ Choir. Dále studovala 
španělštinu, kytaru a sólový zpěv, jak ve Spojených 
Státech, tak i ve Španělsku a postupně po stopách 
své oblíbené hudby procestovala Mexiko, Kubu, Por-
toriko, Argentinu a Guatemalu. V roce 1996 se usa-
dila v New Yorku, kde začala skládat vlastní písně 
inspirované latinskoamerickými rytmy a začala hrát 
na jihoamerickou kytaru “cuatro”, na kterou se nyní 
doprovází. Nové album Töpferová „Trova“ ukazuje, 
proč jí London Times nazývají  „jedním z nejpůvab-
nějších interpretů latinskoamerické lidové hudby”. Na 
turné po ČR se vydává v sestavě: Marta Töpferová (zpěv, cuatro, 
kytara), Roland Satterwhite (housle), Tomáš Liška (kontrabas).
www.martatopferova.com

Petr Salinger – Ptáci  
(fotografie)
26. 3. – 18. 4. / kino Hvězda (vestibul)
Narodil jsem se v Kostelanech nad Moravou září 
roku 1986. Svoje dětství jsem strávil kolem řeky 
Moravy, kde vznikla láska ale i úcta ke všemu živé-
mu. Po absolvování základní školy jsem svoje zkuše-
nosti prohloubil na střední veterinární škole v Kro-
měříži. K focení jsem se dostal v roce 2004. Fotogra-
fování zvířat se stalo mým koníčkem a vyplňuje vět-
šinu mého volného času. Snažím se zachytit přírodu 
co nejdokonaleji a co nejpřirozeněji. Mým hlavním 
cílem je, aby se fotky líbily a dostávaly k lidem se 
zájmem o přírodu. Moje fotografie jste mohli shléd-
nout v soutěži Týká se to také tebe, kde jsem se 
umístil postupně na druhém a prvním místě. Vernisáž 
výstavy se bude konat v pátek 26.3. od 18.30 hodin.

... Neskutečně působivý příběh 
odkudsi ze severního Skotska nene-
chá chladným asi nikoho, kdo u filmu 
nehodlá jen tupě zírat a chroupat 
popcorn. Tato „nečinnost“ se totiž u 
Von Trierových filmů nenosí. Emily 
Watson a Stellan Skarsgard tady 
předvádějí herecký koncert, doslova 
a do písmene. Nejspíše se jedná o 
nejlepší evropský film 90. let.
Radyo - www.csfd.cz

Imaginarium dr.  
Parnasse 
úterý 2. 3. 20.30 
hod.   
Imaginarium of Dr. Parna-
ssus, The / Francie, Kanada, 
USA 2009 / 122 min. / od 12 
let / titulky / 65, 75 Kč
Režie: TERRY GILLIAM / Hrají: 
Johnny Depp, Heath Ledger, 
Jude Law, Colin Farrell, Chris-
topher Plummer ad.
Dr. Parnassus kdysi dáv-
no vyhrál nesmrtelnost 
v sázce s ďáblem panem 
Nickem. O mnoho stole-
tí později našel pravou 
lásku a s ďáblem pode-
psal novou smlouvu. V 
ní stálo, že se vzdává své 
nesmrtelnosti výměnou 
za mládí, ale jeho prvorozené dítě se v den svých šestnáctých 
narozenin stane majetkem pana Nicka. Nyní se čas Parnasso-
vy dcery Valentiny naplnil a on se trápí, jak jí zachránit před 
neúprosným osudem… Film je posledním snímkem Heatha 
Ledgera, který nečekaně zemřel uprostřed natáčení. Jako 
poctu Ledgerovi se roli rozhodli dokončit hned tři vynikající 
herci – Johnny Depp, Jude Law a Colin Farrell. Snímek je navržen 
na dva Oscary (nejlepší výprava a nejlepší kostýmy). 

Antikrist    
středa 3. 3. 20.30 
hod.  
Antichrist / Francie, Dánsko, 
Německo 2009 / 104 min. / od 
15 let / titulky / 60, 70 Kč
Režie: LARS VON TRIER / Hrají: 
Charlotte Gainsbourg, Willem 
Dafoe ad. 
Příběh manželského páru, 
jenž se odjíždí vyrov-
nat se ztrátou malého 
syna na opuštěnou cha-
tu v hlubokých lesích, je 
nejen plný nečekaných 
zvratů, dusné atmosféry, 
explicitních záběrů, ale 
také fobií mistra post-
moderní režie, dánského 
režiséra Larse von Triera. 
V Antikristovi se snoubí tajemnost Lynchova Twin Peaks, Tarkov-
ského Stalkera s hororovou atmosférou Kubrickova Shining či 
série Saw. Charlotte Gainsbourgová získala za hlavní ženský part na festivalu 
v Cannes 2009 Cenu za nejlepší ženský herecký výkon.

Protektor    
úterý 9. 3. 20.00 
hod. 
ČR, Německo 2009 / 100 
min. / od 12 let / D-Cinema 
75, 85 Kč
REŽIE: MAREK NAJBRT / Hra-
jí: Jana Plodková, Marek 
Daniel, Klára Melíško-
vá, Sandra Nováková, Jan 
Budař, Martin Myšička ad.
Co všechno jste ochot-
ni zradit pro lásku? Pří-
běh osudového vztahu 
dvou  lidí , kteří  na zadí 
válečného dramatu 
prožívají vlastní dra-
ma soukromé. Příběh o skutečných citech, o lásce, která v 
extrémních dobách může vést až na samou hranici sebe-
destrukce, a přesto má v sobě sílu a naději. Riskantní hra 
o kariéru, cit, lidskou důstojnost a nakonec o život v tem-
ných časech Protektorátu. Snímek je nominován v 11 kategoriích 
Českého lva 2009.

Vychytralá a nezaměnitelnou gilli-
amovštinou prošpikovaná kritika 
falešných mecenášů a násosek se 
zaměnitelnými ksichty, na níž je nej-
sympatičtější, že sám ďábel není žád-
ná zrůda, nýbrž vychytralý slizoun s 
příliš velkou zálibou v hazardu, ke 
které našel dokonalého spoluhráče 

- lidskou blbost...
Psema - www.csfd.cz

Ohromující metafora rozkladu muže 
a ženy využívá satanských propriet 
jen k podtržení tradičního konceptu 
zla, jehož zdroj Lars von Trier pro-
vokativně umisťuje do duše ženy. V 
čase korektnosti je jeho téměř inkvi-
ziční rétorika zjevením z pekel, jenže, 
marná sláva, je podepřena naprosto 
dokonalou filmovou formou...
Marigold - www.csfd.cz

Spalovač mrtvol
čtvrtek 11. 3. 
16.00 hod.   
Československo 1968 / 96 
min. / od 12 let / na průkaz-
ku zdarma, 50 Kč
Režie: JURAJ HERZ / Hrají: 
Rudolf Hrušínský st., Vlasta 
Chramostová, Jana Stehno-
vá, Miloš Vognič, Ilja Pra-
chař, Zora Božinová, Edu-
ard Kohout, Jiří Lír, Dimitrij 
Rafalský, Jan Vlček, Václav 
Halama, Jiří Hálek, Václav 
Kotva, Míla Myslíková, Vla-
dimír Menšík ad.
Konec 30. let: Pan Karel 
Kopfrkingl je obětavý 
zaměstnanec pražské-
ho krematoria a vzor-
ný otec rodiny, který 
důsledně dbá o řád-
ný chod domácnosti a 
všestrannou výchovu 
svých dětí. Rád před-
čítá ze své oblíbené 
knihy o Tibetu. Tíži-
vá atmosféra napjaté 
doby násobí všeobec-
ný strach. V měšťáckém 
stereotypu žijící Kopfr-
kingl spolupracuje s 
nacistickými okupanty 
a s obludnou samo-
zřejmostí se zbavuje 
všeho nebezpečného 
ve svém okolí, včetně 
členů vlastní rodiny. 
Jeho velká a nebezpečná kariéra začíná... Filmová adapta-
ce psychologického hororu, vzdáleně upomínajícího na 
Hitchcockovy grotesky, kongeniálně vystihuje morbidní 
atmosféru a jakoby neskutečný svět panoptikálních postav 
vynikající předlohy Ladislava Fukse (vyšla v roce 1967). Pan 
Kopfrkingl se stal životní rolí Rudolfa Hrušínského a tragi-
komedie Spalovač mrtvol jedním z nejvýznamnějších filmů 
Juraje Herze, jenž tu plně uplatnil svůj smysl pro bizarnost, 
perverzi a fantaskní vidění. I když byl snímek normalizátory 
českého filmu příkladně zatracován a nemohl se po dlou-
há léta objevit ani v kinech, ani v televizi, sotva lze tento 
titul pominout ve výčtu nejhodnotnějších českých filmů. 
Na scénáři spolupracoval s Jurajem Herzem autor původní 
nov ely Ladislav Fuks, kameramanem byl Stanislav Milota, 
vedlejší role ztělesnili Vlasta Chramostová, Jana Stehnová, 
Ilja Prachař, Jiří Lír, Míla Myslíková, Vladimír Menšík. V roce 
1969 získal Herz za režii a Milota za kameru tohoto filmu cenu FITESU 
Trilobit. Na Přehlídce českých a slovenských filmů v Sorrentu obdržel 
snímek Stříbrnou Sirénu. 

Jeden z nejsilnějších zážitků, který 
jsem v bohaté české kinematografii 
okusil. Ať už  se jedná o výsledný 
pocit, herecký um Rudolfa Hrušín-
ského (který už ve své filmografii   
nepřekonal), „fantaskní“ Milotovu 
kameru nebo dekorativní hudbu. 
Vše by klidně mohlo působit samo 
o sobě, ale obratným skloubením   
jednotlivých složek dostává film 

„vyšší“ rámec, nádech nadčasovos-
ti. Hrušínský plně vystihl psychiku 
Kopfrkingla,  jeho „humánní“ filoso-
fii. Při poslouchání jeho ód na nejmi-
losrdnější a očišťující smrt zbavující 
lidstva utrpení  člověku neustále 
běhá mráz po zádech. Je to dáno i 
precizně  vybudovanou atmosférou, 
tím   zamlženým, temně absurdním 
oparem. Jeho myšlenky začínají  
dostávat reálný charakter v  momen-
tu, kdy se o slovo hlásí nacistický 
režim. A zvrácená proměna jedince 
dostává ještě jasnější kontury. Je 
jasné, že   jiné podobné dílo už nikdy   
nevznikne, a proto si vážím tohoto 
klenotu o to víc.
Cash89 - www.fdb.cz

Nikoliv bezchybné, ale tak dospělé, 
vyzrálé a striktní, že se nelze zlobit. 
Suverénní důkaz toho, že omílané 
stesky nad nedostatkem peněz, 
témat, dobrých herců atp. jsou jen 
prachsprostým alibismem, kryjícím 
prostou neschopnost...
kOCOUR - www.csfd.cz

Je absolutně jedno, že tento film 
postrádá ucelenější příběh.. Když je 
tak hrozně vyzrálý, formálně pro-
myšlený a především, ač čistá fikce, 
tak úžasně autentický a přesvědččivý. 
Babčáková je největší český herecký 
objev za zatraceně dlouhou dobu...
gr8escape - www.csfd.cz

Dalo by se říct: Parta špekounů se 
vyflákne na diety a začne trénovat 
sumo. Zaděláno na „řachandu“? Kde-
pak. Hrdinové jsou poněkud zoufalí 
(ne trapní!) tlustí lidé, nikoli parta 
legračních špekounů a komediálnost 
spočívá „v úhlu“ pohledu na jejich 
vlastně dost smutné osudy...
elgreco - www.csfd.cz

Pokud bych měl použít jedno slo-
vo, kterým bych odůvodnil vysoké 
hodnocení tohoto filmu, neváhal 
bych ani chvilku a použil bych slovo 
OPRAVDOVOST. Zdařilé prolínaní, 
smutných, zábavných i životně drs-
ných chvilek je vynikající. Tak trošku 
film a tak trošku pan život osobně...
Enšpígl - www.csfd.cz


