
Nejlepší zbraní je ta, ze které stačí vystřelit jen jednou.

Bobule
ČR 2008 / 90 min. / přístupný / 75 Kč
Režie: TOMÁŠ BAŘINA / Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Václav 
Postránecký, Jiří Bábek, Tomáš Matonoha, Lucie Benešová, Lubomír 
Lipský ad.
Letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je 
příběhem dvou kamarádů Honzy a Jirky. Honza (Kryštof 
Hádek) je typický městský floutek. Jeho kámoš Jirka (Lukáš 
Langmajer) je podvodníček, který moc rozumu nepobral, 
ale má jednu skvělou vlastnost. Umí geniálně oblbnout 
ženský. Právě toho oba využívají při svých podvodech. 
Kšeftují s byty, auty a vůbec se vším, co se právě namane. 
Jednoho dne se Honza dozví, že jeho moravský děda, kte-
rého dlouho neviděl, je vážně nemocný. Tato zpráva vytrh-
ne Honzu ze zajetých kolejí a rozhodne se splnit dědovi 
jeho životní sen. Zajistí mu dovolenou snů a aniž to tuší, 
splní si tím i svůj sen. Najde to, co dlouho hledal a po čem 
toužil. Režiséra a scenáristu Tomáše Bařinu, jehož reklama 

„Bóbika“ rychle zlidověla, napadl námět filmu poté, co se 
loni vydal poprvé do vinného sklípku. Hlavní roli napsal pří-
mo na tělo pro Kryštofa Hádka.

Sex ve městě
Sex and the City: The Movie / USA 2008 / 140 min. / od 12 let / titulky 
/ ŠÚ / 85 Kč  
Režie: MICHAEL PATRICK KING / Hrají: Sarah Jessica Parker, Cynthia 
Nixon, Chris Noth, Jennifer Hudson, Evan Handler ad.

Carrie, Samantha, Miranda a Charlotte jsou zpět a tentokrát 
na velkém plátně. Čtyři roky po skončení šesté série seriálu 
přichází její producenti s dlouho očekávanou celovečerní 
verzí. Poté, co Pan Božský zachránil Carrie z jejího problé-
mového vztahu v Paříži, se konečně odhodlal jejich vztah 
zlegitimizovat a přípravy na velký svatební den můžou 
začít. Charlotte nepřestává toužit po vlastním dítěti, Miran-
da zažívá první trhliny v jejím dosud perfektně fungujícím 
manželství a Samantha stále vyhledává nová milostná 
dobrodružství. Dočkáme se všeho toho, co máme na tom-
to seriálu rádi – krásných šatů a bot, zajímavých milostných 
problémů a samozřejmě i spousty sexu.

V Bruggách
In Bruges / GB, Belgie 2008 / 107 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: MARTIN MCDONAGH / Hrají: Ralph Fiennes, Colin Farrell, Bren-
dan Gleeson, Zeljko Ivanek, Clémence Poésy ad.
Držitel Oscara a známý scenárista Martin McDonagh nám 
přináší černou komedii o cti a podvodech, která se ode-
hrává v nádherném prostředí belgického Bruggy. Po jed-
né fušce v Londýně jsou nájemní zabijáčci Ray (Colin Far-
rell) a Ken (Brendan Gleeson-Harry Potter) pověřeni svým 
drsným šéfem Harrym (Ralph Fiennes), aby se schovali v 
Bruggy. Zatímco Ken si užívá klidného prostředí a pamá-
tek, upovídaný a akční Ray je malebným městem víc než 
znechucen, a proto se rozhodne vymyslet dobrodružství. 
Netrvá dlouho a Ray se potuluje s turisty, začne si s místní 
kráskou (Cléménce Poésy – Harry Potter), mlátí jejího býva-
lého kluka skinheada (Jérémie Rénier) a paří s americkým 
trpaslíkem, který zde natačí surrealistický film. Dovolená se 
však zkomplikuje, když Ray zjistí, že Harry ho chce mrtvé-
ho a Ken má tuto prácičku udělat. Samozřejmě, že Harry 
nepočítal s tím, že se Ray s Kenem na výletě tak spřátelí. No, 
a tak se Harry naučí těžkou lekci – všechno si musíš udělat 
sám…

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 

1.–15. června 
červen 1

Výpisky z četby
„ (…) Člověk přestává být pro své okolí 

identifikovatelný, protože 
 nezáleží na tom, jak se chová, jak 

mluví, v jaké sociální skupině 
 se pohybuje, jakého vzdělání dosáh-

ne, ale jak myslí. To je ten nepatrný 
šum křídel a ne rány z děla. 

 Herce si platíme od toho, aby si osvo-
jili způsob uvažování jednotlivých 

postav a pomocí svého těla, 
 hlasu a fantazie ten proces myšlení 

zhmotnili v divákově podvědomí. 
 Je to transfer elektrických impulzů. 

Krkolomný blábol, ale ve své 
 podstatě je to jednoduché. Když 

chcete, můžete v dobrém divadle 
uvidět sami sebe. Své narození, dět-

ství, své lásky, vítězství a prohry, svou 
velikost i malost, svou krutost 

 a bezcitnost a svůj poslední soud. 
Divadlo si nenárokuje všespasitelnost, 

jen nabízí šanci těm 
 na jevišti i těm v hledišti. 

 Všechno se ´vygooglovat´ nedá. (…)

(…) Kdo ví, možná, že naše země 
nebude jednou slavná tím, kolik má 

divadel, výstavních síní, 
 muzikantů, designérů, malířů 

 a světových architektů, kterým 
dokážeme postavit jejich projekty, 

 ale tím, že budeme mít nejníže 
postavené běžecké areály na světě, 

zásobené prvotřídním sněhem 
 z italských Alp, sjezdovky z Petřína 

 a kolosální koloseum 
 na fotbal. (…) „

herec Ivan Řezáč 

v rozhovoru pro MFDnes, 17. května 2008

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

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!.

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 Šumanová, 
Ivana Korolová, Zuzana Kajnarová, Lucie Vondráčková 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.

Mongol – Čingischán
Mongol / Kazachstán, Německo, Mongolsko, Rusko 2007 / 129 min / od 
15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč 
Režie: SERGEJ BODROV / Hrají: Tadanobu Asano, Amadu Mamadakov, 
Honglei Sun, Ying Bai ad.

Byl zrozen k vítězstvím. Ovládal polovinu tehdy známého 
světa. Sjednotil Mongolsko, dobyl tisíce let trvající okolní 
říše. Podmanil si Čínu a jeho vojska se zastavila až v Evropě. 
Čingischán byl bezpochyby jedním z nejúspěšnějších voje-
vůdců a vládců naší civilizace, ovšem jeho životní příběh 
začal na sklonku 12. století uprostřed Mongolských stepí 
v jedné z mnoha vesnic suverénně ovládaných rodinnými 
klany, které soupeřily mezi sebou. Jak je možné, že z tak-
to nuzných a neuspořádaných poměrů se zrodil vojevůdce, 
stratég, vladař a politik takového významu? Na tuto otázku 
hledá odpověď ruský režisér Sergej Bodrov ve svém dobro-
družném životopisném snímku.

Horton
Horton Hears a Who! / USA 2008 / 85 min. / anim. / přístupný / dabing 
/ 75 Kč
Režie: JIMMY HAYWARD, STEVE MARTINO / V českém znění: Martin Dej-
dar, Petr Rychlý, Zdeněk Svěrák, Lukáš Hlavica, Tomáš Juřička ad.
Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou pohádkou 
pro děti i dospělé. Příběh z pera Dr. Seusse, který si už po 
celém světě získal své fanoušky. Horton je celkem normál-
ní slon v dobré fyzické i psychické kondici, a tak ho celkem 
překvapí, když mu pod nos spadne smítko prachu, které 
mluví. Celkem logicky se domnívá, že chyba, tedy vlastně 
hlasy, vězí v jeho hlavě, a že se prostě a jednoduše zbláz-
nil. Jenže Horton se nezbláznil, a to smítko opravdu mlu-
ví. Je v něm totiž ukryté malé městečko Kdosice, ve kterém 
žijí maličkatí Kdovíci. Film Horton není jen klasikou rodin-
nou podívanou, ale především filmem pro každého, kdo se 
chce dobře bavit.

Iron Man
USA 2008 / 125 min. / přístupný /od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 
Režie: JON FAVREAU / Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Ter-
rence Howard, Jeff Bridges, Leslie Bibb, Faran Tahir, Clark Gregg, Jon 
Favreau, Nazanin Boniadi ad.
Slavná komiksová postava Iron Man patří mezi nejhýčkaněj-
ší superhrdiny sdružené pod křídly giganta jménem Marvel. 
Přesto (nebo možná právě proto) se až teď mohl přidat ke 
svým sourozencům Spider-Manovi, Fantastické čtyřce a X-
Menům, kteří o sobě mohou hrdě prohlašovat, že o nich 
natočili film. Nečekejte ovšem dalšího spasitele lidstva, kte-
rému k jeho mimořádným schopnostem pomohlo pavoučí 
kousnutí nebo ozáření. Muž se železnou maskou, občan-
ským jménem Tony Stark, se ke své výjimečnosti „poctivě“ 
propracoval. Uvozovky jsou namístě, Tony se živí jako VIP 
výrobce a dodavatel technologicky vyspělých zbraní pro 
americkou armádu a jeho životní filozofii vystihuje věta: 

Naše tipy 
U mě dobrý
neděle 1. 6.  - středa 4. 6.
Film Jana Hřebejka s Bolkem Polívkou v hlavní roli 
vznikl na motivy povídek Petra Šabacha.

Sex ve městě
čtvrtek 12. 6. - středa 18. 6.
Carrie, Samantha, Miranda a Charlotte jsou zpět  
a tentokrát na velkém plátně. 

V Bruggách
čtvrtek 12. 6. - neděle 15. 6.
Zdařilý debut Martina McDonagha je melodramatem 
tří evropských zabijáků, jemuž nechybí černý humor.

Radim Hladík  
& Blue Effect
čtvrtek 26. 6. ve 20.00  Kolejní nádvoří 
Legenda se vrací! Jako host „unplugged“ večera 
vystoupí sbor Svatý pluk. Vstupenky již v prodeji!

T

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

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

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

2. po 16.00 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 / ŠÚ / 80 Kč

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

3. út 16.00 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 / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Mongol – Čingischán – Kazachstán, Německo, Mongolsko, Rusko 2007 / 129 min / od 15 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč ART

4. st 15.30 Winx Club – Výprava do ztraceného království – Itálie, USA 2007 / 89 min. / příst. / dabing / ŠÚ / 60, 70 Kč Bijásek

17.30 Mongol – Čingischán – Kazachstán, Německo, Mongolsko, Rusko 2007 / 129 min / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 U mě dobrý – ČR 2008 / 102 min. / od 12 let / ŠÚ / 70, 80 Kč ART

5. čt 16.00 Pro pár dolarů navíc + KF: Arie prerie – Itálie, Španělsko1965 / 130 min. / na průkazku ZF zdarma Zlatý fond

18.30 Horton – USA 2008 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / 75 Kč

20.00 Iron Man – USA 2008 / 125 min. / přístupný /od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

6. pá 16.00 Horton – USA 2008 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / 75 Kč

17.45 Iron Man – USA 2008 / 125 min. / přístupný /od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Bobule – ČR 2008 / 90 min. / přístupný / 75 Kč

20.45 Adéla ještě nevečeřela – ČSSR 1977 / 102 min. / vstup volný / Letní kino Smetanovy sady Letní kino

7. so 16.30 Horton – USA 2008 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / 75 Kč

18.15 Bobule – ČR 2008 / 90 min. / přístupný / 75 Kč

20.00 Iron Man – USA 2008 / 125 min. / přístupný /od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

20.45 Život Briana – Velká Británie 1979 / 94 min. / titulky / vstup volný  / Letní kino Smetanovy sady Letní kino

8. ne 15.30 Horton – USA 2008 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / 65, 75 Kč Bijásek 

17.30 Iron Man – USA 2008 / 125 min. / přístupný /od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 

20.00 Bobule – ČR 2008 / 90 min. / přístupný / 75 Kč 

9. po 18.00 Horton – USA 2008 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / 75 Kč

20.00 Iron Man – USA 2008 / 125 min. / přístupný /od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

10. út 16.00 Horton – USA 2008 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / 75 Kč 

17.45 Iron Man – USA 2008 / 125 min. / přístupný /od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 

20.00 Gone, Baby, Gone – USA 2007 / 114 min. / od 15 let / titulky / 70, 80 Kč ART

11. st 15.30 Horton – USA 2008 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / 65, 75 Kč Bijásek

17.30 Iron Man – USA 2008 / 125 min. / přístupný /od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 

20.00 Slídil – USA 2007 / 86 min / přístupný / titulky / 60, 70 Kč ART

12. čt 16.00 Komik – V. Británie 1960 / 96 min. / na průkaz ZF zdarma Zlatý fond

18.00 Sex ve městě – USA 2008 / 140 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.30 V Bruggách – Velká Británie, Belgie 2008 / 107 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

13. pá 17.30 V Bruggách – Velká Británie, Belgie 2008 / 107 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Sex ve městě – USA 2008 / 140 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.45 Na samotě u lesa – ČSSR 1976 / 95 min. / vstup volný  / Letní kino Smetanovy sady Letní kino

14. so 17.30 Sex ve městě – USA 2008 / 140 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.00 V Bruggách – Velká Británie, Belgie 2008 / 107 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.45 Amélie z Montmartru – Francie 2000 / 129 min. / titulky / od 12 let / vstup volný  / Letní kino Smetanovy sady Letní kino

15. ne 15.30 E.T. Mimozemšťan – USA 1982 / 115 min. / na průkazku Bijásku zdarma Bijásek

17.30 Sex ve městě – USA 2008 / 140 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.00 V Bruggách – Velká Británie, Belgie 2008 / 107 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

16. po 17.30 Sex ve městě – USA 2008 / 140 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Sex ve městě – USA 2008 / 140 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

17. út 17.30 Sex ve městě – USA 2008 / 140 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč

filmové premiéry a novinky



Slídil
středa 11. 6.  
20.00 hod.
Sleuth / USA 2007 / 86 min 
/ přístupný / titulky / 60, 70 
Kč
Režie: KENNETH BRANAGH 
/ Scénář: Harold Pinter, 
Anthony Shaffer / Kamera: 
Haris Zambarloukos / Hud-
ba: Patrick Doyle / Hrají: 
Michael Caine, Jude Law, 
Harold Pinter ad.
Dodržuj pravidla! Slí-
dil je remakem stejno-
jmenného filmu z roku 
1972, který byl ověnčen 
čtyřmi nominacemi na 
Oscara a v němž si též 
zahrál sám Michael 
Caine. Tentokrát se ve 
filmu vrací v roli opač-
né, v roli milionářského autora detektivních románů, který 
si měří schopnosti s nezaměstnaným hercem (Jude Law) ve 
smrtelně vážné a vážně zamotané hře s hrozivými důsledky. 
Držitel Nobelovy ceny za literaturu Harold Pinter se spolu s 
britským „shakespearovským“ režisérem Kennethem Bra-
naghem vrátili k legendární divadelní hře Anthonyho Shaf-
fera a natočili novou verzi, která se podobně jako původní 
filmová adaptace, jejíž režisérem byl Joseph L. Mankiewicz, 
odehrává přesně dle divadelních pravidel v jediném domě 
a přilehlé zahradě během pouhých několika dní. Vše ote-
vírá příjezd mladšího muže do honosného příbytku muže 
staršího, přičemž hned na samém počátku je prozrazen 
jejich vztah - mladší chce pojmout ženu staršího za svou 
manželku a snaží se staršího přemluvit, aby svolil k rozvodu 
a dal svatbě zelenou. Starší se však zdráhá a s mladším začí-
ná rozehrávat první z několika dosti fatalistických a prapo-
divných her na kočku a myš. Během celého snímku se pak 
tyto hry neustále vracejí, jen se postupně prohazují role i 
vítězové těchto bizarních klání. Film byl v roce 2007 nominován 
na Zlatého lva na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách. A na 
stejném festivalu též obdržel cenu The Queer Lion, která je udělována 
filmům reprezentujícím aspekty homosexuálního života.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Mongol – Čingischán
úterý 3. 6. 
20.00 hod.
Mongol / Kazachstán, SRN, 
Mongolsko, Rusko 2007 / 
129 min / od 15 let / titulky 
/ 60, 70 Kč 
Režie: SERGEJ BODROV / 
Scénář: Arif Alijev, Sergej 
Bodrov / Kamera: Sergej 
Trofimov, Rogier Stoffe / 
Hudba: Tuomas Kantelinen 
/ Hrají: Tadanobu Asano, 
Amadu Mamadakov, Hong-
lei Sun, Ying Bai ad.
Byl zrozen k vítěz-
stvím. Ovládal polo-
vinu tehdy známého 
světa. Sjednotil Mongolsko, dobyl tisíce let trvající okolní 
říše. Podmanil si Čínu a jeho vojska se zastavila až v Evropě. 
Čingischán byl bezpochyby jedním z nejúspěšnějších voje-
vůdců a vládců naší civilizace, ovšem jeho životní příběh 
začal na sklonku 12. století uprostřed Mongolských stepí 
v jedné z mnoha vesnic suverénně ovládaných rodinnými 
klany, které soupeřily mezi sebou. Jak je možné, že z tak-
to nuzných a neuspořádaných poměrů se zrodil vojevůdce, 
stratég, vladař a politik takového významu? Na tuto otázku 
hledá odpověď ruský režisér Sergej Bodrov ve svém dobro-
družném životopisném snímku. Devitiletý Temudžin odjíž-
dí v doprovodu svého otce vybrat si nevěstu do vesnice, se 
kterou má jeho rodina nevyřízené účty. Nejen, že Temudži-
na cestou do vesnice okouzlí při jedné jejich zastávce 
o něco starší Börte, která bude mít na jeho další život až 
magický vliv, ale otec je později v cíli jejich cesty zákeřně 
zavražděn. Malého chlapce jeho vlastní lidé zradí, neuznají 
za chána a i s jeho rodinou je nechávají napospas osudu. 
Nový pán klanu se Temudžina nepřesane bát a pokouší se 
ho zabít. Temudžin se mu zatím nedokáže postavit, ale také 
mu nedá příležitost, aby se ho jen tak zbavil a utíká do stepi. 
Právě tady se zrodil tvrdohlavý bojovník, jenž si umí naklo-
nit bohy a v samotě nachází rovnováhu a odvahu vymykat 
se tehdejšímu společenství. Když Temudžin dospěje, odjíž-
dí si pro Börte a společně začnou pomalu budovat svůj 
domov. Na cestě ke spokojenému životu je však spousta 
překážek a pár je několikrát násilně odloučen. Temudžin 
projde mnoha krvavými bitkami a bitvami, je prodán do 
otroctví, ale vždy se dokáže zase postavit na nohy a vrá-
tit se na cestu k vysněnému cíli - stát se chánem všech 
Mongolů, stát se Velkým Chánem, Čingischánem. Velkole-
pě koncipovaný film diváky zavede jak do širých mongol-
ských a kazašských stepí, tak do magických čínských měst a 
klášterů. Vyvolává tak údiv nad schopnostmi muže vzešlé-
ho z národa kočovníků ovládnout starodávné říše bez toho, 
aby zničil jejich kulturu a náboženství. Temudžinovo dět-
ství pak líčí jako permanentní zápas o holý život, ve kterém 
mohl obstát jen skutečně výjimečný člověk. Režisér Bodrov 
tak svým strhujícím filmem překračuje hranice hned něko-
lika žánrů a nabízí silnou romanci, historické bitky a bitvy, 
mytologický podtext a především neuvěřitelně pečlivě při-
pravenou podívanou.

U mě dobrý
středa 4. 6.  
20.00 hod.
ČR 2008 / 102 min. / od 12 
let / 70, 80 Kč
Režie: JAN HŘEBEJK / Scé-
nář: Petr Jarchovský / Kame-
ra: Jan Malíř / Hudba: Norbi 
Kovacs / Hrají: Bolek Polívka, 
Jiří Schmitzer, Petr Forman, 
Miroslav Vladyka, Josef 
Somr, Lenka Vlasáková ad.

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

Výstavy

Svět vládců, podvodníčků, slídilů a obětí
Červnovou sérii projekcí ARTu zahájíme historickým dobrodružným filmem Mongol - Čingischán. Životní osudy Čingischána 
se nám pokusí vylíčit ruský režisér Sergej Bodrov, který loni v koprodukci s Kazachstánem, Mongolskem a Německem 
tuto úvodní část zamýšlené velkolepé trilogie natočil. Vlivného vládce vystřídá skupinka ne zcela bezmocných kamará-
dů, zahrádkářů i rybářů, kteří se scházejí v přístavní hospůdce Libeňského ostrova. To vše v Hřebejkově novince U mě dobrý. 
S poněkud vážnější atmosférou přichází režisér Ben Affleck ve svém debutu Gone, baby, gone. Affleck, který je znám coby 
úspěšný herec (Pearl Harbor) a scenárista (Good Will Hunting), natočil zajímavý snímek o dvou bostonských detektivech, 
pátrajících po zmizelém dítěti. Kriminální drama dvou mužů, soupeřících o jednu ženu. Tuto hereckou příležitost využili 
Jude Law a Michael Caine. Okamžiky plné napětí i překvapení nebudou chybět ani v následujícím Slídilovi. Kriminální dra-
ma dvou mužů, soupeřících o jednu ženu, je adaptací divadelní hry Anthony Shaffera. Ta se už v roce 1972 stala předlohou 
filmu, v němž hráli Laurence Olivier a Michael Caine. Po nedávných Karamazových jde tedy o další smělý pokus o filmovou 
adapataci divadelní hry.

Po vážnějších filmech jste 
se opět vrátil ke komedii. A 
kritici plesají...
Pro mě není velký roz-
díl, jestli točím drama 
jako Horem pádem nebo takovýto film. Ale abych to zjed-
nodušil - tohle je prostě jasně „šabachovskej“ film.
Myslíte, že lidé mají po retrokomediích hlad? Pelíšky se zažily víc než 
dobře....
Já myslím, že u nás doopravdy hlad po retro komediích 
nikdy nebyl. Protože celá řada retrofilmů se minula účin-
kem. Lidé mají obecně rádi komedie, pokud to uznají za 
komedii, ale já se neřídím nějakou „nabídkou a poptávkou“. 
O tom, jaký film bude, se musíme shodnout s triumvirátem 
kolegů Šabach a Jarchovský. 

(z rozhovoru režiséra s R.Fridrichem,  
www. bleskove.aktualne.centrum.cz)

Gone, Baby, Gone
úterý 10. 6.  
20.00 hod.
Gone Baby Gone / USA 2007 
/ 114 min. / od 15 let / titul-
ky / 70, 80 Kč
Režie: BEN AFFLECK / Scé-
nář: Ben Affleck, Aaron 
Stockard / Kamera: John 
Toll / Hudba: Harry Greg-
son-Williams / Hrají: Casey 
Affleck, Michelle Monaghan, 
Morgan Freeman,Ed Har-
ris, John Ashton, Amy Ryan 
Amy Madigan, Titus Welli-
ver ad.
Každý chce znát prav-
du… jen dokud ji 
nenajde. Každý den je v 
Americe pohřešováno 
2000 dětí. Provokativní 
a komplikovaný thriller Gone Baby Gone, který vás nene-
chá v klidu, natočený podle úspěšné knihy Dennise Leha-
nea Sbohem, baby, je režijním debutem oscarového Bena 
Afflecka, a sleduje příběh jednoho pohřešovaného děvčát-
ka. Samotným vyšetřováním ale prostupuje obří labyrint 
třídních rozdílů, korupce, zla a nevinnosti, na jehož konci 
čeká v očích světa, ve kterém se smývá hranice mezi dob-
rem a zlem, jednoho muže velice kontroverzní rozhodnu-
tí... Příběh filmu začíná v bostonské čtvrti Dorchester, jejíž 
chudé dělnické ulice jsou poseté zbytky rozbitých rodin a 
zmařených snů. Tady se beze stopy ztratí čtyřletá Aman-
da McCready. Policie není schopna nalézt žádné stopy, 
takže se Amandin zoufalý strýc s tetou obrátí na soukromé 
detektivy Patricka Kenzieho (Casey Affleck) a Angie Genar-
ro (Michelle Monaghan) s prosbou o převzetí vyšetřování. 
Ačkoliv se jim do toho příliš nechce, znají místní poměry 
a také pravdu o Amandině matce Helene (Amy Ryan), kte-
rá je závislá na drogách. Když se o její případ začnou zají-
mat více, odhalují temné dorchesterské podsvětí, plné 
drogových dealerů, podvodníků a pedofilů. Zjištění, co se 
s Amandou stalo ale nejsou o nic blíže, než byli. Sledová-
ni médii se spojí s vytrvalým detektivem Remym Bressan-
tem (Ed Harris) a s policejním kapitánem Jackem Doylem 
(Morgan Freeman) - ale když už se zdá, že se případ chýlí 
k vyřešení, je odhalena smutná pravda o Amandině osu-
du. Zatímco se všichni snaží na celou záležitost zapome-
nout, Patrick, pronásledovaný výčitkami, není schopen nad 
celou věcí mávnout rukou. Když se znovu probírá stopami, 
které získali, zjišťuje, že se zaplétá do houstnoucí pavučiny 
lží a nepochopitelného násilí, proniká k šokujícímu tajem-
ství, které bránilo odhalení pravdy, a je nucen čelit morální-
mu dilematu, na jehož základě bude muset on i diváci pře-
hodnotit, co je správné a co špatné. 

Pro pár dolarů navíc 
+ KF: Arie prerie
čtvrtek 5. 6. 
16.00 hod.
Per qualche dollaro in piů / 
Itálie, Španělsko, NSR 1965 
/ 130 min. / na průkazku ZF 
zdarma
Režie: SERGIO LEONE / Scé-
nář: Sergio Leone, Luciano 
Vincenzoni / Kamera: Mas-
simo Dallamano / Hudba: 
Ennio Morricone / Hrají: 
Clint Eastwood, Lee Van 
Cleef, Gian Maria Volonté, 
Luigi Pistilli, Klaus Kinski, 
Sergio Leone ad.
Lovec lidí Clint Eastwo-
od se vydává po sto-
pách obávaného zlo-
čince El India, který 
uprchl z vězení. Jeli-
kož největší banka na 
Západě je v El Pasu, je 
více než jasné, že jeho 
kroky budou směřo-
vat právě tam... Lovec 
lidí Mortimer pátrá 
po hledaném vrahovi 
Callawayovi. Dopadne 
ho, vyinkasuje odmě-
nu a vydává se hledat 
dalšího zločince. Tomu 
je však na stopě už jiný lovec, Monco, kterému se podaří 
jej dopadnout i inkasovat vypsanou odměnu. Brzy nato 
dojde k útěku obávaného lupiče El India z vězení. Monco 
i Mortimer přijíždějí do El Pasa, kde je největší banka. Oba 
předpokládají, že se ji El Indio po svém útěku určitě pokusí 
vykrást. Monco a Mortimer na sebe narazí a je z toho rvač-
ka. Potom se však dohodnou na partnerství: pokud El India 
dopadnou, o odměnu se rozdělí. El Indio mezitím loupež 
skutečně plánuje. Monco se má podle plánu pokusit pro-
niknout do bandy jako jejich kumpán. Jako předfilm bude 
uveden krátký film Arie prerie z dílny Jiřího Trnky. Jeden z 
mála českých westernů, byť loutkový, získal v roce 1955 cenu BAFTA za 
nejlepší animovaný film.

Dětské odpoledne 
v kině Hvězda
neděle 1. 6. 14.30-16.30 hod.
ČR 2008 / 120 min. / dobrovolné vstupné (na sbírku Děti dětem)
Kino Hvězda připravilo v rámci Dne dětí speciální 
komponovaný pořad určený dětem i jejich rodičům. 
Nedělní odpolední program zahájí 1. června od 14.30 
proběhne společná vernisáž výstavy Tvorba dětí, kte-
rá představí práce Plavecké školy Uherské Hradiště a 
Malovásku z první poloviny letošního roku, a prezen-
tační výstavy hradišťských dětských televizí Očko (ZŠ 
Čtyřlístek) a Dětská televize (SŠPH). Ve stejné době 
proběhne i tradiční tvořivý program Malovásek, pro-
hlídka zákulisí kina a hrátky s kamerou. Od patnácti 
hodin pak představí obě dětské televize svoje aktivity 
i na plátně. A to nejlepší nakonec… Od 15.30 vystoupí 
na kopuli kina Hvězda slavné pražské loutkové diva-
dlo Buchty a loutky s představením Žabák Valentýn. 
Dobrovolné vstupné z akce bude věnováno veřejné 
sbírce Děti dětem. Přispějte i vy na celoroční charita-
tivní projekt TV Zlínsko a TV Slovácko, jehož cílem je 
finanční podpora celkem dvanácti sociálních a zdra-
votnických zařízení našeho regionu.
http://www.jdp.cz/deti-detem/

Winx Club  
– Výprava do ztra-
ceného království
neděle 1. 6. 16.00, středa 4. 6. 15.30 hod.
Itálie, USA 2007 / 89 min. / přístupný / dabing / 60, 70 Kč
Režie: IGINIO STRAFFI / V českém znění: Klára Jandová, Klára 
Šumanová, Ivana Korolová, Zuzana Kajnarová, Klára Oltová, 
Lucie Vondráčková ad.

Šest oblíbených animovaných víl, které znáte z tele-
vizního seriálu Winx Club (Prima TV), se dostává v 3D 
animaci poprvé na filmové plátno. Po skončení školy 

pro víly se Bloom vrací k svým adoptivním rodičům 
na planetu Zemi, ale velmi touží poznat své skuteč-
né rodiče. Rozhodne se je vyhledat, stejně jako své 
rodné království Domino, které je už 20 let zakleté a 
ztracené. Její nejlepší kamarádky víly se vydávají na 
tuto dobrodružnou cestu s ní.

Horton
neděle 8. 6. 15.30, středa 11. 6. 15.30 
hod.
USA 2008 / 85 min. / animovaný / dabing / 65, 75 Kč
Režie: JIMMY HAYWARD, STEVE MARTINO / V českém znění: Mar-
tin Dejdar, Petr Rychlý, Zdeněk Svěrák, Lukáš Hlavica, Tomáš 
Juřička ad.
Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou 
pohádkou pro děti i dospělé. Horton je skvělý film 
pro každého - dokazuje to nejen kouzelně barevná 
a propracovaná animace postaviček, ale i humor pro 
všechny věkové skupiny. Film Horton není jen klasi-
kou rodinnou podívanou, ale především filmem pro 
každého, kdo se chce dobře bavit.

E.T. Mimozemšťan
neděle 15. 6. 15.30 hod.
USA 1982 / 115 min. / na průkazku Bijásku zdarma
Režie: STEVEN SPIELBERG / Hrají: Henry Thomas, Dee Wallace, 
Robert MacNaughton, Drew Barrymore, Peter Coyote, Erika 
Eleniak ad.
Nedaleko předměstí Los Angeles přistála kosmická 
loď mimozemšťanů. Podivné postavičky se rozešly 
sbírat vzorky do okolí a jen jedna z nich se dostala až 
na kraj lesa. Okouzlena světly velkoměsta zapomně-
la na své poslání. Proto se nedostala včas na palubu 
a uvízla na naší planetě. Úkryt nalezl mimozemšťan 
v kůlně nejbližšího domu a tady ho objevil desetile-
tý Elliot, který ho představil i svým sourozencům. Tak 
začíná slavná sci-fi pohádka Stevena Spielberga. Uvá-
díme jako doplnění k portrétu režiséra u příležitosti uvedení 
čtvrtého pokračování Indiana Jones.

Komik  
+ ukázka představení  
Národního divadla
čtvrtek 12. 6. 
16.00 hod.
The Entertainer / Velká Bri-
tánie 1960 / 96 min. / na 
průkaz ZF zdarma
Režie: TONY RICHARDSON / 
Scénář: John Osborne, Nig-
el Kneale / Kamera: Oswald 
Morris / Hudba: John Addi-
son / Hrají: Laurence Olivier, 
Brenda De Banzie, Roger 
Livesey, Joan Plowright ad.
Po úspěšném uvede-
ní Ohlédni se v hněvu 
požádal Laurence Oli-
vier dramatika Johna 
Osborna, aby pro něj 
vytvořil hru – a pone-
chal mladému autoro-
vi absolutní svobodu 
tématu i zpracování. 
Osborne napsal první dějství Komika, Olivier roli Archieho 
Rice přijal a autor rychle dopisoval další dvě dějství. Insce-
nace měla premiéru 10. dubna 1957 v režii Tony Richardso-
na v Royal Court Theatre a odtud vyrazila na úspěšné tažení 
do světa. V roce 1960 se dočkala také filmového zpracová-
ní, režie se ujal rovněž Tony Richardson. Řada kritiků ozna-
čuje Osbornova Komika jako alegorii Británie padesátých 
let. Reaguje na konkrétní politické události (např. role Bri-
tánie v Suezském konfliktu), ale uzavřený mikrokosmos 
rodiny „padlého“ komika Archieho Rice slouží především 
jako metafora obecnějšího zobrazení úpadku britské spo-
lečnosti v době těsně po válce. Osbornova hra byla pro 
účely filmu podstatně rozšířena. Sám Osborne za pomoci 
scenáristy Nigela Kneala napsal scénář filmu, což mělo být 
dostatečnou pojistkou, aby ve filmové verzi bylo zachová-
no původní ladění hry. A to se autorům ve výsledku podaři-
lo. Aby tvůrci zvýšili filmovost příběhu a nenudili pouhými 
interiérovými výstupy, rozšířili komorní příběh mimo pro-
stor Riceova bytu a přenesli některé scény do exteriérů. 

Tvorba dětí:  
Malovásek 2008 
a Plavecká škola 
Uherské Hradiště, 
Prezentace dět-
ských televizí Očko 
a Dětská televize
1. 6. - 15. 6. 2008  foyer a sál kina Hvězda
Nedělní odpolední program zahájí 1. června od 
14.30 společná vernisáž výstavy Tvorba dětí, která 
představí práce Plavecké školy Uherské Hradiště a 
Malovásku z první poloviny letošního roku, a prezen-
tační výstavy hradišťských dětských televizí Očko (ZŠ 
Čtyřlístek) a Dětská televize (SŠPH). Ve stejné době 
proběhne i tradiční tvořivý program Malovásek, pro-
hlídka zákulisí kina a hrátky s kamerou – jak se dělá 
reportáž od začátku až do konce. Od patnácti hodin 
pak představí obě dětské televize svoje aktivity i na 
plátně. A to nejlepší nakonec… Od 15.30 vystoupí 
na kopuli kina Hvězda slavné pražské loutkové diva-
dlo Buchty a loutky s představením Žabák Valentýn.
Dobrovolné vstupné z akce bude věnováno veřejné sbírce Děti 
dětem. Přispějte i vy na celoroční charitativní projekt TV Zlínsko 
a TV Slovácko.

Divadlo

Buchty a loutky:  
Žabák Valentýn
neděle 1. 6. 15.30 hod. 
kopule kina Hvězda (omezená kapacita)
dobrovolné vstupné (na sbírku Děti dětem)
V rámci Dětského odpoledne se představí i pražské 
loutkové divadlo s hrou Žabák Valentýn. „Kvak, kvak... 
co se na mě tak díváte?! Já jsem princ!“, prohlásí jed-
noho dne rozmazlený žabí chlapeček a uteče od 
maminky a tatínka za princeznou do světa, kde číha-
jí žabí nepřátelé: hadi, ježci, ale hlavně - čápi. Však 
také Valentýn malé ptáče Isabelu, které cestou potká, 
před čápy varuje a chrání až do chvíle.. jé... neříkej-
te to... vždyť Isabela je...čáp! A přece zároveň nejlepší 
kamarád. Jak je to možné? Přijďte se podívat...kvak. 
Představení je určeno pro děti od tří let. Dobrovolné 
vstupné z akce bude věnováno veřejné sbírce Děti dětem. Při-
spějte i vy na celoroční charitativní projekt TV Zlínsko a TV Slo-
vácko, jehož cílem je finanční podpora celkem dvanácti sociál-
ních a zdravotnických zařízení našeho regionu.

Filmové premiéry
19.6. – 25.6. Indiana Jones a Království křišťálové lebky            

USA 2008 Režie: Steven Spielberg
20.6. – 22.6. Útěk do divočiny 

USA 2008 / Režie: Sean Penn
26.6. – 30.6. František je děvkař 

ČR 2008 / Režie: Jan Prušinovský
27.6. – 29.6. Nejkrásnější hádanka            

ČR 2007 / Režie: Zdeněk Troška
28.6. – 29.6. Venkovský učitel 

ČR, Francie, Německo 2008 / Režie: Bohdan Sláma

Zlatý fond
čt. 19.6. 16.00  Blízká setkání třetího druhu 

USA 1977 / Režie: Steven Spielberg
čt. 26.6. 16.00  Křest H2 a dataprojektoru - film zdarma  

jako překvapení (bude upřesněno na webu)

ARTkino 
út. 17.6. 20.00 Náš vůdce  

Německo 2008 / Režie: Dennis Gansel                   
st. 18.6. 19.00 Zabití Jesseho Jamese zbabělcem  

Robertem Fordem 
USA 2007 / Režie: Andrew Dominik

út. 24.6. 20.00, st. 25.6. 20.30 Křest H2 a dataprojektoru 
- film zdarma jako překvapení (bude upřesněno na webu) 

Bijásek
ne. 22.6., st. 25.6. 15.30 Indiana Jones a Království  

křišťálové lebky 
USA 2008 Režie: Steven Spielberg

ne. 29.6. 15.30 Nejkrásnější hádanka            
ČR 2007 / Režie: Zdeněk Troška

Letní kino (Smetanovy sady)
pá. 27.6. 20.45 Vlasy 

USA 1979 / Režie: Miloš Forman
so. 28.6. 20.45 Černá kočka, bílý kocour 

Jugoslávie 1998 / Režie: Emir Kusturica

 
Více informací o programu 
naleznete na www.mkuh.cz

V druhé polovině  
června nabízíme

Rok 1965 byl pro světovou kinema-
tografii naproto zásadní. Sergio 
Leone totiž rok po svém „zastřelova-
cím“ westernovém debutu přihodil 
dalších pár dolarů navíc a odstarto-
val tím svou dlouhou řadu nadfilmů. 
Ano, je to sice ve stínu následujících 
dvou snímků, ale i tak jde o počin 
jednoduše dokonalý. Ennio Morri-
cone je na svém tvůrčím vrcholu a 
to co jeho hudba dokáže udělat s 
již tak perfektní scénou je naprosto 
nepopsatelné. Kupříkladu takový 

„hodinkový“ duel v rozbořeném kos-
tele... Navíc se krom obyčejně dobře 
povedlo obsazení. O hlavním duu 
se netřeba zmiňovat, ale opomíjet 
fenomenálního Gian Mariu Volanté-
ho v roli El India by byl hřích. Jeden z 
těch snímků ,co se prostě musí vidět.
DaViD´82 - www.csfd.cz

Ben Affleck překvapuje svým debu-
tem velmi příjemně. Jemné drama 
o zapeklité situaci okolo únosu 
dívky je příjemným snímkem, který 
poukazuje na morálku a čestnost, o 
které sami jistě budete přemýšlet. 
Není totiž jednoduché rozhodnout 
se tak, jak říká zákon, když srdce říká 
něco jiného.
Djkoma - www.csfd.cz

Sergio Leone
(* 3. 1. 1929, † 30. 4. 1989)

Do prvního kontaktu s 
filmem přišel již jako malé 
dítě. Jako syn dvou hvězd 
němého filmu (matka 
Bice Waleran, filmová 
diva tehdejších histo-
rických velkofilmů; otec 
Roberto Roberti režisér 
řady němých filmů) měl 
již prakticky cestu do fil-
mového průmyslu otevře-
nou. Studoval práva, ale 
zlákal ho film a již od druhé pol. 40. let začal pracovat 
jako asistent režie, autor námětů, scénárista, epizodový 
herec a příležitostní střihač jak již u osvědčených domá-
cích padronů italské kinematografie, tak i u zkušených 
hollywoodských matadorů. Objevil se v epizodní roli 
seminárního studenta ve slavné neorealistické sociál-
ní studii o lidské bídě Zloději kol (1948) Vittoria De Sicy. S 
bohatou filmovou průpravou se dostává na samém 
sklonu 50. let i k filmové režii. V roce 1959 dostal první 
tvůrčí příležitost dokončit po ze zdravotních důvodů 
odvolaném Mario Bonnardovi pseudohistorický film 
Poslední dny Pompejí, který byl jednou z mnoha ukázek 
filmů typu „meč a sandále“, jehož módní vlna se táhla 
již od prvních poválečných dnů. V roce 1961 dokončil 
za zaneprázdněného Roberta Aldriche další film tohoto 
typu Sodoma a Gomora. Mezi těmito lety v roce 1961 nato-
čil svůj vlastní film mytologické vlny, který byl zároveň 
jeho prvním samostatným režijním počinem Rhodský 
kolos. Nastávající zlom v tvůrčí dekádě tohoto filma-
ře nastává teprve v roce 1964, kdy natáčí za poměrně 
nízké finanční prostředky ve španělských exteriérech 
první díl slavné dolarové trilogie, film Pro hrst dolarů, 
který znamenal důležitý mezník ve vývoji westernu. 
Leone představuje zcela nový typ žánru, jehož netra-
diční dějové klišé, zchátralé prostředí i cynický hrdina 
obdařený schopnostmi supermana, avšak pohrdajícího 
skutečnými hodnotami, morálkou i zákonem vytvářejí 
sugestivní odnož klasického westernu. Po mezinárod-
ním filmovém úspěchu filmu vznikají další dva filmy 
Pro pár dolarů navíc (1965) a Hodným zlý a ošklivý (1966), které 
vynesly slávu a úspěch všem, kteří se na nich podíleli, 
včetně Clinta Eastwooda. V roce 1968dostává Leone 
nabídku točit v USA, a tak se zrodil film označovaný 
jako „král westernu“ Tenkrát na Západě, který je zároveň 
prvním filmem druhé Leoneho filmové trilogie zvané 

„americká“, kde osobitým způsobem interpretoval do 
žánru spaghetti-westernu americkou historii (Hlavou 
dolů, Tenkrát v Americe). Posledním zamýšleným filmem 
měl být Leningrad, jenž měl být realizován v roce 1989 v 
koprodukci s tehdejším SSSR a měl být realistickou son-
dou do krvavých jatek 2. sv. v. Smrt však byla rychlejší. S 
maximální citlivostí pro herecké protagonisty, atmosfé-
ru a prostředí tvoří Leoneho tvorba základ filmového 
umění a rovněž odkaz dalším filmovým generacím.

Jan Švábenický - www.csfd.cz

Nebudu si hrát na puristu a nad 
zkratkovitým, balastujícím, bitevně 
epochálním závěrem s radostí zavřu 
oči, protože jinak tady máme čistý 
dobrodružný film, jaký tady dlouho, 
dlouho nebyl.
Rudovous- www.csfd.cz

Zvrhlosti, tvé jméno je Jude... Zvrá-
cená hra na kočku a na myš, ve které 
hraje avantgardní dům a dva muži, 
které dělí věk a spojují atavistické 
pudy. Snad Sleuth vyslídil temné 
stránky mé duše, snad Harold Pinter 
rozumí mým nočním pochodům, 
snad Kenneth Branagh oloupal mou 
svrchní slupku normálnosti, ale těch 
86 minut jsem fascinovaně zírala 
jako králíček na kobru a ... tajila 
dech..
Nathalie - www.csfd.cz

Polívky by byla tím samým, čím Iron 
Man bez Roberta Downeyho jr.
Cival - www.csfd.cz

Komik aneb malá tragédie jednoho 
života a jedné končící epochy aneb 
sic transit gloria mundi v praxi. Lau-
rence Olivier v jedné z mnoha svých 
povedených rolí, jeho pozdější život-
ní partnerka Joan Plowrightová coby 
jeho filmová dcera a příběh o věčné 
zaslepenosti lidské, nedovolující při-
znat si, že naše hvězda je už tak dale-
ko za zenitem, že ten zenit nevidí ani 
s hvězdářským dalekohledem.
Faidra - www.csfd.cz

Laurence Olivier
(* 22. 5. 1907, † 11. 7. 1989)

Sir Laurence Olivier je 
jedním z největších brit-
ských filmových a divadel-
ních herců a režisérů, což 
dokládá i Oscar za celo-
životní přínos filmu, kte-
rého získal roku 1979. Nar-
odil se roku 1907 ve Velké 
Británii jako Laurence Kerr, 
jeho otcem byl reverend 
Gepard Kerr Olivier. Měl 
dva starší sourozence 
(sestra Sibille a bratr Gepard Darkres Dickie). Díky své 
matce už odmalička hrál ve školních divadelních před-
staveních. Přesto nikdy neuvažoval o tom, že se stane 
hercem. K tomu ho přinutil až jeho přísný otec. V roce 
1924 absolvoval Střední školu kultury řeči a dramatic-
kého umění. Významný pro něho byl rok 1930, kdy se 
oženil s herečkou Jill Esmondovou a získal roli v úspěš-
né hře Soukromé životy. Od roku 1933 působil v divadle 
Old Vic, kde se později (1944 - 1949) stal i ředitelem spo-
lu s Ralphem Richardsonem. Jeho další ženou se stala 
Vivien Leighová, se kterou si zahrál v divadelních insce-
nacích i v několika filmech. Jejich manželství vydrželo 
dvacet let. V letech 1955 - 1961 byl členem Royal Shake-
speare Company. V roce 1961 se oženil potřetí s hereč-
kou Joan Plowrightovou, představitelkou jeho dcery 
z jevištního i filmového Komika. Za roli v tomto filmu 
obdržel cenu za mužský herecký výkon na MFF v Karlo-
vých Varech. Od roku 1963 po deset let řídil v Londýně 
National Theatre. Ve filmech se začal objevovat od roku 
1930, ale pravý průlom přišel až s filmem Na větrné hůr-
ce. Nejvíc se však uplatnil jako představitel rolí v Shake-
spearových dramatech a jejich filmových přepisech. V 
divadle to byli role Hamleta, Othella, Macbetha, Richar-
da II., Coriolana nebo Krále Leara. Z Shakespearovských 
postav ve filmech ztvárnil Jindřicha V., Hamleta a Richarda 
III., které i sám režíroval. Za filmové zpracování Hamleta 
získal Laurence Olivier Oscara a byl povýšen do šlech-
tického stavu. Kromě rolí ze Shakespeara ztvárnil i řadu 
jiných výrazných postav ve filmových verzích literárních 
a dramatických děl, jako příklad můžeme uvést filmy Pý-
cha a předsudek, Mrtvá a živá, Lady Hamiltonová. S divadlem, fil-
mem a nakonec i s obrazovkou se stárnoucí Olivier lou-
čil těžce, i když si uměl přiznat, že fyzické síly mu dochá-
zejí a paměť slábne. Zemřel 11. července 1989. Dodnes 
si ho váží mnoho filmových tvůrců, což dokládá i to, že 
si zahrál Dr. Totenkopfa ve filmu Svět zítřka patnáct let po 
své smrti, a to díky speciálním digitálním technologiím. 
Řada lidí s ním nesouhlasila, pro mnoho z nich byl géni-
us. Stal se největším a asi posledním ryze shakespea-
rovským hercem. „Shakespearovi je těžko rozumět,“ napsal. 

„Těžko se dělá. Jeho postavy jsou obyčejně nadlidé nebo králové či 
velké tragické královny… A v této strašlivě realistické době drama-
tu si herci právě nejvíc stěžují na to, že si v těch velkých rolích nepři-
padají opravdoví.“

Tereza Fiedlerová - www.csfd.cz

Vkusný mix typické hřebejkovky 
s lupičskou žánrovkou. Bez Bolka 

Vážení diváci,
s potěšením Vám můžeme ozná-
mit, že v průběhu měsíce června 
na základě úspěšně obhájené 
dotace ze Státního fondu ČR pro 
podporu a rozvoj české kinema-
tografie dojde k rekonstrukci pro-
mítacích přístrojů a zvýšení jejich 
světelné kvality a současně také 
k zakoupení a instalování moder-
ního a kvalitního dataprojekto-
ru. Ve dnech 24. - 26.6. dojde ke 
slavnostnímu křestu - sledujte 
aktuální program kina. 

Připravujeme překvapení!


