
straně přinést konečné vítězství, promění se naše planeta v 
peklo na zemi (nebo spíš ve vesmíru). Jejich invazi prožívá-
me společně s teenagerem Samem (Shia LaBeouf), kterého 
doposud trápila pouze škola, absence pořádné káry a sleč-
na jménem Mikaela (Megan Fox), jež dává přednost jeho 
spolužákům. Ve chvíli, kdy se v televizi objeví první zprávy 
o ničivých robotech, začne mít o jeden problém navíc. Je 
to právě on, kdo nevědomky ukrývá klíč k onomu životně 
důležitému energetickému zdroji, proto má nárok na prv-
ní místo na seznamu ohrožených druhů. Hned za ním figu-
ruje zbytek naší civilizace. Spojením Stevena Spielberga s 
Michaelem Bayem vznikl z dětské hračky silný epický pří-
běh, který úspěšně kombinuje dramatičnost Války světů s 
diváckou vstřícností Dne nezávislosti. 

Medvídek
ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč
Režie: JAN HŘEBEJK / Hrají: Aňa Geislerová, Roman Luknár, Jiří Machá-
ček, Táňa Vilhelmová, Ivan Trojan, Nataša Burger, Zuzana Fialová, Klára 
Issová, Jiří Menzel, Věra Křesadlová  ad.
Hořká komedie Jana Hřebejka o světě, ve kterém je ženský 
princip mocnější než mužský, měkké je mocnější než tvrdé 
a voda je mocnější než kámen. Přes poetický název půjde 
opět o tragikomedii sázející především na skvěle napsané 
postavy a jejich dialogy. „Pokud bychom měli žánrově film 
přirovnat k některému dílu světové kinematografie, mohla 
by to být Americká krása nebo Hana a její sestry. Je to hod-
ně konverzační film, který zkoumá z mnoha úhlů fenomén 
manželství a vše, co k němu patří. Tedy mateřství, otcov-
ství, nevěry… To, jak je někdy manželství rozkládáno plíživě, 
nebo naopak, jak i velké zásahy zvenčí ho nerozklíží. Těžiště 
je tedy v postavách a jejich psychologii,“ vysvětluje Jan Hře-
bejk. Petr Jarchovský k tomu podotýká, že kdyby neexistoval 
film Tajnosti a lži, jeden z jejich nejoblíbenějších filmů, nyněj-
ší Medvídek by se takto mohl jmenovat. „Zajímají mě příbě-
hy, ve kterých věci nejsou pod povrchem takové, jaké se jeví 
navenek,“ dodává Jan Hřebejk. V příběhu o trojici kamarádů 
a jejich partnerkách se opět sešlo několik herců, se kterými 
režisér již spolupracoval: Nataša Burger, Jiří Macháček a také 
Aňa Geislerová a Roman Luknár. Ti budou stejně jako v Krás-
ce v nesnázích hrát partnery. Autoři ovšem pro ně vymysleli 
naprosto odlišné postavy, a tak bude pro diváky jistě velice 
zajímavé sledovat, jak se může vztah mezi dvěma herci na 
plátně vyvíjet. Šestici uzavírají Táňa Vilhelmová a Ivan Trojan.

Shrek Třetí 
Shrek the Third / USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 70 Kč
Režie: CHRIS MILLER, RAMAN HUI / V české znění: David Novotný, Tomáš 
Juřička, Kamila Špráchalová, Aleš Procházka, Růžena Merunková, Petr 
Pelzer ad.
Konečně máte zelenou! Za normálních okolností by krás-
ní, mladí a zelení manželé Shrekovi po odstranění zákeřné 
Kmotřičky víly a jejího nemožného syna Krasoně ve druhém 
pokračování animované komedie Shrek žili nerušeně a hlavně 
šťastně až do smrti. Vzhledem k tomu, že se stali protagonis-
ty nejúspěšnějšího animovaného filmu všech dob, nemají na 
pohodu nárok. Dobrodružství, která si pro ně kreativní scená-
risté vymysleli tentokrát, jsou ještě vypečenější, než ta, která 
oba zlobříci prožili doposud. Shrek se vždycky opíral o revoluč-
ní a naprosto dokonalou animaci a hvězdné hlasové obsazení. 
Obojí mu zůstalo i ve třetím pokračování, navíc se může poch-
lubit mimořádně zajímavým hereckým přírůstkem v podání 
popové ikony současnosti Justina Timberlakea, kterého v čes-
ké verzi nahradí podobně slavný Vojtěch Kotek. Režie se ujal 
Chris Miller, který psal ke dvěma předchozím dílům scénáře, a 
Raman Hui, supervizor animace jedničky i dvojky.

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 

15.–30. září 
září 2

Loučí se letní 
kino, Hvězda 

bude slavit
Poslední projekce sezóny letního kina 

(letos ve Smetanových sadech) jsme 
pojali tematicky, jak se na kraj jižní 

Moravy a času vinobraní sluší. Proto 
se můžete potkat na plátně (i na mís-
tě v pohárcích a následně v hrdle ;o) 
s vínem, burčákem a kulturou vinic 

– uvádíme jak oceňovanou Bokovku, tak 
také Russella Crowea a Marion Cotil-

lard v Dobrém ročníku režiséra Ridleyho 
Scotta. Věříme, že také naše letoš-

ní „parkové“ Letní kino zaznamenalo 
dobrý ročník a dříve než za rok se opět 

potkáme. (Jako překvapení totiž chys-
táme také mikulášské a silvestrovské 

zimní kino…)

  Pamětníci a hradištští patri-
oti možná vzpomenou, že na stejném 
místě v šedesátých letech stávalo letní 

kino už i dříve a tím se dostáváme k 
letošním oslavám našeho kina Hvězda, kte-
ré bylo otevřeno právě před čtyřiceti 
lety v roce 1967. V první polovině říj-

na se v něm potkáme nad výstavou k 
historii promítání v našem městě a k 
náměstí Míru, současně ale připravu-
jeme filmovou přehlídku děl s naším 

městem spjatých. (Annonci na ni 
naleznete na druhé straně.)

 Co vás však čeká už nyní? 
Nové filmy postmodernistů Quenti-

na Tarantina (Grindhouse: Auto zabiják) či 
Davida Lynche (Inland Empire), nejen 

mládeží oceňovaní a překvapivě 
divácky úspěšní Transformers a také 

premiéra posledního hotového (další 
už má totiž roztočený) snímku režiséra  

Jana Hřebejka Medvídek.

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

pravidelná vystoupení 
 domácích i zahraničních 

skupin

Next
 USA 2007 / 96 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie:LEE TAMAHORI / Hrají: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel, 
Enzo Cilenti, Peter Falk, Tory Kittles, Thomas Kretschmann ad.
Nicolas Cage v akčním sci-fi thrilleru. Film je adaptací povídky 
Golden Man od jednoho z největších velikánů světové sci-fi 
literatury P.K. Dicka. Cris Johnston (N. Cage) je obdařen schop-
ností vidět do budoucnosti a také určovat správný tok budou-
cího času. Novodobý mesiáš, který musí spasit lidstvo a pře-
devším svou rodinu. Někdy to ale osud zařídí tak, že si musí-
te vybrat jedno, nebo druhé... Možná ale existuje ještě nějaká 
DALŠÍ... možnost. Každému, kdo si přečte jména tvůrců, musí 
být jasné, že nás čeká dokonalá akční podívaná se sílou bom-
by hromadného ničení.

Grindhouse: Auto zabiják 
Grindhouse: Death Proof / USA 2007 / 110 min / od 15 let / titulky / 80 Kč
Režie: QUENTIN TARANTINO / Hrají: Kurt Russell, Rosario Dawson, Mary 
Elizabeth Winstead, Quentin Tarantino, Sydney Tamiia Poitier, Vanessa 
Ferlito, Jordan Ladd, Eli Roth ad.
První z filmů projektu GrindHouse, Tarantinovo Auto zabiják. 
Kurt Russell jako vraždící maniak za volantem nezná slitová-
ní. Jungle Julia, nejlepší DJ ve městě, se dnes chystá pořád-
ně to roztočit se dvěma kamarádkami. Sexy trojka vyráží na 
tah a přitahuje pohledy kolemjdoucích jako magnet. Mezi 
chlápky, co na ně mlsně civí, je i kaskadér Mike (Kurt Russell). 
Vyšumělý rebel pokrytý jizvami sleduje dámskou jízdu zpo-
za volantu svého bouráku. Zatímco se holky usazují v baru, 
Mike žhaví svou zbraň - nadupané kaskadérské auto – do 
životu nebezpečných otáček... V dalších rolích se představu-
jí Rosario Dawson, sám Quentin Tarantino a také režisér Eli 
Roth (Hostel). Druhý snímek z projektu GrindHouse, kterou je Rodri-
guezova hororová Planeta Teror, uvedeme v první polovině října.

Okamžik zlomu
Fracture / USA 2007 / 112 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: GREGORY HOBLIT / Hrají: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David 
Strathairn, Billy Burke, Rosamund Pike, Xander Berkeley, Embeth 
Davidtz, Fiona Shaw ad.
Anthony Hopkins hraje vraha. Když Ted Crawford zjistí, že jej 

jeho překrásná a výrazně mladší manželka Jennifer podvádí 
s jiným, naplánuje její vraždu. Na místo činu přijede i detek-
tiv Rob Nunally, který jako jediný získá povolení vstoupit do 
Crawfordovy rezidence. Crawford se k vraždě manželky oka-
mžitě přizná, ale Nunally mu prakticky nevěnuje pozornost, 
protože si na podlaze všimne své milenky Jennifer – jejíž 
pravou identitu dosud neznal – v kaluži krve. Crawford je 
po svém přiznání okamžitě uvězněn a obžalován. K případu 
je přidělen mladý asistent okresního prokurátora Willy Bea-
chum, který se úspěšně dere do světa firemního práva. Ale 
nic bohužel není tak jednoduché, jak to vypadá. V závěreč-
ném duelu si Crawford i Willy uvědomí, že zákonitě jednou 
nastane “okamžik zlomu”, kdy se poruší i ta nejdokonalejší 
fasáda....

Inland Empire
USA, Francie, Polsko 2006 / 172 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
Režie: DAVID LYNCH / Hrají: Laura Dern, Jeremy Irons, Harry Dean Stan-
ton, Justin Theroux, Scott Coffey, Cameron Daddo, Kristen Kerr, Grace 
Zabriskie, Diane Ladd, Julia Ormond, Nastassja Kinski ad.

Příběh o záhadě… Záhadě uvnitř vnitřních světů… Rozvíje-
jící se kolem ženy… Ženy zamilované a v nesnázích. Hereč-
ka Nikki Grace se připravuje na největší roli svého života, ale 
když se zamiluje do svého kolegy, zjistí, že se její život začíná 
podobat fiktivnímu filmu, který právě točí. Navíc odhaluje, že 
tento současný film je remakem polského snímku 47, který 
nebyl nikdy dokončen kvůli nevyslovené tragédii. A to je jen 
začátek. Brzy se na filmovém plátně rozpoutá zdánlivě neko-
nečný útok nepopsatelně bizarních situací: sitcom předsta-
vující lidi v králičích kostýmech, paralelní příběh zasazený do 
zimního Polska, dům plný tančících prostitutek, šroubováky 
v břiše… a mnohem, mnohem víc. Jakmile přijdou závěreč-
né objasňující záběry filmu, budou i skalní Lynchovi fanouš-
ci lapat po dechu. To, co nejvíce odlišuje Inland Empire od 
předchozích Lynchových filmů, je formát, na který točil. Toto 
je poprvé, kdy si vybral natáčení na digitální kameru, a jakko-
liv je toto rozhodnutí v první chvíli nepříjemné, zrnité obra-
zy zapojují do hry hrůzostrašné a oblíbené kouzlo. Snímkem 
Inland Empire přináší David Lynch svou nejvíce avantgard-
ní, abstraktní a neproniknutelnou vizi v celé své kariéře. Tří-
hodinová horečná noční můra hraného filmu bere základní 
strukturu Mulholland Drive a ještě více ji činí neovladatelnou. 

Transformers
USA 2007 / 144 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
Režie: MICHAEL BAY / Hrají: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, 
Rachael Taylor, Tyrese Gibson, Jon Voight, Anthony Anderson, John Tur-
turro ad.
Náš svět, jejich válka. Transformers patří k nejúspěšnějším 
hračkám v historii. Roboti, kteří se dokážou přetransformo-
vat v libovolný dopravní prostředek, jsou populární nato-
lik, že se stali hrdiny akčního animovaného seriálu. Mohli 
by ale být také předlohou pro hraný celovečerní akční film? 
Pochybnosti hravě rozmetají dva argumenty - úspěšné 
snímky se v současnosti natáčejí podle mnohem podivněj-
ších námětů (třeba podle atrakcí v zábavních parcích, viz 
Piráti z Karibiku) a Transformers se navíc mohou opřít o 
dva velikány světového filmu, produkujícího Stevena Spiel-
berga a režírujícího Michaela Baye (Mizerové 1 + 2, Skála, 
Armageddon). Ti dva mají dostatečný kredit na to, aby se z 
projektu, který by jinak doprovázely pochyby, stal jeden ze 
nejočekávanějších filmů léta. Prakticky odnepaměti ve ves-
míru kolem nás zuří válka dvou vyspělých mimozemských 
civilizaci, „hodných“ Autobots a „zlých“ Decepticons. Dosud 
se nám vyhýbala, ale když tito vyspělí mechanoidi objeví 
na Zemi zdroj energie, jehož ovládnutí může jedné či druhé 

Naše tipy 
Inland Empire   
pondělí 17. 9. - středa 19. 9.
Příběh Davida Lynche o záhadě uvnitř vnitřních světů 
rozvíjející se kolem ženy zamilované a v nesnázích. 

Transformers 
čtvrtek 20. 9. - středa 26. 9.
Roboti, kteří se dokážou přetransformovat v libovolný 
dopravní prostředek, jsou populární natolik, že se stali 
hrdiny akčního animovaného seriálu. 

Medvídek 
čtvrtek 27. 9. - středa 3. 10.
Hořká komedie Jana Hřebejka o světě, ve kterém je ženský 
princip mocnější než mužský, měkké je mocnější než tvrdé 
a voda je mocnější než kámen. 

15. so 17.30 Next – USA 2007 / 96 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Grindhouse: Auto zabiják – USA 2007 / 110 min / od 15 let / titulky / 80 Kč

20.45 Dobrý ročník (vinné + burčákové zakončení sezóny) – USA 2006 / 117 min. / titulky / ŠÚ / vstup zdarma Letní kino

16. ne 14.30 Chlupaté obrázky – tvorba obrázků pomocí vlny a lepidla Malovásek

15.30 Bolek a Lolek na cestách a po prázdninách –  Polsko 1977-78 / 75 min. / kreslený / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Next – USA 2007 / 96 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Okamžik zlomu – USA 2007 / 112 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

17. po 17.00 Inland Empire – USA, Francie, Polsko 2006 / 172 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč

20.00 Okamžik zlomu – USA 2007 / 112 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

18. út 17.30 Okamžik zlomu – USA 2007 / 112 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Inland Empire – USA, Francie, Polsko 2006 / 172 min. / od 15 let /  titulky / 60, 80 Kč ART

19. st 15.30 Robinsonovi –  USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / 25, 35 Kč Bijásek

17.00 Inland Empire – USA, Francie, Polsko 2006 / 172 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč

20.00 Sloní muž – Velká Británie, USA 1980 / 124 min. / od 15 let / titulky / 30, 50 Kč ART

20. čt 16.00 Příběh Alvina Straighta - Francie, V. Británie, USA 1999 / 112 min. / přístupný / titulky / na průkazku ZF zdarma Zlatý fond

18.00 Transformers – USA 2007 / 144 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.30 Transformers – USA 2007 / 144 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

21. pá 17.00 Transformers – USA 2007 / 144 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Transformers – USA 2007 / 144 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.30 Už jsme doma + FruFru – vstupné 90, 120 Kč / klub Mír Koncert

22. so 17.00 Transformers – USA 2007 / 144 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Transformers – USA 2007 / 144 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

23. ne 14.30 Malý létající drak – vyrábění draka z papíru a ze špejlí Malovásek

15.30 Robinsonovi – USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / 25, 35 Kč Bijásek

17.15 Transformers – USA 2007 / 144 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.15 Transformers – USA 2007 / 144 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

24. po 17.00 Transformers – USA 2007 / 144 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Transformers – USA 2007 / 144 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.00 8 žen – Francie, Itálie 2002 / 103 min. / od 12 let / titulky / 30, 50 Kč / Hvězdička ART

25. út 17.00 Transformers – USA 2007 / 144 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Transformers – USA 2007 / 144 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Čas, který zbývá – Francie 2005 / 90 min. / od 15 let / titulky /  35, 55 Kč / Hvězdička ART

26. st 15.30 Krtek a dobrodružství IV. – ČR 1966 - 1985 / 65 min. / kreslený / 25, 35 Kč Bijásek

17.00 Transformers – USA 2007 / 144 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Angel – Velká Británie, Belgie, Francie 2007 / 119 min. / od 12 let / titulky / 50, 70 Kč ART

27. čt 16.00 Sedmá pečeť + bonusy – Švédsko 1957 / 96 min. / od 15 let / titulky / na průkazky ZF zdarma, 50 Kč Zlatý fond

18.00 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč

28. pá 16.00 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 70 Kč

18.00 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč

29. so 16.00 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 70 Kč

18.00 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč

30. ne 14.30 Malování Krtečka barvami – kolektivní malování dětí na velký formát papíru Malovásek

15.30 Krtek a dobrodružství IV. –  ČR 1966 - 1985 / 65 min. / kreslený / 25, 35  Kč Bijásek

17.30 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč

1. po 18.00 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Medvídek + Co všechno chcete vědět o sexu a bojíte se to prožít – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 70, 80 Kč ART

2. út 18.00 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Medvídek – ČR 2007 / 98 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Vera Drake - Žena dvou tváří – Velká Británie 2004 / 125 min. / od 12 let / titulky / 40, 50 Kč / Hvězdička ART

3. st 20.00 Ratatouille – USA 2007 / 110 min. / přístupný / ŠÚ / dabing / 60, 70 Kč Bijásek

filmové premiéry a novinky



Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Inland Empire 
úterý 18. 9. 
20.00 hod.
USA, Francie, Polsko 2006 / 
172 min. / od 15 let /  titul-
ky / 60, 80 Kč 
Režie: DAVID LYNCH / Hrají: 
Laura Dern, Jeremy Irons, 
Harry Dean Stanton, Jus-
tin Theroux, Scott Coffey, 
Cameron Daddo, Kristen 
Kerr, Grace Zabriskie, Dia-
ne Ladd, Julia Ormond, 
Nastassja Kinski, William 
H. Macy ad.
Příběh o záhadě… 
Záhadě uvnitř vnitř-
ních světů… Rozví-
jející se kolem ženy… 
Ženy zamilované a v 
nesnázích. Herečka 
Nikki Grace se připra-
vuje na největší roli 
svého života, ale když 
se zamiluje do svého 
kolegy, zjistí, že se její život začíná podobat fiktivnímu fil-
mu, který právě točí. Navíc odhaluje, že tento současný 
film je remakem polského snímku 47, který nebyl nikdy 
dokončen kvůli nevyslovené tragédii. A to je jen začátek. 
Brzy se na filmovém plátně rozpoutá zdánlivě nekoneč-
ný útok nepopsatelně bizarních situací: sitcom předsta-
vující lidi v králičích kostýmech, paralelní příběh zasa-
zený do zimního Polska, dům plný tančících prostitutek, 
šroubováky v břiše… a mnohem, mnohem víc. Jakmile 
přijdou závěrečné objasňující záběry filmu, budou i skal-
ní Lynchovi fanoušci lapat po dechu. To, co nejvíce odli-
šuje Inland Empire od předchozích Lynchových filmů, je 
formát, na který točil. Toto je poprvé, kdy si vybral natá-
čení na digitální kameru, a jakkoliv je toto rozhodnutí 
v první chvíli nepříjemné, zrnité obrazy zapojují do hry 
hrůzostrašné a oblíbené kouzlo. Snímkem Inland Empire 
přináší David Lynch svou nejvíce avantgardní, abstraktní 
a neproniknutelnou vizi v celé své kariéře. Tříhodinová 
horečná noční můra hraného filmu bere základní struk-
turu Mulholland Drive a ještě více ji činí neovladatelnou. 
V září můžete v kině Hvězda vidět také Lynchovy starší snímky Slo-
ní muž (19.9. ve 20 hod. – ART) a Příběh Alvina Straighta (20.9. v 
16 hod. – Zlatý fond). 

Sloní 
muž  
středa 19. 9. 
20.00 hod. 
The Elephant man / Velká 
Británie, USA 1980 / 124 
min. / od 15 let / titulky / 
30, 50 Kč
Režie: DAVID LYNCH / Scé-
nář: Christopher De Vore, 
Eric Bergren, David Lynch 
/ Kamera: Freddie Francis 
/ Hudba: John Morris / Hra-
jí: Anthony Hopkins, John 
Hurt, Anne Bancroft, John 
Gielgud, Dexter Fletcher, 
Kathleen Byron ad.
Jedná se o Lynchův 

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

Koncerty David Lynch:  
Personalizovaná 
temnota 
 
Následující rozhovor posky-
tl David Lynch časopisu Tře-
tí pól během své návštěvy 
Prahy v roce 2002. 

Můžete uvést nějaká jména 
filmařů s nimiž se cítíte jako 
tvůrce spřízněn? 
Stanley Kubrick. Mám 
ho moc rád. Samozřej-
mě mám rád spoustu 
jiných filmařů a líbí se 
mi co dělají. Ale nemo-
hu se tím nechat unášet, musím být koncentrovaný na svoji 
práci. 

Je pravda, že se nedíváte na cizí filmy ze strachu z jejich vlivu? 
Ne, nemám strach, že by mě ovlivnily, ale prostě nemám 
čas zajít do kina. Jinak na filmy chodím velice rád, ale díky 
práci na svém novém snímku jsem už dlouho v kině nebyl. 
 
Jste považován za surrealistu, duchovně spřízněného s Dalím či Bunue-
lem, ale vaše filmy jsou přitom ryze americké. Vy sám jste jednou řekl, 
že v srdci jste Evropan. Vnímáte tuto situaci jako rozpor? 
Spíš jsem měl na mysli fakt, že se identifikuji s evropským 
způsobem natáčení filmů a sympatizuji s ním. Ale jak říká-
te, jinak jsem velice americký. Každý člověk je jiný a stejný 
příběh, pokud jej zpracují různí lidé, vyzní u každého jinak. 
Myslím si, že to je to jediné, s čím byste si měli lámat hlavu. 
 
Netajíte se tím, že milujete tajemství a záhady. Jsou nějaká, která bys-
te nechtěl odhalit? 
Záhady jsou všude a je fantastické cítit, že existují věci, o 
nichž nevíme vůbec nic. Každý z nás se tak může stát věd-
cem či detektivem. Ve filmu záhady působí jako magnet, 
který přitahuje lidi. Jenže odpovědi mohou být deprimující, 
protože jsou nedostatečné a leckdy se dovíte i to, co se pro-
mění v další záhadu. Máte pravdu, tajemství, to je moje. 
 
Proč myslíte, že se vaše filmy staly kultovní záležitostí i pro generaci o 
dvacet let mladší? 
Tuhle otázku by asi zodpověděl lépe někdo jiný. Já se jen 
snažím zachycovat myšlenky, jak už jsem řekl, a vytvořit z 
nich něco, co se líbí mně samotnému. A pokud jsem upřím-
ný a umím naslouchat, je tu velká pravděpodobnost, že i 
jiní lidé budou mít z mé práce dobrý pocit. 
 
Ke kterému svému natočenému filmu máte nejosobnější vztah a které-
ho nenatočeného projektu nejvíc litujete? 
Každý film je průšvih - jde jen o to, jak velký. Nic není nikdy 
perfektní. Ale vzpomínám na všechny v dobrém. Lituji snad 
jen filmu Ronnie Rocket, ale na jeho scénáři chci ještě pra-
covat. Nevím, zda na něj někdy dojde, možná jednou... 

www.tretipol.cz

Výstavy

Francie vs USA 3:3, co na to Bergman?
Z televize jste možná navykli, že po kultuře přichází tradičně sport. My ovšem raději ještě zůstaneme přece jen u toho filmu. 
A abyste viděli, že takové kino může být nestrannější než leckterý rozhodčí, nabídneme Vám přesně tři tituly z dílny týmu 
amerického režiséra Davida Lynche a stejný počet od francouze Francoise Ozona. David Lynch se o Vaši diváckou přízeň 
bude ucházet nejprve svou novinkou Inland Empire, která vznikala téměř tři roky, přičemž herci neměli k dispozici scénář. Mistr 
nejednoznačných příběhů vás i tentokrát pozve do světa rozdvojených příběhů i osobností, symbolů a originálních vražed-
ných zbraní. To v ARTovém Sloním muži se vydáme zpátky do 19. století za osudy znetvořeného muže. A konečně ve třetím 
Lynchově titulu Případ Alvina Straighta vyrazíme spolu s třiasedmdesátiletým Alvinem na usmiřovací výpravu traktorem napříč 
USA. Objev francouzského filmu, Francois Ozon, nám nejprve nabídne krimikomedii Osm žen, za kterou všech osm hereček 
získalo Stříbrného medvěda na MFF v Berlíně. O den později prožijeme s mladým fotografem Romainem Čas, který zbývá, tedy 
dobu, než jej přemůže smrtelná choroba. Do třetice uvidíte Ozonovu letošní novinku Angel, v níž koketuje s myšlenkou, zda 
se dá žít jako v ženském románu. Zvítězí u vás, filmových fanoušků, zkušený americký provokatér a postmodernistický mys-
tifikátor nebo mladá režisérská hvězda francouzského filmu? Uvidíme... Jedno však lze říct už teď - na Sedmou pečeť nedávno 
zesnulého Ingmara Bergmana si ve čtvrtek 27. září do Zlatého fondu zajděte všichni. Určitě neprohloupíte.)

Není výběr! 
6. 9. - 3. 10. kino Hvězda - foyer 
Tři mladé umělkyně (Alžběta Zemanová, Kóča 
Růčková, Pavla Šnajdarová) ve věku na vdávání 
nemají na výběr. Zamyšlejí se nad aktuálními tématy 
lásky, vztahů a problémů, které k tomu náleží. Své 
myšlenky zpodobňují různými formami, využívají 
techniky malby, kresby a tvorbou objektů. Přijďte 
se zamyslet a seznamovat. Kontakt s autorkami je 
možný, případné dotazy a připomínky zasílejte na 
e-mailovou adresu nenivyber@centrum.cz.  

 

Výstava Institutu 
tvůrčí fotografie 
Opava 
6. 9. - 3. 10. kino Hvězda - sál 
Institut tvůrčí fotografie se v roce 1990 - po dvaceti 
letech působení při Svazu českých fotografů - stal 
součástí nově zakládané Slezské univerzity v Opavě. 
Kombinovaný studijní program na ITF je velmi uni-
verzální a klade důraz na volnou tvorbu, praktická 
cvičení ze všech hlavních oblastí fotografie i na his-
torii a teorii fotografie. ITF vydává vlastní interneto-
vý časopis www.photorevue.com, zaměřený na aktuální 
fotografickou tvorbu. www.itf.cz 

Naprosto excelentním způsobem 
navozená atmosféra, takže se člověk 
během filmu cítí, jako by v tom 
19. století skutečně zrovna pobý-
val. John Hurt v roli znetvořeného 
muže opravdu září. Ale i jej zastiňuje 
Anthony Hopkins coby lékař, jenž se 
rozhodl onu lidskou zrůdu probádat. 
Psychologie postav je propracovaná 
a nikdo ve filmu není jen „do počtu“. 
Zkrátka - nutno vidět. 
Radyo - www.csfd.cz

 
Připravujeme: 11.10. Laco Deczi a Cellula New York, 
25.10. Marián Varga - 60 let, 16.11. Visací zámek.

Už jsme doma  
+ FruFru 
 
pátek 21.9. 20.30                              klub Mír  
vstupné 90, 120 Kč       
Jedna z nejoriginálnějších českých rockových kapel 
opět v Uherském Hradišti. Kultovní UJD po letech 
do své sestavy opět přibrali dechový nástroj. Tento-
krát je to trubka, na kterou hraje vynikající trumpe-
tista Adam Tomášek. V této nové sestavě je uvidíte i 
uslyšíte i v klubu Mír. Sestava 2007: Miroslav Wanek 
(kytara, klávesy, zpěv), Pepa Červinka (basa, zpěv), 
Adam Tomášek (trubka, zpěv), Tomáš Paleta (bicí, 
tlesk, brek), Martin Velíšek (štětce). FruFru je hudeb-
ní koktejl s názvuky worldmusic, taneční hudby 
a rocku s využitím kombinace sampleru a živých 
groovů. FruFru komentují současný stav světa z 
jejich pohledu: občas v bizarních představách, jindy 
velmi konkrětně-kriticky. 
www.uzjsmedoma.com, www.frufru.cz 

filmu o rozpadajícím 
se manželství, které 
bylo divákovi serví-
rováno ve zpětném 
sledu událostí (5x2), 
nám francouzský 
režisér představuje 
své zatím životní mistrovské dílo. Film o smyslu života. 
Život – „Nikdy neucítíš jeho chuť, dokud si neuvědomíš jeho 
pomíjivost.“ Příběh mladého atraktivního módního foto-
grafa, který si na první pohled vychutnává život plnými 
doušky a jehož kariéra stoupá strmě vzhůru.... Pak přijde 
den, kdy při práci v ateliéru ztratí vědomí. Diagnóza zní 
... rakovina v posledním stádiu. Uvědomujíc si svůj brzký 
konec, musí Romain začít přehodnocovat hodnoty své-
ho života. „To, čeho se v životě nejvíc bojíme, nemusí být tím 
nejhorším v našem životě.“

Angel
úterý 26. 9.  
20.00 hod. 
Velká Británie, Belgie, 
Francie 2007 / 119 min. 
/ od 12 let / titulky / 50, 
70 Kč
Režie: FRANCOIS OZON 
/ Scénář: François Ozon 
/ Kamera: Denis Lenoir / 
Hudba: Philippe Rombi / 
Hrají: Romola Garai, Sam 
Neil, Charlotte Rampling, 
Lucy Russell, Michael 
Fassbender, Jacqueline 
Tong, Jamine Duvitski ad.
Je možné dosáhnout 
v životě stejné doko-
nalosti jako v romá-
nu? Krásná a naivní spisovatelka Angel žije vysněný život 
svých hrdinek. Režisér Francois Ozon (8 žen, Bazén..) 
natočil anglicky mluvený film, výtvarně bohatý projekt, 
podle knižní předlohy Elizabeth Taylor z roku 1957. Pří-
běh se odehrává na přelomu 19. a 20. století a sleduje 
osudy hlavní hrdinky Angel Deverellové (Romola Garai), 
naivní dívky, která žije mimo realitu, mimo dosavadní 
konvence. Přesto však se jí podaří omračujíci strmý spole-
čenský a umělecký vzestup, o to krutější je však pád zpět 
na zem, který se jí stane osudným. Ve filmu dále excelují 
Sam Neill a Charlotte Rampling. Ocenění: nominace na Zlaté-
ho Medvěda za režii na Berlinale 2007.

druhý, komerčně neobyčejně úspěšný film. Příběh zne-
tvořeného muže, natočený podle vzpomínek pamětníků 
F. Trevese a A. Montagua. Lynch v něm projevil zálibu v 
bizarnosti a krutosti, patrnou už v jeho prvotině. Osud Joh-
na Merricka, „sloního muže“, který skutečně žil na přelomu 
století, je však líčen s akcentem na humanistické vyznění 
příběhu jeho utrpení. D. Lynch pojal film jako odsouzení 
předpojatosti společnosti vůči „nenormalitě“ a jako výzvu 
k přijímání odlišnosti. Film je černobílý a kamera F. Francise 
mu dává expresionistické ladění souznějící s jeho drama-
tickým obsahem. Roli „sloního muže“ vytvořil v důmyslné 
masce John Hurt, další postavy vytvořili Antony Hopkins, 
John Gielgud a Anne Bancroftová, kteří svou účastí nespor-
ně přispěli k úspěchu filmu, děsícího krutostí, jíž je člověk 
schopen, a dojímajícího údělem hrdiny. Ocenění: 3 ceny BAFTA, 
4 Zlaté glóby, 8 nominací na Oscara.

8 žen  
pondělí 24. 9. 
20.00 hod. (*)
8 femmes / Francie, Itálie 
2002 / 103 min. / od 12 let / 
titulky / 30, 50 Kč
Režie: FRANCOIS OZON 
/ Scénář: Francois Ozon / 
Kamera: Jeanne Lapoirie / 
Hudba: Krishna Levy / Hra-
jí: Catherine Deneuve, Isa-
belle Huppert, Emmanuelle 
Béart, Fanny Ardant. Hrají: 
Danielle Darrieux, Catherine 
Deneuve, Isabelle Huppert, 
Emmanuelle Béart, Fanny 
Ardant, Virginie Ledoyen ad.
Jedna z nich vraždila. 
Ale která? V padesátých 
letech, v době, kdy se právě všichni chystají slavit váno-
ce, ve velkém buržoazním domě, stojícím v zasněženém 
širém poli, se právě začíná drama. Pán domu byl nalezen 
zavražděn. Viníka nebo spíše vinici je třeba hledat mezi 
osmi ženami, které se pohybovaly v jeho blízkosti. A tak 
se začíná náročné vyšetřování, komplikované proplétá-
ním se vzájemných vztahů, starých sporů, zrad a odhale-
ní…Jeden zavražděný muž, osm žen a každá se zdá dych-
tivější než druhé dobrat se pravdy… Jenomže jedna z nich 
to musela být. Režisér François Ozon se nechal inspirovat 
stejnojmennou oblíbenou divadelní hrou Roberta Thoma-
se a vytvořil přitom zcela originální film – detektivku s pís-
němi aneb komediální muzikál, jehož ústředním tématem 
je vražda.  

Čas, který zbývá  
úterý 25. 9.  
20.00 hod. (*)
Temps qui reste / Francie 
2005 / 90 min. / od 15 let / 
titulky / 35, 55 Kč
Režie: FRANCOIS OZON / Scé-
nář: Francois Ozon / Kamera: 
Jeanne Lapoirie / Hrají: Mel-
vil Poupaud, Jeanne Moreau, 
Valeria Bruni Tedeschi, Dani-
el Duval ad.
Francois Ozon, tvůrce 
filmů jako 8 žen, Bazén, 
nebo 5x2, nás nepře-
stává fascinovat. Po 

Pokud chcete pochopit, co zname-
ná to otřepané sousloví „herecký 
galakoncert“, mrkňete se na 8 žen. 
Dočkáte se totiž úchvatné přehlíd-
ky šarmu, charismatu, elegance i 
vzrušující krásy v laškovném koktejlu, 
který lehce osciluje mezi divadlem 
(ale v tom dobrém slova smyslu, kde 
můžou vyniknout jednotlivé osob-
nosti) a filmem ze 60. let, či z pohle-
du žánru mezi detektivkou, komedií 
a mým milovaným muzikálem
Cival– www.csfd.cz

Ingmar Bergman 
(* 14.7. 1918 – 30.7. 2007)

Švédský režisér, sce-
nárista a spisovatel 
natočil skoro 50 sním-
ků a patří mezi největ-
ší filmaře všech dob. 
Držitel bezpočtu cen 
ovlivnil řadu význam-
ných tvůrců včetně 
Wima Wenderse, Mar-
tina Scorseseho či Aki-
ro Kurosawy. Jeho velký ctitel Woody Allen o něm prohlásil: 

„Na jedné rovině se nacházejí filmoví režiséři, kteří rok co rok zásobují 
publikum dobrou a spolehlivou zábavou. Na další rovině jsou umělci, 
kteří točí filmy, jež jdou do větší hloubky, jsou osobnější, originálnější a 
napínavější. A konečně, nad nimi všemi je Ingmar Bergman, pravděpo-
dobně největší filmový umělec od doby, kdy byla vynalezena kamera.“ 
Bergman, považovaný za Strindbergova žáka, se ve svých 
psychologických dramatech nikdy nepřestal tázat po smys-
lu bytí. Jeho filmy jsou plné tápání, nepochopení, sexuální-
ho soužení a marnosti. Stejně tak ho proslavily filmy o part-
nerských vztazích. Ve svém posledném ohlášeném filmu 
Fanny a Alexandr z roku 1982 řešil dávná traumata a vztah k 
otci, luteránskému pastorovi. Dětství prožil v silně religióz-
ním prostředí. V autobiografické knize Laterna Magica hledá 
i kořeny své vizuální představivosti. Vzpomíná, jak si jako 
malý hrál okouzlen vlastnoručně postaveným loutkovým 
divadlem nebo jednoduchým kinematografem, který prý 
získal výměnou za stovku cínových vojáčků. Celý zbytek 
života pak rozděloval uměleckou pozornost právě mezi 
divadlo a film. Jako most mezi nimi fungovala literatura. 
Bergman vydal skoro 20 knih, zejména scénáře zpracované 
jako povídky a romány. Mezi jeho nejznámější snímky patří 
také Pramen panny, Podzimní sonáta, Léto s Monikou, Mlčení, Hodina 
vlků, Šepoty a výkřiky či Nevěra. Filmařskou kariéru zahájil Berg-
man po univerzitních studiích jako scénárista u Svensk Fil-
mindustri. V roce 1944 režíroval svůj první film Krize, v dal-
ších letech byl ředitelem městských divadel v Helsingborgu, 
Göteborgu a Malmö. Od 50. let se počítá jeho práce s hvěz-
dami jako Gunnel Lindblomová, Bibi a Harriet Anderssono-
vé, ale hlavně Liv Ullmannová a Max von Sydow, hrdina pře-
lomového snímku Sedmá pečeť z roku 1957. Bergman kolem 
sebe vytvořil skupinu nejvýraznějších hereckých osobností 
své generace. V období 1963-1966 žil na ostrově Faarö, kde 
hledal klid před médii i bouřlivým uměleckým prostředím 
Stockholmu. Poté založil filmovou společnost a přesídlil do 
Mnichova. V roce 1978 se vrátil do Švédska, kde se  věnoval 
především televizním filmům. Osobní život Bergmana byl 
stejně rozpolcený jako jeho postavy. Při intenzivním natá-
čení často podlehl kouzlu hlavních hrdinek svých filmů. Byl 
pětkrát ženatý a pokaždé volil krásky své doby obdařené 
talentem. Mezi jeho partnerkami byla i osudová norská 
herečka Ullmannová. Filmovou branži, kterou v roce 2000 
označil za průmysl řezničiny a děvkaření, nakonec opustil 
typicky nesmiřitelně v prosinci 2003, kdy měl ve švédské 
televizi premiéru jeho film Saraband. Symbolicky s Liv Ull-
mannovou v hlavní roli odvyprávěl příběh ženy, která se po 
třiceti letech rozhodne navštívit svého ex-manžela. Legen-
dární tvůrce zemřel pokojně ve spánku ve svém domě na 
ostrově Faarö 30. července 2007.      http://aktualne.centrum.cz

Silné psychologické dram, které 
dává zapomenout na to, jak s podob-
nou výchozí situací pracuje většina 
filmů. Tam by dotyčný vyzkoušel 
všechny myslitelné možnosti léčby, 
okamžitě by se začal usmiřovat s 
okolím a uspořádal by si své osobní i 

Chlupaté obrázky 
 
neděle 16.9. 14.30 hod.             
Tvoření obrázků pomocí vlny a lepidla. 

Bolek a Lolek 
na cestách a po 
prázdninách
neděle  16.9.15.30 hod. 
Polsko 1977 – 1978 / 75 min. / kreslený / 25, 35 Kč   
Režie: STANISLAW DÜLZ, WLADYSLAW NEHREBECKI 
Pásmo pohádek: Ve stepích Austrálie, Na ostrovech 
Polynésie, Zlaté město Inků, V pustinách Kanady, Na poušti Gobi, 
Na divokém Západě, Po stopách Yettiho, Na úpatí Kilimandžára, 
Lovci bizonů. 

 

Robinsonovi
st. 19.9., ne.  23.9.15.30 hod. 
USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / 25, 35 Kč 
Režie: DAVID YATES / Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma 
Watson, Ralph Fiennes, Gary Oldman ad. 
Zdá se vám vaše rodina zvláštní? To ještě neznáte 
Robinsonovi!  Příběh se točí okolo Lewise – geniálního 
kluka se zálibou v šikovných technických vychytáv-
kách a obrovskou touhou najít rodinu, kterou nikdy 
neměl možnost poznat.  

Malý létající drak 
 
neděle 23.9. 14.30 hod.             
Výroba draka z papíru a ze špejlí. 

Krtek  
a dobrodružství IV. 
 
st. 26.9., ne. 30.9. 15.30 hod.              
ČR 1966 - 1985 / 65 min. / kreslený / 25, 35 Kč 
Režie a výtvarník: Z.MILER ad. 

Pásmo pohádek: Krtek a raketa – Dobrodružství krtka na 
opuštěném mořském ostrůvku. Krtek a žvýkačka – O tom, 
jaké trápení měl krtek s nalezenou žvýkačkou. Krtek a 
buldozer – O potížích malého krtka s obrovským buldo-
zerem, který ohrožuje jeho zahrádku. Krtek a televizor – O 
střetnutí krtka se zahradníkem, které díky malé myšce 
končí smírem. Krtek a ježek – Jak krtek zachránil ježka 
uvězněného ve školním kabinetě a jak se mu tento 
dobrý skutek vyplatil. Krtek ve snu – Příhoda známého 
hrdiny o tom, jak by bylo těžké vzdát se všech technic-
kých pomocníků našich domácností. 

Malování Krtečka 
barvami 
 
neděle 30.9. 14.30 hod.             
Kolektivní malování dětí na velký formát papíru. 

Připravujeme: 3. - 7.10. Ratatouille, 13.10. Sonáta 
pro Zrzku.

Příběh Alvina 
Straighta
čtvrtek 20. 9. 
16.00 hod.
The Straight Story / Francie, 
Velká Británie, USA 1999 / 
112 min. / přístupný, titul-
ky / na průkazku ZF zdarma
Režie: DAVID LYNCH / Scé-
nář: John Roach, Mary 
Sweeney / Kamera: Fred-
die Francis / Hudba: Ange-
lo Badalamenti / Hrají: 
Richard Farnsworth, Sis-
sy Spacek, Jane Galloway, 
Joseph A. Carpenter, Eve-
rett McGill, Harry Dean 
Stanton ad.
Překvapivý snímek 
režiséra Davida Lyn-
che, jehož hrdina Alvin 
Straight se ve svých 
třiasedmdesáti letech 
rozhodne podniknout 
cestu z rodného měs-
tečka Laurens v Iowě do Mount Zion ve Wisconsinu, aby 
se udobřil se svým starším bratrem. Na cestu dlouhou 317 
mil se ovšem vydá na svém zahradním traktůrku... Když se 
v roce 1999 na plátnech kin objevil film David Lynche Pří-
běh Alvina Straighta (The Straight Story), byli kritici i divá-
ci poněkud zaskočeni. Lynch, který ve své tvorbě většinou 
sledoval svět bizarní, abstraktní a zneklidňující optikou, 
rázně změnil poetiku a natočil zcela neočekávaně velmi 
smířlivý snímek. Vyšel v něm ze skutečné události – z pří-
běhu Alvina Straighta, který byl v roce 1994 zveřejněn v 
New York Times. Třiaosmdesátiletý stařík tehdy podnikl na 
svém zahradním traktůrku značky John Deere více jak 300 
mil dlouhou a šest týdnů trvající cestu skrze stát Iowa do 
Wisconsinu, aby navštívil svého nemocného bratra. Novi-
nový článek si přečetla i Mary Sweeney – životní partnerka 
Davida Lynche a střihačka většiny jeho filmů, která režiséra 
nakonec přesvědčila, aby se tématem zabýval. S Johnem 
Roachem napsala scénář a Příběh Alvina Straighta se tak 
stal jediným filmem, na kterém se Lynch nepodílel coby 
scenárista. „Ten příběh cesty člověka, který sebou veze celý 
svůj život, mě najednou zcela pohltil. Je to nejjednodušší a 
nejbezprostřednější příběh, který jsem kdy natáčel. Ale najde-
te v něm vše, co v mých ostatních filmech,“ komentuje pří-
běh David Lynch.

Sedmá pečeť 
čtvrtek 27. 9. 
16.00 hod.
Sjunde inseglet, Det / Švéd-
sko 1957 / 96 min. / od 15 
let / titulky / na průkazky 
ZF zdarma, 50 Kč
Režie: INGMAR BERGMAN 
/ Scénář: Ingmar Bergman 
/ Kamera: Gunar Fischer 
/ Hudba: Erik Nordgren / 
Hrají: Gunnar Björnstrand, 
Bengt Ekerot, Nils Pop-
pe, Max von Sydow, Bibi 
Andersson, Inga Gill ad.
Sedmnáctá režijní prá-
ce Ingmara Bergmana, 
vzniklá 11 let po debu-
tu (Krize, 1945). Chro-
nologický zasazená do 
početného tvůrcova 
díla, znamená Sedmá pečeť prudký zlom od tzv. „růžové 
série“ (Lekce v lásce, Sny žen, Úsměvy letní noci) k zásad-
ní, hluboce vážné tématice (následující Lesní jahody). Po 
dílech vybudovaných na vztahu dvojice a citových otáz-
kách intimního rázu nastupuje do popředí úhelná otázka 
postoje člověka k životu a jeho rubu, smrti. V Sedmé peče-
ti těžil Bergman ze vzpomínek na dětství, kdy na něho 
jako na pastorova syna silně zapůsobily lidové malby a 
skulptury v kostelích. Vzkřísil postavy z těchto děl a učinil 
z nich aktéry příběhu, jenž se sice odehrává ve středově-
kém Švédsku postiženém morovou ranou, ale přitom se 
vzpína k mnohem obecnějšímu znázornění člověka tváří 
v tvář hrozbě smrti – třeba i atomové… (Bergman: „Ve stře-
dověku žili lidé ve strachu před atomovou bombou. Sed-
má pečeť je alegorie, jejíž téma je prosté: člověk, jeho věč-
né hledání Boha, přičemž jedinou jistotou je Smrt…Moje 
postavy se smějí, pláčí, křičí, mají strach, mluví, odpovídají, 
hrají, trpí, sužují se. Jejich strachem je Mor, Poslední soud, 
Hvězda zvaná Pelyněk. Naše hrůza je jiného druhu, ale slo-
va jsou táž. Naše tázání pokračuje.“). Ocenění: na MFF v Cannes 
1957 získala Sedmá pečeť zvláštní cenu poroty.

Pro mě nejcivilnější film Davida 
Lynche, který ho podle mě natočil 
jako poctu Richardu Farnsworthovi 
a všem starým lidem. Film nemá 
žádné Lynchovi standartní meto-
dy, šílená vizuální stránka je pryč, 
nedořečená tajemství a nevyřčené 
záhady se tu neobjevují, jen sledu-
jeme starého muže na cestě na jeho 
traktůrku. Úžasný výkon Richarda 
Farnswortha (který si po premiéře 
filmu ustřelil hlavu) a celkově pří-
jemná atmosféra filmu.
Djkoma– www.csfd.cz

Proč by klasika klasik měla být nud-
ná? Přes to, že se toho příliš neuděje, 
z každého záběru sálá mocná síla, 
síla touhy po odpovědích, o kterých 
si nejsme jisti zda nám jejich znalost 
poskytne blaženost nebo věčné trýz-
nění. Jak se Bergmanovi podařilo 
pomocí křesťanských rekvizit, stra-
chu a chaosu vybudovat takový pocit 
vnitřního smíření a „uzavření kruhu“, 
jaký jsem poznal jen u zenových koa-
nů, to mi zůstává záhadou.
Gemini– www.csfd.cz

Najbizarnejšie, najodvážnejšie a 
najradikálnejšie dielo s rukopisom 
Davida Lyncha. Ešte nikdy som sa 
nestretol s tým, aby niekto prekračo-
val možnosti filmového média takým 
spôsobom, akým to robí Lynch počas 
tých skoro troch hodín trvania aktu-
álnej snímky. Samotným procesom 
výroby a nakrúcania filmu doslova 
vymazal väčšinu zaužívaných kon-
cepcií a preddefinovaných postupov, 
pričom vďaka novátorským pohľa-
dom stvoril väčšinou publika nepo-
chopený, odmietaný a zatracovaný 
celovečerný skvost.
Visáč– www.csfd.cz

U tohoto filmu obdivuji to, co mu 
mnoho lidí vyčítá - byl natočen přes-
ně tak, aby zapadl do doby, ve které 
žila Angel, spisovatelka kýčovitých 
sladkobolných románů pro ženy. 
Přesně jako její knihy, i tento film 
je kýčovitý, díky teatrálním gestům 
herců, hudbě, barvám, použitým 
trikům i samotnému příběhu, ale 
vše záměrně.
Lyncha – www.csfd.cz

 
Oslavy 40 let kina Hvězda

8.–14.10. 2007
V říjnu letošního roku uplyne 40 let od otevření „prvního širokoúhlého kina v okrese 
Uh.Hradiště“ a Městská kina chystají v termínu 8.–14.10. program bohatých oslav. Nej-
důležitějším dnem oslav bude sobota 13. října, kdy v kině Hvězda poběží celoden-
ní filmové program za účasti autorů a se spoustou známých osobností. Pozvá-
ní přijal i architekt kina Hvězda, pan Zdeněk Michal. Vstup v rámci oslav výročí 
města bude na všechny programy zdarma. Vedle filmů bude otevřena také výstava 
k dějinám kinematografie v Uh.Hradišti, budovám kin ve městě a proměnám náměstí 
Míru.V rámci XIII. Semináře britského filmu (29.11. – 2.12.) pak bude navíc pokřtěna 
publikace s názvem „Historie promítání a kina Hvězda v Uh.Hradišti“.  

Programové bloky:

„Ta hradišťská věznice“ 
• Jen o rodinných záležitostech (ČR 1990, režie: Jiří Svoboda)
• Tmavomodrý svět (ČR/VB/Německo/Dánsko 2001, režie: Jan Svěrák)
• Příběhy železné opony (ČR 2005-2006, režie: Ján Novák)
• Kauza Uherské Hradiště (ČR 2006, režie: Kristina Vlachová) 
• představení filmu Jméno (ČR 2007-2008, režie: Ján Novák)

hosté: režisérka Kristína Vlachová, spisovatel literatury faktu, publicista, scenárista a historik 
Luděk Navara, zástupci Konfederace politických vězňů, vězňové padesátých let ad.

Šumné Slovácko 
• Slovácká kubaňa (ČR 1939)
• Slovácko sa nesůdí (ČR 1974, režie: Petr Tuček)
• Šumné Slovácko (ČR 2005, režie: Radovan Lipus)
• Na cestě po Dolňácku a Horňácku (ČR 2007, režie: Oto Kallus)
• Slovácká paleta, Zkouška 

hosté: architekt kina Hvězda ing. Arch. Zdeněk Michal, režisér  Radovan Lipus, architekt  
a herec David Vávra, herec a režisér Oto Kallus, herec a režisér Břetislav Rychlík ad.
 
Hradiště ve filmu 
• Slovácko vítá presidenta republiky (ČSR 1937) 
• Žert (ČR 1968, režie: Jaromil Jireš)
• Žirafa v okně (ČR 1968, režie: Radim Cvrček)
• Sonáta pro Zrzku (ČR 1980, režie: Vít Olmer)
• Okolo Hradišťa (ČR 1990)
• Nesmrtelný život a smrt Mikiho Volka-rokenrolového krále (ČR 1997, režie: Igor Chaun)

hosté: herec Josef Somr, režisér Vít Olmer, dramaturg Jan Gogola ad.

Filmové Hradiště 
• Studio amatérského filmu (František Postava, Jiří Deml, …)
• Paní Ida, Vila Innocent (Jan Gogola ml.)
• The Resolution (Petr Smělík, Petr Hastík)

Srdečně Vás už nyní zveme.

Více informací na adrese www.mkuh.cz

Filmové premiéry 
27.9.–3.10. Medvídek   

ČR 2007 / Režie: JAN HŘEBEJK
3.10.–4.10. Irina Palm  

Belgie, Lucembursko, VB 2007 / Režie: SAM  
GARBARSKI

3.10.–7.10. Ratatouille     
USA 2007 / Režie: BRAD BIRD

5.10.– 7.10. Bourneovo ultimátum  
USA 2007 / Režie: PAUL GREENGRASS

9.10.–10.10. Grindhouse: Planeta teror  
USA 2007 / Režie: ROBERT RODRIGUEZ

11.10.–17.10. Skandál  
USA 2006 / Režie: LASSE HALLSTRÖM

12.10.–17.10. Interview  
USA 2007 / Režie: STEVE BUSCEMI

Zlatý fond
čt. 4.10. 16.00 Carmen 

Śpanělsko 1983 / Režie: CARLOS SAURA
čt. 11.10. 16.00 Legenda Cimrman, Kalamita + Laco Deczi 

ČR 1981 / Režie: VĚRA CHYTILOVÁ

ARTkino
po. 1.10. 20.00 Medvídek + Co včechno chcete vědět o sexu 

ale bojíte se to prožít 
ČR 2007 / Režie: JAN HŘEBEJK

út. 2.10. 20.00 (*) Vera Drake - Žena dvou tváří 
VB 2004 / Režie: MIKE LEIGH

st. 3.10. 20.00 Irina Palm   
Belgie, Lucembursko, VB 2007 / Režie: SAM  
GARBARSKI

út. 9.10. 20.00 Grindhouse: Planeta teror 
USA 2007 / Režie: ROBERT RODRIGUEZ

Bijásek
st. 3.10., ne. 7.10. 15.30  Ratatouille 

USA 2007 / Režie: BRAD BIRD  

Více informací o programu 
naleznete na www.mkuh.cz

V první polovině 
října nabízíme

pracovní záležitosti. Ve skutečnosti 
je člověk tvor poněkuď komplikova-
nější a chvíli mu trvá, než takovou 
informaci přijme.
Slarque– www.csfd.cz


