
naprosto loajální. Když Speed odmítne lukrativní a lákavou 
nabídku od společnosti Royalton Industries, rozčílí jejího 
maniakálního majitele (Roger Allam), ale zároveň odha-
lí děsivé tajemství – výsledky nejznámějších závodů jsou 
zmanipulovány několika zkorumpovanými magnáty, kteří 
kvůli zvýšení svých zisků drží ty nejlepší závodníky v šachu. 
Jestli se Speed nerozhodne pro vlajky Royaltonu, Royal-
ton se postará o to, aby jeho Mach 5 už do žádné cílové 
rovinky nikdy nedojel. Jediná šance jak zachránit rodinnou 
stříbro a udržet si místo ve sportu, který Speed nadevše 
miluje, spočívá porážce Royaltonu na jeho vlastním hřišti. 
S pomocí rodiny a oddané přítelkyně Trixie (Christina Ri-
cci) se Speed spojí se svým někdejším rivalem – tajemným 
Racerem X (Matthew Fox) - s cílem zvítězit čestným způso-
bem v témže závodu, který stál jeho bratra život. Náročná 
celostátní rallye, kde se bojuje na život a na smrt, nenese 
svůj název Zkouška ohněm nadarmo…  

Winx Club – Výprava do 
ztraceného království 
Winx Club - il Segreto del Regno Perduto / Itálie, USA 2007 / 89 min. / 
přístupný / dabing / ŠÚ / 70 Kč
Režie: IGINIO STRAFFI / V českém znění: Klára Jandová, Klára Šumano-
vá, Ivana Korolová, Zuzana Kajnarová, Klára Oltová, Lucie Vondráčková, 
Kryštof Hádek, Simona Stašová, Eva Spoustová, Jan Vlasák ad. 

Šest oblíbených animovaných víl, které znáte z televizní-
ho seriálu Winx Club (Prima TV), se dostává v 3D anima-
ci poprvé na filmové plátno. Po skončení školy pro víly se 
Bloom vrací k svým adoptivním rodičům na planetu Zemi, 
ale velmi touží poznat své skutečné rodiče. Rozhodne se 
je vyhledat, stejně jako své rodné království Domino, které 
je už 20 let zakleté a ztracené. Její nejlepší kamarádky víly 
Stella, Musa, Layla, Flora a Tecna se vydávají na tuto dobro-
družnou cestu do neznáma spolu s Bloom. Netuší však, co 
všechno je může potkat – čeká je boj se zlými, nadpřiroze-
nými bytostmi i čarodějnicemi, které chtějí uvrhnout svět 
do tmy a zla. Oni však věří, že jejich síla spočívá nejen v kou-
zelných schopnostech, ale hlavně v jejich přátelství. 

U mě dobrý 
ČR 2008 / 102 min. / od 12 let / 80 Kč
Režie: JAN HŘEBEJK / Hrají: Bolek Polívka, Jiří Schmitzer, Petr Forman, 
Miroslav Vladyka, Josef Somr, Lenka Vlasáková ad. 
Filmová komedie na motivy povídek Petra Šabacha pod-
le scénáře Petra Jarchovského v režii Jana Hřebejka. U mě 
dobrý se ohlíží do devadesátých let, do doby našich prv-
ních krůčků na novém, neprobádaném území rašícího 
kapitalismu v Čechách. Šest přátel, zahrádkářů a rybářů, se 
schází v malebné přístavní hospodě U Buddyho na Libeň-
ském ostrově. Jejich poklid, který tráví u desetníčkového 
mariáše, skončí ve chvíli, kdy se jeden z nich stane obětí 
falešných hráčů z Vysočanské tržnice. A tak jako ve starých 
westernech, berou i naši přátelé zákon do vlastních rukou. 
Na horkém území tržnice, které se hemží lehkými děva-
mi, pašeráky, zloději, podvodníky i úplatnými policajty se 
pokusí získat zpět třicet šest a půl tisíce v použitých ban-
kovkách. Podaří se jim to díky jejich kamarádství, odvaze, 
mazanosti, notné dávce štěstí a především díky protřelos-
ti hráčského esa, hochštaplera a ekvilibristy Mistra Classe. 
Velevážené publikum, máte-li rádi humor, napětí a trochu 
romantiky - račte vstoupit. Film U mě dobrý je tu pro vás!.

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.–31. května 
květen 2

Letní kino, 
 multikino

… jak se to rýmuje. Ano, dvě tyto vari-
anty obecného fenoménu kinemato-
grafie vstoupí tento týden do životů 
obyvatel našeho města. Zlínské Zla-

té jablko se v pátek otevře nakupují-
cím i divákům. Za sebe věřím, že po 

prvotní, zvědavé vlně seznají naši 
návštěvníci, že kino Hvězda pro vás 
připravuje stabilně bohatý a mimo-
řádný program a že prostředky do 

technické výbavy kina (loni nové 
plátno a Dolby Digital Ex zvuk, letos 
v průběhu měsíce zase nové lampo-
vé skříně a výkonný dataprojektor) 

jsou předpoklady, proč se k nám 
vracet.

Letní kino ve Smetanových sadech 
(hned za kinem Hvězda) se po loň-
ském pilotním ročníku opět vrací 
 k vám, divákům. A opět bez náro-

ku na vstupné, za to ve výjimečném 
prostředí městského parku, na spoj-

nici centra města a sportovně-odpo-
činkové zóny. Není to zcela tradiční 

model známý z letních letovisek 
nebo putovních zastávek. V podmín-

kách sídla s velkou kinematografic-
kou kulturou (a vnitřní konkuren-

cí danou oblíbeným i letními kiny 
Letních filmových škol) jde však o 

model jaksi bezbariérového svobod-
ného prostoru naplněného ne čer-

stvými, zato hodnotnými, převážně 
českými a evropskými tituly. Těšte se 

na ně a my se zas těšíme na vás!

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

V údolí Elah
In the Valley of Elah  / USA 2007 / 121 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 
75 Kč
Režie: PAUL HAGGIS / Hrají: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, James 
Franco, Susan Sarandon, Josh Brolin, Jason Patric, Frances Fisher, 
Jonathan Tucker ad.
Někdy je snazší pravdu odhalit, než jí čelit. Týden po svém 
návratu z Iráku je Mike Deerfield nezvěstný a po jeho zmi-
zení je prohlášen za dezertéra. Když Hank Deerfield, váleč-
ný veterán, a jeho žena Joan obdrží telefonát s těmito zne-
pokojujícími zprávami, vydá se Hank hledat svého syna. 
Emily Sandersová, policejní detektiv u okresního soudu v 
New Mexico, kde byl Mike naposledy viděn, mu neochot-
ně pomáhá. Jak přibývají důkazy, začíná se tento případ 
pohřešované osoby čím dál více jevit jako nečistá hra a 
Sandersová brzy zjišťuje, že budou muset s Hankem tvrdě 
bojovat, aby si udrželi kontrolu nad vyšetřováním. Když se 
však konečně začne odhalovat pravda o Mikeově pobytu v 
Iráku, je Hank na vážkách. Je nucen přehodnotit nejen svou 
víru, ale i celý svůj život, aby mohl vyřešit záhadu synova 
zmizení.

Než si pro nás přijde 
The Bucket List / USA 2007 / 97 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: ROB REINER / Hrají: Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, 
Rob Morrow, Alfonso Freeman ad.
Světy miliardáře Edwarda Colea a obyčejného mechanika 

Cartera Chamberse se už ani více lišit nemohou. Na kři-
žovatce svých životů však sdílí stejný nemocniční pokoj. 
Během společných rozhovorů zjistí, že mají přece jen něco 
společného - touhu co nejlépe využít čas, který jim zbývá 
než je “nasypou do urny”, a poznat, kdo skutečně jsou. Spo-
lečně se tedy vydají za největším dobrodružstvím svého 
života, na cestě se stanou nerozlučnými přáteli a naučí se, 
jak brát vzestupy i pády s nadhledem a humorem. Každý 
sdílený zážitek si pak odškrtnou na svém dlouhém sezna-
mu přání...

Kronika rodu Spiderwicků 
The Spiderwick Chronicles / USA 2008 / 95 min. / přístupný / dabing / 
75 Kč
Režie: MARK WATERS / Hrají: Freddie Highmore, Andrew McCarthy, Iza-
bella Miko, Nick Nolte, Mary-Louise Parker, Joan Plowright, Martin 
Short, David Strathairn ad.
Jejich svět je blíž, než si myslíte. Dům prastrýce Spiderwic-
ka, do kterého se sourozenci Jared, Simon a Mallory právě 
přistěhovali, vypadal už na první pohled velmi záhadně. A 
druhý pohled jim stačil k tomu, aby vytušili, že je na téhle 
divné adrese čeká největší dobrodružství jejich života. Kro-
nika rodu Spiderwicků je adaptací populární stejnojmenné 
knižní série (vyšla i u nás), ve které ožívá fantastický svět 
obývaný ještě fantastičtějšími bytostmi. Pro jejich návště-
vu nepotřebujete ani kouzelné skříně ani vlaky odjíždějící z 
neexistujících nástupišť. Ten svět je totiž mnohem blíž, než 
si myslíte. Když nejzvídavější z dětí, Jared, najde v jednom 
z pokojů knížku, na které je ručně psaná poznámka „Ať se 
ji nikdo nikdy neopovažuje číst“, pochopitelně ji okamžitě 
otevře. Autor - jeho strýc Arthur Spiderwick - v ní popisuje 
magické bytosti, které žijí kolem jeho lehce strašidelného 
sídla. Mazaného plivníka Hogsqueala, bandu nebezpeč-
ných goblinů, nádherné víly a tajemné skřítky ale může 
vidět jenom ten, kdo se na ně dívá skrz kouzelný „kámen 
ke koukání“ nebo komu uvízl v oku plivníkův plivanec. Kni-
ha ale není pouhým průvodcem po alternativním světě a 
jeho obyvatelích, ale zároveň v sobě skrývá zdroj moci nad 
ním. I proto o její získání usiluje zlobr Mulgarath, jeho nej-
nebezpečnější obyvatel. Na Jaredovi, Simonovi a Mallory 
bude, aby před ním zachránili nejen tuhle říši fantazie, ale 
taky sami sebe.

Speed Racer 
USA 2008 / 134 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč
Režie: LARRY WACHOWSKI, ANDY WACHOWSKI / Hrají: Christina Ricci, 
Emile Hirsch, Hiroyuki Sanada, John Goodman, Susan Sarandon, Matt-
hew Fox, Benno Fürmann, Richard Roundtree ad.

Jeď! Od scenáristů/režisérů/producentů fenomenální tri-
logie Matrix, Larryho a Andyho Wachowských, a slavného 
producenta Joela Silvera přichází rodinné dobrodružství 
Speed Racer. Ať už je Speed Racer (Emile Hirsch) na trénin-
ku, na závodech a nebo se jen tak pro radost řítí po dráze, 
vždy je poznat, že to s volantem umí jako málokdo. Speed 
má soutěžení v krvi, je přiměřeně agresivní, řídí se instink-
ty - a nezná slovo strach. Jeho jedinou konkurencí je vlast-
ní bratr – zesnulý legendární závodník Rex Racer - ze kte-
rého si Speed udělal svůj velký idol. A právě Rexův odkaz 
chce Speed svým závoděním naplnit. Speed je vůči rodin-
nému podniku, který vede jeho otec a návrhář úžasného 
stroje Mach 5 v jedné osobě, Pops Racer (John Goodman), 

Naše tipy 
Než si pro nás přijde, 
Osvícení, Povolání: 
Reportér (3x Jack Nicholson)
úterý 20. 5.  - čtvrtek 22. 5.
Tři setkání (nejen) s hercem Jackem Nicholsonem. 
Čerstvá tragikomedie, kultovní horor S. Kubricka a 
útěk před vlastní minulostí v režii M. Antonioniho.

Kronika rodu  
Spiderwicků
čtvrtek 22. 5. - neděle 25. 5. 
Adaptace stejnojmenné knižní série, ve které ožívá 
fantastický svět obývaný ještě fantastičtějšími by-
tostmi.

Hovory G: Jiří Bartoška
sobota24.5. v 19.30  Galerie Slováckého muzea 
Další pokračování hovorů Jana Gogoly, tentokrát 
s populárním hercem a prezidentem MFF Karlovy 
Vary Jiřím Bartoškou. Pořad je přesunut do atraktivních pro-
stor Galerie Slováckého muzea. Víno, hudba navíc...

T

15. čt 16.00 Loutka a film (Trnka, Švankmajer, Barta + VOŠ Zlín ) – ČR / 120 min. / na průkazku zdarma, 40 Kč Zlatý fond

18.15 Kuličky – ČR 2007 / 90 min. / přístupný / 80 Kč

20.00 Reportér v ringu – USA 2007 / 111 min. / přístupný / titulky / 70 Kč

16. pá 18.00 Kuličky – ČR 2007 / 90 min. / přístupný / 80 Kč

20.00 Reportér v ringu – USA 2007 / 111 min. / přístupný / titulky / 70 Kč

20.30 Mrtvá nevěsta Tima Burtona – VB 2005 / 78 min. / od 12 let / tit. / vstup volný / Letní kino Smet. sady Letní kino

17. so 16.30 Kuličky –ČR 2007 / 90 min. / přístupný / 80 Kč 

18.30 Reportér v ringu – USA 2007 / 111 min. / přístupný / titulky / 70 Kč

20.30 V údolí Elah – USA 2007 / 121 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

18. ne 14.30 Výroba plošných loutek – Zhotovení papírových loutek nalepených na špejlích dle vlastní fantazie Malovásek 

15.30 Asterix a Olympijské hry – Francie 2007 / 120 min. / přístupný / dabing / 55, 65 Kč Bijásek

18.00 Kuličky – ČR 2007 / 90 min. / přístupný / 80 Kč 

20.00 V údolí Elah – USA 2007 / 121 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 

19. po 00.00 nehrajeme
20. út 18.00 Než si pro nás přijde – USA 2007 / 97 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

20.30 Než si pro nás přijde – USA 2007 / 97 min. / od 12 let / titulky / 60, 70  Kč ART

21. st 18.00 Než si pro nás přijde – USA 2007 / 97 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

20.00 Osvícení – Velká Británie 1980 / 115 min. / titulky / na průkazku zdarma (prémie FK), 50 Kč ART

22. čt 15.00 Vernisáž prezentační výstavy Bambiriáda 2008 – (22.-30.5.) Výstava

16.00 Povolání: Reportér – Itálie 1975 / 124 min. / titulky / na průkazku zdarma (prémie ZF) Zlatý fond

18.15 Kronika rodu Spiderwicků – USA 2008 / 95 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

20.00 Speed Racer – USA 2008 / 134 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč

23. pá 17.30 Kronika rodu Spiderwicků – USA 2008 / 95 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

20.00 Speed Racer – USA 2008 / 134 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč

20.30 Ať žijí duchové – ČR 1971 / 80 min. / vstup volný  / Letní kino Smetanovy sady Letní kino

24. so 18.00 Kronika rodu Spiderwicků – USA 2008 / 95 min. / přístupný / dabing / 75 Kč 

19.30 Hovory G: Jiří Bartoška – 130 Kč (předprodej), 150 Kč (na místě) / Galerie Slováckého muzea Beseda

20.00 Speed Racer – USA 2008 / 134 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč

20.30 Páni kluci – ČR 1975 / 86 min. / vstup volný / Letní kino Smetanovy sady Letní kino

25. ne 14.30 Malování křídami na ochozu kina, prohlídka kina Malovásek 

15.30 Zahrada Jiřího Trnky a Břetislava Pojara – ČR 1974 / 74 min. / na průkaz Bijásku a Bambiriády zdarma, 25 Kč Bijásek

17.30 Kronika rodu Spiderwicků – USA 2008 / 95 min. / přístupný / dabing / 75 Kč 

20.00 Speed Racer – USA 2008 / 134 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč 

26. po 17.30 Speed Racer – USA 2008 / 134 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Speed Racer – USA 2008 / 134 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč

27. út 17.30 Speed Racer – USA 2008 / 134 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč 

20.00 Krtek – Mexiko 1970 / 125 min. / od 15 let / titulky / 50, 60  Kč ART

28. st 15.30 Speed Racer – USA 2008 / 134 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75, 85 Kč Bijásek

17.45 Speed Racer – USA 2008 / 134 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč 

20.15 Dech – Jižní Korea 2007 / 84 min. / od 15 let / titulky / 55, 65  Kč ART

29. čt 16.00 2001: Vesmírná odysea – Velká Británie, USA 1968 / 139 min. / na průkazku zdarma, 50 Kč Zlatý fond

20.00 U mě dobrý – ČR 2008 / 102 min. / od 12 let / 80 Kč

30. pá 16.30 Winx Club – Výprava do ztraceného království – Itálie, USA 2007 / 89 min. / příst. / dabing / ŠÚ / 70 Kč

18.00 U mě dobrý – ČR 2008 / 102 min. / od 12 let / 80 Kč

20.00 U mě dobrý – ČR 2008 / 102 min. / od 12 let / 80 Kč

31. so 16.30 Winx Club – Výprava do ztraceného království – Itálie, USA 2007 / 89 min. / příst. / dabing / ŠÚ / 70 Kč

18.00 U mě dobrý – ČR 2008 / 102 min. / od 12 let / 80 Kč

20.00 U mě dobrý – ČR 2008 / 102 min. / od 12 let / 80 Kč

1. ne 14.30 Vernisáž výstavy Tvorba mladých reportérů a výtvarníků – (1.-15.6.) Výstava 

14.30 Malovásek, hrátky s kamerou a prohlídka kina – zdarma / vestibul kina Hvězda Malovásek

15.00 Prezentace televizí Očko a Dětská televize – zdarma / sál kina Hvězda

15.30 Divadlo Buchty a loutky: Žabák Valentýn– dobrovolné vstupné věnované sbírce Děti dětem Bijásek +

16.00 Winx Club – Výprava do ztraceného království – Itálie, USA 2007 / 89 min. / příst. / dabing / ŠÚ / 60, 70 Kč Bijásek

filmové premiéry a novinky



Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Než si pro nás přijde
úterý 20. 5.  
20.30 hod.
The Bucket List / USA 2008 / 
97 min. / od 12 let / titulky / 
60, 70 Kč 
Režie:  ROB REINER / Scénář: 
Justin Zackham / Kamera: 
John Schwartzman / Hud-
ba: Marc Shaiman / Hrají: 
Jack Nicholson, Morgan 
Freeman, Sean Hayes, Rob 
Morrow, Alfonso Freeman 
ad.
Ta, co má přijít, je 
smrt. Světy miliardá-
ře Edwarda Colea a 
obyčejného mechani-
ka Cartera Chamber-
se se už ani více lišit nemohou. Na křižovatce svých živo-
tů však sdílí stejný nemocniční pokoj. Během společných 
rozhovorů zjistí, že mají přece jen něco společného - touhu 
co nejlépe využít čas, který jim zbývá než je “nasypou do 
urny”, a poznat, kdo skutečně jsou. Společně se tedy vyda-
jí za největším dobrodružstvím svého života, na cestě se 
stanou nerozlučnými přáteli a naučí se, jak brát vzestupy i 
pády s nadhledem a humorem. Každý sdílený zážitek si pak 
odškrtnou na svém dlouhém seznamu přání....

Osvícení
středa 21. 5. 
20.00 hod.
The Shining / Velká Británie 
1980 / 115 min. / titulky / na 
průkazku zdarma, 50 Kč
Režie: STANLEY KUBRICK 
/ Scénář: Stephen King, 
Stanley Kubrick / Kamera: 
John Alcott / Hudba: Wendy 
Carlos, Rachel Elkind / Hra-
jí: Jack Nicholson, Shelley 
Duvall, Danny Lloyd, Sca-
tman Crothers, Joe Turkel, 
Philip Stone, Tony Burton, 
Vivian Kubrick ad.
Jack Torrance, začína-
jící spisovatel, se sta-
ne správcem velkého 
luxusního horského 
hotelu, kde by mohl najít potřebné podmínky pro práci. 
Aniž by jej odradilo vyprávění o jeho předchůdci, který v 
záchvatu šílenství, vyvolaného osamělostí zabil sekerou 
své dvě dcerky i ženu, rozhodne se, že celou zimu stráví 
v hotelu s rodinou. Jeho žena Wendy a syn Danny dorazí 
na místo, prohlížejí si hotel v doprovodu Hallorana, který 
podobně jako Danny má schopnost telepatické komunika-
ce s jinými lidmi. Rodina zůstane v hotelu sama. Jednoho 
dne Wendy objeví, že Jackovo psaní se omezilo na jednu 
jedinou větu, psanou nejrůznějšími způsoby. Jack začíná 
postupně ztrácet kontakt se skutečností. Při putování po 
hotelových chodbách potkává postavy z minulosti a roz-
mlouvá se svým předchůdcem Gradym… Prémie FK (zdarma).

Krtek
úterý 27. 5.  
20.00 hod. 
El Topo / Mexiko 1970 / 125 min. / od 15 let / titulky / 50, 60 Kč 
Režie: ALEJANDRO JODOROWSKY / Scénář: Alejandro Jodorowsky / 
Kamera: Rafael Corkidi / Hudba: Alejandro Jodorowsky, Nacho Méndez 
/ Hrají: Alejandro Jodorowsky, Brontis Jodorowsky, José Legarreta, 
Alfonso Arau, José Luis Fernández, Alf Junco, Gerardo Zepeda, René 

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

Výstavy

Než si pro nás přijde osvícení či šílenství
Filmové grotesky jsou za námi a my se můžeme vrhnout vstříc nejrůznějším formám filmového šílenství. Příjemně šílená 
je dvojice Jack Nicholson a Morgan Freeman v rolích umírajících pacientů, když se ve snímku Než si pro nás přijde vydají plnit 
si ta nejbláznivější přání. Šílenství, které Jack Nicholson zažil v hlavní roli Kubrickova hororového snímku Shining, patří už 
do kategorie méně záviděníhodných. Stanley Kubrick svým snímkem ovšem jasně ukázal, že i v žánru filmového hororu 
mohou vznikat skutečné klenoty kinematografie. (V rámci Zlatého fondu uvedeme i „mistrův“ patrně nejslavnější film 
2001: Vesmírná odysea.) Šílenství vystřídá ještě větší šílenství, Stanleye Kubricka totiž doplní kultovní režisér Alejandro Jodo-
rowsky, jehož psychedelicko-duchovní putování Krtek (foto výše) patří spolu se Svatou horou k režisérově nejdiskutovaněj-
ším počinům. Šílenstvím zavání konečně i Kim Ki-dukův zatím poslední snímek Dech. Jak jinak totiž popsat vztah málo-
mluvné ženy zamilované do vězně odsouzeného na smrt, který se každou chvíli pokouší o sebevraždu, a to vše za dopro-
vodu hudebních a obrazových etud na téma ročních období? Zdá se tedy, že aktuální nabídka ARTu je na hony vzdálila 
tuctovým komediím i bezduchým střílečkám všech proveniencí. A přesně tak by tomu mělo být, ne?

Barrera, Vicente Lara ad. 
El Topo je legendár-
ním psychedelickým 
westernem Alejandra 
Jodorowského, vrcho-
lem éry půlnočních fil-
mů v USA v 70. letech. 
El Topo, mstitel bez 
minulosti, postupuje 
sérií zkoušek, které 
mají jeho charakter 
vystavit pokušení. Na 
cestě bez návratu 
opouští svého syna, 
proplétá se scenériemi 
a nástrahami pouště 
i vlastní mysli, aby se 
jejich cesty na konci 
zlověstně a krvavě 
protnuly. Krtek je 
více než uhrančivý 
western, více než 
kruté a nádherné 
obrazové podoben-
ství, přesto je obojím 
vrchovatě. Sexuální 
mučení františkánů, 
leguáni vyzvaní k tanci, 
lesbické pokušení na poušti, čtyři zkoušky mistrů koltu 
i tajemství meditace a zenu... To vše na mystické cestě 
za vykoupením, která hravě převrací pravidla westerno-
vého žánru. Úspěch filmu El Topo, který si oblíbil John 
Lennon a doporučil producentu Allenu Kleinovi, zajistil 
Jodorowskému volnou ruku a finanční jištění jeho dalšího 
surrealistického, vrcholně symbolického projektu – Svaté 
hory (Projekt 100/2008). Jodorowsky plánoval v 90. letech 
natočit pokračování tohoto uhrančivého snímku, ale pro 
nedostatek financí zůstal projekt Děti Krtka (Hijos de el 
Topo) nerealizovaný. 

Dech
středa 28. 5. 
20.00 hod.
Soom / Jižní Korea 2007 / 
84 min. / od 15 let / titulky 
/ 55, 65 Kč
Režie: KIM KI-DUK / Scénář: 
Kim Ki-duk / Kamera: Sung 
Jong-moo / Hudba: Kim 
Myung-jong / Hrají: Cheh 
Chang, Jung-woo Ha, Kim 
Ki-duk, In-hyeong Kang ad.
Nový film jednoho z 
nejoriginálnějších sou-
časných tvůrců je jed-
ním z jeho dalších bri-
lantních počinů. Do 
života vězně odsou-
zeného k trestu smrti, 
vstoupí neznámá žena, 
se kterou během náv-
štěv ve věznici postup-
ně prožívá jednotlivá 
roční období. S každou 
další návštěvou se vztah mezi nimi prohlubuje. Snímek o 
lásce, překročení tabu a smrti. Ve filmu neuvidíme nási-
lí, jak je pro režiséra tak charakteristické, ba právě naopak, 
poeticky vykresluje cit mezi odsouzencem na smrt a ženou, 
která je ve svém manželství nešťastná. Dech je dalším z Kim 
Ki-dukových komorních dramat o životních vyděděncích, 
vyprávěných nezaměnitelně strohým, ale přitom zvláštně 
poetickým stylem, který se většinou obejde beze slov. 

Povolání: Reportér
čtvrtek 22. 5. 
16.00 hod. 
Professione: reporter / Itá-
lie 1975 / 124 min. / titulky 
/ na průkazku zdarma (pré-
mie ZF)
Režie: MICHELANGELO 
ANTONIONI / Scénář: Mark 
Peploe / Kamera: Luciano 
Tovoli / Hudba: Ivan Van-
dor / Hrají: Jack Nicholson, 
Maria Schneider, Steven 
Berkoff, José María Caffarel, 
Ángel del Pozo ad.
Tematicky navazu-
je tento Antonioniho 
film v jistém smyslu 
na Zvětšeninu: příběh 
reportéra Davida Loc-
keho v podstatě začíná 
tam, kde příběh fotografa Thomase končí. Jestliže Zvětšeni-
nu lze vykládat jako příběh nemožnosti poznání objektivní 
pravdy a mlhavosti hranic mezi realitou a zdáním, Reporté-
ra můžeme chápat jako příběh člověka, který zdrcen tímto 
poznáním se marně snaží zničit vlastní totožnost a vzít na 
sebe totožnost jiného člověka. Děj filmu lze stručně shrnout 
asi takto: novinář David si při cestě do Afriky uvědomí, že 
ztroskotal jak profesionálně, tak ve svém osobním životě. V 
náhlém popudu mysli se rozhodne přijmout totožnost své-
ho souseda z hotelového pokoje, který znenadání zemřel. 
Vzhledem k tomu, že se mrtvému trochu podobá, je zámě-
na celkem snadno proveditelná. Robertson, jehož identitu 
David převzal, provozoval nebezpečné povolání: dodával 
zbraně místním partyzánům. Je proto pronásledován vlád-
ní policií, před níž musí prchat. Nakonec je však dostižen 
a zavražděn agenty diktatury blíže neurčeného afrického 
státu. Scéna, v níž je divákovi naznačena jeho smrt jediným 
záběrem přes okno do pokoje, kde leží mrtvé tělo a v níž se 
kamera vzápětí vrací k zachycení „normálního běhu života“, 
představuje klíčovou scénu filmu, který hovoří o marnos-
ti všech pokusů utíkat před sebou samým a osvobodit se 
od vlastní „historie“. Michelangelo Antoninoni připouští, že 
jeho filmy jsou náročné, nesnadno srozumitelné, ale sou-
časně se domnívá, že není třeba filmu beze zbytku rozumět, 
že ho stačí „cítit“. Tvůrce se hájí tím, že politická dimenze 
jeho filmů je samozřejmě spíše implicitní než explicitní, ale 
zdůrazňuje, že jeho postoj k společenskému dění rozhodně 
nelze nazvat apolitickým.

Malovásek:  
Výroba plošných 
loutek
neděle 18. 5. 14.30 hod.
Zhotovení papírových loutek nalepených na špejlích 
dle vlastní fantazie. 

Asterix  
a Olympijské hry 
neděle 18. 5. 15.30 hod.
Francie 2007 / 120 min. / přístupný / dabing / 55, 65 Kč
Režie: FRÉDÉRIC FORESTIER / Hrají: Clovis Cornillac, Gérard 
Depardieu, Alain Delon, Claudia Cardinale ad.
Příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich 
soupeři z celého světa. A při tom všem se odvážný 
mladý Gal Alafolix vášnivě zamiluje do řecké princezny 
Iriny. Spolu s Asterixem a Obelixem a za pomoci jejich 
čarovného elixíru se vydá do Řecka s cílem vyhrát 
nejen Olympijské hry, ale i srdce princezny Iriny. 

Ať žijí duchové  
pátek 23. 5. 20.30 Letní kino Smet. sady
ČSSR 1977 / 91 min . / zdarma
Režie: OLDŘICH LIPSKÝ / Hrají: Dana Vávrová, Jiří Sovák, Vlasti-
mil Brodský, Lubomír Lipský ad. 
Hrdiny veselé dětské hudební komedie jsou chlap-
ci a děvčata, kteří vytáhnou do boje proti některým 
dospělým ze své obce, když chtějí proměnit starý 
hrad v zemědělský objekt. V rámci Bambiriády 2008.

Páni kluci  
sobota 24. 5. 20.30 Letní kino Smet. sady
ČSSR 1975 / 86 min. / zdarma 
Režie: VĚRA PLÍVOVÁ-ŠIMKOVÁ /  Hrají: Josef Somr, Petr Nárožný, 
Václav Lohniský, Karel Augusta, Jiří Lábus ad.
Dobrodružství třech nerozlučných kamarádů Tomáše, 
Jožky a tuláka Huberta v městečku Levín počátkem 
dvacátého století. V rámci Bambiriády 2008.

Malovásek:  
Malování křídami 

na ochozu kina, 
prohlídka kina
neděle 25. 5. 14.30 hod.
Atraktivní seznámení s kinem. V rámci Bambiriády 2008.

Zahrada Jiřího 
Trnky a Břetislava 
Pojara 
neděle 25. 5. 15.30 hod.
ČR 1974 – 1977 / 74 min. / loutkový / na průkazku Bijásku a 
Bambiriády zdarma, 25 Kč
Režie: BŘETISLAV POJAR / Výtvarník: M. Štěpánek
Pásmo pohádek: Milovník zvířat, O té velké mlze, O myších 
ve staniolu, Jak ulovit tygra, Velryba Abyrlev. Projekce je 
konána v rámci Bambiriády 2008 (na průkazku zdarma).

Speed Racer 
středa 28. 5. 15.30 hod.
USA 2007 / 134 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75, 85 Kč
Režie: LARRY WACHOWSKI, ANDY WACHOWSKI / Hrají: Christina 
Ricci, Emile Hirsch, Hiroyuki Sanada, John Goodman  ad.

Snímek vypráví o Speedovi – mladém, talentovaném 
automobilovém závodníkovi. Všechno dělá na hrani-
ci schopností, každý jeho výkon provází maximální 
riziko nezdaru. Díky tomu, že jeho otec vymyslel su-
perrychlý bourák Mach 5, má Speed (Emile Hirsh) 
možnost utkat se s těmi nejlepšími z nejlepších ve 
smrtelně nebezpečném závodě přes celou zemi. 

Práce studentů 
výtvarného oboru 
SzeŠ a Gymnázia 
Staré Město
14. 5. - 21. 5. 2008                         foyer kina
Výstavené práce vznikly v hodinách výtvarné výcho-
vy pod vedením Mgr. Simony Kozumplíkové a jsou 
průřezem tvorby prvních a druhých ročníků. 

Prezentační  
výstava  
Bambiriády 2008
22. 5. - 30. 5. 2008        foyer  kina Hvězda
Prezentační výstava organizací podílejících se na 
letošní Bambiriádě v Uh.Hradišti. 

2001:  
Vesmírná odysea
čtvrtek 29. 5. 
16.00 hod.
2001: A Space Odyssey / Vel-
ká Británie, USA 1968 / 139 
min. / na průkazku zdarma, 
50 Kč
Režie: STANLEY KUBRICK 
/ Scénář: Arthur C. Clarke, 
Stanley Kubrick / Kamera: 
John Alcott / Hrají: Keir Dul-
lea, Gary Lockwood, William 
Sylvester, Vivian Kubrick ad. 
Symbolická pouť člo-
věka od jeho zvířecích 
počátků přes dobývá-
ní vesmíru a konflikt s 
umělou inteligencí až 
po přechod na vyšší 
rovinu existence. Tak 
by se dal stručně popsat snímek, při jehož natáčení Kub-
rick v roce 1968 téměř dvojnásobně překročil rozpočet a 
připravil MGM o tehdy enormních 10,5 milionu dolarů. Jím 
inscenované obrazové a hudební kompozice se nicméně 
následně natolik zapsaly do západní popkultury, že vyvola-
ly více citací, odkazů a parodií než jakýkoli jiný kus celuloidu 
v historii kinematografie. Snímek začíná několik milionů let 
v minulosti scénou - pro některé diváky nesrozumitelnou z 
doby úsvitu lidstva. Jakýsi vegetariánský lidoop, žijící zpo-
čátku mírumilovně mezi ostatními zvířaty, se náhle stane 
masožravcem a bojechtivým předchůdcem člověka, dychtí-
cím a připraveným zabít souseda při obraně svého teritoria. 
Kosmickou porodní bábou této proměny je záhadný černý 
monolit. Monolity jsou vlastně protagonisty filmu: objevují 
se, aby člověku nabídly dobro i zlo, jak obojí představuje 
kost jakožto zbraň a nástroj zároveň - kost, jež triumfálně 
vyhozená do vzduchu rozjásanou opicí válečníkem, mění 
se na kosmický koráb a majestátně se blíží k vesmírné stani-
ci na Měsíci. Ocitáme se tak v roce 2001... Ocenění: Oscar 1968 

- vizuální efekty, BAFTA - výprava, kamera, soundtrack, Cinema Writers 
Circle Awards (Španělsko) - zahraniční film, David di Donatello Awards 

- zahraniční film, Kansas City Film Critics Circle Awards ad.

Podoby grotesky
14. 5. - 30. 5. 2008              sál kina Hvězda

Doprovodná výstava k 10. ročníku Semináře 
archivního filmu představí unikátní kolekci filmo-
vých plakátů s motivem filmové grotesky. Připra-
veno ve spolupráci s prodejnou Terryho ponožky.  
www.terryhoponozky.cz

Setkání

Hovory G:  
Jiří Bartoška
sobota 24. 5. v 19.30                Galerie SM 
130 Kč předprodej, 150 Kč na místě
Další pokračování v hovorech G (Jana Gogoly), ten-
tokrát s populárním hercem a prezidentem MFF Kar-
lovy Vary Jiřím Bartoškou. Herec je jednou z nejvý-
znamnějších a nejpopulárnějších osobností na české 
filmové scéně. Jeho životní láskou se stalo divadel-
ní a filmové herectví, které studoval a v roce 1972 i 
úspěšně absolvoval na brněnské JAMU. Po studiích 
okamžitě zahájil svou dlouhou hereckou kariéru. 
Krátce působil v brněnském Divadle na provázku, 
odkud v roce 1973 přešel do ústeckého Činoherního 
studia, kde hrál do roku 1978, než se odstěhoval do 
hlavního města Prahy. Zde se stal členem Divadla Na 
zábradlí, kde diváky ohromoval v řadě kreací moder-
ního i klasického repertoáru. Na podzim 1991 ode-
šel Bartoška s téměř celým souborem ze Zábradlí a 
vytvořili svou vlastní scénu Divadlo Bez zábradlí. Zde 
s dalšími hereckými osobnostmi vytvořil jedno z nej-
lepších pražských divadel. Pořad v atraktivním prostředí 
(za spolupráci děkujeme Slováckému muzeu) doplní ochutnáv-
ka vín a živé hudební vstupy uherskohradišťského Jazz Gangu.

Filmové premiéry
29.5. – 4.6. U mě dobrý              

ČR 2008 / Režie: Jan Hřebejk
30.5. – 4.6. Winx Club – Výprava do ztraceného Království 

Itálie, USA 2007 / Režie: Iginio Straffi
3.6. – 4.6. Mongol - Čingischán   

Kazachstán, Německo, Mongolsko, Rusko 2007 / 
Režie: Sergej Bodrov

5.6. – 11.6. Horton              
USA 2008 / Režie: Steve Martino, Jimmy Hayward

5.6. – 11.6. Iron Man 
USA 2008 / Režie: Jon Favreau

12.6. – 15.6. V Bruggách 
Velká Británie, Belgie 2008 / Režie: Martin McDonagh

12.6. – 18.6. Sex ve městě 
USA 2008 / Režie: Michael Patrick King

Zlatý fond
čt. 5.6. 16.00  Pro hrst dolarů + KF: Arie prerie 

Itálie, Španělsko, NSR 1964 / Režie: Sergio Leone
čt. 12.6. 16.00  Komik 

Velká Británie 1960 / Režie: Tony Richardson

ARTkino 
út. 3.6. 20.00 Mongol - Čingischán   

Kazachstán, Německo, Mongolsko, Rusko 2007 / 
Režie: Sergej Bodrov                      

st. 4.6. 20.00 U mě dobrý 
ČR 2008 / Režie: Jan Hřebejk                                                                                            

út. 10.6. 20.00 Gone, baby, gone  
USA 2007 / Režie: Ben Affleck                                      

st. 11.6. 20.00 Slídil                                  
USA 2007 / Režie: Kenneth Branagh 

Bijásek
ne. 1.6. od 14.30 Dětské odpoledne v kině Hvězda ( vernisáž 

výstavy Tvorba mladých reportérů a výtvarníků, Malo-
vásek, hrátky s kamerou, prezentace dětských televizí, 
divadlo Buchty a loutky: Žabák Valentýn)

ne 1.6., st. 4.6. Winx Club – Výprava do ztraceného Království 
Itálie, USA 2007 / Režie: Iginio Straffi

ne 8.6., st. 11.6. 15.30 Horton                           
USA 2008 / Režie: Steve Martino, Jimmy Hayward

Letní kino (Smetanovy sady)
pá. 6.6.  20.45 Adéla ještě nevečeřela 

ČR 1977 / Režie: Oldřich Lipský
so. 7.6.  20.45 Život Briana 

Velká Británie 1979 / Režie: Terry Jones
pá. 13.6.  20.45 Na samotě u lesa 

ČR 1976 / Režie: Jiří Menzel
so 14.6.  20.45 Amélie z Montmartru 

Francie, Německo 2001 / Režie: Jean-Pierre Jeunet 

 
Více informací o programu 
naleznete na www.mkuh.cz

V první polovině  
června nabízíme

Krásně tajemný a imaginativní film 
o hledání vlastní identity a vlastního 
Já ve světě, kde není vše jak se zdá a 
kde se hrdinové stále potácejí mezi 
realitou a lehkým sněním. I když ne-
jde o tak originální věc jako Zvětšeni-
na, musím přesto hodnotit vysoko.
Pepino - www.csfd.cz

Dech jenom potvrzuje, že není pro-
blém dělat „totéž“, pokud na to mám, 
umím to a dělám svou práci dobře, 
což je právě jedna z deviz, kterými 
Kim Ki-duk disponuje. Nechápu, 
proč zrovna tento filmař s vlastním 
a ustáleným tvůrčím přístupem a 
metodou, která notabene funguje, 
vzbuzuje pohoršení tím, že se vyžívá 
v něčem, v čem je silný.
Laura-san - www.csfd.cz

Michelangelo Antonioni
(* 29. 9. 1912, † 30. 7. 2007)

K filmu poprvé přičichl 
jako vysokoškolák na 
Univerzitě v Boloni, kde 
pro časopis Cinema pra-
coval jako divadelní a fil-
mový kritik. Později začal 
navštěvovat hodiny na 
filmové škole Centro Spe-
rimentale. Antonioni se 
poprvé do filmu samot-
ného angažoval jako scé-
nárista a pomocný režisér 
na začátku 40. let, které pro Italskou kinematografii zna-
menaly nástup neorealismu. Neorealismus je patrný i v 
jeho krátkomentrážně-dokumentaristické tvorbě, kte-
ré se věnoval po celá 40. léta. Od neorealismu se odko-
nil až na začátku 50. let filmem Cronaca di ne capsle (Příběh 
milostné aféry, 1950). Ve svých filmech využíval zejména 
profesionální herce střední třídy, jejímž prostřednictvím 
zobrazoval charaktery, kde kladl důraz na osobní a psy-
chologickou stránku, tu sociální mnohdy zatlačoval do 
pozadí. Po Cronaca di ne capsle následovaly v 50. letech dal-
ší filmy, k nejlepším z nich patřili jistě Le Amiche (1955) a 
Il grido (Poprask, 1955). Ovšem opravdový průlom a zařa-
zení do mezinárodního povědomí si získal až začátkem 
60. let, kdy natočil své mistrovské dílo L‘Avventura (Dobro-
družství, 1960). Perličkou k tomuto filmu může být fakt, že 
na své premiéře na MFF v Cannes byl kritikou přijat bíd-
ně, prý kvůli velmi pomalému tempu. Navzdory těmto 
záporným reakcím se zanedlouho stal favoritem kritiků 
díky dvěma pokračováním (Dobrodružství byla jen prv-
ní část předem plánované trilogie) Noc (1961) a Zatmění 
(1962). Po prvním barevném filmu Červená pustina (1964) se 
rozhodl své filmy natáčet v zahraničí. A hned první film 
byla trefa do černého, Zvětšenina (1966), natočená v Britá-
nii, se stala kultem a enormním komerčním úspěchem, 
který Antonioni už nikdy nedokázal zopakovat. Po Zvět-
šenině natáčel filmy v Americe (Zabriskie point, 1970), v Afri-
ce a Anglii (Povolání: Reportér, 1975). Film tematicky nava-
zuje na Zvětšeninu. Antonioni vždy lpěl na tvůrčí nezávis-
losti, zarputile odmítal kompromisy; nebylo divu, že už 
od 70. let sháněl peníze na své projekty čím dál obtížněji. 
V roce 1985 ho navíc postihla mozková mrtvice, po níž 
se dlouho nemohl hýbat ani mluvit, a vypadalo to, že už 
nikdy žádný film nenatočí. Přišly však i lepší časy. V lis-
topadu 1994 začal s pomocí německého kolegy Wima 
Wenderse a své ženy Enricy, jež štábu tlumočila jeho 
psané instrukce, režírovat snímek Za mraky. V roce 1995 
obdržel čestného Oscara za celoživotní dílo. Poslední 
desetiletí života měl vážné zdravotní problémy. Prodělal 
mozkovou příhodu, která jej téměř připravila o schop-
nost mluvit. Ani to mu ale nebránilo v tom, aby se - s 
pomocí manželky - vracel k tomu, co mu bylo nejdražší: 
k filmařskému řemeslu. Ještě v roce 2001 dokončil v 
Toskánsku jednu z povídek snímku Eros. Spolu s Federi-
cem Fellinim a Luchinem Viscontim patřil Michelangelo 
Antonioni do triumvirátu největších italských režisérů. 

Kdyby mi někdo řekl, že mi zbývá 
zhruba rok života, asi bych ho chtěl 
strávit nějak takhle :) Příjemný film, 
který se nesnaží lacině dojmout a 
klišé a rozpory mezi hlavními hrdiny 
(mimochodem, výborně zahranými) 
dávkuje správným způsobem.
Tuxedo - www.csfd.cz

Stanley Kubrick dokázal natočit 
horor, jenž ve vás zanechá pocity 
úzkosti, strachu, beznaděje, ale hlav-
ně pocit užitečně využitého času a 
pocit, že jste viděli zcela jedinečné 
dílo hororového žánru, které hororo-
vý žánr v mnoha směrech překračuje.
Matty - www.csfd.cz

Surrealistická vize spravedlivé 
pomsty, pokušení a očistce s křesťan-
ským, ale i buddhistickým přesahem 
ve westernovém kabátě. Pistolník 
s božskými schopnostmi, potom co 
odbočí z cesty spravedlivé pomsty 
na cestu násílí, dostává, potom co je 
zrazen, svou druhou životní možnost 
a je jen na něm, jakým způsobem ji 
využije. Avšak kolotoč všude přítom-
ného násilí se začíná pomalu roz-
táčet. Film je přímo nabitý dusnou 
atmosférou umocněnou prostředím 
mexické pouště. Jedna nezapome-
nutelná scéna střídá druhou.
Paldini - www.csfd.cz

Už od úvodních tónů je zřejmé, že 
diváka čeká dokonalý filmový záži-
tek. A skutečně. Mistr Kubrick tento 
film natočil tak, že i autor předlohy 
A.C. Clarke musel být s konečnou 
podobou spokojen, ba co víc, musel 
nejspíš chrochtat blahem, stejně 
jako já, když jsem to viděl prvně.
Radyo - www.csfd.cz

plakát vernisáže 1.6.

Jack Nicholson
(* 22. 4. 1937)

Jack se narodil jako 
John Joseph Nicholson 
v Neptune v New Jersey. 
Po absolvování střední 
školy se v 17ti letech pře-
sunul do Los Angeles se 
záměrem studovat vyso-
kou školu, což se mu ale 
nepodařilo uskutečnit. 
Jelikož se mu na západ-
ním pobřeží líbilo, sehnal 
si práci poslíčka pro fil-
mové studio Metro-Goldwyn-Mayer. Brzy nato začal 
studovat herectví s místní hereckou skupinou Players 
Ring Theater, se kterou vystupoval na jevištích a občas 
v televizi. Díky zájmu producenta Rogera Cormana 
uskutečnil svůj filmový debut v thrilleru The Cry Baby Killer 
(1958). Jack Nicholson byl dosud nominován desetkrát 
na Oscara, Cenu americké akademie za celoživotní dílo 
obdržel roku 1995. Poprvé získal tuto sošku roku 1969 
za Bezstarostnou jízdu Dennise Hoppera, v níž ztělesnil právní-
ka, který se chce vymanit z maloměstské nudy a připojí 
se k dvojici motorkářů „na cestě“ Od té doby vystoupil 
v desítkách filmů předních režisérů. Svým charismatic-
kým projevem se výrazně podílel na obrazu americké 
společnosti, jejich ideálů i traumat, jak je zpodobnili 
Bob Rafelson (Malé životní etudy, Král z Marvin Gardens, Pošťák 
zvoní vždy dvakrát), Mike Nichols (Tělesné vztahy, Věno, Hoř-
kost), Miloš Forman (Přelet nad kukaččím hnízdem), Danny 
De Vito (Hoffa), Hal Ashby (Poslední eskorta), Warren Beatty 
(Rudí), Roman Polanski (Čínská čtvrť), Arthur Penn (Zastave-
ní na Missouri), Stanley Kubrick (Osvícení), Tony Richardson 
(Hranice) a další. Je příznačné, že s odstupem 33 let získal 
Zlatý globus a (byl nominován na) Oscara za titulní roli 
ve filmu O Schmidtovi, který se podobně jako Bezstarostná 
jízda aspoň zčásti odehrává „na cestě“. Titulní hrdina po 
nuceném odchodu do důchodu a náhlé smrti manželky 
opouští domov, aby se vymanil z nastalé samoty. Tento-
krát to ovšem není motocykl, ale luxusní obytný auto-
mobil, jímž se vydá na dlouhou cestu. Jack Nicholson je 
pilířem filmu, nicméně i ostatní postavy (nejvýraznější z 
nich je zeťova matka v podání živočišně robustní Kathy 
Batesové) naplňují koncepci režiséra. Zcela protichůdně 
k postavě osamělého starce Schmidta se Nicholson pre-
zentoval v následujících titulech. V romanci Lepší pozdě 
než později (2003) ztělesnil bonvivánského milionáře Har-
ryho Sanborna, jehož koníčkem jsou mladičké milenky. 
V komedii Kurs sebeovládání (2003) pak představuje ďábel-
ského psychiatra Rydella. K režijním osobnostem, s 
nimiž kdy Nicholson spolupracoval, přidává v roce 2006 
také Martina Scorseseho, když v jeho krimithrilleru Skry-
tá identita hraje hlavu bostonské mafie Franka Costella. 
Ve své typické podobě z posledních let se Nicholson 
objevuje v komedii Než si pro nás přijde (2007). Představuje 
zde morousovitého milionáře, který si krátce před smrtí 
touží splnit své životní sny.

Milan Líčka/Tiscali (zkráceno)

Připravujeme: 
26. 6. Radim Hladík & Blue Effect - unplugged + Sbor 
Svatého pluka (Kolejní nádvoří).


