
la zem. Nim se tedy rozhodne napsat Alexovi, aby jí přijel 
zachránit. Jenže Alex je ve skutečnosti osamělá čtyřicátnice 
(Jodie Foster), která nikdy neopustila svůj dům. Odmítnout 
pomoc malé dívce a svojí oddané čtenářce se Alex ale nech-
ce. Vypraví se tedy přes půl světa na ostrov, kde jí čeká nej-
větší dobrodružství jejího života.

Mumie:  
Hrob Dračího císaře 
The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor / USA 2008 / 114 min. / pří-
stupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč 
Režie: ROB COHEN / Hrají: Brendan Fraser, Jet Li, Michelle Yeoh, Luke 
Ford, Maria Bello, John Hannah, Anthony Wong Chau-Sang ad.
Mumie se vrací. Už zase. Tentokrát ale opustila vyhřáté 
písečné duny a společně s olympioniky se vynořila v Číně. 
Dobrodružný velkofilm Mumie: Hrob Dračího císaře je 
pokračováním úspěšných snímků Mumie a Mumie se vra-
cí. Stephena Sommerse sice na režisérské stoličce vystřídal 
Rob Cohen (Rychle a zběsile) a sličnou Rachel Weisz v hlav-
ním ženském partu neméně krásná Maria Bello, ale jinak 
zůstalo vše při starém. Rošťácký dobrodruh Rick O´Connell 
(Brendan Fraser) bude zase chránit svět před zlem, které 
přestalo respektovat nápis na vlastním náhrobku, kde stojí 
klasické „Odpočívej v pokoji“. Nutno poznamenat, že hrob, 
v němž přebývá titulní antihrdina, co do velkoleposti strčí 
egyptské pyramidy hravě do kapsy. Obklopuje ho 10 tisíc 
příslušníků slavné terakotové armády, hliněných soch do 
nejmenšího detailu vykreslujících válečníky z doby před 
dvěma tisíci lety. 

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. září 
září

Tak už to 
začalo...

... nový školní rok, nahlodávající pocit 
blížícího se podzimu i dlouho a peč-

livě připravovaná rekonstrukce kina. Ve 
dnech, kdy tento čtrnáctideník bere-

te prvně do rukou, už probíhá její 
první část - do jara příštího roku by 
se tak měly opravit schody, sklepy,  

ochozy a fasáda Hvězdy, za rok nás 
pak čekají práce uvnitř kina. Ty už se 

dotknou daleko více také samotné-
ho provozu.

Kromě těchto zásadních staveb-
ních investicí jsme v minulosti (a to 

i nedávné) nezaháleli ani my. V roce 
2006 jsme dobudovali stereo prosto-

rový zvuk, o rok později vyměnili plátno 
a povýšili ozvučení do úrovně Dolby 

Digital Surrond Ex 5.1 a těsně před Letní 
filmovou školou jsme přišli s dalšími 

novinkami.

Ty můžete - vy diváci i vy majite-
lé firem - ocenit či využít už nyní 

při zahajovacích projekcích našich 
pravidelných cyklů nebo při náv-
štěvě očekávaných podzimních 

hitů. Kromě zlepšení světelnosti promí-
tacích strojů jsme za finanční pomo-
ci Státního fondu ČR pro podporu 

a rozvoj české kinematografie a 
Města Uh.Hradiště pořídili velmi kva-

litní dataprojekci s digitálním střiho-
vým pultem a dalšími technickými 

vymoženostmi. Vedle kvalitních pro-
jekcí filmů, které nemají v tuzemsku 

hratelnou filmovou kopii, se tak na-
skýtá velký prostor pro vaši možnost 

reklamy a anoncí. Kvalitu posuďte sami 
- přijďte do kina.

Josef Korvas

každý den  
od 17.30 a 20.00

Projekce filmů
aktuální nabídka filmových 

premiér českých 
 i zahraničních titulů

každou středu 
 a neděli od 15.30

Bijásek
rodinné filmy pro nejmenší, 

české klasické pohádky, 
divadelní představení... 

 
každou neděli 

od 14.30 Malovásek 
aktivní odpoledne  

pro nejmenší  
s výukou různých  

výtvarných metod

obvykle úterý 
 a středa od 20.00          

ARTkino
pravidelná nabídka 

 nejlepších filmů 
 z přehlídek, soutěží 

 a filmových festivalů

každý čtvrtek 
od 16.00 Zlatý fond

vzdělávací projekce 
 nejvýznamnějších filmů 

 domácí a světové 
 kinematografie 

 především pro studenty

vestibul, 
 sál kina Hvězda                          

Výstavy
pravidelné uvádění 

převážně fotografických  
projektů mladých,  

ale i prověřených autorů

 klub Mír, kino Hvězda                          
Koncerty

vystoupení domácích  
i zahraničních skupin

Smetanovy sady (park)                 
Letní kino

filmový doprovod i oživení 
Hradišťského kulturního 

léta

Vall – I 
WALL-E  / USA 2008 / 97 min. / přístupný / dabing / 75 Kč 
Režie: ANDREW STANTON / Hrají: Sigourney Weaver, Kathy Najimy, Ben 
Burtt, Fred Willard ad. / V českém znění: Jan Maxián, Tereza Bebarová, 
Tomáš Racek, Milan Šteindler  ad.
Film začíná v roce 2700. Poslední operační stroj VALL - I stále 
plní úkol čištění Země se svým jediným mazlíčkem – švá-
bem Halem, který mu dělá společnost. Malý robot, roztomilý 
a působivý, si za ta léta docela vyvinul svou osobnost. Bydlí 
v maringotce plné zvláštností a artefaktů z lidského života 
jako je Rubikova kostka, kuchyňský šlehač a jeho největší 
poklad – stará video kazeta s filmem Hello Dolly. Během 
začátku filmu si přidá do své sbírky novou věc – malou rost-
linku, kterou zasadí do staré boty. Jednoho dne jde VALL-I 
po své obvyklé práci, ale blízko přistane kosmická loď. Kos-
mická loď vyšle malou, létající robotku Eye, která začíná na 
povrchu planety něco hledat. VALL - I se beznadějně zamilu-
je. Rodinná animovaná pohádka ze studia Pixar.

Neuvěřitelný Hulk 
The Incredible Hulk  / USA 2008 / 113 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: LOUIS LETERRIER / Hrají: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, Wil-
liam Hurt, Robert Downey Jr., Ty Burrell, Tim Blake Nelson ad.
Nenechte ho vzteky zezelenat. V občanském životě je Bruce 
Banner sympatický vědec s křehkou duší, ve stavu zuřivos-
ti šílené monstrum, které bezmyšlenkovitě ničí vše kolem 
sebe. Komiksový svět ho zná pod přezdívkou Hulk.  Zničit 
ďábla v sobě samém je hlavní vědecký cíl Bruce Bannera 
(Edward Norton), jehož impozantní proměny nálad způso-
bilo mimořádně silné ozáření. Bruce se ve svých výjimeč-
ných schopnostech nevyžívá, naopak jimi trpí. Zatímco se 
snaží co nejvíc zůstat v klidu, na obzoru se objeví nepřítel 
s podobnými schopnostmi, který naopak nevynechá jedi-
nou příležitost k tomu, aby se z chlapa z masa a kostí (Tim 
Roth) přeměnil v destruktivní kreaturu zvanou Abominati-
on. Proti jejímu řádění nepomáhají žádné konvenční zbra-
ně, a tak musí Bruce čelit zásadní výzvě - rozdat si to s Abo-
mination jako chlap s chlapem.

Rolling Stones
Shine a Light  / USA 2008 / 122 min. / přístupný / titulky / 80 Kč 
Režie: MARTIN SCORSESE / Hrají: Mick Jagger, Keith Richards, Bill Clin-
ton, Jack White, Christina Aguilera, Bruce Willis, Martin Scorsese ad.
Sex, drogy a rock´n´roll. Hudební dokument Martina Scor-
seseho z koncertu legendární kapely Rolling Stones vznikl 
během dvou dnů na podzim 2006 v Beacon Theatre v New 
Yorku. V roli hostů vystoupí také kolegové z poprockové 
branže - Christina Aquilera, Jack White či bluesman Bud-
dy Guy. První koncertní vystoupení si tato kapela odbyla 
již v roce 1962 v klubu Marquee. V roce 1971 vzniklo slav-
né logo s vyplazeným jazykem. V Čechách zatím vystoupili 
pětkrát. Martin Scorsese je jedním z nejvýznamnějších sou-
časných amerických režisérů, který má na svém kontě řadu 
ocenění. Tím nejprestižnějším je ocenění americké filmové 

akademie Oscar za nejlepší film a nejlepšího režiséra roku 
2006 za snímek Skrytá identita. Tímto snímkem byl zahájen 
letošní 58. MFF v Berlíně a byl uveden na MFF v Karlových 
Varech.

Paříž 
Paris / Francie 2008 / 130 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: CÉDRIC KLAPISCH / Hrají: Juliette Binoche, Romain Duris, Albert 
Dupontel, Karin Viard, Audrey Marnay ad.
Milovat Paříž znamená milovat život. Paříž je příběhem jed-
noho nemocného Pařížana, který se sám sebe ptá, jestli 
umře. Jeho stav mu dává nový a odlišný pohled na všech-
ny lidi, které dennodenně potkává. Úvahy o smrti se náhle 
setkávají s hodnotou života, života druhých a života samot-
ného města nad Seinou. Zelináři, pekaři, sociální pracovnice, 
tanečník, architekt, bezdomovec, vysokoškolský profesor, 
modelka, ilegální přistěhovalec… Ti všichni jsou spjati s tím-
to místem. Ty všechny denně potkává. Můžete si myslet, že 
nejsou nijak výjimeční, ale pro každého z nich je jejich život 
jedinečný. Můžete si myslet, že jejich problémy jsou bezvý-
znamné, ale pro ně jsou těmi nejdůležitějšími na světě. 

Hank a Mike  
USA, Kanada 2008 / 86 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 60 Kč 
Režie: MATTHIEW KLINCK / Hrají: Chris Klein, Joe Mantegna, Boyd Banks, 
Paolo Mancini, Thomas Michael ad.

Růžoví. Nasraní. Nezaměstnaní. Dneska už se na zázra-
ky spoléhat nedá. Dva kámoši a spolubydlící Hank a Mike 
jsou velikonoční zajíčci. Žijí v normálním reálném lidském 
světě. Jeden běhá po barech za ženskýma, druhý se před 
nima raději schovává. Jednou za rok spolu roznášejí vajíč-
ka dětem, protože tohle je jejich džob, tohle jim jde. Maka-
jí pro Velikonoční s.r.o. až do okamžiku, kdy ten kreténský 
nový manažer označí Velikonoce za svátky druhé kategorie 
a Hanka a Mika propustí. Co je to za zrůdu, že klidně pro-
pustí velikonoční zajíčky? Co by asi tak měli dělat jiného, 
ha? Z těžkého K.O. tyhle dvě růžovky zachrání snad jedině 
zoufalý čin, při kterém to smrdí kriminálem.

Zapomenutý ostrov 
Nim‘s Island /  USA 2008 / 96 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 70 Kč 
Režie: MARK LEVIN, JENNIFER FLACKETT / Hrají: Jodie Foster, Gerard 
Butler, Abigail Breslin, Christopher Baker ad.
Staň se hrdinou vlastního příběhu. Malá Nim žije sama se 
svým otcem Jackem na ostrově kdesi uprostřed Pacifiku. On 
zkoumá pobřežní plankton, ona se baví vymýšlením dob-
rodružných výprav po ostrově v doprovodu svých zvířecích 
kamarádů lachtana, ještěrky a papouška. Mezi její další záli-
by patří čtení knížek o Alexi Roverovi, největším dobrodru-
hovi všech dob, které jen podporují jejího dobrodružného 
ducha. Jednoho dne se Jack rozhodne odjet na pozorování 
na druhý ostrov a Nim si vyvzdoruje, že může doma zůstat 
sama. Jenže vzápětí udeří bouře a po Jackovi jakoby se sleh-

Naše tipy 
Hudba a film  
čtvrtek 4. 9. - neděle 7. 9.
Malá výběrová přehlídka titulů o hudebnících i s hudeb-
níky a jména jako Bob Dylan či Rolling Stones.

Rolling Stones
čtvrtek 4. 9. - neděle 7. 9.
Pohled režiséra Martina Scorseseho na legendární  
Rolling Stones, kteří jsou spolu přes 45 let a stále fungují.

Hank a Mike  
úterý 9. 9. - středa 10. 9.
Bláznivý letní úlet o dvou kámoších, kteří jsou veliko-
nočními zajíčky.

T

1. po 16.00 Vall – I – USA 2008 / 97 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

17.45 Sex ve městě – USA 2008 / 140 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.15 Neuvěřitelný Hulk – USA 2008 / 113 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

2. út 16.00 Vall – I – USA 2008 / 97 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

17.45 Neuvěřitelný Hulk – USA 2008 / 113 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Sex ve městě – USA 2008 / 140 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

3. st 15.30 Vall – I – USA 2008 / 97 min. / přístupný / dabing / 40 Kč (průkaz Bijásku), 75 Kč Bijásek

15.30 Letopisy Narnie: Princ Kaspian – USA 2008 / 144 min. / dabing / ŠÚ / zdarma na průkaz Bijásku,  75 Kč  / Hvězdička Bijásek

18.00 Neuvěřitelný Hulk – USA 2008 / 113 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

19.00 Putovní výstava „Zpráva o Lodži“ ve snímcích Karla Cudlína – (3.-22.9.) Výstava

19.00 ARTraut: víno, hudba, filmy – foyer kina Hvězda ART

20.00 Prosíme přetočte + bonusy – USA 2008 / 102 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / na průkazku zdarma , 70 Kč ART

22.00 ARTraut - pokračování: víno, hudba, filmy – foyer kina Hvězda ART

4. čt 16.00 Pat Garrett a Billy Kid + bonusy: Bob Dylan – USA 1973 / 122 min. / tit. / na průkaz zdarma, 50 Kč ZF

20.00 Rolling Stones – USA 2008 / 122 min. / přístupný / titulky / 80 Kč

5. pá 17.30 Rolling Stones – USA 2008 / 122 min. / přístupný / titulky / 80 Kč

20.00 I´m Not There – USA 2007 / 135 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / na průkazku zdarma, 60 Kč ART

6. so 17.30 Poslední valčík – USA 1978 / 117 min. / titulky / na průkazku zdarma ART

20.00 Rolling Stones – USA 2008 / 122 min. / přístupný / titulky / 60, 80 Kč ART

7. ne 10.00 Výtvarné dílničky Malovásku a prohlídka kina – ukázka výtvarných činností Malovásku Malovásek

11.00 Michal je kvítko – 60 min. / 120, 140 Kč (na průkazku Bijásku sleva 20 Kč) Divadlo

14.30 Výtvarné dílničky Malovásku a prohlídka kina – ukázka výtvarných činností Malovásku Malovásek

15.30 Letopisy Narnie: Princ Kaspian – USA 2008 / 144 min. / dabing / ŠÚ / zdarma na průkaz Bijásku,  75 Kč  Bijásek

17.30 Rolling Stones – USA 2008 / 122 min. / přístupný / titulky / 80 Kč

20.00 Rolling Stones – USA 2008 / 122 min. / přístupný / titulky / 80 Kč

8. po 17.30 Bathory – ČR, SR, Maďarsko 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 90 Kč

20.00 Bathory – ČR, SR, Maďarsko 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 90 Kč

9. út 17.30 Bathory – ČR, SR, Maďarsko 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 90 Kč

20.00 Hank a Mike – USA, Kanada 2008 / 86 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 40, 60 Kč ART

20.00 Paříž – Francie 2008 / 130 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč  / Hvězdička

10. st 15.30 Zapomenutý ostrov – USA 2008 / 96 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 60, 70 Kč Bijásek

17.30 Bathory – ČR, SR, Maďarsko 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 90 Kč

20.00 Paříž – Francie 2008 / 130 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 50, 70 Kč ART

20.00 Hank a Mike – USA, Kanada 2008 / 86 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 60 Kč  / Hvězdička

11. čt 16.00 Sexmise – Polsko 1984 / 120 min. / přístupný / titulky / na průkazku zdarma ZF

18.15 Zapomenutý ostrov – USA 2008 / 96 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Mumie: Hrob Dračího císaře – USA 2008 / 114 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč

12. pá 16.30 Zapomenutý ostrov – USA 2008 / 96 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 70 Kč

18.15 Mumie: Hrob Dračího císaře – USA 2008 / 114 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč

20.15 Temný rytíř – USA 2008 / 152 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

13. so 16.30 Zapomenutý ostrov – USA 2008 / 96 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 70 Kč

18.15 Mumie: Hrob Dračího císaře – USA 2008 / 114 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč

20.15 Temný rytíř – USA 2008 / 152 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

14. ne 14.30 Papírové větrníky  – Jednoduchá výroba větrníků Malovásek

15.30 Zapomenutý ostrov – USA 2008 / 96 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 60, 70 Kč Bijásek

17.30 Temný rytíř – USA 2008 / 152 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75  Kč

20.15 Mumie: Hrob Dračího císaře – USA 2008 / 114 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč

15. po 17.30 Mumie: Hrob Dračího císaře – USA 2008 / 114 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Mumie: Hrob Dračího císaře – USA 2008 / 114 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Kurz negativního myšlení – Norsko 2006 / 106 min. / od 12 let / titulky / 40, 60 Kč / Hvězdička ART

16. út 15.30 Vernisáž výstavy Člověk a doprava – (16.-22.9.) Výstava

17.30 Mumie: Hrob Dračího císaře – USA 2008 / 114 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč

20.00 Mumie: Hrob Dračího císaře – USA 2008 / 114 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč

Pro velký úspěch opakujeme:

Sex ve městě 
Sex and the City: The Movie  / USA 2008 / 140 min. / od 12 let / titul-
ky / ŠÚ / 70 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 ten-
tokrát na velkém plátně. Poté, co Pan Božský zachrá-
nil Carrie z jejího vztahu v Paříži, se konečně odhodlal 
jejich vztah zlegitimizovat a přípravy na velký svatební 
den můžou začít. Charlotte nepřestává toužit po vlast-
ním dítěti, Miranda zažívá první trhliny v manželství a 
Samantha stále vyhledává nová milostná dobrodružství. 
Dočkáme se všeho toho, co máme na tomto seriálu rádi 

– krásných šatů a bot, zajímavých milostných problémů 
a samozřejmě i spousty sexu.

Bathory
ČR 2008 / 135 min. / od 12 let / ŠÚ / 90 Kč 
Režie: JURAJ JAKUBISKO / Hrají: Anna Friel, Karel Roden, Hans 
Matheson, Vincent Regan, Franco Nero, Deana Horváthová ad.
Historický velkofilm Juraje Jakubiska přivádí k životu 
krvavou legendu o Čachtické paní. Pojetí její osoby coby 
vraždícího monstra zpochybňují nové důkazy ukazující 
na hraběnku, která se díky svému bohatství a nezávis-
losti stala terčem spiknutí lidí, usilujících o její rozsáhlé 
majetky. Svědecké výpovědi o jejích krutostech jsou 
konfrontovány s faktem, že ve svém čachtickém sídle 
byla uvězněna bez procesu a soudu. Jakubiska zaujal 
právě „nový“ pohled.

Temný rytíř 
The Dark Knight / USA 2008 / 152 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
Režie: CHRISTOPHER NOLAN / Hrají: Christian Bale, Heath Ledger, 
Michael Caine, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal ad.
Bruce Wayne v kostýmu netopýřího muže jde spolu s 
poručíkem Gordonem z Gothamské policie po gaunero-
vi známého převážně podle symbolu; hrací karty s žolí-
kem, kterou zanechává na místech činu. Vtipálek s proříz-
lou tváří má v plánu Batmanovi dokázat, že slova Gotham 
a mír nikdy nebudou stát v jedné větě vedle sebe.

Filmové premiéry a novinky



pozitivně myslet a zachránit tak své rozpadající se manžel-
ství. Psycholožka ale nemá tušení s kým má tu čest. Namís-
to, aby Geir přijal jejich „učení pozitivního myšlení“ vzbou-
ří se tento sebedestruktivní milovník Johnnyho Cashe a 
válečných filmů proti nevítané invazi „pozitivní“ energie a 
za pomoci místy až brutální upřímnosti, alkoholu a mari-
huany, ovládne celou situaci. Debutující režisér Bard Brei-
ner smísil skandinávské psychologické drama o mezilid-
ských vztazích se sarkasticky černou komedií. Originální-
mu tvaru přidává na atraktivitě hudební doprovod. Ocenění: 
Zlatý lev – nejlepší zahr. film, MFF Karlovy Vary 2007 – nejlepší režie.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Zahájení  
školní sezóny ARTu: 
ARTraut: víno, hudba, 
filmy
středa 3. 9. 19.00 a 22.00 hod.
Mužský pěvecký sbor z Kudlovic, klavírní ragtimy, víno fir-
my Balíček a Hruška, občerstvení, … Večer plný filmů, hud-
by, občerstvení, dobrého vína a doufáme i vašeho živého 
povídání a poprázdninového setkání…

Prosíme přetočte 
středa 3. 9.  
20.00 hod.
Be Kind Rewind / USA 2008 
/ 102 min. / přístupný / titul-
ky / ŠÚ / na průkazku zdar-
ma, 70 Kč
Režie: MICHEL GONDRY / Scé-
nář: Michel Gondry / Kame-
ra: Ellen Kuras / Hudba: Jean-
Michel Bernard / Hrají: Jack 
Black, Mos Def, Mia Farrow, 
Danny Glover, Melonie Diaz, 
John Tormey, Sigourney 
Weaver, Blake Hightower ad.
V divoce vynaléza-
vé fantazii scénáris-
ty, režiséra a držitele 
Oscara Michela Gond-
ryho se zrodila nová komedie. Be Kind Rewind je neuvěři-
telný příběh o dvou kamarádech, jednom elektromagne-
tickém poli a všech vašich oblíbených filmech. Jerry a Mike 
jsou kámoši už od dětství. Jerry (Jack Black) je mechanik a 
žije v karavanu v blízkosti elektrárny. Mike (Mos Def) bydlí 
a pracuje ve videopůjčovně a snaží se zachránit skomíra-
jící obchod. Žádný div, když se uprostřed jejich nicotných 
životů v Jerryho hlavě zrodí představa, že mu elektrár-
na ničí mozek. Po jeho neúspěšném pokusu o sabotáž se 
však něco doopravdy stane. Jeho zmagnetizovaný mozek 
vymaže všechny kazety v Mikově videopůjčovně. Protože 
nechtějí hrstku posledních zákazníků zklamat, nenapadne 
je nic lepšího než smazané filmy přetočit. Vzniknou tak jedi-
nečné verze filmů jako King Kong, Krotitelé duchů nebo 
Robocop. 

I´m Not There
pátek 5. 9.  
20.00 hod.
USA 2007 / 135 min. / od 12 
let / titulky / ŠÚ / na průkaz-
ku zdarma, 60 Kč
Režie: TODD HAYNES / Scé-
nář: Todd Haynes, Oren 
Moverman / Kamera: 
Edward Lachman / Hrají: 
Christian Bale, Cate Blan-
chett, Richard Gere, Heath 
Ledger, Ben Whishaw, Char-
lotte Gainsbourg ad.
Bob Dylan je bezpo-
chyby jedním z nejvlivnějších umělců současnosti. Nejde 
jen o to, že jeho písně vyhledávají posluchači několika 
generací; mnozí z nich mají sklon v jejich světle interpre-
tovat svět, který je obklopuje, i vlastní osud. Zároveň jen 
málokdo prošel během svého života tolika obraty a pro-
měnami jako tento zpěvák, který se vždy ze všech sil snažil 
zakrýt, která z masek, jež neustále střídá, prozrazuje jeho 
pravou tvář. Když se Todd Haynes odhodlal převést svou 
celoživotní fascinaci Dylanovým příběhem na plátno, roz-
hodl se pro mimořádně riskantní řešení a ztvárnění Dyla-
novy postavy svěřil hned šesti různým hercům. Výsledek 
však předčil očekávání a Haynesův kubistický portrét jedné 
z kulturních ikon dvacátého století, v němž na sebe zpě-
vákovu podobu berou Heath Ledger, Christian Bale nebo 

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

Výstavy

Pravidelné filmové cykly nabízejí různé výhody 
Čas prázdnin, dovolených a s tím spojených letních radovánek se přiblížil ke svému konci. Před námi je nový školní rok a 
s ním i další sezóna pravidelných filmových cyklů Zlatý fond kinematografie a Bijásek i „školní“ část sezóny ARTu. Na středu 3. září 
jsme pro vás připravili právě v souvislosti se zmiňovaným ARTem večer plný filmů, hudby a občerstvení, který je přístup-
ný na průkazku ARTu zdarma, na všechny další zářiové artové projekce pak platí členská sleva 20 Kč. Pokud tedy průkazku 
ARTu ještě nevlastníte, koupě za cenu 60 Kč (členové Zl. fondu jen 30 Kč)  se vám nyní opravdu vyplatí. Zahajovat bude 
také Zlatý fond, a to ve čtvrtek 4. září v tradičních 16 hodin, kdy uvedeme snímek Pat Garrett a Billy Kid s bonusovými materiály k 
Bobu Dylanovi, autorovi hudby k tomuto slavnému filmu. O slovo se ovšem po prázdninách přihlásí i dětský filmový klub 
Bijásek spolu s odpoledními výtvarnými Malovásky. Úvodní představení přinesou snímky Letopisy Narnie: Princ Kaspian a Vall 

- I, nedělní divadelní show Michala Nesvadby i výtvarné dílničky Malovásku, to vše navíc s výraznými slevami či zdarma na průkazku 
Bijásku 2008-2009. Doporučujeme vám proto s koupí nových průkazek příliš neotálet a využít všech zahajovacích výhod. ;-)

„Zpráva o Lodži“ 
ve snímcích Karla 
Cudlína
3.9. - 22.9. kino Hvězda
Baluty kdysi a dnes mají hodně společného. Fotograf 
Karel Cudlín vytvořil na místě někdejšího židovského 
ghetta svůj obraz Balut, zastavený čas místa, které je 
zrcadlem všech špatných časů. Hned po prvním natá-
čení v Lodži se režisér Pavel Štingl a kameraman Míra 
Janek shodli, že v jejich týmu chybí fotograf, který by 
v kulisách podivného světa Balut objevil svůj vlast-
ní pohled. Neuvěřitelným paradoxem je skutečnost, 
že ve chvíli, kdy jsme se o tom bavili – na Velikonoce 
roku 2007, procházel ulicemi bývalého ghetta Karel 
Cudlín se svou Leikou. „Stejně udiveně jako my sním-
koval, co zub času dotvořil na bizardní kulise tohoto 
kousku dnešního světa. V Praze jsme se pak krátce 

Filmové premiéry
11.9. – 17.9. Mumie: Hrob Dračího císaře  

USA 2008 / Režie: Rob Cohen 
19.9. – 24.9. Tobruk          

ČR 2008 / Režie:  Václav Marhoul
22.9. – 24.9. Seznamte se s Davem  

USA 2008 / Režie: Brian Robbins 
23.9. – 24.9. Po svatbě                                      

Dánsko, Švédsko 2006 / Režie: Susanne Bier
25.9. –26.9. Kung Fu Panda                         

USA 2008 / Režie: Mark Osborne ad.
25.9. –28.9. Mamma Mia!                                    

USA, VB 2008 / Režie: Phyllida Lloyd 
26.9. –1.10. Sirotčinec                          

Mexiko, Španělsko 2007 / Režie: Juan Antonio Bayona 

ARTkino                                                                          
út 16.9. 20.00 (*) Ghetto jménem Baluty                                                       

ČR 2008 / Režie: Pavel Štingl        
st. 17.9. 20.00 (*) René        

ČR 2008 / Režie: Helena Třeštíková       
út. 23.9. 20.00 Po svatbě                                      

Dánsko, Švédsko 2006 / Režie: Susanne Bier 
st. 24.9. 20.00 Tobruk          

ČR 2008 / Režie:  Václav Marhoul
po. 29.9. 17.30 Prémie ART: Starý dům uprostřed Madridu          

Španělsko 1976 / Režie: Carlos Saura
út. 30.9. 17.30 Faunův labyrint           

Mexiko, USA, Šp. 2006 / Režie: Guillermo del Toro
út. 30.9. 20.00 Sirotčinec           

Mexiko, Španělsko 2007 / Režie: Juan Antonio Bayona 
                       

Zlatý fond
čt 18.9. 16.00 Každý pro sebe a Bůh proti všem                           

 Západní Německo 1974 / Režie: Werner Herzog        
čt. 25.9. 16.00 Prémie ZF: Frajer Luke      

USA 1974 / Režie: Stuart Rosenberg     

Bijásek
st. 17.9. 15.30 Asterix a Vikingové  

Dánsko, Francie 2006 / Režie: Stefan Fjeldmark  
ne. 21.9. 15.30 Asterix a Olympijské hry  

Francie 2007 / Režie: Frédéric Forestier 
st.  24.9. 15.30 Indiana Jones a Království křišťálové lebky  

USA 2008 / Režie: Steven Spielberg
ne.  28.9. 15.30 Bob a Bobek   

ČR 1978 / Režie: Václav Bedřich

Více informací o programu 
naleznete na www.mkuh.cz

V druhé polovině září 
nabídneme 

Konečně se Michel Gondry probu-
dil ze svých špatných snů. Po svém 
minulém filmu, který pro mě osobně 
zabil právě neskutečným množstvím 
i špatně čitelných nápadů, se Gondry 
vrací a využívá svého stylu a nápadu 
k vytvoření, možná časem kultovní-
ho, možná švédského, filmu.
Djkoma - www.csfd.cz

Růžoví. Nasraní. Neza-
městnaní. Dneska už 
se na zázraky spolé-
hat nedá. Dva kámoši 
a spolubydlící Hank a 
Mike jsou velikonoční 
zajíčci. Žijí v normál-
ním reálném lidském 
světě. Jeden běhá po barech za ženskýma, druhý se před 
nimi raději schovává. Jednou za rok spolu roznášejí vajíč-
ka dětem, protože tohle je jejich džob, tohle jim jde. Maka-
jí pro Velikonoční s.r.o. až do okamžiku, kdy ten kreténský 
nový manažer označí Velikonoce za svátky druhé kategorie 
a Hanka a Mika propustí. Co je to za zrůdu, že klidně pro-
pustí velikonoční zajíčky? Co by asi tak měli dělat jiného, 
ha? Z těžkého K.O. tyhle dvě růžovky zachrání snad jedině 
zoufalý čin, při kterém to smrdí kriminálem.

Paříž 
středa 10. 9. 
20.00 hod.
Paris / Francie 2008 / 130 
min. / od 12 let / titulky / ŠÚ 
/ 50, 70 Kč
Režie: CÉDRIC KLAPISCH 
/ Scénář: Cédric Klapisch / 
Kamera: Christophe Beau-
carne / Hudba: Loïc Dury 
/ Hrají: Juliette Binoche, 
Romain Duris, Albert Dupon-
tel, Karin Viard, Audrey Mar-
nay ad.
Milovat Paříž zname-
ná milovat život. Paříž 
je příběhem jednoho 
nemocného Pařížana, 
který se sám sebe ptá, jestli umře. Jeho stav mu dává nový 
a odlišný pohled na všechny lidi, které dennodenně potká-
vá. Úvahy o smrti se náhle setkávají s hodnotou života, živo-
ta druhých a života samotného města nad Seinou. Zelináři, 
pekaři, sociální pracovnice, tanečník, architekt, bezdomo-
vec, vysokoškolský profesor, modelka, ilegální přistěhova-
lec… Ti všichni jsou spjati s tímto místem. Ty všechny den-
ně potkává. Můžete si myslet, že nejsou nijak výjimeční, ale 
pro každého z nich je jejich život jedinečný. Můžete si mys-
let, že jejich problémy jsou bezvýznamné, ale pro ně jsou 
těmi nejdůležitějšími na světě. Mág evropského filmu opět 
přichází s jedinečným příběhem plným hereckých hvězd.

Kurz negativního 
myšlení
pondělí 15. 9. 
20.00 hod. (*)
The Art of Negative Thin-
king  / Norsko 2006 / 106 
min. / od 12 let / titulky / 
40, 60 Kč
Režie: BÅRD BREIEN / Scé-
nář: Bård Breien / Kamera: 
Gaute Gunnari / Hudba: 
Stein Berge Svendsen / Hra-
jí: Fridtjov Såheim, Kjersti 
Holmen, Henrik Mestad, 
Marian Saastad Ottesen ad.
Vzpoura vozíčkářů v Norsku. Partička několika hendikepo-
vaných lidí pod vedením rázné psycholožky vyráží za svým 
dalším cílem: přesvědčit pětatřicetiletého Geira, který po 
autonehodě skončil na vozíku (navíc jako impotentní), že 
by se měl přidat k jejich skupině, naučit se společně s nimi 

Cate Blanchettová, přerostl v podmanivou úvahu o tom, co 
určuje identitu jednoho lidského života. Ocenění: MFF v Benát-
kách 2007 - Nejlepší ženský herecký výkon a Hlavní cena poroty, Zlatý 
glóbus 2008 za Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli, nominace 
na Oscara a cenu BAFTA,…. 

Poslední valčík 
sobota 6. 9. 
17.30 hod.
Last Waltz / USA 1978 / 117 
min. / titulky / na průkazku 
zdarma
Režie: MARTIN SCORSESE / 
Kamera: Michael Chapman / 
Hrají a vystupují: Bob Dylan, 
The Band, Lawrence Ferling-
hetti, Muddy Waters, Neil 
Diamond, Neil Young, Eric 
Clapton, Joni Mitchellová, 
Ron Wood, Ringo Starr  ad.
Záznam posledního 
koncertu Dylanovy 
legendární doprovod-
né skupiny The Band a 
jejich hostů, natočený v San Franciscu v roce 1976.

Rolling Stones  
sobota 6. 9.  
20.00 hod.
Shine a Light / USA 2008 / 
122 min. / přístupný / titul-
ky / na průkazku 60, 80 Kč 
Režie: MARTIN SCORSESE / 
Kamera: Robert Richardson 
/ Hrají: Mick Jagger, Keith 
Richards, Bill Clinton, Jack 
White, Christina Aguilera, 
Bruce Willis ad.
Sex, drogy a rock´n´roll. 
Hudební dokument 
Martina Scorseseho z 
koncertu legendární 
kapely Rolling Stones 
vznikl během dvou 
dnů na podzim 2006 v Beacon Theatre v New Yorku. V roli 
hostů vystoupí také kolegové z poprockové branže - Chris-
tina Aquilera, Jack White či bluesman Buddy Guy. První 
koncertní vystoupení si tato kapela odbyla již v roce 1962 
v klubu Marquee. V roce 1971 vzniklo slavné logo s vypla-
zeným jazykem. V Čechách zatím vystoupili pětkrát (v roce 
1990, 1995, 1998, 2003, 2007). Martin Scorsese je jedním 
z nejvýznamnějších současných amerických režisérů, kte-
rý má na svém kontě řadu ocenění. Tím nejprestižnějším 
je ocenění americké filmové akademie Oscar za nejlepší 
film a nejlepšího režiséra roku 2006 za snímek Skrytá iden-
tita (The Departed). V roce 2002 získal Zlatý Globus za film 
Gangy New Yorku (Gangs of New York). V roce 2003 získal 
svou hvězdu na hollywoodském Chodníku slávy. Mezi jeho 
další snímky patří: Letec (The Aviator, 2004), Kundun (Kun-
dun, 1997), Zuřící býk (Raging Bull, 1980), Poslední pokuše-
ní Krista (The Last Temptation of Christ, 1988) a další. Tímto 
snímkem byl zahájen letošní 58. Berlínský filmový festival a 
byl uveden na Filmovém festivalu v Karlových Varech.

Hank a Mike
úterý 9. 9.  
20.00 hod.
USA, Kanada 2008 / 86 min. 
/ od 12 let / titulky / ŠÚ / 
40, 60 Kč
Režie: MATTHIEW KLINCK / 
Scénář: Paolo Mancini, Tho-
mas Michael / Hrají: Chris 
Klein, Joe Mantegna, Boyd 
Banks, Paolo Mancini, Tho-
mas Michael ad.

Bez ohledu na to, jak moc má člověk 
rád jejich hudbu, už kvůli kvůli 
fascinující energii, která z toho sálá, 
rámcování jejich kariéry prostřihy 
na dobové reportáže a rozhovory a 
dokonalému technice natáčení... už 
kvůli tomuhle stojí za to jít do kina. 
HAL - www.csfd.cz

Martin Scorsese ukázal, že je velký 
filmař, když dění na pódiu i mimo 
něj bez zbytečných exhibicí citlivě 
zaznamenal. Jeho režie si prakticky 
nevšimnete, ale přesto je „The Last 
Waltz“ od té doby „mustrem“, jak 
správně nasnímat živý koncert.
DDT - www.csfd.cz

Zahájení sezóny 
Bijásku 2008-2009:

Vall – I
středa 3. 9. 15.30 hod.
USA 2008 / 97 min. / přístupný / dabing / 40 Kč na průkazku 
Bijásku,  75 Kč
 Režie: ANDREW STANTON / V českém znění: Jan Maxián, Tereza 
Bebarová, Tomáš Racek, Milan Šteindler ad.
Rodinná animovaná pohádka ze světa robotů. 
Poslední operační stroj VALL-I stále plní úkol čištění 
Země. Jednoho dne jde VALL-I po své obvyklé práci, 
ale blízko přistane kosmická loď. Kosmická loď vyšle 
malou, létající robotku Eye, která začíná na povrchu 
planety něco hledat. VALL-I se beznadějně zamiluje.

Letopisy Narnie: 
Princ Kaspian
st. 3. 9. 15.30 hod. (*), ne. 7.9. 15.30 hod.
USA 2008 / 144 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / zdarma na prů-
kazku Bijásku, 75 Kč 
Režie: ANDREW ADAMSON / Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, 
Anna Popplewell, William Moseley, Peter Dinklage ad.

Sourozenci Pevensieovi – Peter, Zuzana, Edmund a 
Lucie – vracejí do velmi odlišné země, než jakou na 
konci jejich minulého dobrodružství opustili. Zemi 
vládne železnou rukou zlý král Miraz a narnijská báj-
ná stvoření a mluvící zvířata se ukrývají. Sourozenci, 
povolaní zpět z válkou sužované Anglie, se musejí 
pokusit o záchranu mírumilovných narnijských oby-
vatel a pomoci zpátky na trůn jeho náležitému dědici, 
mladému princi Kaspianovi.

Výtvarné dílničky 
Malovásku a pro-
hlídka kina
neděle 7.9.  10.00 a 14.30 hod.
V rámci zahájení nové školní sezóny se můžete sezná-
mit s ukázkami výtvarných činností Malovásku, kte-
rý bude probíhat každou neděli od 14.30 hodin ve 
foyer kina Hvězda. Zúčastnit se vždy můžou všechny 
děti se zájmem o tvořivou činnost.

Film sám o sobě neříká vlastně nic. 
Jenže je tak neskutečně narvaný 
pozitivní energií, že jsem mu to 
všechno odpustil. Velké množství 
záběrů bylo vtipných už samo o sobě, 
aniž by padlo slovo. 
Rafik - www.tiscali.cz

Michal je kvítko
neděle 7. 9. 11.00 hod.
ČR 2007 / 60 min. / 120 Kč (předprodej), 140 Kč (na místě), na 
průkazku Bijásku sleva 20 Kč  v obou případech

Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, 
že během představení rozkvete celé jeviště. Mění 
nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých 
rytmech třeba letní plážové Samby, tančit tak budou 
nejen děti, ale i květiny! Pokropte ho vodou a nikdy 
nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem v 
Michalově zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do vše-
ho mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho má 
dokonce legraci! Tak se přijďte bavit s námi! 

Zapomenutý  
ostrov
st. 10. 9. 15.30 hod., ne. 14.9. 15.30 hod.
USA 2008 / 96 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 60, 70 Kč 
Režie: MARK LEVIN, JENNIFER FLACKETT / Hrají: Jodie Foster, 
Gerard Butler, Abigail Breslin, Christopher Baker ad.

Dobrodružným film z exotického prostředí pro děti 
i pro dospělé. Snoubí se v něm romantika velkých 
dálek, nekonečných možností dětské fantazie, přá-
telství, lásky a porozumění.

Papírové větrníky
neděle 14.9. 14.30 hod.
Jednoduchá výroba větrníků.

Moc pěkně vymyšlené ... jako by-
chom byli u vyvolávání fotky, jedna 
každá barva ve své vlastní lázni a 
dohromady .... 
Kleopatra - www.csfd.cz

Mozaiková dramata, paralelní 
příběhy a spol., to je v poslední 
době (zejména tak nějak od Amores 
Perros) v módě. Ale tenhle se skuteč-
ně podařil, výtečné herecké výkony, 
inteligentně napsaný scénář a pak, a 
to zejména způsob, jakým se jednot-
livé dějové linky proplétají.
Damiel - www.tiscali.cz

Zahájení Zlatého fondu

Pat Garrett a Billy Kid 
+ bonusy: Bob Dylan
čtvrtek 4. 9. 
16.00 hod. 
USA 1973 / 122 min. / pří-
stupný / titulky / na průkaz-
ku zdarma, 50 Kč
Režie: SAM PECKINPAH / 
Scénář: Rudy Wurlitzer / 
Kamera: John Coquillon / 
Hudba: Bob Dylan / Hrají: 
James Coburn, Kris Kristoff-
erson, Richard Jaeckel, Katy 
Jurado, Chill Wills, Jason 
Robards, Bob Dylan, R.G. 
Armstrong, Luke Askew ad.
Sam Peckinpah snil o 
uměleckém díle, nato-
čil však mnohem víc: 
fascinující, časem 
nedotknutelnou, drs-
ně lyrickou podívanou, jež je stejně tak „uměním“ jako 

„diváckým“ filmem. Vypráví v ní o krachu mužného přátel-
ství, ale i o soumraku celého jednoho světa a celého fil-
mového žánru. A především o sobě. Tahle země stárne a 
já chci zestárnout s ní, říká Pat Garrett bývalému kumpá-
novi a záhy nato soupeři z protější strany zákona Billymu 
Kidovi. Zdůvodňuje tak rozhodnutí, jež mu dopomohlo k 
šerifské hvězdě... Tahle země stárne a já chci zestárnout s ní, 
říká Pat Garrett bývalému kumpánovi a záhy nato soupe-
ři z protější strany zákona Billymu Kidovi. Zdůvodňuje tak 
rozhodnutí, jež mu dopomohlo k šerifské hvězdě a zároveň 
ho přinutilo k nenáviděné misi - dopadnout Kida a předat 
jej spravedlnosti. Další z Peckinpahových snímků, drastic-
ky prostříhaných studiem bez režisérovy možnosti zasáh-
nout, se vrací k modelu dvou přátel, kteří jsou z vlastní či 
cizí vůle donuceni namířit kolty proti sobě. Stejně jako v 
Divoké bandě však i v dalším z melancholických westernů 
krvavého Sama přátelství trvá až do smrti jednoho z jeho 
aktérů. Násilné přerušení života je věc naprosto bezvý-
znamná, peckinpahovští hrdinové smrt se stejnou lehkos-
tí rozsívají i přijímají. James Coburn coby Garrett dokazuje, 
že ani více než deset let po Sedmi statečných neztratil nic 
na stoickém klidu a přesné mušce, jen své umění ovládat 
nůž zde přenechal poněkud překvapivě obsazenému Bobu 
Dylanovi, jinak autorovi nepřeslechnutelného hudebního 
doprovodu filmu. Oba dva ovšem zůstávají ve stínu začína-
jícího Krise Kristoffersona, dosud pouze známého zpěváka 
a skladatele. Legendární postava Divokého západu William 
Bonney alias Billy Kid je v jeho podání zneklidňující, hravý, 
nebezpečný, uhrančivý i tak šarmantní, jak jen po třídenní 
jízdě vysočinou může být.

Výjimečný western, v němž jsou 
jeho hrdinové pro nás hrdiny, ačko-
liv jsou jejich postavy zcela zbaveny 
romantického přikrášlení a jakých-
koliv „rytířských“ nánosů. Existuje tu 
přátelství a respekt, hlavní je však 
vlastní přežití.
Pohrobek - www.tiscali.cz

Sexmise 
čtvrtek 11. 9. 
16.00 hod. 
Seksmisja / Polsko 1984 / 
120 min. / přístupný / titul-
ky / na průkazku zdarma
Režie: JULIUSZ MACHULSKI / 
Scénář: Pavel Hajný, Jolanta 
Hartwig, Juliusz Machulski / 
Kamera: Jerzy Lukaszewicz 
/ Hudba: Henryk Kuzniak / 
Hrají: Olgierd Lukaszewicz, 
Jerzy Stuhr, Bozena Stryjkó-
wna, Boguslawa Pawelec, 
Hanna Stankówna ad.
Nestárnoucí klasika 
polské komedie vychází z vděčného střetu obou pohla-
ví dohnaného ad absurdum, představující pro militantní 
feministky toužebný sen. Mužské geny byly následkem 
biologické zbraně použité v globální válce zničeny a ženy 
se úspěšně uměle rozmnožují pomocí partenogeneze, při-
čemž nemají zájem cokoli měnit. Kontrastní dvojice si muž-
ným šarmem získá důvěru archeoložky Lamie, která jim 
pomůže uprchnout do ráje heterosexuálního soužití. Před 
láskou se však nikam uprchnout nedá a dějiny lidstva se 
přeci jen mohou psát od začátku. Na scénáři Sexmise pra-
coval také kupříkladu i český dramaturg a scénárista Pavel 
Hajný, přičemž na evropský film osmdesátých let je zdaři-
lá počítačová animace a scénografie. Film se proslavil také 
díky nezapomenutelným dialogům a hereckým výkonům 
živelného Jerzyho Stuhra, jemuž sekundoval introvertní 
intelektuál v podání Olgierda Łukasiewicze. Znamenitý-
mi dialogy a nápaditou parodií Machulski navázal na svůj 
debut Vabank (mottem snímku autor naopak odkazuje na 
Slavomíra Mrožka). Machulskiho svět budoucnosti do jisté 
míry připomíná antiutopie typu Orweloova románu 1984 
(dozor Velké sestry), můžeme ale nalézt i ozvuky Felliniho 
Města žen (feministické motivy) z roku 1980. Vtipné para-
fráze se dočkala celá civilizace, polští i světoví klasikové, 
ale i samotná bible (zákaz trhání jablek ze stromu). Vkus-
ná nahota a skryté kritické tóny film povyšují z komerční 
zábavy na jadrný a osvěžující zážitek, z něhož v podvědomí 
zůstává především plastická herecká kreace Jerzyho Stuh-
ra jako životaschopného Maxe. Tato postava skýtá nadějný 
příklad, že muž jako Pán tvorstva, díky věčným a moudrým 
přírodním zákonům přežije v dalších staletích nastupující 
vlády žen. Tedy alespoň v komediální sci-fi.

Neodolatelná a velmi zábavná kome-
die „polského Spielberga“ Juliusze 
Machulskiho, na kterou se svého 
času stály sáhodlouhé fronty u kin.
Lima - www.tiscali.cz

Beseda

Hovory G: 
Přemysl Rut
čtvrtek 18.9. 19.30 Malá scéna Sl. divadla 
předprodej 100 Kč (kino Hvězda,  Sl. divadlo, Portal, MIC, Record 
Music), na místě 120 Kč
Hostem dalšího pokračování série besed Jana Gogo-
ly se zajímavými osobnostmi bude Přemysl Rut (nar. 

na to náhodou setkali a chlubili se, jak jsme ten rok 
trávili Velikonoce. Dlouho jsme nedokázali pochopit, 
jak jsme se mohli minout. Poté už jsme jezdili společ-
ně,“ říká Pavel Štingl.
Autor fotografií Karel Cudlín přijede ke své výstavě a filmu  
Ghetto jménem Baluty v úterý 16.9. v rámci Týdne mobility.

Bizarní, silné, hořké, dojemné, vtip-
né a dobře natočené.
Gimp - www.tiscali.cz

10. 3. 1954). Tento známý spisovatel, publicista a 
hudebník původně vystudoval činoherní režii, které 
se v letech 1980–84 věnoval zejména ve Slováckém 
divadle v Uherském Hradišti, kde také vedl kabaretní 
Malou scénu. Spolupracoval s Ivanem Vyskočilem a 
dalšími osobnostmi českého autorského divadla. Po 
zákazu hradišťského kabaretu se vrátil do Prahy, kde 
učil na hudebně-dramatickém oddělení konzervato-
ře (1984–90), s přáteli provozoval Malé české divadlo 
(1986–90) a s Karlem Krausem, Václavem Havlem aj. 
spoluredigoval samizdatovou revue O divadle (1987–
90). Po převratu byl redaktorem Literárních novin, od 
roku 1993 má svobodné povolání. Vydal knihy Men-
ší poetický slovník v příkladech, Náměsíčný průvod-
ce Prahou, Žádné tragédie a spoustu dalších. Kromě 
toho se podílel v Českém rozhlase na mnoha pořa-
dech literárních, hudebních i dramatických včetně 
šesti rozhlasových her, které obsahuje svazek Šest 
nepůvodních rozhlasových her vydaný Větrnými 
mlýny v roce 1998.


