
nerad všechno, co je správné a co by měl malý trolík dělat. 
Když se Rolli seznámí s krásnou elfkou Millie, je sám pře-
kvapený z toho, že se mu někdo tak hodný a milý, kdo má 
rád květiny a hezké věci, může líbit, Ellie je totiž přesným 
ztělesněním všeho, co trolové nemají rádi. Jednoho dne se 
však elfí les začne proměňovat v kámen a jedinou nadějí na 
záchranu je kouzelné srdíčko, které je ukryté v Zemi věč-
né zimy. Rolli a jeho trolí kamarádi musí spojit síly s elfy a 
společně se vydat na dobrodružnou výpravu za srdíčkem, 
které zachrání jejich vesnici a zabrání tomu, aby se celý svět 
proměnil v kámen.

Vlkodlak 
Wolfman, The / Velká Británie, USA 2010 / 102 min. / od 15 let / titulky 
/ 90 Kč
Režie: JOE JOHNSTON / Hrají: Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily 
Blunt, Hugo Weaving, Geraldine Chaplin, Art Malik, Olga Fedori ad.
Když je Měsíc v úplňku, legenda ožívá… Od chvíle, kdy ve fil-
mové klasice studia Universal, zoufalý vlkodlak poprvé zavyl 
na Měsíc, uplynulo už skoro sedmdesát let, přesto postava 
spořádaného člověka, který se pod vlivem úplňku mění v 
krvelačnou bestii, nepřestává diváky fascinovat. Nejnovější 
zpracování legendy teď dostanete v luxusním balení, v němž 
najdete oscarové herce Benicia Del Tora, Anthonyho Hopkin-
se a čím dál populárnější Emily Blunt. Éra dětství skončila pro 
Lawrence Talbota (Del Toro) té noci, kdy mu zemřela matka. Ve 
snaze zapomenout opustil ospalé rodné panství Blackmoore a 
vydal se do světa. S rodinou se znovu spojil až díky snoubence 
svého bratra, Gwen Conliffeové (Emily Blunt), která ho popro-
sila o pomoc v pátrání po budoucím manželovi, jenž beze sto-
py zmizel. Lawrence jí vyhoví a vrátí se domů, kde na něj kro-
mě sarkastického otce (Anthony Hopkins) čeká i hrůzostrašná 
legenda o krvelačném monstru s nadlidskou silou, které se po 
nocích toulá po okolí a vraždí vše živé. Lawrence je vůči těmto 
povídačkám zpočátku imunní, stejně jako inspektor Scotland 
Yardu Aberline (Hugo Weaving), jenž vede pátrání po zmize-
lém. Postupně ale začíná sestavovat děsivou skládanku, jejímž 
ústředním dílkem je starodávné prokletí, které ty, kdo jsou jím 
zasaženi, za úplňku proměňuje ve vlkodlaky. Aby prověřil míru 
pravdivosti této legendy a zároveň ochránil budoucí švagro-
vou, kterou začal bezmezně milovat, vydá se za plného měsíč-
ního svitu na „procházku“ po blackmooreských lesích, aby 
ono nebezpečné monstrum vypátral a zabil. Pokud samozřej-
mě vůbec existuje. Když Lawrence vyráží na trestnou výpravu, 
zdaleka ještě netuší, jak moc ho tato noc změní… Asi byste 
v současnosti těžko našli vhodnějšího představitele vlkodla-
ka než Benicia Del Tora, herce s uhrančivýma očima, hustým 
obočím a věčně rozcuchaným účesem. Ten stál navíc u zrodu 
myšlenky na natočení nové verze svého oblíbeného hororu a 
podílel se i na produkci filmu.

Alenka v říši divů 3D  
Alice in Wonderland / USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema / 
dabing / 160 Kč
Režie: TIM BURTON / Hrají: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Geraldine 
James, Michael Sheen, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Crispin 
Glover, Christopher Lee, Frances de la Tour, Alan Rickman ad.
Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou (Mia Wasikowska) 
čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji na vikto-
riánské zahradní slavnosti požádá o ruku Hamish, bohatý, ale 
přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a uteče pryč. 
Vydá se za Bílý králíkem ve vestě a s kapesními hodinkami, 
kterého uvidí pospíchat po louce. Bílý králík (kterého namluvil 
Michael Sheen) záhy zmizí do králičí nory. Alenka pocítí zvlášt-
ní nutkání následovat ho, do nory spadne a po pádu, který 
působí skoro jako podivný sen, se ocitne v kruhové místnosti 
s celou řadou dveří. Poté, co okusí z lahvičky s nápisem „Vypij 
mě“, jejíž obsah způsobí, že se zmenší, a zakousne koláč, na 
kterém je zdobeně napsáno „Sněz mě“ a po kterém se zase 
zvětší, se jí nakonec podaří jedněmi z dveří projít a ocitá se v 
ohromující a fantastické Říši divů, které jeho obyvatelé říkají 
Podzemní říše. Tam se setkává s celou škálou pozoruhodných 
postav, od vychloubačné Plšice až po potrhlého Kloboučníka 
(Johnny Depp), od ušklebeného kocoura Šklíby až po hou-
seňáka Absaloma, kouřícího vodní dýmku, od podivné Bílé 
královny (Anne Hathaway) až po její záštiplnou starší sestru 
Srdcovou královnu (Helena Bonham Carter), krutou vládkyni 
Podzemní říše.

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. března 
březen 2

Ženy, ženy, ženy
Možná je to i nezvykle dlouhou zi-

mou, která nedovolí stále vyrašit 
jaru, ale prostě se to tak nějak sešlo, 
že teprve ve druhé polovině března 
(dnu žen navzdory) se nám vyjevilo 

téma žen a ženských hrdinek.

Název novinky Jiřího Vejdělka Ženy 
v pokušení mluví za vše a titul Na 
sv.Valentýna se tématu něžného 

pohlaví nevyhne také. Další variaci 
na Alenku v říši divů můžete vidět ve 

3D verzi, příběh hrdinky-narkoman-
ky Katky nás pak do jiné říše divů 

přenese zcela jistě...  V kině přivítáme 
spolu s gymnáziem v březnu i režisé-
rku Olgu Sommerovou a její snímek 
o Boženě Němcové, současně jednáme 
o příjezdu její dcery Olgy Špátové a 

paní Kaplické k filmu Oko nad Prahou o 
jisté pražské chobotnici.

Na ženskost a jihoamerické rytmy 
se těšte také na začátku dubna, kdy 

v klubu Mír přivítáme Martu Töpferovou.

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

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-
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... 

Ženy v pokušení     
ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 90 Kč 
Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veroni-
ka Kubařová, Jiří Macháček, Roman Zach, Vojtěch Dyk ad.

Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské 
problémy jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, 
jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a milova-
ný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Hele-
na brzy bezradně stojí na prahu nového života. Dvaceti-
letá dcera Laura chce být matce oporou, zároveň se však 
potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky. Pomoc-
nou ruku nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá 
herečka, která na všechny situace aplikuje svéráznou školu 
života. Výstřední dáma má zaručený recept: nahradit nepo-
řádného chlapa, chlapem pořádným. Zdá se to neřešitel-
né, ale k překvapení Heleny i Laury muži, s nimiž stojí za to 
se vrhnout po hlavě do milostného dobrodružství tu stále 
ještě jsou. A tři docela rozdílné ženy zjišťují, jak moc jsou 
si podobné a pokud se má něco vyřešit, chce to nadhled, 
humor a neztrácet hlavu ani naději... 

Na sv.Valentýna  
Valentine‘s Day / USA 2010 / 118 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč
Režie: GARRY MARSHALL / Hrají: Taylor Lautner, Bradley Cooper, Anne 
Hathaway, Jessica Alba, Ashton Kutcher, Julia Roberts, Jessica Biel ad.

Film „Na sv.Valentýna“ vypráví 10 různých příběhů odlišných 
lidí v Los Angeles, jejichž osudy se protnou právě na den sva-
tého Valentýna, kdy se každý z nich snaží najít lásku, nebo řeší 
milostné problémy. Scénář napsal Mark Silverstein a Abby 
Kohn.

Skřítek Rolli       
Röllin sydän / Režie: PEKKA LEHTOSAARI / Hrají: Allan Tuppurainen, 
Jarmo Mäkinen, Pekka Lehtosaari aj.
Rolli je malý skřítek, který žije společně se svými kamará-
dy v malé lesní vesničce plné skřítků. Rolli je typický trol, 
uličník a rošťák, s hlavou plnou lumpáren a zlomyslnos-
tí. Nerad se koupe, nerad rozdává pusinky a dělá vlastně 

Naše tipy 
Katka
pondělí 22. 3. 20.00 hod.
Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným doku-
mentem, mapujícím čtrnáct let v životě mladé narko-
manky a jejího marného zápasu se závislostí. Proč zača-
la brát drogy? Jak sama říká - chtěla se lišit... 

Alenka v říši divů 3D
pondělí 22. 3. 20.00 hod.
Nejnavštěvovanějším filmem severoamerických kin se 
stává filmová verze pohádky od režiséra Tima Burtona 
Alenka v říši divů. V USA a Kanadě dokonce po prvním 
víkendu překonala i počáteční tržby Avataru! 

Květ pouště 
středa 31. 3. 20.00 hod.  
Film založený na autobiografii světoznámé modelky Wa-
ris Dirie, která ve 13 letech uprchla před nuceným manžel-
stvím z rodného Somálska do Londýna a po několika 
letech se stala hvězdou módních přehlídek. Ve známost 
vešla ale především svým bojem proti ženské obřízce, kte-
rou musela v dětství také podstoupit.

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

17. st 19.30 Jakub Smolík – 270 Kč  Koncert

18. čt 16.00 Skřítek Rolli – Finsko, Německo, Rusko, Velká Británie 2007 / 78 min. / D-Cinema / přístupný / 90 Kč

16.00 Commitments – Irsko 1991 / 118 min. / titulky / na průkazku zdarma, 60 Kč  / kino Mír ZF

17.30 Na sv. Valentýna – USA 2010 / 118 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč

20.00 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 90 Kč

19. pá 16.00 Skřítek Rolli – Finsko, Německo, Rusko, Velká Británie 2007 / 78 min. / D-Cinema / přístupný / 90 Kč

17.30 Na sv. Valentýna – USA 2010 / 118 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč

20.00 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 90 Kč

20. so 16.00 Skřítek Rolli – Finsko, Německo, Rusko, Velká Británie 2007 / 78 min. / D-Cinema / přístupný / 90 Kč

17.30 Na sv. Valentýna – USA 2010 / 118 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč

20.00 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 90 Kč

21. ne 14.30 Koláž ze čtverečků – výtvarné dílny pro děti / kavárna kina / zdarma  Malovásek

15.30 Skřítek Rolli – Finsko, Německo, Rusko, Velká Británie 2007 / 78 min. / D-Cinema / přístupný / 80, 90 Kč Bijásek

17.30 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 90 Kč

20.00 Na sv. Valentýna – USA 2010 / 118 min. / od 12 let / titulky / 90 Kč

22. po 17.30 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 90 Kč

20.00 Katka + host: dramaturg J.Gogola ml. – ČR 2010 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 50, 60 Kč ART

23. út 17.30 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 90 Kč

19.00 Hovory G: Milan Lasica – 120, 150 Kč / Malá scéna Slováckého divadla  Beseda

20.00 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 90 Kč

24. st 15.30 Potkali se u Kolína – Československo 1965 / 65 min. / přístupný / 25, 35 Kč Bijásek

20.00 Ať vejde ten pravý – Švédsko 2008 / 114 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč / kino Mír ART

20.00 Zdeněk Izer: Po plastice pípl! – 235, 250 Kč Koncert

25. čt 16.00 Osvícení – USA, Velká Británie 1980 / 118 min. / titulky / na průkazky zdarma, 60 Kč ZF

18.00 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 90 Kč

20.00 Vlkodlak – Velká Británie, USA 2010 / 102 min. / od 15 let / titulky / 90 Kč

26. pá 16.00 Alenka v říši divů 3D – USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 160 Kč

18.00 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 90 Kč 

18.30 Petr Salinger: Ptáci (fotografie) – vernisáž výstavy / kino Hvězda (vestibul) Výstava

20.00 Vlkodlak – Velká Británie, USA 2010 / 102 min. / od 15 let / titulky / 90 Kč

20.30 Už jsme doma – 90, 120 Kč, na průkazku ART 50% sleva / klub Mír Koncert

27. so 15.30 Alenka v říši divů 3D – USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 160 Kč

18.00 Vlkodlak – Velká Británie, USA 2010 / 102 min. / od 15 let / titulky / 90 Kč

20.00 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 90 Kč

28. ne 14.30 Vymývaná klovatina – výtvarné dílny pro děti / kavárna kina / zdarma  Malovásek

15.30 Alenka v říši divů 3D – USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 140, 160 Kč Bijásek

17.30 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 90 Kč 

20.00 Vlkodlak – Velká Británie, USA 2010 / 102 min. / od 15 let / titulky / 90 Kč

29. po 16.00 Alenka v říši divů 3D – USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 160 Kč

18.00 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 90 Kč  

20.15 Bratři – USA 2009 / 110 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč ART

30. út 17.30 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 90 Kč  

20.00 Alenka v říši divů 3D – USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 140, 160 Kč ART

31. st 15.30 Alenka v říši divů 3D – USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 140, 160 Kč Bijásek

17.30 Ženy v pokušení – ČR 2009 / 118 min. / přístupný / 90 Kč

20.00 Květ pouště – Rakousko, Německo, Velká Británie 2009 / 120 min. / přístupný / D-Cinema / dabing / 70, 80 Kč ART

1. čt 16.00 Co žere Gilberta Grapea – USA 1993 / 118 min. / titulky / na průkazky zdarma ZF

18.15 Kniha přežití – USA 2010 / 118 min. / titulky / 80 Kč

20.30 Prokletý ostrov – USA 2010 / 137 min. / titulky / 90 Kč

18.30 + 21.00 + 23.00  Ozvěny Otrlého diváka 2010 - 80 Kč / kino Mír

Marco Ferreri
12. Seminář  

archivního filmu

7. - 9. 5. 2010
kino Hvězda, kino Mír

www.archivniseminar.cz

Filmové premiéry a novinky



Stanley Kubrick
 *  26. 6. 1928 Bronx, USA  
 †  7. 3. 1999 Harbenden,     
Velká Británie

Stanley Kubrick se narodil 
v rodině lékaře Jacka Kub-
ricka. I přes špatné školní 
výsledky byl považován za 
velice inteligentního. Proto 
ho otec naučil hrát šachy. 
Z Kubricka se stal vynika-
jící hráč. A jeho filmy sku-
tečně připomínají partii šachů. Vše je důkladně a pečlivě 
promyšleno dopředu. Kubrick dostal ke třináctým naro-
zeninám fotoaparát. Měl výjimečné nadání a v sedmnácti 
ho dokonce přijali do časopisu Look jako učedníka. V roce 
1951 vyměnil fotoaparát za filmovou kameru a natočil krát-
ké dokumentární snímky o životě boxerů (Day of the Fight), o 
knězi, který musí na nejvzdálenější farnosti létat letadlem 
(Flying Padre), a o námořnických odborech (The Seafarers). 
Jeho prvním celovečerním dílem byl Fear and Desire o fiktivní 
válce ve fiktivním světě. Stanley Kubrick byl velice kontro-
verzním filmařem, známým svým přehnaným puntičkář-
stvím a nespokojeností. Snad každý jeho film byl cenzu-
rován, případně zakázán. Snímek Stezky slávy o popravě tří 
francouzských vojáků v období 1. světové války byl ve Fran-
cii dlouhá léta zakázán. Lolita podle románu V. Nabokova o 
lásce pedofilního profesora ke čtrnáctileté nymfičce muse-
la být upravována samotným Kubrickem, který jakýkoliv 
nedobrovolný zásah do svého díla odmítal. To nebylo nic 
v porovnání s Mechanickým pomerančem. Britské autority tvr-
dily, že film rozpoutal vlnu zločinů páchaných mladistvými. 
Kubrickově rodině bylo vyhrožováno smrtí. Tvůrce se roz-
hodl, že film se až do jeho smrti nesmí v Británii promítat v 
kinech a v televizi...  Když Kubrick odmítl režíroval pokračo-
vání filmu Vymítač ďábla (1973), natočil svůj vlastní horor Osví-

cení (1980). Z další pra-
cí si Kubrick dal oprav-
du načas: trvalo sedm 
let, než do kin přišel 
snímek Olověná vesta 
(1987).  V roce 1990 
navázal Kubrick pře-
rušovanou spoluprá-
ci s Brianem Aldis-
sem na novém sci-fi 

filmu nazvaném Umělá inteligence (A.I.), avšak postup byl 
velmi pozvolný a snímek byl odsunut do pozadí.  Snímek 
později dokončil režisér Steven Spielberg. Kubrickovým 
posledním filmem se stal psychologický snímek Eyes Wide 
Shut s Tomem Cruisem a Nicole Kidman v hlavních rolích. 
Po dvou letech práce s dosud nevídanou ochranou a uta-
jením se film setkal s typicky rozporuplným přijetím kritiky 
a veřejnosti; Kubrick prohlásil, že je to jeho dosud nejlepší 
film.  Jeden z nejslavnějších filmových režisérů zemřel ve 
spánku na infarkt..

V první polovině dubna připravujeme
ARTkino                                                                          
 úterý 6.4. 20.00 hod.  O kapitalismu s láskou
  USA, 2009 / Režie: MICHAEL  MOORE
středa 7.4. 20.00 hod.  Galimatyáš
  Francie 2009 / Režie: JEAN-PIERRE JEUNET 
úterý 13.4. 20.00 hod.   Videokracie
 Švédsko 2008 / Režie: TOMAS ALFREDSON

Zlatý fond
čtvrtek 1.4. 16:00 hod  Co žere Gilberta Grapea 
 USA 1993 / Režie: LASSE HALLSTRÖM 
čtvrtek 8.4. 16:00 hod Mír  Sud prachu                   

Jugoslávie, Makedonie, Francie, Řecko 1998 / Režie: 
GORAN PASKALJEVIČ 

Bijásek
neděle 4. 4., středa 7. 4. 15.30 hod. Vzhůru do oblak 3D 
   USA 2009 / Režie: PETER DOCTER, BOB PETERSON
neděle 11. 4., středa 14. 4. 15.30 hod.  Jak vycvičit draka 3D                 
 USA 2010 / Režie: DEAN DEBlOIS, CHRIS SANDERS 
    

placená inzerce

Filmové premiéry
čtvrtek 1. 4.   -  neděle 4.4.  Kniha přežití 
  USA 2009 / Režie: ALBERT HUGHES, ALLEN HUGHES 
čtvrtek 1. 4. – středa 7.4. Prokletý ostrov 
  USA 2009 / Režie: MARTIN  SCORSESE 
neděle 4.4. –  středa 7.4.  Vzhůru do oblak 3D 
 USA 2009 / Režie: PETER DOCTER, BOB PETERSON 
čtvrtek 8. 4.  – středa 14. 4 .  Jak vycvičit draka 3D                         

USA 2010 / Režie: DEAN DEBlOIS, CHRIS SANDERS
čtvrtek 8. 4. – neděle 11.4.  Na hraně temnoty                     
 USA, Velká Británie 2010 / Režie: MARTIN CAMPBELL
čtvrtek 8. 4. – neděle 11.4.  Smrt čeká všude               
 USA 2008 / Režie: KATHRYN BIGELLOW 
pondělí 12. 4. – středa 14.4.  Nezapomeň na mě               
 USA 2010 / Režie: ALLEN COULTER
čtvrtek 15. 4. – úterý 20.4.  Nine
 USA, Itálie 2009 / Režie: ROB MARSHALL
čtvrtek 15. 4. – neděle 18.4. Babylon A.D. 
 Francie, VB, USA 2008 / Režie: MATHIEU KASSOVITZ

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)

Bratři    
pondělí 29. 3. 
20.15 hod. 
Brothers / USA 2009 / 110 
min. / od 12 let / titulky / 
65, 75 Kč
Režie: JIM SHERIDAN / Hra-
jí: Jake Gyllenhaal, Natalie 
Portman, Tobey Maguire ad. 
Pýchou rodiny Cahillů 
je starší syn Sam – otec 
dvou malých dcerek, 
vzorný manžel a hlav-
ně – mariňák, který trá-
ví dvě třetiny roku na 
zahraničních misích. 
Zato mladšímu synovi, 
lehkomyslnému Tommymu, který je častěji ve vězení než 
doma, nemůže otec Cahill přijít ani na jméno. Přesto je to 
právě Tommy, kdo se ujme Samovy rodiny poté, co je vrtul-
ník jeho bratra sestřelen v Afghánistánu a Sam prohlášen 
za mrtvého. Péče o druhé pomalu mění potížistu Tommyho 
ve zodpovědného strýčka, který více než na sebe myslí na 
své neteře, ale také na svou švagrovou Grace. Zoufalství a 
bolest ze ztráty bratra a manžela začne ty dva k sobě přita-
hovat, jenže oba se za to stydí a bojí se, co nastane…  Film 
byl nominován na Zlaté globy 2010 v kategoriích nejlepší píseň (U2) a 
nejlepší herecký výkon – drama (Tobey Maguire).

Alenka v říši divů 3D   
úterý 30. 3. 20.00 
hod.   
Alice in Wonderland  / USA 
2010 / 101 min. / přístupný 
/ 3D-Cinema / dabing / 140, 
160 Kč
Režie: TIM BURTON / Hra-
jí: Mia Wasikowska, John-
ny Depp, Geraldine James, 
Michael Sheen, Helena 
Bonham Carter ad.
Devatenáctiletou Alen-
ku Kingsleyovou čeká 
zážitek, na který hned 
tak nezapomene. Když ji 
na viktoriánské zahrad-
ní slavnosti požádá 
bohatý, ale přihlouplý Hamish, sebere se a uteče pryč. Vydá 
se za Bílý králíkem ve vestě a s kapesními hodinkami, kterého 
uvidí pospíchat po louce. Bílý králík záhy zmizí do králičí nory. 
Alenka pocítí zvláštní nutkání následovat ho, do nory spadne 
a po pádu, který působí skoro jako podivný sen, se ocitne v 
kruhové místnosti s celou řadou dveří. Poté, co okusí z lahvič-
ky s nápisem „Vypij mě“, jejíž obsah způsobí, že se zmenší, a 
zakousne koláč, na kterém je zdobeně napsáno „Sněz mě“ a 
po kterém se zase zvětší, se jí nakonec podaří jedněmi z dveří 
projít a ocitá se v ohromující a fantastické Říši divů, které jeho 
obyvatelé říkají Podzemní říše...

Květ pouště   
úterý 30. 3. 20.00 
hod.   
Desert Flower / Rakousko, 
Německo, V. Británie 2009 
/ 120 min. / přístupný / D-
Cinema / dabing / 70, 80 Kč
Režie: SHERRY HORMAN / 
Hrají: Sally Hawkins, Meera 
Syal, Anthony Mackie ad.
Film vznikl podle stejno-
jmenné autobiografické 
knihy Waris Dirie, která 
vyrůstala do svých 13 let 
v Somálsku a po útěku 
do Londýna se stala jed-
nou z nejznámějších světových topmodelek. Když se kniha v 
roce 1998 objevila na pultech knihkupectví, svět byl šokován. 
Bývalá modelka vypráví dechberoucí životní příběh, v němž 
popisuje svou neuvěřitelnou cestu od kočovného života v 
somálské poušti na nejznámější světová přehlídková mola. V 
New Yorku, na vrcholu své kariéry, poprvé v rozhovoru otevře-
ně promluvila o problému ženské obřízky, kterou sama vytr-
pěla, když jí bylo teprve 5 let. Krátce po rozhovoru se rozhodla, 
že skončí s kariérou modelky a zasvětí život boji proti tomu-
to starobylému rituálu. Od roku 1997 je Velvyslankyní UNFPA 
pro odstranění problému ženské obřízky ve světě. Snímek získal 
v roce 2009 Cenu diváků na MFF ve španělském San Sebastián.

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

Koncerty

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 

Skřítek Rolli        
neděle 21. 3. 15.30 hod.
Röllin sydän / Finsko, Německo, Rusko, Velká Británie 2007 / 78 
min. / D-Cinema / přístupný / 80, 90 Kč
Režie: PEKKA LEHTOSAARI / Hrají: Allan Tuppurainen, Jarmo 
Mäkinen, Pekka Lehtosaari aj.

Rolli je malý skřítek, který žije společně se svými 
kamarády v malé lesní vesničce plné skřítků. Rolli je 
typický trol, uličník a rošťák, s hlavou plnou lumpá-
ren a zlomyslností. Nerad se koupe, nerad rozdává 
pusinky a dělá vlastně nerad všechno, co je správné 
a co by měl malý trolík dělat. Když se Rolli seznámí s 
krásnou elfkou Millie, je sám překvapený z toho, že 
se mu někdo tak hodný a milý, kdo má rád květiny 
a hezké věci, může líbit, Ellie je totiž přesným ztěles-
něním všeho, co trolové nemají rádi. Jednoho dne se 
však elfí les začne proměňovat v kámen a jedinou 
nadějí na záchranu je kouzelné srdíčko, které je ukry-
té v Zemi věčné zimy. Rolli a jeho trolí kamarádi musí 
spojit síly s elfy a společně se vydat na dobrodružnou 
výpravu za srdíčkem, které zachrání jejich vesnici a 
zabrání tomu, aby se celý svět proměnil v kámen. 

Potkali se u Kolína         
středa 24. 3. 15.30 hod.
Československo 1965 / 65 min. / přístupný / 25, 35 Kč
Režie: BŘETISLAV POJAR / Hrají: Rudolf Deyl ml.

Hlavní hrdinové jsou plyšové loutky, konkrétně dva 
medvědi. Ten větší a chytřejší si říká Velký Medvěd, a ten 
menší a roztomilejší se jmenuje Malý Medvěd. Vystupu-
jí zde i jiné postavičky a všechny mají tu schopnost, že 
se dokážou proměnit od auta přes semafor až po míč 
nebo houkací kačenku. Koho že naši dva plyšoví med-
vědi na cestě potkali? Nechejme se překvapit...

Alenka v říši divů 
3D           
neděle 28. 3. 15.30, středa 31. 3. 15.30 
hod.
USA 2010 / 101 min. / přístupný / 3D-Cinema / dabing / 140, 160 Kč
Režie: TIM BURTON / Hrají: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Geral-
dine James, Michael Sheen, Helena Bonham Carter ad.
Devatenáctiletou Alenku Kingsleyovou čeká zážitek, 
na který hned tak nezapomene. Když ji na viktoriánské 
zahradní slavnosti požádá o ruku Hamish, bohatý, ale 
přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a ute-
če pryč. Vydá se za Bílý králíkem ve vestě a s kapesními 
hodinkami, kterého uvidí pospíchat po louce. Bílý králík 
záhy zmizí do králičí nory. Alenka pocítí zvláštní nutkání 
následovat ho, do nory spadne a po pádu, který působí 
skoro jako podivný sen, se ocitne v kruhové místnosti s 
celou řadou dveří. Poté, co okusí z lahvičky s nápisem 

„Vypij mě“, jejíž obsah způsobí, že se zmenší, a zakousne 
koláč, na kterém je zdobeně napsáno „Sněz mě“ a po 
kterém se zase zvětší, se jí nakonec podaří jedněmi z 
dveří projít a ocitá se v ohromující a fantastické Říši divů, 
které jeho obyvatelé říkají Podzemní říše... Tam se setká-
vá s celou škálou pozoruhodných postav, od vychlou-
bačné Plšice až po potrhlého Kloboučníka, od ušklebe-
ného kocoura Šklíby až po houseňáka Absaloma, kou-
řícího vodní dýmku, od podivné Bílé královny až po její 
záštiplnou starší sestru Srdcovou královnu.

Program nedělních 
Malovásků:
Koláž ze čtverečků 
neděle 21. 3. 14.30 hod. 
Koláž ze čtverečků je jednoduchá a zábavná výtvar-
ná technika pro malé i velké. Předpokladem je nama-
lování obrázku, který pak rozstříháme na malé čtve-
rečky a zase slepíme dohromady. 

Vymývaná klovatina 
neděle 28. 3. 14.30 hod. 
V posledním březnovém Malovásku si vyzkoušíme 
techniku, kterou jsme tu ještě neměli. Jedná se o práci s 
klovatinou a vodou.  Techniku zvládnou i menší děti.

Commitments 
čtvrtek 18. 3. 
16.00 hod. Mír  
The Commitments / Irsko 
1991 / 118 min. / titulky / na 
průkazku zdarma, 60 Kč
Režie: ALAN PARKER / Hra-
jí: Angeline Ball, Maria 
Doyle Kennedy, Bronagh 
Gallagher, Glen Hansard, 
Johnny Murphy, Colm Mea-
ney, Andrea Corr, Eanna 
MacLiam, Alan Parker ad.
Když autoři vyhlásili, 
že hledají členy kapely 
pro filmovou verzi kni-
hy Roddyho Doyle The 
Commitments, mno-
zí, i velmi mladí muzi-
kanti v Dublinu, se 
zúčastnili této zkouš-
ky v naději, že budou 
objeveni. Kniha se sta-
la mimořádně populární v Irsku i v zahraničí. Více než tři tisí-
ce nadšenců, dokonce i ti, kteří neuměli vůbec nic, zkoušeli 
v konkursu štěstí. Z této veselé směsi bylo vybráno dvanáct 
lidí, kteří měli hrát manažera, zpěváky a hráče na hudební 
nástroje. Spolu vytvořili fiktivní dublinskou soulovou skupi-
nu, podle níž byl pojmenován film. Příběh sleduje skutečný 
život v severoirském Northsideru. Děj začíná tím, že ambi-
ciózní hudebník Jimmy Rabbitte dává dohromady novou 
soulovou kapelu. Všichni hudebníci mu plně důvěřují. Cha-
rismatický Jimmy všechny přesvědčí, že soulová hudba je 
ten pravý zvuk pro dublinskou dělnickou třídu. Protože je 
jich málo, Jimmy jako manažér dá inzerát, že hledá hudeb-
níky se skutečnou muzikantskou duší. Skupina pak projde 
všemi fázemi, kterými musí projít každá začínající kapela. 
Soubor drží pohromadě díky tvrdé práci svého manažera, 
který řídí život celého hudebního společenství, ale v závě-
ru ztrácí síly a vzdává se všech aktivit. Po úspěchu se pak 
dostaví nezvratný rozkol, osobní srážky a rozdílné hudební 
názory. Herci ve filmu skutečně hrají a zpívají vlastní písnič-
ky. Na základě úspěchu filmu The Commitments někteří z 
hlavních protagonistů tohoto filmu odjeli na vcelku úspěš-
né turné po Evropě a USA, ti nejlepší pak dokonce nastou-
pili profesionální hudební kariéru... V roce 2005 se uskutečnila 
anketa o nejlepší irský film. Přes deset tisíc hlasujících diváků si jako 
vítěze vybralo právě tento snímek. Film byl také nominován na Oscara.

Výstavy

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 zku-
šenosti prohloubil na střední veterinární škole v 
Kroměříži. K focení jsem se dostal v roce 2004. Foto-
grafování zvířat se stalo mým koníčkem a vyplňuje 
většinu mého volného času. Snažím se zachytit pří-
rodu co nejdokonaleji a co nejpřirozeněji. Mým hlav-
ním cílem je, aby se fotky líbily a dostávaly k lidem 
se zájmem o přírodu. Moje fotografie jste mohli 
shlédnout v soutěži Týká se to také tebe, kde jsem 
se umístil postupně na druhém a prvním místě.“ Ver-
nisáž výstavy se bude konat v pátek 26.3. od 18.30 hodin.

Marta Töpferová
sobota 3. 4. 20.30 hod., klub Mír / 100, 
150 Kč, na průkazku ART 50% sleva

Marta Töpfero-
vá je česká zpě-
vačka se srd-
cem již více než 
15 let zasvěce-
ným latinskoa-
merické hudbě. 
Marta se pono-
řuje se do stylů 
jako je kubán-

ský son, venezuelský tropo či portorikánská samba. 
Nezpívá na stadionech - ale natáčí hudbu, která má 
ve světě respekt. V dětství začínala 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, kyta-
ru a sólový zpěv, jak ve Spojených Státech, tak i ve 
Španělsku a postupně po stopách své oblíbené hud-
by procestovala Mexiko, Kubu, Portoriko, Argentinu 
a Guatemalu. V roce 1996 se usadila v New Yorku, 
kde začala skládat vlastní písně inspirované latin-
skoamerickými rytmy a začala hrát na jihoamerickou 
kytaru “cuatro”, na kterou se nyní doprovází. Nové al-
bum Töpferová „Trova“ ukazuje, proč jí London Times 
nazývají  „jedním z nejpůvabnějších interpretů latin-
skoamerické lidové hudby”. Na turné po ČR se vydává v 
sestavě: Marta Töpferová (zpěv, cuatro, kytara), Roland Sat-
terwhite (housle), Tomáš Liška (kontrabas).
www.martatopferova.com

Pěkné, vtipné drama o tom, jak vzni-
kají kapely; a také jak zanikají. Pří-
běh drsně a bez mentorování sděluje, 
že k tomu, aby kapela byla skvělá a 
něčeho dosáhla, nestačí ji posklá-
dat z výborných muzikantů. Stejně 
důležité, ne-li důležitější je, posklá-
dat ji tak, aby spolu lidé vycházeli. 
Horší muzikanti přátelé udělají lepší 
muziku než špičkoví hráči neschopní 
kooperace. To je opravdu ze života.
Aky - www.csfd.cz

Na velikosti záleží
úterý 16. 3. 20.30 
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 situa-
cí, ale upozorňuje i na 
společenský tlak vyvíjený na lidi s nadváhou. Snímek vyhrál 
Cenu Izraelské filmové akademie v kategoriích nejlepší herec, nejlepší 
kostýmy a nejlepší výkon ve vedlejší herecký roli. Z loňského MFF Karlo-
vy Vary si odnesl Cenu diváků.

Katka      
pondělí 22. 3. 
20.00 hod.  
ČR 2010 / 90 min. / přístupný / 
D-Cinema / 50, 60 Kč
Režie: HELENA TŘEŠTÍKOVÁ  
Film Heleny Třeštíkové je 
unikátním časosběrným 
dokumentem, mapují-
cím čtrnáct let v životě 
mladé narkomanky a 
jejího marného zápasu 
se závislostí. Proč zača-
la brát drogy? Jak sama 
říká - chtěla se lišit. Píše 
se rok 1996 a tehdy deva-
tenáctiletá Katka žije v 
terapeutické komunitě 
Sananim v Němčicích s 
nadějí na obyčejný život 

- touží mít přítele, jednou i rodinu. Happy end se však neko-
ná. Režisérka zaznamenává ve svém filmu rok za rokem Katčin 
sestup níž a níž na spirále krádeží, prostituce, fyzického i psychic-
kého chátrání, na spirále, přerušované jen občasným vzepětím 
naděje a odhodlání s drogou skoncovat. Její touha je upřímná, 
droga ale nakonec vždycky zvítězí. Podaří se Katce konečně najít 
sílu ve chvíli, kdy otěhotní a budocí mateřství jí nabídne životní 
motivaci? Třeštíková provázela dnes třiatřicetiletou Katku téměř 
půlku jejího života. Výsledkem je sugestivní obraz života, navždy 
poznamenaného závislostí a úpadkem.  Možná přijde i dramaturg 
Honza Gogola jun.

Ať vejde ten pravý    
středa 24. 3. 
20.00 hod. Mír 
Låt den rätte komma in/ 
Švédsko 2008 / 114 min. / od 
12 let / titulky / 60, 70 Kč
Režie: TOMAS ALFREDSON / 
Hrají: Kåre Hedebrant, Lina 
Leandersson, Per Ragnar, 
Henrik Dahl ad.
Netradiční upírský 
horor se odehrává na 
ponurém švédském 
sídlišti. Tady žije outsi-
derský hrdina Oskar a 
sem se přistěhuje nový 
soused s dcerou Eli. Dvě zvláštní děti se sblíží a Oskar zjis-
tí, že jeho kamarádka je upírka. Oskar se těžko rozhoduje, 
jestli se s podivnou dívkou dál přátelit – něco ho k ní ale 
stále osudově táhne... Film byl natočen podle bestselleru 
Johna Ajvida Lindqvista a blízký je například potemnělým 
snímkům Roye Anderssona. Hrůzostrašná pohádka plyne v 
pomalém tempu a dodržuje pravidla upírského žánru – jen 
vztah Eli a Oskara je s ohledem na jejich věk platoničtější, i 
když stejně jako řada jiných upírských filmů je i tenhle hrů-
zostrašně a až chorobně romantický. Přitom je ale zvlášt-
ně chladný – nejen díky skvostným hereckým výkonům 
dětských představitelů a tomu, že se odehrává na sídlišti 
pokrytém sněhem... Snímek získal v loni cenu British Independent 
Film Award v kategorii nejlepší zahraniční film a spoustu dalších cen a 
nominací na dalších filmových festivalech po celém světě.

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

Oproti původnímu dokumentu V 
pasti, v němž byly převládající emocí 
solidarita a naděje, jsem po celove-
černí verzi zanechán s určitou for-
mou rezignace i zhnusení. Lítost nad 
bojující myslí se kamsi vytratila, zbyl 
jen devastující pohled na rozkládají-
cí se tělo (mnohokrát jsem si vybavil 
Aronofského Requiem za sen)...
Marigold - www.csfd.cz

Osvícení
čtvrtek 25. 3. 
16.00 hod.  
Shining / USA, Velká Britá-
nie 1980 / 118 min. / titul-
ky / u na průkazky zdarma, 
60 Kč
Režie: STANLEY KUBRICK / 
Hrají: Jack Nicholson, Shel-
ley Duvall, Danny Lloyd, 
Scatman Crothers, Barry 
Nelson, Joe Turkel, Philip 
Stone, Tony Burton, Vivian 
Kubrick ad.
Spisovatel Jack Tor-
rance hledá klidné 
místo pro psaní své-
ho nového románu, a 
tak přijímá nabídku 
dělat správce odleh-
lého horského hotelu. 
Při úvodním pohovoru 
se dozvídá mimo jiné 
hrůznou historku o 
svém předchůdci, kte-
rý zešílel ze samoty a 
odloučení a zavraždil 
svou ženu a dvě dce-
ry... po příjezdu Jack 
ubytuje svou rodinu a 
začíná psát knihu. Brzy 
však zjišťuje, že samota 
uprostřed hor je tísni-
vá a také on začíná při-
cházet o rozum. Film 
Stanleyho Kubricka vznikl podle románu známého spiso-
vatele Stephena Kinga. Kubrick podle něj vytvořil nejen 
klasické dílo moderního filmového hororu, ale také mis-
trovskou studii postupného psychického rozpadu lidské 
osobnosti. Některé výjevy, jako zjevení nahé mrtvé ženy 
v koupelně, hektolitry krve, valící se z výtahové kabiny či 
finální sekvence v parkovém bludišti patří mezi ty nejdě-
sivější okamžiky, jakých se filmařům podařilo dosáhnout. 
Snímek se zapsal do historie také dosud největším počtem 
klapek; které padly při natáčení jednoho záběru pro zvuko-
vý film. Stanley Kubrick, posedlý perfekcionismem, nechal 
Shelley Duvallovou opakovat jednu akci celkem 127krát, 
než byl se záběrem spokojen. Osvícení se tak dostalo i do 
Guinnessovy knihy rekordů. Snímek je dnes filmová klasi-
ka každým coulem, podobně jako drtivá většina tvorby 
Stanleyho Kubricka. Stějně tak se stává z krále horrorů kla-
sik toho žánru. Tak zatajme dech a ponořme se do hlubin 
(ne študákovi) duše jehož houževnatost neodpovídá jeho 
schopnostem, projďeme se hotelem, který, zdá se, má svojí 
pokroucenou duši a v jeho stěnách tepe krev, zastavme se 
nakonec v mrazivém sněhu, uprostřed nekonečného blu-
diště vlastní mysli.

Velice psychologický film, který je 
tak úspěšný díky opravdu hrůzo-
strašnému Jacku Nicholsonovi, ztís-
něné atmosféře hotelu, kde nikdo 
není v okolí několika desítek kilome-
trů a nakonec k dokonalé hudbě, kte-
rou S. Kubrick použil opravdu skvost-
ně a donutí Vás sledovat scény, kde 
se nakonec nic nestane nebo stane a 
díky tomu nutí diváka stále sledo-
vat film. Už ze začátku, kdy je Jack 
na pohovorech a dozvídá se historii 
hotelu je navýsost zajímavé a divák 
sleduje jeho změnu během celého 
filmu. A nebyl by to Kubrick kdyby 
nedokázal hned několikrát překva-
pit tak, že nad tím budete přemýšlet 
a rozhodně Vás to nenechá chlad-
ným. Tímto narážím na konec, který 
rozhodně k těmto scénám patří a 
abych se přiznal po shlédnutí filmu 
jsem si stále promítal film a vždy se 
mi připomněl nesnesitelný řev Jacka 
Nicholsona. ...Johnny is here
Malarkey - www.csfd.cz

Silné téma, pěkná režie a úžasné 
herecké výkony hlavní trojice... Ze 
zdeptaného Maguirea mi šla chví-
lemi až husí kůže a dokonce bych si 
jej dokázal představit v nějakém psy-
chologickém hororu.
J*A*S*M - www.csfd.cz

Potvrdilo se, že režisér Tim Burton 
a herec  Johnny Depp jsou zárukou 
toho, že film se povede. Vidíme 
nádhernou krajinu s kouzelnými 
postavami, hudba je nadmíru pove-
dená. Nesmím zapomenout pochvá-
lit efekty, protože ty byly jedním 
slovem úžasné.
duklak2 - www.csfd.cz

Vztah šikanovaného malého chlapce 
s tajemnou upírskou dívenkou je 
dechberoucí. Pár minut mi trvalo 
tomuhle tak trošku jinak romantic-
kému filmu přijít na chuť, ale jakmile 
to přišlo, tak jsem se olizovala až za 
ušima a bude tomu tak ještě dlouho.
AngelAngie - www.csfd.cz

... Je těžké snést drastické obrázky 
obřízky pětileté holčičky a devate-
náctileté ženy, která stále trpí tímto 
krutým násilným činem s vědomím, 
že je tato tradice některými stále 
ospravedlňována...
TheDiceAreLoaded - www.imdb.com


