
ním posedlý natolik, že ignoruje vlastní nebetyčnou lenost 
a vydá se po pro něj nekonečných schodech do paláce v 
rodném Údolí klidu, aby na vlastní oči viděl volbu Dračího 
bojovníka - legendárního válečníka, který by zemi ochrá-
nil před pomstou démonického tygra Tai Lunga. Všeobec-
ně se přepokládá, že se jím stane některý z pěti místních 
mistrů kung fu - tygřice, zmije, jeřába, kudlanky nebo opi-
ce - jenže prst guru Ugveje nakonec nečekaně ukáže na 
Poa. Zdejší učitel bojových umění, mistr Sifu, tak rázem čelí 
největší výzvě své kariéry. Musí z nemotorného, líného a 
nenažraného pandy stvořit legendu kung fu dřív, než se do 
Údolí klidu vrátí zlý Tai Lung a přeorá ho k obrazu svému. 
A protože Po i jeho mistr záhy pochopí, že v těch zdánlivě 
největších slabinách se mohou skrývat ty největší přednos-
ti, nemusel by sen o Dračím bojovníkovi v černobíle chlu-
patém provedení být pouhou utopií.

Mamma Mia! 
USA, Velká Británie 2008 / 108 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč 
Režie: PHYLLIDA LLOYD / Hrají: Meryl Streep, Colin Firth, Amanda Seyfried, 
Pierce Brosnan, Julie Walters, Stellan Skarsgård, Dominic Cooper ad.
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka, 
tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Jak se to rýmu-
je? Náramně. Divadelní muzikálovou show Mamma Mia! 
obsahující všechny zmíněné ingredience vidělo v osmi růz-
ných jazykových verzích přes 30 miliónů lidí. Jejich řady teď 
geometricky narostou, protože tvůrci původního muzikálu 
se „své dítě“ rozhodli pojmout jako celovečerní film. A aby 
Mamma Mia! na stříbrném plátně dostala punc mimořád-
nosti, obsadili do hlavních rolí Meryl Streep a Pierce Bros-
nana. Mladičká Sophie (Amanda Seyfried) žije s mírně šíle-
nou matkou Donnou (Meryl Streep) na řeckém ostrůvku 
Kalokairi, kde vedou lehce uvadající rodinný hotýlek. Ani s 
jednou není k vydržení, protože se Sophie bude záhy vdá-
vat. Zatímco Donna si v téhle souvislosti dělá ryze praktické 
starosti, Sophie řeši jediný problém - kdo ji odvede k oltáři. 
Nalezený matčin deník totiž odhalil, že se Donna v době kri-
ticky blízké Sophiinu početí spustila hned se třemi chlapci. 
Podnikavá dívka, která zdědila matčinu excentričnost, nele-
ní a všechny tři na svatbu pozve. A oni přijedou. Do obřadu 
zbývá čtyřiadvacet hodin. Během nich bude nevěsta muset 
najít toho pravého. A protože Donna neměla o příjezdu tří 
připomínek hříchů mládí ani ponětí, bude na Kalokairi vese-
lo i bez svatby. Příběh křišťálově čistý jako voda v každé lep-
ší řecké zátoce dějově posouvají dopředu písničky od ABBA 
neodolatelně nazpívané hvězdami filmu. Žádný hit nezů-
stane ležet ladem!

Sirotčinec 
El Orfanato  / Mexiko, Španělsko 2007 / 105 min. / od 12 let / titulky / 
ŠÚ / 70 Kč 
Režie: JUAN ANTONIO BAYONA / Hrají: Belén Rueda, Fernando Cayo, 
Roger Príncep, Geraldine Chapline, Mabel Rivera ad.

Nechtěj vidět, abys uvěřil, věř, abys uviděl. Laura koupila 
sirotčinec, ve kterém strávila své dětství, a spolu se svým 
manželem ho chtějí opravit a znovu otevřít pro nemocné 
a invalidní děti. Toto nové prostředí však probouzí u jejich 
syna zvláštní představivost. Ale je to jen představivost? 
Oblíbené hry s neviditelnými kamarády začnou rodiče zne-
pokojovat. A když při jedné z her syn záhadně zmizí, Laura 
neváhá požádat o pomoc parapsychologa. Záhadu, kterou 
je dům obklopen, musí za každou cenu odhalit. Z produk-
ce Guillerma del Tora (Faunův labyrint, Hellboy, Blade 2). 

Kancelář
kino Hvězda 

 Náměstí Míru 951 
686 01 Uherské Hradiště

telefon: +420 572 553 617 
fax: +420 572 553 790
e-mail: info@mkuh.cz

Pokladna
Otevřena denně 30 minut 

 před začátkem 
 prvního představení.  

Informace 
 a rezervace vstupenek: 

tel. i fax: +420 572 553 765 
e-mail: pokladna@mkuh.cz 

15.–30. září 
září 2

O tobruckých 
snech a  

snech o Tobruku
V noci jsem měl sen. Sen těžký, živý, 

probouzející. Kolem létaly kulky. Vylo-
dili jsme se na pobřeží (někde na 

levém břehu Moravy u tenisových 
kurtů), pak cesta křovím, kasárnami 

do města. U aleje kaštanů procesí lidí, 
nechápavě na nás hledí, slaví konec 

války, my zubožení, poznamenaní, v 
očích lidí kolem už dopředu zneuzna-

ní. Utíkáme, plazíme se pryč. Táhnu 
zraněného, padáme. V parku se mu 
podívám do očí. Vyhasínají. Uslyším 

řev zraněného koně. Ten hlas je můj…  

„Ve 2. světové válce padlo, bylo 
 umučeno nebo popraveno přes  

50 000 000 lidí. Z toho 360 000 Čecho-
slováků. Na straně spojenců bojovalo 

dobrovolně i 50 000 československých 
vojáků. Bojů v severní Africe se jich 

zúčastnilo 1 800. Na všech frontách jich 
po dobu tohoto strašlivého válečného 

běsnění padlo nebo zemřelo 7 790.

Film Tobruk je v hluboké úctě věnován 
všem českým a slovenským veteránům 

jakož i domácímu odboji. Především 
pak ale příslušníkům Československého 

pěšího praporu 11 - Východního, kteří 
po boku Britů, Australanů,  

Poláků a Jihoafričanů na podzim roku 
1941 bránili před německými  

a italskými jednotkami poslední Spojen-
ci ovládaný strategický přístav  

na severu Libye – Tobruk.“  
(Pozn. Václav Marhoul svůj sen o 

Tobruku uskutečnil – v kině Hvězda 
ho můžete zažít 19. – 24. 9. a společně 

s režisérem pak také 28. října.

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

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 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.

Tobruk
ČR 2008 / 100 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč
Režie: VÁCLAV MARHOUL / Hrají: Jan Meduna, Petr Vaněk, Robert Nebřen-
ský, Kryštof Rímský, Martin Nahálka, Michal Novotný, Matěj Hádek ad. 

Na základě skutečných událostí. Druhá světová válka, pod-
zim roku 1941. Do Němci a Italy obleženého města Tobruku 
v severoafrické Libyi jsou odveleni vojáci 11. východního 
československého praporu. Mezi nimi je i mladý voják Jiří 
Pospíchal. Jeho naivní a idealistické představy o hrdinství 
a válce jsou syrově konfrontovány s nesnesitelným peklem 
africké pouště, dennodenním ohrožením života a všudypří-
tomnou smrtí. To vše si u něj vybírá svojí krutou daň, kte-
rou umí vyměřit jen válka. Válečné drama Tobruk je druhým 
celovečerním filmem režiséra a producenta Václava Mar-
houla. Ten jej s cílem zvýšení autenticity příběhu záměr-
ně obsadil méně známými herci. Snímek se natáčel přímo 
v africké poušti. Samotné více než dvouměsíční realizaci v 
Tunisku navíc předcházel náročný osmidenní výcvik herců 
ve vojenském prostoru ve Vyškově, díky němuž získali chy-
bějící vojenskou průpravu. Za kamerou filmu stál jeden z 
nejlepších českých kameramanů Vladimír Smutný. Hudbu 
složili americký skladatel Richard Horowitz a iránská sklada-
telka a vokalistka Sussan Deyhim, kteří mají na kontě Zlatý 
Globus a nominaci na Oscara.

Seznamte se s Davem
Meet Dave  / USA 2008 / 91 min. / přístupný / dabing / 70 Kč 
Režie: BRIAN ROBBINS / Hrají: Eddie Murphy, Elizabeth Banks, Gabrielle 
Union, Judah Friedlander, Paul Scheer, Ed Helms, Yvette Nicole Brown, 
Karen Berg, Scott Caan ad.
Americká ztřeštěná komedie, ve které má hlavní roli Eddie 
Murphy. Celý příběh se točí kolem jeho vztahu s malým 
Joshem a situací, které mohou nepřipraveného mimozem-
šťana na naší planetě zaskočit. Centrifuga, soutěž v pojídání 
hot dogů, sklenička alkoholu nebo třeba obyčejné semafo-
ry jsou pro Davea nepřekonatelné překážky. Eddie Murphy 
v těchto situacích ovšem exceluje ať už jako raketa nebo její 
kapitán. Film tak připomíná jeho herecké eskapády v divác-
ky velmi úspěšných filmech, jako byla série o Doktoru Doo-
littlovi. Komedie Seznamte se s Davem je určená hlavně 
nejmladším divákům, jejichž vzorem může být malý Josh 

- bystrý školák, který to sice u spolužáků nemá zrovna leh-
ké, ale dovede si stát za vlastním názorem. A nakonec je 
to on, kdo Daveovi a jeho posádce pomůže pochopit člo-
věka jako stvoření s mnoha slabostmi i nezaměnitelnými 
přednostmi.

Po svatbě 
Efter brylluppet / Dánsko, Švédsko 2006 / 120 min. / od 12 let / titulky 
/ 70 Kč
Režie: SUSANNE BIER / Hrají: Mads Mikkelsen, Rolf Lassgård, Sidse 
Babett Knudsen, Stine Fischer Christensen, Christian Tafdrup ad.
Dánské drama režisérky S. Bierové. Hrdinou filmu je charis-
matický a talentovaný dánský herec Mads Mikkelsen (Casi-
no Royal) pracující i indickém sirotčinci, který zoufale potře-
buje finanční prostředky. Ty se nabízejí z rodného Dánska, 
země, kterou nechal daleko za sebou. Životní situace, které 
ho tam čekají, změní obchodní cestu v dramatickou, bolest-
nou zkoušku pro všechny zúčastněné. Film dánské režisérky 
Susanne Bier (Bratři) byl nominován na Oscara za nejlepší 
cizojazyčný film a patří k tomu nejlepšímu, co nám součas-
ná skandinávská kinematografie může nabídnout. 

Kung Fu Panda  
USA 2008 / 92 min. / animovaný / přístupný / dabing / 75 Kč 
Režie: MARK OSBORNE, JOHN STEVENSON / V českém znění: Saša Rašilov, 
Otakar Brousek st., Miroslav Táborský, Dalimil Klapka ad.
V líhni animovaných talentů studia DreamWorks se zrodil 
nový hrdina, který dokáže skvěle konkurovat jeho dosa-
vadnímu tahounovi Shrekovi. Zatímco zelený zlobr se 
konečně usadil, na scénu nastupuje mladý, neklidný, roz-
tomilý a totálně nešikovný pandí chlapík jménem Po. Ten 
musí v akcí a vtipem nabitém příběhu ujít neuvěřitelnou 
cestu, během níž se z uťápnutého prodavače nudlových 
polévek stane legendární Dračí bojovník. Ačkoliv se příběh 
odehrává ve středověké Číně, jeho kulisami by mohla být 
jakákoliv éra a oblast. Jeho hlavní náplní je totiž poselství, 
že i tomu největšímu zoufalci se může splnit jeho sen, když 
se ke snění přidá i trocha štěstí a především píle. Nicméně 
bez Číny bychom neměli hlavního hrdinu v podobě chlu-
paté pandy, která zbožňuje Kung Fu. Po je bojovým umě-

Naše tipy 
Hovory G: Přemysl Rut  
čtvrtek 18. 9., Malá scéna Sl. divadla
Večerní posezení s Přemyslem Rutem, v němž nebude 
chybět klavír, zpěv ani vzpomínky na roky strávené ve 
Slováckém divadle.

Tobruk  
pátek 19. 9. - středa 24. 9.
Příběh československých vojáků, kteří bojovali za druhé 
světové války v severoafrickém Tobruku.

Mamma Mia!
čtvrtek 25. 9. - neděle 28. 9.
Divadelní muzikálová show Mamma Mia! podle písniček 
slavné skupiny ABBA na filmovém plátně.

T

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 Vernisáž výstavy Putovní výstava „Zpráva o Lodži“ – (3.-22.9.) Výstava

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

20.00 Ghetto jménem Baluty + úvod Karel Cudlín – ČR 2008 / 87 min. / 40, 60 Kč / Hvězdička ART

17. st 15.30 Asterix a Vikingové – Dánsko, Francie 2006 / 78 min. / přístupný / dabing / 30, 40 Kč / Hvězdička Bijásek

16.00 Každý pro sebe a Bůh proti všem – Německo 1974 / 110 min. / titulky / na průkazku zdarma, 50 Kč ZF

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

20.00 René – ČR 2008 / 90 min. / dokumentární / 40, 60 Kč / Hvězdička ART

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

18. čt 19.30 Hovory G: Přemysl Rut – 100, 120 Kč / Malá scéna Slováckého divadla Beseda

19.30 Karel Plíhal – 200 Kč Koncert

19. pá 18.00 Tobruk – ČR 2008 / 100 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Tobruk – ČR 2008 / 100 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč 

20. so 18.00 Tobruk – ČR 2008 / 100 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Tobruk – ČR 2008 / 100 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč 

21. ne 15.30 Asterix a Olympijské hry – Francie 2007 / 120 min. / přístupný / dabing / 30, 40 Kč  Bijásek

17.45 Tobruk – ČR 2008 / 100 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Tobruk – ČR 2008 / 100 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč

22. po 14.00 Proměny filmových hvězd  – Vtipná fotografická koláž / Nádražní ulice a park u OA Malovásek

18.00 Seznamte se s Davem – USA 2008 / 91 min. / přístupný / dabing / 70 Kč

20.00 Tobruk – ČR 2008 / 100 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč

23. út 17.30 Tobruk – ČR 2008 / 100 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč

20.00 Po svatbě – Dánsko, Švédsko 2006 / 120 min. / od 12 let / titulky / 50, 70 Kč ART

20.00 Seznamte se s Davem – USA 2008 / 91 min. / přístupný / dabing / 70 Kč  / Hvězdička

24. st 15.30 Indiana Jones a Království křišťálové lebky – USA 2008 / 123 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 30, 40 Kč Bijásek

17.45 Po svatbě – Dánsko, Švédsko 2006 / 120 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

18.00 Vernisáž výstavy Misie - fotografie Aleny Dvořákové a Viktora Fischera – (24. 9.–8. 10.) Výstava

20.00 Tobruk – ČR 2008 / 100 min. / od 15 let / ŠÚ / 60, 80 Kč ART

20.00 Seznamte se s Davem – USA 2008 / 91 min. / přístupný / dabing / 70 Kč  / Hvězdička

25. čt 16.00 Frajer Luke – USA 1974 / 126 min. / titulky / na průkazku zdarma ZF

18.15 Kung Fu Panda – USA 2008 / 92 min. / animovaný / přístupný / dabing / 75 Kč

20.00 Mamma Mia! – USA, Velká Británie 2008 / 108 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč

26. pá 16.30 Kung Fu Panda – USA 2008 / 92 min. / animovaný / přístupný / dabing / 75 Kč

18.15 Mamma Mia! – USA, Velká Británie 2008 / 108 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč

20.15 Sirotčinec – Mexiko, Španělsko 2007 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

27. so 17.30 Sirotčinec – Mexiko, Španělsko 2007 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Mamma Mia! – USA, Velká Británie 2008 / 108 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč

28. ne 14.30 Bramborové piškvorky  – Výroba bramborových razítek a následná hra piškvorek Malovásek

15.30 Bob a Bobek – ČR 1978 / 65 min. / animovaný / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Sirotčinec – Mexiko, Španělsko 2007 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70  Kč

20.00 Mamma Mia! – USA, Velká Británie 2008 / 108 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč

29. po 17.30 Starý dům uprostřed Madridu – Španělsko 1976 / 107 min. / titulky / na průkazku zdarma ART

20.00 Sirotčinec – Mexiko, Španělsko 2007 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

30. út 17.30 Faunův labyrint – Mexiko, USA, Španělsko 2006 / 112 min. / od 15 let / titulky / 40, 60 Kč ART

20.00 Sirotčinec – Mexiko, Španělsko 2007 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 50, 70 Kč ART

1. st 15.30 VALL-I – USA 2008 / 97 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč Bijásek

17.30 Sirotčinec – Mexiko, Španělsko 2007 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Indické nokturno– Francie 1989 / 110 min. / 50, 60 Kč ART

2. čt 16.00 Plechový bubínek – Německo, Francie, Polsko, Jugoslávie 1979/ 142 min. / na průkazku zdarma, 50 Kč ZF

Filmové premiéry a novinky



Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Ghetto jménem Balu-
ty + osobní účast 
fotografa Karla Cud-
lína
úterý 16. 9.  
20.00 hod. (*)
ČR 2008 / 87 min. / doku-
mentární / 40, 60 Kč
Režie: PAVEL ŠTINGL / Kame-
ra: Miroslav Janek / Střih: 
Tonička Janková
Baluty byly před dru-
hou světovou válkou 
obávanou zlodějskou 
čtvrtí polského města 
Lodže. Hned po oku-
paci Polska sem nacisté 
svezli Židy. Ve stejných 
bytech, domech, na 
těch ulicích, kde bojo-
vali před mnoha lety 
Židé o přežití každé-
ho okamžiku, dnes žijí 
noví obyvatelé. Baluty 
byly před druhou svě-
tovou válkou obáva-
nou zlodějskou čtvr-
tí. Hned po okupaci 
Polska zde nacisté zřídili židovské ghetto, kde čekalo na 
smrt na 200 000 Židů, od podzimu roku 1941 také Židé z 
pěti českých transportů. Způsob života obyvatel současné 
dělnické a chudinské čtvrti průmyslového města Lodže je 
poznamenaný sociální bídou, alkoholem a nezaměstna-
ností. Baluty kdysi a dnes mají hodně společného. Obra-
zy různých časů poznamenaného místa spojují výpovědi 
původních a současných obyvatel a unikátní fotografie 
Henryka Rosse z dob dávno minulých. Režisér Pavel Štingl 
společně s kameramanem Mírou Jankem potkali na cestě 
do Lodže fotografa Karla Cudlína. Ten vytvořil během natá-
čení dokumentu kolekci snímků, která dnes tvoří dopro-
vodnou výstavu. Uvedením filmového dokumentu spolu 
s výstavou vzniká ojedinělý projekt, ve kterém Cudlínovy 
současné fotografie nastavují zrcadlo původním válečným 
snímkům reportéra Henryka Rosse použitým v samotném 
filmu. 

René
středa 17. 9. 
20.00 hod. (*)
ČR 2008 / 90 min. / doku-
mentární / 40, 60 Kč
Režie: HELENA TŘEŠTÍKOVÁ 
/ Kamera: Martin Kubala, 
Petr Pešek, Stano Slušný, 
Marek Dvořák, Ondřej Beli-
ca, Václav Smolík, Miroslav 
Souček, Vlastimil Hamerník 
/ Hudba: Tadeáš Věrčák ad.
Ryze dokumentární 
film se syrovou auten-
tičností vypráví těžko 
uvěřitelný příběh 
Reného, který byl od 
sedmnácti let sledo-
ván filmovou kame-
rou na své cestě mezi 
vězeními a krátkými 
pobyty na svobodě. Kamera ho v roce 2008 opouští v jeho 
sedmatřiceti letech, tedy přesně o dvacet let později, jako 
nemocného člověka, muže stále se pohybujícího na hraně 
zákona, který napsal a publikoval dvě knihy. Čas proměny z 
mladíka v muže zaznamenávala režisérka Helena Třeštíko-
vá na pozadí významných politických změn střední Evropy. 
Reného příběh začíná ve vězení pod socialistickými plaká-
ty, pokračuje během sametové revoluce a dostává zdánli-
vou pointu amnestií tehdejšího prezidenta Václava Havla. 

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

Výstavy

Evropský týden mobility a německý Der Film 3 
Stejně jako loni se i letos v Uherském Hradišti uskuteční osvětová a informační kampaň za udržitelnější dopravu  
s názvem Evropský týden mobility. Svým dílem do pestrého programu přispějí i Městská kina. Po celou dobu konání, tedy od 
16. do 22. září, je ve Hvězdě k vidění doprovodná výstava Člověk a doprava. Do stejného data vystavujeme i tvorbu známého 
fotografa Karla Cudlína. Jeho kolekce fotografií Zpráva o Lodži vznikla při jedné z jeho mnoha výprav po střední a východní 
Evropě. Sám fotograf také Hvězdu v úterý 16. 9. navštíví, aby zde uvedl dokument z Lodži Ghetto jménem Baluty. O den 
později bude v rámci zmiňované akce uveden i nový dokument Heleny Třeštíkové René, v pondělí 22. 9. pak kina přispějí 
dětem určeným programem Proměny filmových hvězd v Nádražní ulici a přilehlém parku. Upozornit bychom už měli také 
na připravovanou přehlídku německy mluvených filmů Der Film 3. Třetí ročník přehlídky proběhne v říjnu v Praze, Brně, 
Olomouci a Uherském Hradišti. Díky tomu budete mít ve dnech 6. – 8. října i vy jedinečnou příležitost zhlédnout řadu 
zajímavých německy mluvených snímků, které byste v běžné distribuci jen těžko hledali. 

„Zpráva o Lodži“ 
ve snímcích Karla 
Cudlína
3. 9. - 22. 9. kino Hvězda
Výstava fotografií jednoho z nejvýznamějších sou-
časných českých fotografů zachycuje specifickou 
atmosféru lodžské čtvrti Baluty. Hned po prvním 
natáčení v Lodži se režisér Pavel Štingl a kameraman 
Míra Janek shodli, že v jejich týmu chybí fotograf, kte-
rý by v kulisách podivného světa Balut objevil svůj 
vlastní pohled. Neuvěřitelným paradoxem je skuteč-
nost, že ve chvíli, kdy jsme se o tom bavili – na Veliko-
noce roku 2007, procházel ulicemi bývalého ghetta 
Karel Cudlín se svou Leikou.
Autor fotografií Karel Cudlín přijede ke své výstavě a filmu  
Ghetto jménem Baluty v úterý 16.9. v rámci Týdne mobility.

Člověk a doprava
16. 9. - 22. 9. kino Hvězda
Doprovodná výstava k Týdnu mobility.

Filmové premiéry
1.10. – 5.10. Vall-I  

USA 2008 / Režie: Andrew Stanton 
2.10. – 5.10. Funny Games USA  

USA, VB, SRN ad. 2007 / Režie: Michael Haneke
2.10. – 8.10. Rudý Baron         

SRN, VB 2008 / Režie:  Nikolai Mullerschon
9.10. – 12.10. Cesta do středu země                        

USA 2008 / Režie: Eric Brevig
9.10. – 15.10. Máj                                     

ČR 2008 / Režie: F.A. Brabec
10.10. –11.10. Konečně spolu                                  

USA 2007 / Režie: Helen Hunt

ARTkino                                                                          
st 1.10. 20.00 Indické nokturno                                                       

Francie 1989/ Režie: Alain Corneau      
po. 6.10. 17.30 Kirschbluten - Hanami       Přehlídka DER FILM 3 

SRN, Francie 2008 / Režie: Doris Dörrie       
po. 6.10. 20.00 Odplata               Přehlídka DER FILM 3 

Rakousko 2008 / Režie: Gotz Spielmann 
út. 7.10. 17.30 Fotbal: přísně tajné             Přehlídka DER FILM 3 

SRN, Írán / Režie:  Ayat Najafi, David Assmann
út. 7.10. 20.00 Ďáblova dílna + host Adolf Burger        DER FILM 3 

SRN, Rak. 2007 / Režie: Stefan Ruzowitzky
st. 8.10. 17.30 Full Metal Village                    Přehlídka DER FILM 3 

SRN 2008 / Režie: Sung Hyung Cho
st. 8.10. 20.00 Sedmé nebe                          Přehlídka DER FILM 3 

SRN 2008 / Režie: Andreas Dresen
          

Zlatý fond
čt 2.10. 16.00 Plechový bubínek 

NSR, Francie 1979 / Režie: Volker Schlöndorff    
čt. 9.10. 16.00 Mág    

ČSSR 1987 / Režie: František Vláčil          

Bijásek
st. 1.10., ne. 5.10. 15.30 Vall-I  

USA 2008 / Režie: Andrew Stanton  
st.  8.10. 15.30 Broučkova rodina I. 

ČR 2000 / Režie: Vlasta Pospíšilová   
ne.  12.10. 15.30 Cesta do středu země  

USA 2008 / Režie: Eric Brevig

Více informací o programu 
naleznete na www.mkuh.cz

V první polovině  
října nabídneme 

Štinglovi se výtečně daří navodit 
onu atmosféru beznaděje především 
v současné linii. Stačí mu věci ukázat, 
dodat výtečnou hudbu a nechat 
obyvatele promlouvat o těch nejoby-
čejnějších věcech, co je pálí či naopak 
oblažuje. Za těmi replikami je totiž 
ona beznaděj a rezignace doslova 
hmatatelná. V kontrastu pak stojí 
naneštěstí velmi stereotypně pojatá 
historická linie, v níž tradiční „mluví-
cí hlavy“ vyprávějí své pohnuté osu-
dy, které Štingl doprovází výtečnými 
dobovými fotografiemi.
Stanislav Šulc - filmweb.o2active.cz

Prémie ART:  
Starý dům uprostřed  
Madridu
pondělí 29. 9. 
17.30 hod.
Cría cuervos / Španělsko 
1976 / 107 min. / titulky / 
na průkazku zdarma
Režie: CARLOS SAURA / Hrají: 
Geraldine Chaplin, Ana Tor-
rent, Héctor Alterio ad.
Snímek nejznámějšího 
španělského režiséra ( 
vedle Luise Buňuela ) 
znamenal v jeho tvor-
bě zlom, jako autorské 
a „civilnější“ dílo a záro-
veň jako jeho první 
dílo, s nímž pronikl na 
zahraniční trhy. Zahá-
jil jím jakýsi tematický 
cyklus věnovaný stu-
diím ženských postav. 
Důležitým tématem 
díla je i zobrazení dět-
ského světa. trakto-
vaného jako údobí nejistot, strachu a neustálých střetů s 
nepochopitelným světem dospělých. Naplno se tu také 
uplatňuje Saurova metoda prolínání různých časových 
rovin, představ, vzpomínek a reality. V dvojroli matky a tři-
cetileté dcery vystupuje Geraldina Chaplinová, devítiletou 
dceru představuje vynikající Ana Torrentová. Původní název 
Cría cuervos odkazuje ke kastilskému přísloví Chovej vrány, 
vyklovou ti oči. - Dospělá Anna vzpomíná na své chmurné 
dětství. Trávila je ve starém domě uprostřed města se dvě-
ma sestrami, tetou Paulinou, přímočarou služebnou Rózou 
a babičkou. Devítiletá dívenka _ se upnula na matku, která 
již před několika lety ze mřela. Netajila se svým negativním 
vztahem k otci, který je také mrtev. Anna se domnívá, že 
smrt otce zavinila sama: má totiž krabičku, v níž je podle 
jejího názoru jed. Je přesvědčena, že vládne nad životem 
a smrtí druhých lidí. - Útržky vzpomínek se prolínají s drob-
nými událostmi všedního života. Dívka je svědkem nevěry 
otce a mnohem později i tety Pauliny. Nabízí smrt nemoc-
né babičce, vyvolává si v představách milovanou maminku. 

- Končí prázdniny, děvčátka se dostávají mimo zdi domu, 
odcházejí s taškami na zádech do školy… Ocenění: MFF v Can-
nes 1976 získal snímek Stříbrnou palmu.

Faunův labyrint 
úterý 30. 9. 
17.30 hod.
El Laberinto del fauno / 
Mexiko, USA, Španělsko 
2006 / 112 min. / od 15 let 
/ titulky / 40, 60 Kč
Režie: GUILLERMO DEL TORO 
/ Scénář: Guillermo del Toro 
/ Kamera: Guillermo Navar-
ro / Hudba: Javier Navar-
rete / Hrají: Ivana Baquero, 
Doug Jones, Sergi López, 
Ariadna Gil, Maribel Verdú, 
Álex Angulo ad.
Mezi hrůzami války a 
tajemstvím pohádky. 
Píše se rok 1944 a dva-
náctiletá Ofélie jede se 
svou těhotnou mat-
kou za otčímem, frankistickým důstojníkem, který kdesi v 
horách na severu Španělska potlačuje zbytky republikán-
ského povstání. Život ve vojenské posádce ale nenabízí 
Ofélii pouze realitu poznamenanou boji s povstalci, vše-
obecným nedostatkem jídla a velmi chladným vztahem s 
otčímem. Jednou v noci potká dívka v nedalekém staro-
dávném labyrintu starého Fauna. Ten v Ofélii pozná ztra-
cenou princeznu kdysi mocné pohádkové říše, které hrozí 
definitivní zánik. Aby dívka bájnou říši zachránila a znovu 
se setkala se svým královským otcem, musí nejdřív splnit 
několik nelehkých úkolů. Fascinující podívaná a silný pří-
běh o tom, že ve světě dětské fantazie se za život, čest a 
odvahu platí stejná cena jako ve světě dospělých. Ocenění: 3 
Oscary za výpravu, kameru a masky, dalších 52 ocenění a 51 nominací.

Sirotčinec
úterý 30. 9.  
20.00 hod.
El Orfanato  /Mexiko, Špa-
nělsko 2007 / 105 min. / 
od 12 let / titulky / ŠÚ / 
50, 70 Kč
Režie: JUAN ANTONIO 
BAYONA / Scénář: Sergio 
G. Sánchez / Kamera: Óscar 
Faura / Hudba: Fernando 
Velázquez / Hrají: Belén 
Rueda, Fernando Cayo, 
Roger Príncep, Geraldine 
Chapline, Mabel Rivera ad.
Nechtěj vidět, abys 
uvěřil, věř, abys uviděl. 
Laura koupila sirotčinec, ve kterém strávila své dětství, a 
spolu se svým manželem ho chtějí opravit a znovu otevřít 
pro nemocné a invalidní děti. Toto nové prostředí však 
probouzí u jejich syna zvláštní představivost. Ale je to jen 
představivost? Oblíbené hry s neviditelnými kamarády 
začnou rodiče znepokojovat. A když při jedné z her syn 
záhadně zmizí, Laura neváhá požádat o pomoc parapsy-
chologa. Záhadu, kterou je dům obklopen, musí za kaž-
dou cenu odhalit. Z produkce Guillerma del Tora (Faunův 
labyrint, Hellboy, Blade 2). 

René se ale brzy vrací zpět do kriminálů, aby tak vstoupil 
do Evropské unie opět jako vězeň. V průběhu let stráve-
ných za mřížemi, zejména za krádeže, se nechal potetovat 
na celém těle, utekl z vězení a zase byl chycen, vydal dva 
romány, vykradl byt samotné režisérce, prožil dva milostné 
příběhy, onemocněl roztroušenou sklerózou a psychologo-
vé u něj zjistili nadprůměrnou inteligenci. Krk hlavního pro-
tagonisty tohoto časosběrného dokumentu „zdobí“ anglic-
ky nepřesně vytetovaný nápis „Fuck of people“. 

Po svatbě 
úterý 23. 9.  
20.00 hod.
Efter brylluppet / Dánsko, 
Švédsko 2006 / 120 min. / 
od 12 let / titulky / 50, 70 Kč  
Režie: SUSANNE BIER / Hra-
jí: Mads Mikkelsen, Rolf 
Lassgård, Sidse Babett 
Knudsen, Stine Fischer 
Christensen, Christian Taf-
drup, Ida Dwinger ad.
Dánské drama režisér-
ky S. Bierové. Hrdinou 
filmu je charismatický 
a talentovaný dánský 
herec Mads Mikkelsen 
(Casino Royal) pracují-
cí i indickém sirotčinci, 
který zoufale potřebu-
je finanční prostředky. 
Ty se nabízejí z rodné-
ho Dánska, země, kterou nechal daleko za sebou. Životní 
situace, které ho tam čekají, změní obchodní cestu v dra-
matickou, bolestnou zkoušku pro všechny zúčastněné. 
Film dánské režisérky Susanne Bier (Bratři) byl nominován 
na Oscara za nejlepší cizojazyčný film a patří k tomu nejlep-
šímu, co nám současná skandinávská kinematografie může 
nabídnout.

Tobruk  
středa 24. 9.  
20.00 hod.
ČR 2008 / 100 min. / od 15 
let / ŠÚ / 60, 80 Kč
Režie: VÁCLAV MARHOUL 
/ Hrají: Jan Meduna, Petr 
Vaněk, Robert Nebřenský, 
Kryštof Rímský, Martin 
Nahálka, Michal Novotný, 
Radim Fiala, Matěj Hádek, 
Andrej Polák, Petr Stach ad.
Příběh českosloven-
ských vojáků, kteří 
bojovali za druhé svě-
tové války v severoaf-
rickém Tobruku.
Na základě skutečných 
událostí. Druhá světo-
vá válka, podzim roku 1941. Do Němci a Italy obleženého 
města Tobruku v severoafrické Libyi jsou odveleni vojáci 11. 
východního československého praporu. Mezi nimi je i mla-
dý voják Jiří Pospíchal. Jeho naivní a idealistické předsta-
vy o hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány s nesne-
sitelným peklem africké pouště, dennodenním ohrožením 
života a všudypřítomnou smrtí. To vše si u něj vybírá svojí 
krutou daň, kterou umí vyměřit jen válka. Válečné drama 
Tobruk je druhým celovečerním filmem režiséra a produ-
centa Václava Marhoula. Ten jej s cílem zvýšení autentici-
ty příběhu záměrně obsadil méně známými herci. Snímek 
se natáčel přímo v africké poušti. Samotné více než dvou-
měsíční realizaci v Tunisku navíc předcházel náročný osmi-
denní výcvik herců ve vojenském prostoru ve Vyškově, díky 
němuž získali chybějící vojenskou průpravu. Za kamerou 
filmu stál jeden z nejlepších českých kameramanů Vladimír 
Smutný. Hudbu složili americký skladatel Richard Horowitz 
a iránská skladatelka a vokalistka Sussan Deyhim, kteří mají 
na kontě Zlatý Globus a nominaci na Oscara.

Nechybí rozpálený pouštní písek, 
spousta napětí a akčních scén, 
odvaha, odhalení zrádce, oddanost, 
nechuť bojovat, ale i odhodlání. A to 
bez jakékoli příchuti přeplácaného 
patriotismu, jak jsme zvyklí v někte-
rých amerických válečných filmech 
posledních let. 
Sud - www.csfd.cz

Susanne Bierová je už doma dlhodo-
bo uznávanou a osvedčenou režisé-
rkou, no ja ju spoznávam až v ostat-
ných mesiacoch. Podobne ako pri jej 
americkej premiére - Spálené spomi-
enky, aj v tomto prípade sa jedná o 
veľmi komplexný film. Citová zložka 
a emócie fungujú neskutočne reálne, 
príbehové plynutie dáva zase za 
pravdu tvrdeniu, že je to všetko kus 
poctivej a zaujímavej filmárčiny.
Tomco - www.csfd.cz

Asterix a Vikingové
středa 17. 9. 15.30 hod.(*)
Dánsko, Francie 2006 / 78 min. / přístupný / dabing / 30, 40 Kč
Režie: STEFAN FJELDMARK / V českém znění - Pavel Trávníček, 
Ota Jirák, Lucie Vondráčková, Filip Švarc ad.
Další dobrodružství galských hrdinů. V naší oblíbené 
vesnici v Galii nastala velká událost: právě přijel Zni-
čehonix, šéfův synovec! A Asterixovi a Obelixovi je 
přidělen nemožný úkol – učinit z něj pravého muže.

Asterix  
a Olympijské hry
neděle 21. 9. 15.30 hod.
Francie 2007 / 120 min. / přístupný / dabing / 30, 40 Kč
Režie: FRÉDÉRIC FORESTIER / Hrají: Clovis Cornillac, Gérard 
Depardieu, Alain Delon, Claudia Cardinale ad.

Tentokrát vás čeká 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 Obeli-
xem a za pomoci jejich čarovného elixíru se vydá do 
Řecka s cílem vyhrát nejen Olympijské hry, ale i srdce 
princezny Iriny.

Proměny  
filmových hvězd
pondělí 22. 9. 14.30 hod. Nádražní ulice 
a park u Obchodní akademie
Tvorba vtipných fotografických koláží na základě 
vystavených plakátů a fotosek (i k volnému odběru).

Indiana Jones  
a Království křišťá-
lové lebky
středa 24. 9. 15.30 hod.
USA 2008 / 123 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 30, 40 Kč
Režie: STEVEN SPIELBERG / Hrají: Harrison Ford, Cate Blanchett, 
Shia LaBeouf, Karen Allen, Ray Winstone, John Hurt ad.

MISIE - fotografie 
Aleny Dvořákové  
a Viktora Fischera
24. 9. - 8. 10. kino Hvězda
Oblastní charita Uherské Hradiště, Fotomosty a 
Městská kina Uh. Hradiště zvou na výstavu fotografií 
Aleny Dvořákové a Viktora Fischera s názvem MISIE. 
Dlouhodobý projekt MISIE svými nadčasovými čer-
nobílými snímky seznamuje s každodenním životem 
a s problémy prostých lidí v několika oblastech čtyř 
světadílů - Asie, Evropy, Afriky a Jižní Ameriky. Autoři 
hledají a nachází cesty pro humanitární pomoc chu-
dým a nemocným a svými fotografiemi chtějí přispět 
ke konkretizaci představ o životě v rozdílných kultu-
rách. Účast na vernisáži, která proběhne 24. 9. 2008 v 18 hodin, 
přislíbili sami autoři. Akce je pořádána v rámci celosvětového 
dne Charity. 
www.afisphoto.com
www.charita.cz

Univerzitní profesor a muž, který objevil legendární 
Archu úmluvy, zachránil posvátné Sankarové kameny 
a nalezl Svatý grál. V novém dobrodružství bude pát-
rat po další slavné relikvii - záhadné Křišťálové lebce. 

Bramborové 
piškvorky
neděle 28. 9. 14.30 hod.
Výroba bramborových razítek a následná hra piškvo-
rek s jejich využitím.

Bob a Bobek
neděle 28. 9. 15.30 hod.
ČR 1978 / 65 min. / animovaný / 25, 35 Kč 
Režie: VÁCLAV BEDŘICH / Hlas: Josef Dvořák. 

Klobouk kouzelníka Pokustona není obyčejný klo-
bouk. Bydlí v něm totiž dva králíci – Bob a Bobek. Bob 
je sice velmi chytrý a přičinlivý, ale zdaleka není tak 
šikovný a nápaditý jako menší Bobek. Oba se každé 
ráno vydávají z kouzelníkova klobouku prožít komic-
ká dobrodružství a veselé příhody. K vidění budou 
díly: Jak začali létat, V supermarketu, Hvězdy reklamy, Letec-
ký den, Den dobrých skutků, Růžena, Cesta na jih, Zahradníci v 
Africe, Putování s velbloudem, Jezero krokodýlů, Napříč Afrikou 
a Rozloučení s Afrikou.

René je určitě působivý film, z 
kterého čiší nezměrná trpělivost 
Třeštíkové k natáčení časosběrných 
dokumentů. V tomto případě sledo-
vala notorického recidivistu Reného 
20 let a osobně se nemálo namočila 
do jeho osudu, ať už tím, že jí René 
s kumpány vykradl byt či, že se jí 
podařilo zasadit se o vydání dvou 
Reného knih.. 
J. Connor - www.csfd.cz

Každý pro sebe a bůh 
proti všem
středa 17. 9. 
16.00 hod. 
Jeder für sich und Gott 
gegen alle / Západní 
Německo 1974 / 110 min. / 
titulky / na průkazku zdar-
ma, 50 Kč 
Režie: WERNER HERZOG 
/ Scénář: Werner Herzog, 
Jakob Wassermann / Kame-
ra: Jörg Schmidt-Reitwein 
/ Hudba: Bruno S. / Hrají: 
Bruno S., Walter Ladengast, 
Brigitte Mira, Herbert Ach-
ternbusch, Reinhard Hauff, 
Enno Patalas ad.
Osudy nalezence Kaš-
para Hausera ve filmo-
vém zpracování Wer-
nera Herzoga. Každý 
sám pro sebe a Bůh 
proti všem je po snímku Aguirre hněv boží dalším filmem 
Wernera Herzoga zakoupeným NFA do české distribu-
ce. Sledujeme v něm skutečné osudy mladého Kašpara 
Hausera, který se v zuboženém stavu objevil v roce 1828 
na norimberském náměstí. Po mnohaletém odloučení od 
lidí, neschopný komunikace ani samostatného pohybu, se 
stává předmětem zkoumání a výchovy společnosti, která 
se ho snaží přizpůsobit svým normám. Tvůrce se drží zná-
mých, mnohokrát zpracovaných faktů o tajemném Kaš-
parovi, který až do svých šestnácti let vyrůstal v temném 
sklepení bez dotyku s vnějším světem. Podmanivým způ-
sobem popisuje jeho první okamžiky mezi lidmi, sžívání s 
neznámým prostředím, ukazuje „jak asi člověk poprvé vní-
má věci“. Hlavní roli režisér svěřil neherci Brunovi S., který si 
prošel podobnou zkušeností jako postava filmu. Atmosfé-
ru snímku dotváří snové, surreálné sekvence Kašparových 
představ a vizí spolu s podmanivým hudebním doprovo-
dem. „Kdybych měl jmenovat deset nejdůležitějších filmů 
mého života, tak by mezi nimi byl i tento,“ prohlásil o tomto 
filmu režisér Ingmar Bergman. Ocenění: MFF Cannes 1975- Velká 
cena poroty, Cena FIPRESCI a ekumenická cena, Německá filmová cena 
1975.

Mé druhé setkání s Herzogem opět 
na výbornou - příběh Kaspara Hau-
sera připomíná v mnohém Sloního 
Muže, v obou případech jde o vzdání 
holdu čistotě v nitru člověka. Bruno 
S. (herec který hraje hl. postavu), člo-
věk s velice zajímavým a pohnutým 
osudem, nemohl být vybrán lépe - je 
opravdu hlavní devízou snímku.
Rawen - www.tiscali.cz

Prémie ZF:  Frajer 
Luke 
čtvrtek 25. 9. 
16.00 hod. 
Cool Hand Luke / USA 1974 
/ 126 min. / titulky / na prů-
kazku zdarma
Režie: STUART ROSENBERG / 
Scénář: Donn Pearce, Frank 
Pierson / Kamera: Conrad L. 
Hall / Hudba: Lalo Schifrin  
/ Hrají: Paul Newman, Geor-
ge Kennedy, J.D. Cannon, 
Lou Antonio, Robert Drivas, 
Strother Martin, Jo Van 
Fleet, Morgan Woodward, 
Luke Askew, Robert Donner, 
Dennis Hopper ad.
Hlavním hrdinou 
slavného příběhu je 
Luke Jackson, jeden 
z nových vězňů, kte-
rý spolu s ostatními 
vyslechne kapitánovo kázání o tom, co všechno nesmí a 
smí a další den ráno už se spolu s ostatními vězni pouští 
do práce. Pod dozorem bezohledných dozorců kopou v 
nesnesitelném horku příkop podél nekonečně dlouhé sil-
nice. Večer se vrací do tábora zcela vyčerpaní. Když si někdo 
postěžuje, ocitne se na samotce. Dny plynou jednotvárně 
jeden za druhým, jen velmi zřídka narušeny nějakým roz-
ptýlením, jako byl třeba pěstní zápas Luka s vězněm přezdí-
vaným Tahoun. Z vězňů, kteří přišli společně s Lukem se stá-
vá sehraná parta a Luke jejich vůdcem. Obdiv spoluvězňů si 
získává nejen svým postojem k životu, ale také třeba vítěz-
stvím v sázce o snědení padesáti vajec. Vše se změní v oka-
mžiku, kdy se Luke dozví, že jeho matka zemřela. Zatímco 
vězňové se zachovají ohleduplně, dozorci ho bezohledně 
zavřou na samotku, aby se náhodou nepokusil uprchnout 
na pohřeb. A to je začátkem konce...

Brilantní snímek o nezlomnosti lid-
ského ducha. Společně s Vykoupením 
z věznice Shawshank se jedná určitě 
o samotnou špičku mezi dramaty z 
vězeňského prostředí. Paul Newman 
předvádí úžasný výkon, ale také 
další známí herci jsou skvělí, stejně 
jako scénář, režie, střih, kamera a 
vůbec všechno, na co si vzpomenete. 
Řadím jej do „povinné četby“.
Radyo - 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. 

Je malá a od krutého okolí ráda utíká 
do světa snů. Po smrti obou rodičů se 
právě tam cítí osmiletá Ana nejlépe. 
Cenzurou opět popichovaný Carlos 
Saura natočil osobité drama, pro-
tkané symbolikou i společenskou 
kritikou, snad nejpesimističtější z 
jeho bohaté filmografie. Strnulost 
španělské společnosti podtrhuje 
i soustředěný výkon jeho dvorní 
herečky Geraldine Chaplin a talento-
vané Any Torrent. Body navíc – sklad-
ba Por Que Te Vas.
Castor - 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.

Připravujeme: 23.10. Hovory G: Marián Labuda.

Po dlouho dlouhé době se objevil 
horor, kde netečou potoky krve, 
nepadají hlavy po stovkách, ale 
přitom svojí tajemnou atmosférou 
rozehranou na minimálním prosto-
ru dokáže uržet napětí a několikrát 
diváka pořádně polekat.
Galadriel - www.tiscali.cz

Werner Herzog
(* 5. 9. 1942)
Vyrůstal v chudém pro-
středí, které jej donuti-
lo si na sebe naučit 
vydělat. Omezené pro-
středky, šetrnost a síla 
vůle na cestě za vlast-
ní vizí se staly pro jeho 
pozdější tvorbu klíčové. 
Školu nebral nikdy váž-
ně, studií historie a lite-
ratury brzy zanechal a 
rozhodl se stát se filma-
řem samoukem. Začal si na své filmy vydělávat v ocelárně, 
kde pracoval od večera do rána a spánek doháněl ve škole. 
Svůj první krátký film Herakles (1962) produkoval sám ještě 
jako student Mnichovské univerzity. V roce 1965 obdržel 
Herzog stipendium do Pittsburgu a z USA se vrací až po 
dvou letech. S krátkým filmem Poslední slova (1967) vyhrává 
oberhausenský festival a poté natáčí svůj první celovečerní 
film Signál k životu (1968) o vojácích odříznutých během války 
na ostrově. Následují další krátké filmy a druhý celovečerní 
film I trpaslíci začínali jako malí (1970) obsazený jenom trpaslí-
ky a rok na to celovečerní experimentální Fata Morgana (1971). 
Rok 1972 se pro Herzogovu tvorbu stává přelomovým, pro-
tože je uveden film o zešílevším conquistadorovi uprostřed 
amazonské džungle Aguirre, hněv boží, který jednak Herzoga 
poprvé spojí s Klausem Kinskim, jednak jej zavede do pro-
storu exotické džungle, do níž se ještě několikrát vrátí. Po 
tříleté pauze po Aguirrem se Herzog vrací s příběhem Kaž-
dý pro sebe a bůh proti všem (1975) o slavném nalezenci Kaspa-
ru Hauserovi, který byl skoro dvacet let držen mimo okolní 
svět ve vězení. Poprvé se objevuje Herzogův objev, tajem-
ný a přesvědčivý schizofrenik Bruno S. V podobném duchu 
romantismu se nese i film Srdce ze skla (1976), postavený na 
německé legendě a umocněný zhypnotizovanými her-
ci. Toto období patří vůbec k Herzogovým neplodnějším. 
Natočil tři kratší dokumentární filmy, ale klíčová je zejmé-
na trojice celovečerních filmů Stroszek (1977), Woyzeck (1978) a 
Upír Nosferatu (Nosferatu, 1979). Po vrcholných 70. letech násle-
dují méně hektická 80. léta. Herzoga sláva jako tvůrce hra-
ných filmů začíná pomalu během této dekády pohasínat a 
režisér se pomalu přemísťuje na pole dokumentu, ke kte-
rému vždy tíhnul. Rok 1982 je v Herzogově tvorbě přelo-
movým a lze ho chápat jako jakési dovršení hraných filmů 
ze 70. let. Podruhé totiž v amazonské džungli vzniká film 
Fitzcarraldo s Kinskim v hlavní roli pološíleného nadšence 
opery, který ji chce přinést i tamním indiánům. Další hra-
ný film Kde sní zelení mravenci (1984) pojednává o konfliktu 
australských Aboridžinců s důlní společností. V roce 1988 
přichází s posledním hraným filmem s Kinskim v hlavní roli. 
Zelená kobra vypráví o brazilském obchodníku s otroky, který 
se stane vládcem jednoho kmene v západní Africe. V násle-
dujících dvou dekádách se věnuje opět zejména dokumen-
tům (např. Lekce temnoty (1992), Grizzly Man (2005), v posledních 
letech se však obrací i hranému filmu Nezdolný (2001), The Whi-
te Blue Yonder (2005) a Úsvit vysvobození (2006)).

Rudolf Schimera - www.fantomfilm.cz (kráceno)

Paul Newman
(* 26. 1. 1925)
Od dětství vynikal v 
mnoha sportech. Po 
střední škole nastou-
pil vojenskou služ-
bu s nadějí, že se sta-
ne válečným pilotem. 
Při vstupní prohlíd-
ce odhalili lékaři jeho 
barvoslepost, takže se 
musel s létáním roz-
loučit. Po smrti svého 
otce se Paul pokoušel 
převzít vedení v jeho 
obchodě. Následoval rychlý krach a podnikání skončilo. 
Zároveň studoval herectví na Yale, později přesídlil do New 
Yorku, kde začal zářit na Brodwayi a a začal se objevovat i 
ve filmu. Upozornil na sebe hned svým druhým snímkem 
Někdo tam nahoře mě má rád, kde hrál boxera Rockyho Grazia-
na a následně rolí obávaného namyšleného žháře Bena Qu-
icka v dramatu Dlouhé horké léto, při jehož natáčení se sezná-
mil s Joann Woodwardovou, která se stala v roce 1958 jeho 
druhou ženou. V adaptaci hry Tennesseeho Williamse Kočka 
na rozpálené plechové střeše (nominace na Oscara 1959) si Paul 
Newman zahrál manžela Elizabeth Taylorové, alkoholika 
Britta Pollitta. Jaké byly jeho další role? Kulečníkový virtuos 
Eddie Felson poznávající svět hazardu v dramatu Biliárový 
král (nominace na Oscara 1962). Problematický mladík Hud 
Bannon ve filmu Hud (nominace na Oscara 1964). Tvrdo-
hlavý stále se usmívající trestanec Lucas Jackson v drama-
tu Frajer Luke (nominace na Oscara 1968). Legendární lupič 
Butch Cassidy v odlehčeném příběhu Butch Cassidy a Sundan-
ce Kid. Zkušený podvodník Henry Gondorff ve filmu Podraz. 
Architekt Doug Roberts zachraňující lidi z hořící mrakodra-
pu v katastrofickém filmu Skleněné peklo. Michael Gallagher, 
který je zničeho nic obviněn ze zločinu v dramatu Bez zlé-
ho úmyslu (nominace na Oscara 1982). Newman si za čtvrt 
století opět zahrál Eddieho Felsona, již zkušeného kuleční-
kového mazáka, který se snaží přenést své zkušenosti na 
mladého, nadějného hazardního hráče, ve filmu Martina 
Scorseseho Barva peněz (Oscar 1987). Paul Newman se pro-
sadil i jako uznávaný režisér, často do svých filmu obsazo-
val svou životní lásku Joann, takovýmto nejpovedenějším 
filmem je Rachel, Rachel. Veškeré své příjmy z filmového 
řemesla věnuje Paul Newman na dobročinné účely, usi-
lovně se zasazuje o zastavení masivní výroby zbraní. Svůj 
podnikatelský neúspěch z mládí si vynahradil prosperující 
gastronomickou firmou. Newmanovou velkou zálibou jsou 
automobilové závody, v kterýžto je rovněž velmi úspěšný, v 
roce 1979 dokonce obsadil 2. místo ve slavném závodu Le 
Mans. Newman proslul hlavně jako představitel westernů a 
dobrodružných snímků, přesto je jeden z nejuznávanějších 
charakterních herců. Devět oscarových nominací (téměř v 
každém z těchto filmů hrál člověka, jenž silně holduje alko-
holu.) mluví samo za sebe. Byl přirovnáván k Marlonu Bran-
dovi, ale lišil tím, že jeho postavy byly sympatické a poměr-
ně klidné.

Travis „Taxikář“ Bickle – www.csfd.cz

Der Film 3 i v Hradišti 
6. – 8. října 2008
(zahřívací film 2. 10. - Plechový bubínek, 
dočesná  30. 10. – 2. 11. - Absurdistán)
V roce 2008 se do už třetího ročníku přehlídky filmů 
německy mluvících zemí zapojí v plné míře i Uherské 
Hradiště. Sledujte speciální letáky, plakáty a webové 
stránky naše i celého festivalu: 
www.mkuh.cz
www.derfilm.cz

Myslím, že už jsem viděl celkem dost 
filmů, Faunův labyrint mě však doká-
zal nadchnout snad v každé minutě. 
Už dlouho mě nic natolik nepřekva-
pilo a nejde jenom o nadšení z čehosi 
vymykajícího se z běžné hollywood-
ské šedi. Labyrint není jenom jiný, on 
je i skvělý. Nenapadá mě jediný film, 
ke kterému bych jej přirovnal..
Matty - www.tiscali.cz
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