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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

Vzpomenete si
na to ještě?
Vstupné do českých kin od roku 1989
vzrostlo zhruba čtrnáctinásobně, naopak návštěvnost kinosálů se snížila na
čtvrtinu. Lidé totiž chodí do biografů méně často než před rokem 1989.
Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad a Unie filmových
distributorů. Podle odborníků cena
vstupného do kin v Česku zřejmě
poroste i nadále, protože ve srovnání
s Evropu je stále nižší.
V roce 1989 činilo průměrné vstupné do kina zhruba sedm korun a v
následujících letech prudce rostlo. K
hranici 20 korun se přiblížilo v roce
1993 a v roce 1999, kdy bylo v Česku
otevřeno první multikino, již průměrné vstupné stálo bezmála 60 korun.
Cena vstupného i poté výrazně rostla
a meziročně se zvyšovala o přibližně
deset korun. V roce 2002 lidé za lístek do kina zaplatili v průměru 88,5
korun. V následujících letech již růst
vstupného zpomalil. Na konci loňského roku stála návštěva kina v průměru
necelých 94 korun a letos v pololetí
97 korun.
V roce 1989 průměrný Čech zašel do
kina pětkrát za rok a nyní jen zhruba
jednou, což podle odborníků souvisí
s tím, že lidé si mohou díky moderní technice přehrávat filmy v klidu
domova a volný čas věnují i jiným
druhům zábavy, jako je například
internet či sport.

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)
zdroj: iHned.cz, 18. 9. 2008

Letní kino

filmový doprovod i oživení
Hradišťského kulturního
léta

1. st 15.30 Vall-I – USA 2008 / 103 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč
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
2. čt 16.00 Plechový bubínek – Německo, Francie, Polsko, Jugoslávie 1979 / 142 min. / na průkazku zdarma, 50 Kč
18.30 Vall-I – USA 2008 / 103 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
20.15 Rudý Baron – Německo, Velká Británie 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
3. pá 16.00 Vall-I – USA 2008 / 103 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
18.00 Funny Games USA – Francie, USA, Rakousko 2007 / 111 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
20.00 Rudý Baron – Německo, Velká Británie 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
4. so 16.00 Vall-I – USA 2008 / 103 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
18.00 Rudý Baron – Německo, Velká Británie 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.15 Funny Games USA – Francie, USA, Rakousko 2007 / 111 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
5. ne 14.30 Tkaní větviček – Oplétání větviček barevnou vlnou a přízí
15.30 Vall-I – USA 2008 / 103 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč
17.30 Funny Games USA –Francie, USA, Rakousko 2007 / 111 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
20.00 Rudý Baron – Německo, Velká Británie 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
6. po 17.30 Hanami – Francie, Německo 2008 / 127 min. / titulky / 50, 60 Kč
20.00 Odplata – Rakousko 2008 / 121 min. / titulky / 50, 60 Kč
20.00 Rudý Baron – Německo, Velká Británie 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč / Hvězdička
7. út 17.30 Fotbal: Přísně tajné – SRN 2008 / 85 min. / 50, 60 Kč / Hvězdička
17.30 Rudý Baron – Německo, Velká Británie 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Ďáblova dílna – Německo 2007 / 98 min. / od 12 let / titulky / 50, 60 Kč
8. st 15.30 Broučci (S broučkem je zle) – ČR 2000 / 64 min. / loutkový / 25, 35 Kč
17.30 Full Metal Village – SRN 2006 / 90 min. / titulky / 50, 60 Kč
20.00 Sedmé nebe – SRN 2008 / 100 min. / titulky / 50, 60 Kč
20.00 Rudý Baron – Německo, Velká Británie 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč / Hvězdička
9. čt 15.30 Vernisáž výstavy Neziskové organizace našeho města – (9.-31.10.)
16.00 Mág + KF: F.Vláčil, K.H.Mácha – ČR 1987 / 87 + 20 min. / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
18.00 Cesta do středu Země – USA 2008 / 95 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
20.00 Máj – ČR 2008 / 80 min. / od 12 let / 85 Kč
10. pá 17.00 Cesta do středu Země – USA 2008 / 95 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
18.45 Máj – ČR 2008 / 80 min. / od 12 let / 85 Kč
20.15 Konečně spolu – USA 2007 / 96 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
11. so 16.00 Cesta do středu Země – USA 2008 / 95 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
17.45 Konečně spolu – USA 2007 / 96 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
19.30 Máj – ČR 2008 / 80 min. / od 12 let / 85 Kč
21.00 Máj – ČR 2008 / 80 min. / od 12 let / 85 Kč
12. ne 14.30 Malý létající drak – Jednoduchá výroba draka z papíru a špejlí
15.30 Cesta do středu Země – USA 2008 / 95 min. / od 12 let / titulky / 70, 80 Kč
17.30 Máj – ČR 2008 / 80 min. / od 12 let / 85 Kč
19.00 Bathory – ČR, SR, Maďarsko 2008 / 140 min. / od 12 let / ŠÚ / 85 Kč
13. po 17.30 Máj – ČR 2008 / 80 min. / od 12 let / 85 Kč
19.00 Bathory – ČR, SR, Maďarsko 2008 / 140 min. / od 12 let / ŠÚ / 85 Kč
14. út 17.30 Bathory – ČR, SR, Maďarsko 2008 / 140 min. / od 12 let / ŠÚ / 85 Kč
20.00 Máj – ČR 2008 / 80 min. / od 12 let / 75, 85 Kč
15. st 15.30 Prémie Bijásku: Ronja, dcera loupežníka – Švédsko, Norsko 1984 / 121 min. / na průkazku zdarma
18.00 Máj – ČR 2008 / 80 min. / od 12 let / 85 Kč
20.00 Dvanáct – Rusko 2007 / 153 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 55, 65 Kč
16. čt 16.00 Prémie ZF: Mise –Velká Británie 1986 / 126 min. / titulky / na průkazku ZF zdarma
18.15 Star Wars: Klonové války – USA 2008 / 98 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Hellboy II: Zlatá armáda – USA 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
17. pá 16.00 Star Wars: Klonové války – USA 2008 / 98 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
17.45 Hellboy II: Zlatá armáda – USA 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč

Bijásek

ART
ZF

Malovásek
Bijásek

DER FILM 3

Filmové premiéry a novinky

DER FILM 3

DER FILM 3

Naše tipy
DER FILM 3

DER FILM 3
Bijásek
DER FILM 3
DER FILM 3

Výstava
ZF

pondělí 6. 10. - středa 8. 10.
Přehlídka současných snímků německy mluvících zemí.
Vstupenková akce 2 + 1. Více info v sekci ART.

Máj

čtvrtek 9. 10. - středa 15.10.
Výpravný historický film režiséra a kameramana F. A.
Brabce na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka
Máchy.

Vall – I

WALL-E / USA 2008 / 103 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
Režie: ANDREW STANTON / V českém znění: Jan Maxián, Tereza Bebarová, Tomáš Racek, Milan Šteindler ad.
Rodinná animovaná pohádka ze studia Pixar. Film začíná
v roce 2700. Poslední operační stroj VALL - I stále plní úkol
čištění Země se svým jediným mazlíčkem – švábem 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 rostlinku, kterou
zasadí do staré boty. 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.

Rudý Baron

Malovásek
Bijásek

ART
Bijásek

Rote Baron, Der / Německo, Velká Británie 2008 / 120 min. / od 12 let /
titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: Nikolai Müllerschön / Hrají: Matthias Schweighfer, Lena Headey,
Til Schweiger, Joseph Fiennes, Jan Vlasák, Axel Prahl, Brian Caspe, Jan
Unger, Vlasta Svátková ad.
Příběh ze života německého stíhacího esa, barona Manfreda von Richthofena, pravděpodobně nejznámějšího pilota
všech dob. Mladý pruský šlechtic Manfred von Richthofen
(Mattias Schweighöfer) odchází, stejně jako většina mladých mužů, do války. Díky své neohroženosti se z něj brzy
stane obávané stíhací eso a ikona pro ostatní vojáky. Svůj
stroj, trojplošník Fokker Dr.1, si nechá nabarvit na červeno
a stává se postrachem všech protivníků. Náhodné setkání
se zdravotní sestřičkou Kate (Lena Headey) mu ale otevře
oči a poznává barbarství války... Baron Manfred von Richthofen se spolu se svým rudým trojplošníkem Fokker Dr.1
a 80 sestřely stal uctívanou ikonou letecké flotily První světové války. Snímek se natáčel také v Čechách, konkrétně v
zámeckém parku Veltrusy a u Národního muzea. Zásluhy
na snímku má také naše Letecká amatérská asociace, jejíž
členové vyrobili 19 dvojplošníků, tři jednoplošníky a spoustu leteckých vraků.

Funny Games USA

ART
ZF

Funny Games U.S. / Francie, USA, Rakousko 2007 / 111 min. / přístupný
/ titulky / 70 Kč
Režie: MICHAEL HANEKE / Hrají: Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt,
Siobhan Fallon, Devon Gearhart, Brady Corbet, Robert LuPone ad.
Chcete se vsadit, že v devět ráno budete mrtví? Prodloužený víkend s rodinou v luxusním venkovském sídle?
Proč ne! Funny Games USA je průzkumem dnešní brutální
společnosti a jak násilí ovlivňuje naší kulturu. Anna vypráví příběh své rodiny, která byla fyzicky i psychicky týraná
dvěma neočekávanými návštěvníky. Peter a Paul se s milým
úsměvem a v bílých rukavičkách objeví u dveří jejich chaty.
Anna s rodinou nemá ani tušení, jak drsná hra na ně čeká!
Vše začne nabírat rychlé otáčky, když se Paul vsadí, že rodina nepřežije do zítřejšího rána… Snímek je remakem stejnojmenného rakouského filmu z roku 1997, který svým

neotřelým zpracováním zaujal i na festivalu v Cannes. K
americké adaptaci si studio přizvalo i původního režiséra
Michaela Hanekeho.

Máj

ČR 2008 / 80 min. / od 12 let / 85 Kč
Režie: F. A. BRABEC / Hrají: Jan Tříska, Juraj Kukura, Sandra Lehnertová,
Matěj Stropnický, Vladimír Javorský, Nina Divíšková, Kryštof Hádek ad.
Výpravný historický film režiséra a kameramana F. A. Brabce „Máj“ vznikl na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka
Máchy. Vrcholné dílo českého romantismu adaptoval autor
filmu v epickém duchu. Filmový Máj je příběhem Kata (Jan
Tříska), který se vrací po sedmi letech do svého kraje. Tento
podivný vypravěč nám postupně odhaluje strhující příběh
o milostném trojúhelníku dvou mužů a jedné dívky. Mlynář
Schiffner (Juraj Kukura) je zralým mužem, stavějícím na jistotách, pro něž lze obětovat syna i city. Jarmila (Sandra Lehnertová) je dívka plná smyslné touhy a vášně v mladém a
krásném těle, jehož hříchem by bylo nehřešit, a trojúhelník
doplňuje Schiffnerův syn Vilém (Matěj Stropnický), rebel a
vůdce loupežnické bandy, která okrade vesničany v kostele
při májové mši, vyrabuje mlýn a přepadne poštovní dostavník. Láska, vášeň, ale i vina a trest, to vše se odehraje ve filmu Máj na pozadí přírody - démonické a lhostejné síly, která jako všudypřítomná bytost tepe vlastním rytmem, konfrontována s lidskými vášněmi. Film Máj zaujme především
silným příběhem, skvělými hereckými výkony, nádhernou
kamerou a moderní filmovou hudbou - spojením kytarových partů skupiny Support Lesbiens a velkého symfonického orchestru. Režisér F. A. Brabec patří mezi ty české režiséry,
kteří se nebojí přistoupit k adaptaci klasických textů české
literatury. A nejenom té české. Největší divácký úspěch měl
sice jeho pozoruhodný film Kytice (2000) na motivy básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena. Jako kameraman se podílel na filmech Jana Svěráka a za své kameramanské umění obdržel tři České lvy. Do hlavních rolí obsadil debutující
neherce Sandru Lehnertovou a Matěje Stropnického. V dalších rolích se ovšem představí jedni z nejlepších českých a
slovenských herců několika uplynulých dekád - Jan Tříska a
Juraj Kukura. Menší roli faráře si bravurně vystřihl Vladimír
Javorský. Jarmilinu matku si zahrála Nina Divíšková a Vilémova přítele loupežníka ztvárnil Kryštof Hádek.

Cesta do středu Země

Journey to the Center of the Earth / USA 2008 / 95 min. / od 12 let / titulky / 80 Kč
Režie: Eric Brevig / Hrají: Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem,
Garth Gilker ad.

Vizionářský vědec Trevor Anderson (Brendan Fraser), jeho
synovec Sean (Josh Hutcherson) a jejich krásná místní průvodkyně Hannah (Anita Briem) v průběhu vědecké výpravy
na Islandu nečekaně uvíznou v jeskyni, ze které je jediným
možným únikem pronikat hlouběji a hlouběji do hlubin
Země. Během cesty světem, který lidský zrak nikdy předtím nespatřil, se trojice setká tváři v tvář se surrealistickými
a nepředstavitelnými postavami, včetně obrovských létajících piraní, světélkujících ptáků a hrozivých dinosaurů z
dob dávno minulých. Členové skupiny brzy zjistí, že kolem
nich narůstá sopečná aktivita a že musejí nalézt cestu zpět
na Zemi dříve, než bude pozdě. Film „Cesta do středu Země“
představuje dobrodružně epický film plný spektakulárních
realistických prostředí a revolučních nových filmařských
technik, který diváka vtáhne přímo do jádra cesty našich
hrdinů a nabídne jim divokou jízdu.

Konečně spolu

Then She Found Me / USA 2007 / 96 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
Režie: HELEN HUNT / Hrají: Helen Hunt, Colin Firth, Bette Midler, Matthew Broderick, Lynn Cohen, Ben Shenkman, Maggie Siff ad.
Chtěla dítě, má ho mít. Devětatřicetiletá učitelka z New
Yorku April Epnerová (Helen Hunt) měla poslední rok pocit,
že konečně dala svému životu řád. Jenže manželství, na
kterém si tak zakládala, najednou krachuje - manžel Ben
(Matthew Broderick) totiž prohlásí, že šlo o omyl, a April
opustí. Šokovaná, raněná a bezdětná skoro-čtyřicátnice s
biologickými hodinami hlasitými jako budík po babičce
má pocit, že rozchodem s manželem přišla o poslední šanci pořídit si vysněné miminko. K tomu ještě musí řešit problémy ze svého dětství. Její adoptivní matka umírá a April
se setkává se svou biologickou matkou, velmi energickou
a velmi výstřední Bernice (Bette Midler). A aby toho nebylo
málo, vypadá to, že „sex na rozloučenou“ s Benem asi nezůstal bez následků. Dokáže April pod tlakem okolností najít
novou životní rovnováhu? A pomůže jí v tom Frank (Colin
Firth), sympatický rozvedený otec jednoho z Apriliných
žáků? Helen Hunt, držitelka Oscara za hlavní ženskou roli
v komedii Lepší už to nebude (As Good as It Gets, 1997),
debutuje jako režisérka nezávislou tragikomedií inspirovanou románovým bestsellerem Elinor Lipmanové. Hvězdně
obsazený snímek, v němž herečka ztvárnila hlavní roli, získal cenu diváků na MFF v Palm Springs. Do role trpělivého gynekologa obsadila Helen Hunt Salmana Rushdieho. Film byl
promítán i v rámci MFF Karlovy Vary 2008, v sekci Horizonty.

Bathory

ČR, SR, Maďarsko 2008 / 140 min. / od 12 let / ŠÚ / 85 Kč
Režie: JURAJ JAKUBISKO / Hrají: Anna Friel, Karel Roden, Hans Matheson, Vincent Regan, Franco Nero, Deana Horváthová, Jiří Mádl, Lucie
Vondráčková, Andrej Hryc, Boleslav Polívka, Jiří Korn ad.
Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší
filmový projekt střední Evropy přivádí k životu krvavou
legendu o Čachtické paní. Ta se podle pověstí koupala v
krvi panen a na svých panstvích po léta vraždila a mučila své poddané. Kruté skutky dovedly hraběnku Erzsébet
Báthory (1560 – 1614) až do Guinnessovy knihy rekordů, v níž je vedena jako největší vražedkyně všech dob.
Výpravný snímek plný velkolepých bitev i osobních dramat je patnáctým celovečerním filmem Juraje Jakubiska.
Ústřední postavou filmu je Erzsébet Báthory, u nás známá
jako Alžběta Báthory. Kým ve skutečnosti byla? „Krvavou
hraběnkou“, sadistickou vražedkyní, nebo obětí temných
intrik, pomluv a bezpráví? Krutou, nemilosrdnou vladařkou,
či zranitelnou, osamělou vdovou, jejíž krutost nepřesáhla
zvyky doby? Nebo obojím? Pohledy historiků na životní
příběh této kontroverzní šlechtičny se rozcházejí. Pojetí její
osoby coby vraždícího monstra zpochybňují nové důkazy ukazující na hraběnku, která se díky svému bohatství
a nezávislosti 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. Režiséra Juraje Jakubiska zaujal právě „nový“ pohled. . V roli Alžběty uvidíme
britskou herečku Annu Friel; jako její manžel se představí
Vincent Regan (Trója, 300: Bitva u Thermopyl); Caravaggia
ztvárnil Hans Matheson (Bídníci, Mlhy Avalonu) a čtveřici
hlavních rolí uzavírá Karel Roden jako Juraj Thurzo.

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

Vall–I
st 1. 10., ne 5. 10. 15.30 hod.

USA 2008 / 97 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč
Režie: ANDREW STANTON / 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. Jednoho dne však blízko něj přistane kosmická loď...

Tkaní větviček
neděle 5. 10. 14.30 hod.

neděle 12. 10. 15.30 hod.

USA 2008 / 95 min. / od 12 let / titulky / 70, 80 Kč
Režie: Eric Brevig / Hrají: Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Garth Gilker ad.
Vizionářský vědec Trevor Anderson, jeho synovec
Sean a jejich krásná místní průvodkyně Hannah v
průběhu vědecké výpravy na Islandu nečekaně uvíznou v jeskyni, ze které je jediným možným únikem
pronikat hlouběji a hlouběji do hlubin Země.

Prémie Bijásku:
Ronja, dcera loupežníka
středa 15. 10. 15.30 hod.

Švédsko, Norsko 1984 / 121 min. / na průkazku Bijásku zdarma
Režie: TAGE DANIELSSON / Hrají: Per Oscarsson, Allan Edwall,
Tommy Körberg, Philip Zandén ad.

Broučci
(S broučkem je zle)

ČR 2000 / 64 min. / loutkový / 25, 35 Kč
Pásmo pohádek pro nejmenší: Zasadil dědek řepu, Broučkův smutný návrat, S Broučkem je zle, Do nebíčka, do peklíčka,
O Mikešovi - Tajemný kocourek, Dlouhý, Široký a Bystrozraký,
Krtek a lízátko, Madlenka a komedianti.

Film podle stejnojmené knihy Astrid Lingrenové. Ta
se stala slavnou především díky své knize Pipi Dlouhá punčocha, kterou napsala na motivy vyprávění na
dobrou noc své dceři Karin. Další její knihy, často zfilmované, jsou např. Děti z Bullerbynu, Mio, můj Mio,
Bratři lví srdce, My z ostrova Saltkrakan, Karkulín ze
střechy a ještě mnohem a mnohem víc. Příběh Ronjy,
která se narodila za jedné velice bouřlivé noci loupežnickému vůdci Mattisovi, patří k tomunejlepšímu,
co v oblasti filmových pohádek vzniklo. Ocenění: Nominace na Zlatého medvěda (1984).

Malý létající drak
neděle 12. 10. 14.30 hod.

Jednoduchá výroba draka z papíru a špejlí.

Beseda

Hovory G:
Marián Labuda

Odplata

středa 1. 10.
20.00 hod.

pondělí 6. 10.
20.00 hod.

Nocturne indien / Francie
Revanche / Rakousko 2008 /
1989 / 110 min. / titulky /
121 min. / titulky / 50, 60 Kč
50, 60 Kč
Režie: GÖTZ SPIELMANN /
Režie: ALAIN CORNEAU / ScéScénář: Götz Spielmann /
nář: Alain Corneau, Louis
Kamera: Martin Gschlacht
Gardel / Kamera: Yves Ange/ Hudba: Walter W. Cikan
lo / Hudba: Franz Schubert, Ústřední hrdina příběhu v podání
/ Hrají: Johannes Krisch, Volně plynoucí drama z prostředí
katalánský anonym / Hrají: charismatického Jeana-Huguese
Irina Potapenko, Ursula kriminálních živlů, které zhruba v
Jean-Hugues Anglade, Clé- Angladea je zamlklým, racionalizuStrauss ad.
polovině přehodí výhybku nečekamentine Célariéová, Otto jícím Evropanem, spíše objevitelem,
Krajina na konci léta. ným směrem.
nežli myslitelem. K poznání jej přiveTausig, T. P. Jain ad.
Jezero uprostřed lesa. Tuxedo - www.csfd.cz
Pátrání po stopách de až oproštění od rozumu.
Ticho. Nikde nikdo.
zmizelého přítele se Petr Koten- www.tiscali.cz
Nadohled stojí dům a v něm manželé Robert a Susanne.
stává cestou za poznáKaždodenní život, stejný jako u ostatních. Vídeň, ve stejnou
ním sebe sama. Mladý Evropan odjíždí do Indie provádět dobu. Noc, červené lucerny, svět prostituce. Vše je podřízearchivní výzkum a zároveň využívá této příležitosti k pátrá- no penězům, obchodu. Alex a Tamara. Ona je prostitutka
ní po svém dávném příteli z dětství, který je už rok nezvěst- z Ukajiny, on je šéfův přisluhovač. Tajně se milují. Zákony
ný. Má jen několik málo stop, jež ho vedou ze starého hote- zakazují lásku mezi zaměstnanci. Chtějí utéct, ale k tomu
lu do nemocnice, portugalského kláštera, teosofické spo- potřebují peníze. Alex chce udělat banku. Tamara chce být
lečnosti – z Bombaje do Goy a Madrásu. Na těchto a dalších při tom. Všechno běží podle plánu, ale najednou se všechzastávkách se hrdina setkává s různými lidmi, kteří se stáva- no zkomplikuje …Život všech se od té chvíle zcela změní,
jí jeho osobními zasvětiteli do tajemství života v tradicích víc než si dovedou představit. Přichází podzim, stejně jako
klasického iniciačního románu, podle něhož je koncipová- každý rok. Ocenění: na letošním Berlinale získal snímek hned tři
na Tabucchiho literární předloha i Corneaův film. Skuteč- ocenění: „ART-Cinéma-Award“, „Label Europa Cinemas Award“ a cenu
ným smyslem této cesty do nitra kontinentu je tak nalezení „Femina“.
a poznání sebe sama. Corneaova střídmá režie proto dává
vyznít jednotlivým hereckým projevům a dialogům, zpřítomňujícím vnitřní svět postav uprostřed působivé krajiny.
Ocenění: César za nejlepší kameru 1990, nominace na Césara za nejlepší film, režii, herce v hlavní roli a herečku ve vedlejší roli 1990, Zvláštní
velká cena a zvláštní cena FIPRESCI na MFF v Montrealu 1989, Časopis
Positif (anketa kritiků): vybrán mezi 12 světových filmů roku 1989.
Football Under Cover / SRN
2008 / 85 min. / 50, 60 Kč
Režie: AYAT NAJAFI, DAVID
ASSMANN / Scénář: Ayat
Najafi, David Assmann /
Kamera: Anne Misselwitz,
Hlavním tématem snímku je postaNiclas Reed Middleton /
vení žen v íránské společnosti
Hudba: Niko Schabel ad.
demonstrované v oblasti fotbalu.
Ayat Najafi a Marlene
Film nabízí jak šokující pohled na
Assmann jsou nejen
téma diskriminace, tak i doklad ženodvážní, ale především ské nezlomnosti.
tvrdohlaví. A navíc
www.jigsawlounge.co.uk
Kirschblüten – Hanami /
milují fotbal, takže se
Francie, Německo 2008 /
jim podaří prosadit
127 min. / titulky / 50, 60 Kč
jeden politicky vysoce brizantní projekt: V Islámské repubRežie: DORIS DÖRRIE / Scélice Írán poprvé v historii nastoupí ženské národní fotbalonář: Doris Dörrie / Kamevé mužstvo před tisícovkou nadšených divaček. V tomto
ra: Hanno Lentz / Hudba:
památném přátelském utkání jsou jejich soupeřkami hráčClaus Bantzer / Hrají: Elmar
ky berlínského okresního manšaftu, v němž Marlene hraje
Wepper, Hannelore Elsner, Citlivý príbeh o vyrovnávaní sa s
levé křídlo. Několik berlínských hráček sdílí podobný osud
Nadja Uhl ad.
migrantek; muslimská víra íránských kolegyň je jim blízká.
kolobehom života, o schopnosti tešiť
Japonské třešně jsou sa z krásy chvíle a o jej pominuteľDokumentární snímek Fotbal: přísně tajné ukazuje dloujako lidé - kvetou jen nosti (,ktorú symbolizujú čerešňové
hý, nervydrásající proces, přípravné zápasy obou mužstev
krátce. V každoden- kvety/Kirschblüten).
i seznamování berlínského manšaftu s íránským kodexem
ní rutině uvězněný Uradnik - www.csfd.cz
zvyklostí. Vyvrcholením je setkání neobvyklých soupeřek
Rudi je nevyléčitelně
na teheránském stadionu doprovázené bouřlivým jásotem.
nemocný, ale jeho žena Trudi se rozhodne mu tuto straš- Fotbalové utkání se zde stává symbolem odporu a touhy
livou zprávu zatajit. Místo toho se řídí radou lékaře vydat po sebeurčení žen. Ocenění: na mnoha mezinárodních festivalech,
se s mužem na jejich poslední společnou cestu. Jak ráda mj. získal cenu „Teddy Award“ na letošním Berlinale.
by konečně navštívila Japonsko, zemi, jež ji celý život fascinuje! Ale Rudi, který se děsí jakýchkoli změn, přání své
ženy vehementně odmítá, a tak jejich cesta vede pouze za
dětmi do Berlína. Ty jsou ale svými vlastními životy natolik zaneprázdněné, že rodiče nakonec odjíždí k Baltskému moři. Když zde Trudi náhle umírá, Rudi je zcela vyveden z míry. Rozhodne se přece jen do Japonska odjet, aby Fälscher, Die / Německo
tak dodatečně naplnil největší přání své ženy, vidět kvést 2007 / 98 min. / od 12 let /
třešně, horu Fujijama a tanec smyslů - butoh. Teprve díky titulky / 50, 60 Kč
setkání s japonskou tanečnicí butoh se Rudimu podaří najít Režie: STEFAN RUZOWITZcestu do vysněného světa své ženy. Z původního útěku se KY / Hrají: Karl Markovics,
nakonec s pomocí mladé tanečnice stane spirituální cesta August Diehl, Marie Bäu- Pro mě velmi překvapující záležitost,
k sobě samému - a k Trudi. Doris Dörrie se povedl díky klid- mer, David Striesow ad.
u které jsem se vůbec nenudil a
né kameře a dlouhým záběrům venkovské oblasti Allgäu, Skutečný příběh o nej- která ukazuje i trochu jinou taktiku
ale i hektického Tokia nesmírně obrazný a emotivní snímek větší padělatelské ope- boje, který se odehrává v uzavřeném
o lásce a smrti, loučení a promeškaných životních šancích. raci všech dob! Nacis- prostředí nejen koncentračního
Rudiho rozlučkovou cestu provází melancholický humor, té zfalšovali čtyřnáso- tábora, ale dokonce noclehárny, díljež připomíná Ztraceno v překladu Sophie Coppolové. bek britské devizové ny a jedné uličky.
Zároveň je film poctou japonskému klasikovi Yasujiro Ozu- rezervy! Strhující vzpo- Djkoma - www.tiscali.cz
ovi, který ve své „Cestě do Tokia“ z roku 1953 mistrně insce- mínky vězně č. 64401
nuje rozpad rodinných struktur. Ocenění: 4 německé filmové Berlín roku 1936. Původem ruský malíř Salmon Sorwitsch
ceny a nominace na Stříbrného medvěda na MFF v Berlíně (Berlinale).
je králem padělatelů a ve světě hazardu, sázek a lehkých

(filmy německy mluvících zemí)

Výstavy

Oblastní charita Uherské Hradiště, Fotomosty a

Indické nokturno

Přehlídka Der Film 3

Připravujeme: 28.10. Laco Deczi & Cellula New York, 15.11. Slet
bubeníků - Pavel Fajt (CZ), Leonard Eto (Japonsko), Steve Eto
(Japonsko), Yumiko - vocal (Japonsko), Milos Vacik (CZ), Jim
Meneses (USA), Pavel Koudelka (CZ), Pierre Chevaliere (F).

24. 9. - 8. 10. kino Hvězda

Třetí ročník slibně se rozrůstajícího festivalu německy mluvených filmů Der Film zavítá kromě Prahy, Brna a Olomouce také
do kina Hvězda. Filmová nabídka přináší opět výběr toho nejlepšího z německy mluvené kinematografie posledních
let. Až do Japonska nás zavede úvodní snímek o vyrovnávání se s úmrtím partnera Hanami. Následovat bude rakouské
drama Odplata, které sklidilo hned několik cen na letošním MFF v Berlíně. Na stejném festivalu zazářil také dokument o
neobvyklém fotbalovém utkání mezi ženskými družstvy z Německa a Íránu Fotbal: Přísně tajné. Za vidění rozhodně stojí i
portrét německé vesničky ožívající metalovým festivalem Full Metal Village, odvážný příběh o lásce a sexu v pozdním věku
Sedmé nebe či oscarová Ďáblova dílna (bohužel nakonec bez účasti Adolfa Burgera). K přehlídce jsme zavedli akci 2+1: po
předložení dvou vstupenek z filmů Der Film 3 dostanete další vstupenku na kterýkoliv film přehlídky zdarma!

úterý 7. 10.
17.30 hod. (*)

předprodej 100 Kč , na místě 120 Kč
Hostem Jana Gogoly bude jeden z nejvýraznějších
herců slovenského i českého divadla a filmu Marián
Labuda. Labuda patří mezi dlouholeté členy Slovenského národního divadla, ale hostuje i na českých
jevištích (Brno, Pardubice, Praha). Je pravidelně obsazován v českých filmech a televizních snímcích a
např. pro Jiřího Menzela je nepostradatelným spolupracovníkem. Labudova všestrannost, díky níž dokázal překonat zaškatulkování do určitého komediálního typu, vypovídá o jeho širokém talentu a dokazuje,
že právem patří mezi největší osobnosti současného
českého a slovenského herectví. M. Labuda je rovněž poutavým vypravěčem s velkým smyslem pro
humor. Setkání s ním slibuje hluboké a zároveň příjemné zážitky. Předprodeje: Slovácké divadlo, Kino Hvězda,
MIC, Dům knihy Portal, Record, Ag. Vichr.

MISIE - fotografie
Aleny Dvořákové
a Viktora Fischera

Der Film 3 nabídne německy mluvené filmy

Fotbal: Přísně tajné

pondělí 20.10. 19.30 Malá scéna Slováckého divadla

Městská kina Uh. Hradiště zvou na výstavu fotografií
Aleny Dvořákové a Viktora Fischera s názvem MISIE.
Dlouhodobý projekt MISIE svými nadčasovými černobílými 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 chudým a nemocným a svými fotografiemi chtějí přispět
ke konkretizaci představ o životě v rozdílných kulturách.
www.afisphoto.com
www.charita.cz

Neziskové organizace našeho města
9. 10. - 31. 10. kino Hvězda

Prezentační výstava neziskových organizací. Akci
pořádá Česká tábornická unie – TK KLETR ve spolupráci s Městskými kiny Uh. Hradiště a neziskovými
organizacemi. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 9. října
od 15.30 hod.
www.kletr.tk

Připravujeme
žen se cítí jako ryba ve vodě. Sám si vyrábí bankovky, které
pak otáčí v kasinech. Život mu ale nastaví tu horší tvář, to
když je při vlně represí vůči židům zatčen a transportován
do Mauthausenu. Když je po pěti letech přesunut do Sachsenhausenu, čeká už jen na to nejhorší, na svůj definitivní
konec. Život má pro něho ale ještě jedno překvapení. Společně se speciálně vyškolenou skupinou vězňů je vybrán
na supertajný projekt – padělání bankovek nepřátel říše. V
přísně střeženém místě pracují na výrobě stovek miliónů
falešných liber a dolarů, kterými chtějí nacisti zavalit zahraniční trhy a způsobit tak zhroucení ekonomiky. Pro těch pár
vyvolených se stává padělatelská dílna jakousi zlatou klecí,
ve které je o ně sice dobře postaráno, ale cesta odtud vede
zase jen do plynové komory. Není v zájmu, aby se o tajném
projektu dozvěděl svět. Film je natočen podle vzpomínek
Adolfa Burgera, který byl jedním z vězňů nasazených na tajný program, a shodou velkých náhod se mu podařilo přežít.
Jeho kniha Ďáblova dílna nyní přichází ve filmové podobě
do kin. Ocenění: Oscar za nejlepší zahraniční film, nominace na Stříbrného medvěda ad.

Cesta do středu
Země

Oplétání větviček barevnou vlnou a přízí.

středa 8. 10. 15.30 hod.

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

Full Metal Village
středa 8. 10.
17.30 hod.

SRN 2006 / 90 min. / titulky
/ 50, 60 Kč
Režie: SUNG-HYUNG CHO
/ Scénář: Sung Hyung Cho
/ Kamera: Marcus Winterbauer / Hudba: Peyman
V stejném okamžiku, kdy kostelní
Yazdanian / Hrají: Uwe
sbor opěvuje Boha, jen o několik
Trede, Lore Trede, Klaus H.
stovek metrů dále na blackmetalové
Plähn, Irma Schaack ad.
stagi řve frontman kapely Kreator
Režisérka Sung-Hyung své vize o nesmrtelnosti zla...
Cho pocházející z Jižní www.flyingmoon.com
Korey a která již 17 let
žije v Německu podává jak vtipný, tak i komplexní a precizní portrét ospalé vesničky Wacken, která se jednou v
roce promění v centrum heavymetalové scény. Nejde jen o
zábavný dokument, Cho navíc zprostředkovává fascinující
obraz německé identity. Ocenění: snímek získal několik ocenění,
mezi nimi i Cenu německých filmových klubů pro nejlepší dokument.

Sedmé nebe
středa 8. 10.
20.00 hod.

Wolke Neun / SRN 2008 /
100 min. / titulky / 50, 60 Kč
Režie: ANDREAS DRESEN /
Scénář: Laila Stieler, Andreas Dresen / Kamera: Michael Hammon / Hrají: Horst
Tvrdá rána pro všechny, kdo tajně
Rehberg, Ursula Werner,
naivně doufali, že takoví starouši už
Horst Westphal ad.
přece nemůžou mít sex. Několik dost
Devětašedesátiletá
naturalistických scén hned zkraje
Inge se vášnivě zami- nás ujistí, že můžou, a taky mají.
luje do 76letého Karla.
Maddictive - www.tiscali.cz
Jako mladá holka se
oddává svým citům, až nakonec po 30 letech manželství
opouští svého muže Wernera. Ve svém nejnovějším snímku
se Andreas Dresen pokouší prolomit společenské tabu: láska a sex v pozdním věku. Úspěšný režisér („Láska na grilu“,
„Léto v Berlíně“) ukazuje tělesnou lásku mezi starými lidmi
úplně, upřímně a v bolestně krásných záběrech. Distancovaná kamera umožňuje divákovi podílet se na realitě, která v obecném povědomí zatím nenacházela místo. Dresenův snímek je plný respektu ke svému tématu a často se
obejde beze slov. Za svou autenticitu vděčí jednak vynikajícím hereckým výkonům, také však Dresenově osvědčené
metodě, kdy řadu dialogů dotváří spolu s herci až během
natáčení. Ocenění: na letošním festivalu v Cannes snímek sklidil dlouhý aplaus a získal cenu „Coup de Coeur“.

Hanami

Máj

pondělí 6. 10.
17.30 hod.

úterý 14. 10.
20.00 hod.

Ďáblova dílna

úterý 7. 10.
20.00 hod.

Ve druhé polovině
října nabídneme
Filmové premiéry

16.10. – 22.10. Hellboy II: Zlatá armáda
USA 2008 / Režie: Gullermo Del Toro
16.10. – 22.10. Star Wars: Klonové války
USA 2008 / Režie: Dave Filoni
17.10. – 19.10. 2 dny v Paříži
Fr., SRN 2007 / Režie: Julie Delpy
23.10. – 29.10. Nestyda
ČR 2008 / Režie: Jan Hřebejk
30.10. – 2.11. Absurdistán
Německo 2008 / Režie: Veit Helmer
30.10. – 5.11. Děti noci
ČR 2008 / Režie: Michaela Pavlátová

27. – 29. 10.
Oslavy Dne vzniku ČSR
(28.10. vstup na vše zdarma)
PROGRAM:
28.10. 14.00 hod. Malovásek: Jak vyrobit hlavolam
28.10. 15.00 hod. Záhada hlavolamu
ČR 1993 / Režie: Petr Kotek
28.10. 15.00 hod. Jazzgang
28.10. 16.30 hod. Autogramiáda tvůrců filmu Tobruk
28.10. 17.00 hod. Tobruk + účast hostů
ČR 2008 / Režie: Václav Marhoul

ARTkino

21.-29.10. Dny kultur zemí Visegrádu
út. 21.10. 20.00 Taxidermia
Maďarsko, Fr., Rak, 2006 / Režie: Gyorgy Pálfi
st. 22.10. 20.00 Karamazovi
ČR, Polsko 2008 / Režie: Vladimír Zelenka
út. 28.10. 20.00 (*), st. 29.10. 19.00 Slepé lásky
Slovensko 2008 / Režie: Juraj Lehotský
st. 29.10. 20.30 Poločas rozpadu
Slovensko 2007 / Režie: Vladimír Fischer

Plechový bubínek
čtvrtek 2. 10.
16.00 hod.

Blechtrommel, Die / Německo 1979 / 142 min. / od 15
let / titulky / na průkazku
ZF zdarma, 50 Kč
Režie: VOLKER SCHLÖNDORFF / Scénář: Jean-Claude
Carrière, Volker Schlöndorff, Sehr deutsche Freske, jak tento film
Günter Grass a Franz Seitz / pojmenoval sám režisér - jedno z nejKamera: Igor Luther / Hud- větších děl německého poválečného
ba: Maurice Jarre, Friedrich filmu a naprosto věrné (na scénáři
Meyer / Hrají: Mario Adorf, se podílel i Grass) zobrazení zvláštní
Angela Winkler, David Ben- doby zvláštní formou.
nent, Katharina Thalbach, Pohrobek - www.tiscali.cz
Daniel Olbrychski ad.
Od prvního vydání stěžejního románu německé literatury 2.
pol. 20. století, Plechového bubínku (1959), uplynulo dvacet let, než se jeho adaptace objevila na plátně. Mohutné,
až barokní dílo pozdějšího nositele Nobelovy ceny Güntera
Grasse se totiž považovalo za „nezfilmovatelné“. Kromě silné vizuálnosti textu se próza totiž vyznačuje rozvětvenou
dějovou linií, bohatou mozaikou epizod, množstvím postav,
míšením různých úhlů pohledu, kontrasty, časovou diskontinuitou, prolínáním fantasknosti, poetičnosti, surreálné
bizarnosti či grotesknosti a zároveň realistického popisu. A
to vše spojuje Grassův bohatě odstíněný jazyk. Ale základním důvodem zmíněné „nezfilmovatelnosti“ je postava
hlavního hrdiny. Oskara Matzeratha zdrží na světě po narození v roce 1924 jen matčin slib, že ke třetím narozeninám
dostane bubínek. Když se tak stane, chlapec se rozhodne
přestat růst. Od té doby je pevně svázán se svým nástrojem.
Navíc v sobě brzy objeví nevšední vlastnost: křikem dokáže
tříštit sklo. Takto vybaven pozoruje „zespodu“ svět dospělých, do nějž prostě odmítá dorůst. Jenže stárne jako každý
jiný. Okolo něj se proměňuje doba a proměňují se i jeho
blízcí. K moci se dostane Adolf Hitler, z Němců se stanou
nacisté, z Poláků nepřátelé a z vlídného hračkáře Markuse
„icik“. A Gdaňsk se ze svobodného města stane součástí Říše.
Oskar však mnohem neliběji nese vztahy v rodině a zvolna odmítá hrát roli „tříletého“ zakrslíka. Pro adaptaci bylo
významné jak rozhodnutí, že Oskara bude hrát od počátku
do konce malý chlapec, ale především obsazení této role
drobným dvanáctiletým Davidem Bennentem.

Zlatý fond

čt. 16.10. 16.00 Prémie ZF: Mise
Velká Británie 1986 / Režie: Roland Joffé
čt. 23.10. 16.00 Záhrada
Slovensko, Francie 1995 / Režie: Martin Šulík
čt. 30.10. 16.00 Absolvent
USA 1967 / Režie: Mike Nichols

Bijásek

st. 19.10., ne. 22.10. 15.30 Star Wars: Klonové války
USA 2008 / Režie: Dave Filoni
ne. 26.10. 15.30 Pat a Mat
ČR 1970 - 1990 / Režie: Lubomír Beneš
po. 27.10. 16.00 Páni kluci
Oslavy vzniku ČSR
ČR 1975 / Režie: Věra Plívová-Šimková
st. 27.10. 16.00 Tři veteráni
Oslavy vzniku ČSR
ČR 1983 / Režie: Oldřich Lipský

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

ČR 2008 / 80 min. / od 12 let
/ 75, 85 Kč
Režie: F. A. BRABEC / Hrají:
Jan Tříska, Juraj Kukura, Sandra Lehnertová, Matěj Stropnický, Kryštof Hádek ad.
Vrcholné dílo českého romantismu adaptoval autor filmu v
epickém duchu. Více informací v sekci Filmové premiéry.

Dvanáct
středa 15. 10.
20.00 hod.

12 razgnevannych mužščin
/ Rusko 2007 / 153 min. /
přístupný / titulky / ŠÚ /
55, 65 Kč
Režie: NIKITA MICHALKOV
/ Scénář: Nikita Michalkov, Vladimir Moiseyenko,
Aleksandr Novototsky /
Kamera: Vladislav Opelyants Brilantní kousek. Klasická ukázka
toho, že špičkový film nemusí stát
/ Hudba: Eduard Artemyev
stamiliony dolarů a klidně se z 80 %
/ Hrají: Sergei Makovetsky,
může odehrávat v tělocvičně základSergei Garmash, Aleksei Petní školy...
renko, Yuri Stoyanov, Sergei
Damielwww.tiscali.cz
Gazarov ad.
Příběh se odehrává ve
válkou zničené Čečně. 12 porotců bojuje s rozhodnutím
o osudu čečenského teenagera, který údajně zabil svého ruského otčíma. Porotci: rasistický taxikář, nedůvěřivý
lékař, nerozhodný televizní producent, člověk, který přežil
holocaust, vášnivý muzikant, ředitel hřbitova a další reprezentují rozpolcenou společnost současného Ruska. Film byl
nominován na Oscara za nejlepší zahraniční film, na Zlatého lva na MFF
v Benátkách a byl součástí MFF v Karlových Varech. Režisér Nikita
Michalkov (Lazebník sibiřský, Unaveni sluncem) patří mezi
špičky ve svém oboru.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

KINO HVĚZDA / 6.–8. 10. 2008

Volker Schlöndorff

Mág + KF: F.Vláčil,
K.H.Mácha
čtvrtek 9. 10.
16.00 hod.

ČR 1987 / 87 min. / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
Režie: FRANTIŠEK VLÁČIL
/ Scénář: Václav Nývlt /
Kamera: Jiří Macák / Hudba: Jiří Svoboda / Hrají:
Jiří Schwarz, Veronika Žil- Sloučení moderní filmové řeči a
ková, Marta Vančurová, ryze romantické a opravdu v poetiPetr Čepek, Jan Hrušínský, ce odlišné předlohy, jak naznačuje
slovní hříčka ve vědomě zvolené
Rudolf Hrušínský st. ad.
Vláčilův životopisný archaické variantě názvu vede soufilm o K. H. Máchovi. časně k domněnce, zda jistá „únava“
Snímek Mág, poslední v provedení není spíše autorským
režijní počin Františka úmyslem.
Vláčila, natočený kon- Sportovec - www.tiscali.cz
cem osmdesátých let,
líčí poslední roky života Karla Hynka Máchy (1810 – 1836) a
okolnosti vzniku jeho nejslavnějšího básnického díla. Scénáristou a autorem námětu byl Václav Nývlt, jenž s Vláčilem
scenáristicky spolupracoval již na snímku Dým bramborové
natě z roku 1976. Mág divákům odhaluje inspirační zdroje
Máje – zobrazuje básníkovo putování krajinou kolem hradu
Bezdězu a cesty do Krkonoš, během nichž se setkával s různými lidmi, vyslechl si řadů různých příběhů, jež se pro napsání Máje staly podnětnými. Film zároveň zachycuje Karla
Hynka v prostředí obrozeneckého divadla (jako ochotník
působil v Kajetánském divadle) a jeho vztah k českým vlastencům, zejména pak k Josefu Kajetánu Tylovi. Vláčil je oba
vykresluje jako silné osobnosti, které spojovala hrdost, ale
především vzájemná žárlivost a nevraživost. Pokud se tito
dva rivalové objeví společně v jedné scéně, vždy mezi nimi
dojde k prudké výměně názorů. Ať už se jedná o Máchovy
žárlivé výstupy v divadle, či kvůli jeho přítelkyni Eleonoře
Šomkové. Právě básníkův vztah k mladičké Loře tvoří další tematický okruh filmu, který je jako celek uvozen jejich
seznámením v divadle a končí Máchovou předčasnou smrtí nedlouho po narození jejich syna Ludvíka a krátce před
jejich sňatkem. František Vláčil, známý jako básník obrazu,
vypráví příběh mladého romantického umělce s poetičností příznačnou pro svůj styl. Máchovy toulky českou krajinou doprovází časté záběry přírodních scenérií, hradů, krajiny v mlze a za ranního rozbřesku, obecně převládají spíše
studené tóny barev. Do děje pak režisér nahodile vkládá
metaforické obrazy z Máje a voice-overové recitace veršů
(Rudolf Hrušínský). Ač Vláčil samotný později označil svůj
snímek za nepovedený, Mág je velice zdařilým pokusem o
převedení nejen ducha Máje, ale i osobnosti jeho autora
na plátno.

Günter Grass

(*16. 10. 1927)
(* 31. 3. 1939)
Německý básník, spiŽe (západo)německý
sovatel, dramatik, esefilm tvoří od začátku
jista, sochař a tiskař
sedmdesátých let rovkašubského původu.
nocennou
hodnotu
Představitel generace
s kinematografií italvyrůstající v éře nacisskou, francouzskou či
mu. Laureát Nobelovy
španělskou, je z velceny za literaturu pro
ké části zásluha čtyř
rok 1999. V třicátých
režisérů: Fassbindera,
letech vstoupil do ‚HitHerzoga, Wenderse a
lerjugend‘ a v šestnácti
Schlöndorffa. Všichni
narukoval do armády.
jsou dětmi válečných
let ovlivněné radikalismem konce let šedesátých, každý ale V roce 1945 byl zraněn
po svém přetvořil svou „německou zkušenost“ do umělec- (léčil se v Mariánských
ké výpovědi. Nejprovokativnější byl Rainer W. Fassbinder, Lázních) a skončil v americkém zajetí. Po 2. světové válce
jenž se sebezničující vervou napadal posvátné hodnoty vystudoval vysokou školu výtvarných umění (sám ilustruje
státu pořádku a blahobytu, nejimaginativnější Werner Her- své knihy). Ve své literární tvorbě popisoval právě nacismus,
zog, z jehož vizí vyrůstá bizarní svět karnevalové obraznos- dokázal živě vykreslit černobílé náměty zapomenuté tváti, nejrafinovanější Wim Wenders, který spojil jemnost výra- ře dějin. V letech 1986–1987 žil v Indii. Protože podporoval
zu s možnostmi ryze filmového vyprávění. Nejstarší z nich, československé disidenty, nemohl být v naší vlasti v obdoVolker Schlöndorff (1939), je v této čtveřici nejvíce tradici- bí totality překládán. V 90. letech se postavil proti ukvapeonalistou, umělcem-řemeslníkem, jenž slouží především nému znovusjednocení Německa. Světový úspěch mu přivždy náročným látkám, a až teprve potom svým, řekně- nesl román Plechový bubínek, groteskně satirický, vývojový
me osobním, touhám. Syn lékaře z Wiesbadenu své první a dobový román, v němž porušuje morální, sociální i náprofesní kroky podnikal za asistence režisérů Alaina Resna- boženská tabu společnosti; vyznačuje se vitálním a naturaise a především Louise Mallea, a již tímto vkladem se lišil listickým stylem se surrealistickými prvky. Nadšení vzbudil
od jmenovaných tří kolegů, kteří se inspirovali především jeho román Psí roky, v němž zachytil charakteristiky let 1920–
americkým nezávislým filmem. Hned Schlöndorffův celo- 1955. Od 1961 se stále více politicky angažoval, např. v díle
večerní debut naznačil, jaký význam bude u něj hrát litera- Plebejci zkoušejí povstání, nazvaném něm. truchlohra, dále v
tura, když si vybral román rakouského moderního klasika románu Místní umrtvení, či v próze Z deníku šneka. Jeho styl je
Roberta Musila Zmatky chovance Törlesse, který adaptoval střízlivě ironický. V této fázi byl i členem SPD a angažoval se
pod názvem Mladý Törless (1966). Latentním sadismem napl- politicky, jeho projevy a úvahy jsou shrnuty ve svazku Občan
něné prostředí rakouské kadetní školy před první světovou a jeho hlas. Později u Grasse opět převážilo epično, např.
válkou mu posloužilo jako laboratoř, v níž zkoumal, kde romány Platýz, Setkání v Telgtu, Potkanka. Dílo Mé století (1999)
se bere ochota druhého mučit a proč je toto zlo nakažli- popisuje rok po roce posledních sto let. Grass je nositelem
vé. Hlavní hrdina hledící na svět dětským, ale ne nevinným mnoha cen a vyznamenání (mj. mu České centrum Mezinázrakem, se pak vrací v postavě Oscara Matzeratha z Plecho- rodního PEN klubu jako prvnímu udělilo v roce 1994 Cenu
vého bubínku, či jako infantilní zločinec Abel v Netvorovi... V Karla Čapka). Roku 1999 mu byla udělena Nobelova cena
následujících přepisech Schlöndorff dokázal, že usiluje o za literaturu. V roce 2005, na prahu osmdesátky, vydal Grass
maximalistické vystižení ducha předlohy a o její co nejrov- autobiografii Při loupání cibule, která je — jak u tohoto rozenoprávnější tlumočení do filmové řeči. Nikoli však cestou ného fabulátora není ani jinak představitelné — umělecky
otrockého překopírování, beztak nemožného, ale hledá- komponována a stylizována a neustále osciluje na hranici
ním podoby, kterou by asi chtěl nalézt spisovatel, byl-li by autentického dokumentu a fikce, dokládajíc i otevřeně přifilmařem on. Nejlepší Schlöndorffovy adaptace proto půso- znávajíc, že každé vzpomínání je i při nejupřímnější snaze
bí jako analytické řezy knihami, přičemž takový řez původ- o pravdivost vždy tvorbou příběhu a postav, nikoli jejich
ní dílo nezkresluje a nezprimitivňuje, jak se to děje u méně pouhou „věrnou“ reprodukcí. Výsledkem tohoto pokusu je
disponovaných filmařů, ale ani si nenárokuje, že je obsáhne ovšem zase výsostně umělecké dílo, poutavé vyprávění s
celé. Promyšleně balancuje na hraně nutného redukování a výraznými postavami, pointovanými příběhy a grassovsky
omezení; a obohacení o nový obrazový i akustický rozměr. hravým stylem, ale současně i dílo jako vážné, upřímné a
Nejbrilantnějším příkladem, jak Schlöndorff-filmař rozumí reflektované svědectví o době a společnosti, v níž autor žil.
románovému tvaru, zůstává jeho přepis nezfilmovatelné- Tyto hodnoty díla byly bezprostředně po vydání překryty
ho románu Güntera Grasse Plechový bubínek. Postavy a celý vzrušenými diskusemi, jež se soustředily na jediný bod celé
svět předválečného a válečného Gdaňska žijí a existují v knihy: na Grassovo pozdní přiznání, že jednotka, do níž byl
této neskladné a kypící knize jen skrz vyprávění protago- jako dobrovolník na sklonku války přidělen, patřila k divizi
nisty, malého bubeníčka Oscara, jehož fyziognomie je už SS. Před několika týdny se na pulty německých knihkupectví dostaly další Grassovy paměti s názvem Die Box.
sama o sobě těžko zobrazitelným konstruktem.
Jiří Peňás - Elitní čtenář mezi filmaři, Týden 28. 1. 2002 (zkráceno)

zdroj: sběr

