
však lenost mužů, kteří pro zlepšení situace odmítají byť 
jen hnout prstem. Mužská lhostejnost ve vsi vyvolá sexuál-
ní stávku, která se postupně mění v téměř válečný konflikt 
mezi muži a ženami a rozdělí vesnici ostnatým drátem. A 
uprostřed tohoto se odehrává tragikomický příběh chlap-
ce Těmelka a dívky Aji, kteří by rádi prožili svou první milost-
nou noc. A aby to neměli jednoduché, jejich „poprvé“ se 
musí odehrát v určitém postavení hvězd, které určila Ajina 
babička jako ideální. A aby toho nebylo málo, musí se nej-
prve společně vykoupat... Z vodovodního kohoutku však 
nevyteče ani kapka vody. Aja tvrdohlavě trvá na tom, aby 
Těmelko problém vyřešil a ten se musí rychle rozhoupat k 
činu, aby nepropásl příznivou konstelaci hvězdné oblohy. 
Helmerův Absurdistán realizovaný v mezinárodním měřít-
ku (v roli Aji se objeví Kristýna Maléřová z Těšínského diva-
dla) svou výraznou stylizací připomíná němé filmové gro-
tesky a také filmy Emira Kusturici nebo Nany Džordžadze-
ové. Ocenění: Bavarian Film Awards – zvláštní cena pro Veita Helmera, 
Německé filmové ceny – cena „Best Production Design“.

Děti noci
ČR 2008 / 85 min. / od 15 let / 85 Kč 
Režie: MICHAELA PAVLÁTOVÁ / Hrají: Martha Issová, Jiří Mádl, Jan Dolan-
ský, Kristýna Nováková, Lenka Termerová, David Novotný ad.

Milostný příběh z Karlína. Ofka propadla zvláštní letargii: 
zatímco většina jejích spolužáků ze střední školy pokračuje 
ve studiu, ona odmítá opustit šalebné pohodlí dětství, jež 
se však rychle začíná měnit v dusnou past. Prodává v non-
stop obchůdku svého švagra Edy a nechává kolem sebe 
poletovat střípky zmarněných osudů stálých i náhodných 
zákazníků i těch dávných kamarádů, kteří stejně jako ona 
skutečně žijí pouze v noci. Občas zaskočí za partičkou popí-
jející ve vltavském přístavu, potuluje se ulicemi s podivín-
ským Ubrem, který z popelnic fascinovaně loví odložené 
věci a beznadějně ji miluje, vyhýbá se Mírovi, jenž ji naopak 
milovat přestal. Je jí však pořád jasnější, že jednoho dne se 
musí rozloučit s dětstvím, překročit hranice rodné čtvrti a 
začít něco dělat se svým životem. Scénář k filmu Děti noci 
napsala jeho autorka Irena Hejdová jako svůj diplomový 
scénář na FAMU, nedlouho na to byl v roce 2006 oceněn v 
rámci Českého lva Cenou Sazky. Scenáristka se nechala při 
psaní scénáře inspirovat výjevy z nočních ulic Prahy, také 
si sama vyzkoušela práci v nočním baru - odtud se vzalo 
také hlavní téma filmu „děti noci“. Na Oscara nominovaná 
režisérka Michaela Pavlátová ve svém druhém celovečer-
ním projektu vsadila na autentičnost a na zajímavé prostře-
dí pražského Karlína. Ocenění: MFF Karlovy Vary získali Martha Is-
sová a Jiří Mádl cenu za nejlepší herecký výkon.

Kancelář
kino Hvězda 

 Náměstí Míru 951 
686 01 Uherské Hradiště

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

Pokladna
Otevřena denně 30 minut 

 před začátkem 
 prvního představení.  

Informace 
 a rezervace vstupenek: 

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

15.–31. října 
říjen 2

Republika slaví 
narozeniny, 

 my s ní
A můžete u toho být i vy. Připomenu-
tí devadesáti let vzniku samostatného státu 
si v kině Hvězda (ale také kolem něj) 
připomeneme celorodinným odpo-
lednem, které nabízí několik zajíma-

vých pořadů. Spojujícím prvkem hlav-
ní části programu je dobrodružství 

a odvaha – ať už se jedná o dětskou 
Záhadu hlavolamu podle slavné knihy 
Jaroslava Foglara nebo podvečerní 

projekce nového filmu Tobruk. Do Hra-
diště se chystá také jeho režisér Václav 
Marhoul, herec Matěj Hádek a drama-

turg Jan Gogola – nenechte si tedy 
ujít příležitost setkat se i s nimi na 

autogramiádě před filmem a rozhod-
ně také při povídání po filmu samém. 

Vedle projekcí filmů se toho kolem 
kina Hvězda bude dít daleko víc. Před 

kinem ve spolupráci s Army shopem 
společnosti Kovosteel bude malá 

expozice vojenské techniky, a to expozice, 
kde bude dovoleno dotýkat se, točit 
volantem či si jinak na věci sáhnout. 
Sáhnout si můžete také na hlavolamy, 
jež budou pro vás připraveny v rám-

ci Malovásku a příjemně vás určitě 
naladí (a zároveň pozve na večerní 
koncert Laca Decziho) i hradišťský 

Jazzgang.

Školní mládeži, která dostala krom 
státního svátku další dva bonuso-

vé dny volna, nabízíme slavné české 
filmy i v pondělí a středu (Páni kluci a 

Tři veteráni). Vlastníci průkazky Bijásku 
mají na tato představení 

 vstup zdarma!

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

Hellboy II: Zlatá armáda 
 Hellboy 2: The Golden Army  / USA 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky 
/ 85 Kč
Režie: GUILLERMO DEL TORO / Hrají: Ron Perlman, Selma Blair, Doug 
Jones, John Hurt, Luke Goss, Anna Walton ad.

Zachránit svět je pekelná dřina. O tři Oscary bohatší (za fan-
tastický Faunův labyrint) režisér Guillermo del Toro se po čty-
řech letech vrátil k tomu nejďábelštějšímu ze všech komik-
sových hrdinů. Pekelnou výhní doruda rozpálený Hellboy 
(Ron Perlman) zbožňující dobré doutníky a ohnivou krásku 
Liz, bude znovu drtit záporáky a k tomu trousit jednu drs-
nou hlášku za druhou. Nejproblematičtějšího zaměstnance 
přísně tajného Úřadu pro paranormální výzkum a obranu 
tentokrát čeká opravdu náročný úkol. Syn vládce podsvětí, 
princ Nuada, totiž porušil křehké příměří, které panovalo 
mezi lidmi a jeho říší, čímž nastartoval příslovečné peklo 
na Zemi. A má být ještě hůř - Nuada se snaží zkompletovat 
sbírku artefaktů, jež mu mají pomoci oživit Zlatou armádu, 
nezničitelná monstra, která za pár minut udělají z lidstva 
ohrožený druh. Aby toho nebylo málo, Hellboye rozptyluje 
i lehce italská domácnost, kterou má se svou Liz. Tváří v tvář 
ohrožení světa musí jít rodina stranou, a tak se zaměstnan-
ci nejtajnějšího ze všech tajných úřadů vypraví do tábora 
nepřítele, aby zastavili Zlo, ještě než se stačí vyvalit na Zem. 
Vy se vydáte s nimi, a protože vás povede režisér s nedozír-
nou výtvarnou fantazií, připravte se, že uvidíte, co jste asi 
ještě neviděli. Přestože první Hellboy celosvětově vydělal 
přes sto miliónů dolarů, del Toro se nespokojil s prostým 
pokračováním tam, kde jednička skončila. Film tak opustil 
šílené vědce a ještě šílenější nacisty toužící po nesmrtel-
nosti a otevřel úplně nový, fantastický svět podzemní říše, 
obydlené kreaturami s velmi originálním designem, jejíž 
korunnímu princi se zachtělo vlády nad světem. Mezi nimi 
všemi ale vyniká titulní hrdina. I druhý Hellboy se natáčel 
ve střední Evropě, bohužel Prahu vystřídala Budapešť kvůli 
lepším finančním podmínkám. Navzdory tomu tvořili vel-
kou část štábu čeští profesionálové, s nimiž měl del Toro 
výbornou zkušenost při natáčení jedničky.

Star Wars: Klonové války 
Star Wars: The Clone Wars /USA 2008 / 98 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ 
/ 75 Kč
Režie: DAVE FILONI / Hrají: Samuel L. Jackson, Tom Kane, Corey Burton, Ian 
Abercrombie, Anthony Daniels, Dee Bradley Baker, Christopher Lee ad.
Galaxií se šíří ničivá vlna Klonových válek a udatní rytíři 
řádu Jedi dělají všechno pro to, aby znovu nastolili řád a 
mír. Galaktická Republika se pod chodidly nekonečných 
armád bojových droidů otřásá v základech a silám temna 
podléhá jeden solární systém za druhým. Anakin Skywal-
ker a jeho Padawan - učednice Ahsoka Tano se vydávají na 
cestu, která pro ně bude mít dalekosáhlé důsledky: jejich 
osudy se totiž zkříží se zlovolným Jabba Huttem. Hrabě 
Dooku a jeho nohsledové - zejména ohavná Asajj Ventress 

- se nezastaví před žádným zločinem, jen aby Anakin s Ah-
sokou na své misi neuspěli. Obi-Wan Kenobi a Mistr Yoda se 
zatím v čele armády klonů postavili v bojových liniích silám 
temna na odpor…

2 dny v Paříži 
Deux jours à Paris / Francie,SRN 2007 / 96 min. / přístupný / titulky / 
75 Kč 
Režie: JULIE DELPY / Hrají: Julie Delpy, Adam Goldberg, Daniel Brühl, 
Adan Jodorowsky ad.
2 dny v Paříži popisují dva dny v životě newyorského páru, 
francouzské fotografky Marion (Julie Delpy) a amerického 
návrháře interiérů Jacka (Adam Goldberg), během kterých 
se snaží ve svém vztahu obnovit romantiku tím, že se vydají 
na dovolenou do Evropy. Výlet do Benátek se jim ale moc 
nevyvedl, pro Jacka skončil v posteli s gastroenteritidou. 
Pažíži proto dávají vetší naděje. Ale kombinace Marioni-
ných rodičů, kteří nemluví anglicky, bývalých milenců a Jac-
kovy posedlosti fotografováním všech slavných pařížských 
hrobek a přesvědčením, že francouzské kondomy jsou pří-
liš malé, pouze přilévá olej do ohně. Budou schopni zachrá-
nit svůj vztah? Budou mít ještě někdy sex? Nebo pouze 
zdokonalí svou schopnost hádat se? Julie Delpy film nejen 
režírovala a zahrála si v něm hlavní roli, ale napsala i scénář 
a film i stříhala a produkovala. Do rolí rodičů obsadila své 
skutečné rodiče, Marii Pilletovou a Alberta Delpyho.

Nestyda 
ČR 2008 / 88 min. / od 15 let / ŠÚ / 90 Kč
Režie: JAN HŘEBEJK / Hrají: Jiří Macháček, Pavel Liška, Emília Vášáryová, 
Nina Divíšková, Pavel Landovský, Vlado Hajdu, Roman Luknár, Simona 
Babčáková ad.
Komedie podle bestselleru Michala Viewegha s Jiřím 
Macháčkem v hlavní roli. Oskar (Jiří Macháček) by měl být 
podle všech předpokladů šťastný. Jako milovaný manžel, 
starostlivý otec a populární moderátor televizní předpo-
vědi počasí drží v ruce všechny trumfy úspěšného muže 
v nejlepších letech. Kde je problém? Oskar začíná ztrácet 
hlavu. Hnán neurotickým strachem, že mu život bez oprav-
dové lásky utíká mezi prsty, opouští svoji ženu kvůli mladé 
milence s dokonale plnou postavou a úplně prázdnou hla-
vou. Je snad tohle láska? Na cestě z extrému do extrému 
se pak Oskar zaplétá se slavnou zpěvačkou Norou (Emília 
Vášáryová), která je sice krásná, inteligentní a jemná, leč 
poněkud v nejlepších letech. Oskar je opilý svobodou a 
jeho život se mění v divokou jízdu ztřeštěných situací. Film, 
který Michal Viewegh s nadsázkou označuje jako neroman-
tickou komedii o manželství a sexu, vznikl na základě jeho 
bestselleru „Povídky o manželství a o sexu.“.

Absurdistán   
Absurdistan  / Německo 2008 / 88 min. / od 12 let / dabing / 70 Kč
Režie: VEIT HELMER / Hrají: Maximilian Mauff, Kristýna Maléřová, Rado-
mil Uhlíř, Nino Chkeidze ad.
Když je kapání kohoutku důležitější než výtrysk lásky... 
Inspirací pro vznik třetího celovečerního filmu Veita Hel-
mera byla novinová zpráva o turecké obci, kde se ženy 
vzbouřily proti mužům, kteří nebyli schopni opravit míst-
ní vodovod. Odepřely jim sex, dokud nezajistili normální 
chod domácností. Groteskně laděné podobenství o „vál-
ce pohlaví“ se odehrává v malé vesnici Absurdistán upro-
střed pouště někde mezi Evropou a Asií. Velkou potíží pro 
vesnici je nedostatek vody. Mnohem větším problémem je 

Naše tipy 
Hellboy II: Zlatá armáda
čtvrtek  16. 10. - středa 22. 10.
Režisér Guillermo del Toro se po čtyřech letech vrátil 
k tomu nejďábelštějšímu ze všech komiksových hrdinů.

Slepé lásky
úterý 28. 10. - středa 29. 10.
Nečekaný malý slovenský filmový zázrak. MFF Cannes 2008 

- cena Art cinema Cicae. 

Absurdistán
čtvrtek 30. 10. - neděle 2. 11.
Komedie německého režiséra Veita Helmera o dvou 
mladých milencích s Kristýnou Maléřovou v hlavní roli.

Děti noci 
čtvrtek 30. 10. - středa 5.11.
Příběh z Karlína s Marthou Issovou a Jiřím Mádlem.

T

15. st 15.30 Prémie Bijásku: Ronja, dcera loupežníka – Švédsko, Norsko 1984 / 121 min. / na průkazku zdarma Bijásek

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 ART

16. čt 16.00 Prémie ZF: Mise –Velká Británie 1986 / 126 min. / titulky / na průkazku ZF zdarma ZF

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

20.00 2 dny v Paříži – Francie, Německo 2007 / 96 min. / přístupný / titulky / 75 Kč

18. so 16.00 Star Wars: Klonové války – USA 2008 / 98 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65, 75 Kč 

18.00 2 dny v Paříži – Francie, Německo 2007 / 96 min. / přístupný / titulky / 75 Kč 

20.00 Hellboy II: Zlatá armáda – USA 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč

19. ne 14.30 Dokreslené plakáty – Částečné dokreslování filmových plakátů Malovásek

15.30 Star Wars: Klonové války – USA 2008 / 98 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65, 75 Kč Bijásek

17.30 Hellboy II: Zlatá armáda – USA 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč

20.00 2 dny v Paříži – Francie, Německo 2007 / 96 min. / přístupný / titulky / 75 Kč

20. po 18.00 Star Wars: Klonové války – USA 2008 / 98 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65, 75 Kč 

19.30 Hovory G: Marián Labuda – předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč / Malá scéna Slováckého divadla Beseda

20.00 Hellboy II: Zlatá armáda – USA 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč

21. út 16.00 Star Wars: Klonové války – USA 2008 / 98 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65, 75 Kč 

17.45 Hellboy II: Zlatá armáda – USA 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč

20.00 Prémie ART: Taxidermia – Francie, Maďarsko, Rakousko 2006 / 91 min. / titulky / na průkazku zdarma, 50 Kč ART

22. st 15.30 Star Wars: Klonové války – USA 2008 / 98 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65, 75 Kč Bijásek

17.30 Hellboy II: Zlatá armáda – USA 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč

20.00 Karamazovi – ČR, Polsko 2008 / 113 min. / přístupný / ŠÚ / 65, 75 Kč ART

23. čt 16.00 Záhrada – Slovensko, Francie 1995 / 99 min. / na průkazky zdarma ZF

23. -25. 18.00 Nestyda – ČR 2008 / 88 min. / od 15 let / ŠÚ / 90 Kč

20.00 Nestyda – ČR 2008 / 88 min. / od 15 let / ŠÚ / 90 Kč

26. ne 15.30 Pat a Mat – ČR 1970 - 1990 / 60 min. / animovaný / 25, 35 Kč Bijásek

17.30 Nestyda – ČR 2008 / 88 min. / od 15 let / ŠÚ / 90 Kč

20.00 Nestyda – ČR 2008 / 88 min. / od 15 let / ŠÚ / 90 Kč

27. po 16.00 Páni kluci – ČR 1975 / 86 min. / na průkazku Bijásku zdarma, 35 Kč Bijásek

18.00 Nestyda – ČR 2008 / 88 min. / od 15 let / ŠÚ / 90 Kč

20.00 Nestyda – ČR 2008 / 88 min. / od 15 let / ŠÚ / 90 Kč

28. út 14.00 Výstava Tobruk! – Doprovodná výstava představuje dokumenty a fotografie o skutečnosti i filmu / (28.10. - 3.11.2008) Výstava

14.00 Ukázka vojenské techniky – doprovodný program / u kina Hvězda Výstava

14.00 Jak vyrobit hlavolam – Snadná a zábavná výroba hlavolamů dle věkových skupin dětí Malovásek

15.00 Záhada hlavolamu – ČR 1993 / 97 min. / zdarma Bijásek

15.00 Jazzgang – zdarma / u kina Hvězda Koncert

16.30 Autogramiáda tvůrců filmu Tobruk  
17.00 Tobruk + delegace: V. Marhoul, M. Hádek, J. Gogola – ČR 2008 / 100 min. / od 15 let / ŠÚ / zdarma

20.00 Nestyda – ČR 2008 / 88 min. / od 15 let / ŠÚ / 90 Kč

20.00 Slepé lásky – Slovensko 2008 / 77 min. / přístupný / dokumentární / 60, 70 Kč  /  Hvězdička ART

20.00 Laco Deczi & Celula New York + Jazzgang – předprodej 150 Kč, 100 Kč (ART) / na místě 190 Kč  / Mír Koncert

29. st 15.30 Tři veteráni – ČR 1983 / 93 min. / na průkazku Bijásku zdarma, 35 Kč Bijásek

17.30 Nestyda – ČR 2008 / 88 min. / od 15 let / ŠÚ / 90 Kč

19.00 Slepé lásky – Slovensko 2008 / 77 min. / přístupný / dokumentární / 60, 70 Kč ART

20.30 Poločas rozpadu – Slovensko 2007 / 106 min. / od 12 let / 60, 70 Kč ART

30. čt 16.00 Absolvent –USA 1967 / 105 min. / titulky / na průkazky zdarma ZF

18.00 Děti noci – USA 2008 / 98 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Absurdistán – Německo 2008 / 88 min. / od 12 let / dabing / 70 Kč

31. pá 17.30 Absurdistán – Německo 2008 / 88 min. / od 12 let / dabing / 70 Kč

19.00 Děti noci – ČR 2008 / 85 min. / od 15 let / 85 Kč

20.30 Děti noci – ČR 2008 / 85 min. / od 15 let / 85 Kč

Filmové premiéry a novinky



Absolvent 
čtvrtek 30. 10. 
16.00 hod. 
USA 1967 / 105 min. / titul-
ky / na průkazky zdarma
Režie: MIKE NICHOLS / Scé-
nář: Calder Willingham, 
Buck Henry, podle romá-
nu Charlese Webba / Hra-
jí: Dustin Hoffman, Anne 
Bancroftová, Katharine 
Rossová, Murray Hamilton, 
William Daniels, Elizabe-
th Wilsonová, Brian Avery, 
Norman Fell, Marion Lorne-
ová, Alice Ghostlyová, Buck 
Henry, Eddra Gale, Richard 
Dreyfuss, Jonathan Hole, 
Ben Murphy ad.
Film měl v roce 1967 
sedm nominací na 
Oscara, nakonec získal 

„jen“ jednu - za nejlep-
ší režii. Absolvent měl 
na mládež ze středo-
stavovských rodin tak 
obrovský vliv zřejmě 
právě proto, že pro ni 
bylo snadné se ztotož-
nit s dobře situovaným, 
sympatickým Benem – nejspíš snadnější než s gangstery 
Bonnií a Clydem či o dva roky později s drogovými deale-
ry z Bezstarostné jízdy. Možná nejrebelštěji dnes na Absol-
ventovi působí obsazení hlavní role. To mělo vedle humoru 
a chytlavých písniček Simona a Garfunkela tvořících lyric-
ky rytmický kontrast k modernisticky chladným obrazům 
hlavní podíl na úspěchu filmu. „Legenda“, s níž Ben do pří-
běhu vstupuje, totiž příkře kontrastuje se vzhledem Dustina 
Hoffmana: premiant, úspěšný sportovec a agilní šéfredak-
tor univerzitního časopisu si mohl nárokovat vzhled typic-
kého amerického blonďáka atletického vzhledu – přesně 
takového, jakého reprezentoval Robert Redford (ten roli 
odmítl jako příliš naivní) a jakého ztělesňuje hrdinův sok v 
lásce Smith (Brian Avery). Ocenění: Oscar za nejlepší režii, 5 Zlatých 
glóbů, 5 cen BAFTA, Cena Grammy za nejlepší filmovou píseň. 

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Prémie ART:  
Taxidermia
úterý 21. 10. 
20.00 hod.
Francie, Maďarsko, Rakous-
ko 2006 / 91 min. / titulky / 
na průkazku zdarma, 50 Kč
Režie: GYÖRGY PÁLFI / Scé-
nář: György Pálfi, Lajos Par-
ti Nagy, Zsófia Ruttkay / 
Kamera: Gergely Pohárnok 
/ Hudba: Amon Tobin / Hrají: 
Csaba Czene, Gergely Trócsá-
nyi, Adél Stanczel ad.
Tři příběhy – tři histo-
rická období. Tři muži 

– děd, otec a syn. Jeden 
touží po lásce, druhý 
po úspěchu, třetí po 
nesmrtelnosti. Děd 
žije svými fantaziemi 
a za zimních večerů se v promrzlém chlévě zahřívá vzru-
šujícími sny. Nic ho nemůže zastavit v jeho plodné před-
stavivosti. Otec je proslulý šampion v soutěžích jedlíků v 
časovém limitu, jenž se snaží dostihnout svůj vzor, evrop-
ského mistra jedlíků. Syn vycpává zvířata. Zabývá se něčím, 
co si nikdo nedokáže ani v nejbujnější fantazii představit. 
Příběhy děda, otce a syna, jež se odehrávají ve třech dějin-
ných obdobích, nastavují zrcadlo zvrácené době i společ-
nosti. Režisér o svém filmu říká: „Nemám potřebu vyprávět 
o sobě, ale o věcech, které jsou pro mne důležité. Obje-
vil jsem svět povídek Lajose Partiho Nagye, které by klid-
ně mohly být moje. Dvě jeho povídky tvoří základ tohoto 
příběhu o rodině. Ve scénáři jsem k nim přidal tři genera-
ce a pro sebe místo vypravěče“. Ocenění: Hungarian Film Week 
Budapest 2006 - Hlavní cena, Nejlepší herečka v hlavní roli, Nejlepší he-
rec, Cena zahraničních kritiků, Cena studentské poroty ad.

Karamazovi
středa 22. 10. 
20.00 hod.
ČR, Polsko 2008 / 113 min. / 
přístupný / ŠÚ / 65, 75 Kč
Režie: PETR ZELENKA / Scé-
nář: Petr Zelenka / Kamera: 
Alexandr Šurkala / Hudba: 
Jan A.P. Kaczmarek / Hrají: 
Ivan Trojan, Radek Holub, 
Igor Chmela, Roman Luk-
nár, David Novotný, Martin 
Myšička ad.
Originální adaptace 
Dostojevského, v níž 
nechybí typický Zelen-
kův humor, nadsázka a 
mystifikace. Příběh se 
odehrává v současném 
Polsku. Do Krakova při-
jíždí skupina pražských 
herců v čele s režisé-
rem hry, aby na alternativním festivalu v netradičním pro-
storu oceláren uvedla jevištní adaptaci Dostojevského hry 
Bratři Karamazovi, jejímž základem je vyšetřování otcovraž-
dy. V divadelním dramatu, nabitém emocemi - láskou, žár-
livostí, nenávistí, se řeší otázky víry, nesmrtelnosti a spásy 
lidské duše. Na pozadí divadelní zkoušky sledujeme osu-
dy hereckého souboru, komické příběhy herců a režiséra. 
Do děje zasahuje i osobní tragédie jednoho z diváků, kte-
rý projeví nezvyklé přání: poprosí herce, aby zahráli jenom 
pro něj. Zkouška se promění ve strhující představení, kdy 
herci vystupují pro jediného diváka. Náhle největší drama 
neprobíhá na jevišti, ale v hledišti... Karamazovi jsou dra-
matem o morálce, povaze člověka, lidském svědomí, vině, 
trestu a odpuštění. Film není jen psychologickou sondou 
do zpustošené ruské duše, ale reflektuje aktuální téma 
odpovědnosti člověka za své činy .

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

Výstavy

Od půle října za filmovou tvorbou Visegrádu 
Ani letos nechybí v programu Městských kin malé podzimní zastavení nad českými, slovenskými, maďarskými a pol-
skými (nejen) filmovými počiny. Maďarskou kinematografii reprezentuje jeden z nejvýraznějších filmů posledních let, 
povídková Taxidermia (pro členy ARTU zdarma) s hudbou světoznámého Amona Tobina. Domácí a zároveň i polskou tvorbu 
zastupují Zelenkovi koprodukční Karamazovi, sklízející úspěch u kritiky i diváků. Největší prostor je v letošním roce věno-
ván Slovensku. V pondělí 20. 10. přivítá Jan Gogola v rámci Hovorů G (česko)slovenskou hereckou legendu - Mariána Labudu. 
V následujících dnech můžete vidět v Cannes oceněné Slepé lásky a tragikomedii ze současné Bratislavy Poločas rozpadu. Na 
závěr pak v úterý 28. 10. zavítá do klubu Mír jeden z nejslavnějších slovenských rodáků, fenomenální jazzman Laco Deczi 
se svou kapelou Celula New York. V tento den pak můžete navštívit také náš celodenní program zdarma v rámci Oslav vzniku ČSR. 

Neziskové organi-
zace našeho města
9. 10. - 31. 10. kino Hvězda
Prezentační výstava neziskových organizací. Akci 
pořádá Česká tábornická unie – TK KLETR ve spolu-
práci s Městskými kiny Uh. Hradiště a neziskovými 
organizacemi. 
www.kletr.tk

Tobruk!
28. 10. - 3. 11. kino Hvězda
Doprovodná výstava představuje dokumenty a foto-
grafie o skutečnosti i vzniku filmu.

Filmové premiéry
30.10. – 2.11. Absurdistán                        

Německo 2008 / Režie: Veit Helmer
30.10. – 5.11. Děti noci                       

ČR 2008 / Režie: Michaela Pavlátová
3.11. – 5.11. Vesmírní opičáci       

USA 2008 / Režie: Kirk De Micco
4.11. – 5.11. Ukrutně šťastni                        

Dánsko 2008 / Režie: Henrik Ruden Genz
6.11. – 9.11. Tropická bouře                        

USA 2008 / Režie: Be Stiller
6.11. – 9.11. Vicky Cristina Barcelona                       

USA, Španělsko 2008 / Režie: Woody Allen
10.11. – 12.11. Rembrandtova noční hlídka                       

VB, SRN, Fr., Polsko 2007 / Režie: Peter Greenaway
10.11. – 12.11. Mamma Mia!                       

VB, USA 2008 / Režie: Phillida Lloyd
10.11. – 12.11. Katyň                       

Polsko 2007 / Režie: Andrzej Wajda

ARTkino                                                                          
so. 1.11. 20.00 Absurdistán                                                        

Německo 2008 / Režie: Veit Helmer     
po. 3.11. 18.00 Vesterbro                                 Ozvěny MFF Jihlava  

Dánsko 2007 / Režie: Michael Noer       
po. 3.11. 20.00 Černá srdce + FAMU blok        Ozvěny MFF Jihlava  

ČR 2008 / Režie: M. Rychlíková, B. Rychlík 
út. 4.11. 18.00 Generace 68                              Ozvěny MFF Jihlava  

Francie 2008 / Režie: Simon Brook
út. 4.11. 20.00 Annie Leibovitz: Život objektivem  Ozvěny Jihlava  

USA 2006 / Režie: Barbara Leibovitz 
st.  5.11. 20.00 Ukrutně šťastni                 

Dánsko 2008 / Režie: Henrik Ruden Genz
          

Zlatý fond
čt. 6.11. 16.00 Annie Hall 

USA 1977 / Režie: Woody Allen    
čt. 13.11. 16.00 Jeřábi táhnou 

SSSR 1957 / Režie: Michail Kalatozošvili      

Bijásek
ne.  2.11. 15.30 Mrtvá nevěsta Tima Burtona    

USA 2008 / Režie: Tim Burton, Mike Johnson
st.  5.11. 15.30 Vesmírní opičáci                            

ČR 1975 / Režie: Věra Plívová-Šimková
ne.  9.11., st. 12.11. 15.30 Kung Fu - Panda                  

USA 2008 / Režie: Mark Osborne, John Stevenson

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

V první polovině  
listopadu nabídneme 

Tři krátké příběhy tří generací aneb 
90 minut, které si se mnou pohrály 
jako vítr s prachovým peřím. Spous-
tu filmových výjevů si budu pamato-
vat pravděpodobně do konce života, 
protože jsou podány zcela živočišně, 
umocněny navíc kamerou, která 
smete ze stolu drtivou většinu toho, 
co jste kdy ze světa kamerové ekvili-
bristiky viděli.
Lateef - www.tiscali.cz

Slet bubeníků - upozornit i na slevu art

Slepé lásky  
úterý 28. 10. 
20.00 (*),  
středa 29. 10. 
19.00 hod.
Slovensko 2008 / 77 min. / 
přístupný / dokumentární / 
60, 70 Kč
Režie: JURAJ LEHOTSKÝ / Scé-
nář: Juraj Lehotský, Marek 
Leščák / Kamera: Juraj Chlpík 
/ Hrají: Peter Kolesár, Miro 
Daniel, Zuzka Pohánková, 
manželé Elena a Laco ad.
Dokumentární film 
Slepé lásky vypráví o 
různých formách lásek 
nevidomých lidí. Ve 
čtyřech povídkách sle-
duje postupně dvojici 
středního věku, počí-
nající lásku mladého slepého Roma a jeho milé, nevido-
mou nastávající matku a mladou nevidomou dívku, která 
si chatuje s kamarádem a bojí se, zda mu prozradit svou 
slepotu. Dojemný, ale nikoliv sentimentální snímek přistu-
puje k tématu s hravostí, součástí jednoho z příběhů je i ori-
ginální animovaná sekvence ve stylu Karla Zemana, v níž se 
vášnivý klavírista z prvního příběhu vydává pod vodu svést 
souboj s obří chobotnicí. Ocenění: Cena Art cinema Cicae na MFF v 
Cannes 2008, Cena Tibora Vichtu v kategorii dokumentární film uděle-
ná v roce 2005 za scénář Jurajovi Lehotskému, film byl uveden v soutěž-
ní sekci dokumentárních filmů na letošním MFF v Karlových Varech.

Poločas rozpadu  
středa 29. 10. 
20.30 hod.
Slovensko 2007 / 106 min. / 
od 12 let / 60, 70 Kč
Režie: VLADIMÍR FISCHER 
/ Scénář: Viliam Klimáček / 
Kamera: Ivan Finta / Hud-
ba: Oskar Rózsa / Hrají: Ján 
Kroner, Klára Trojanová 

- Pollertová, Iva Janžurová, 
Táňa Pauhofová ad.
Tragikomedie ze sou-
časné Bratislavy o roz-
padu vztahů a hodnot, 
o mizení elementár-
ní slušnosti z našeho 
života. Sympatičtí a 
úspěšní čtyřicátníci se 
v zajetí každodenní banality s lehkostí a šarmem - jakoby 
mimoděk - dopouštějí drobných podrazů, lží a nevěr, až 
jsou náhle konfrontovaní s neúprosnou pravdou. Autor 
s jemnou ironií a humorem zaznamenává různé bizarní, 
sladkobolné, provokativní i nebezpečné pokusy o překrytí 
utajovaných pocitů úzkosti a nespokojenosti s osamělým, 
vyprázdněným životem. A přitom někde blízko nich utíká 
před skutečným násilím a svým opravdovým životem nele-
gální imigrantka z Arménie. Viktor, majitel prosperující fir-
my náhodou zachrání mladou ženu před utopením. Zjistí, 
že zachráněná Mia jen experimentovala s fotografováním 
svého autoportrétu ve vlnách Dunaje. Ženatý muž se do ní 
zamiluje, přestože studentka fotografie žije s výstředním 
muzikantem a ošetřovatelem laboratorních zvířat Konzim 
a navíc je problémovou dcerou Viktorových přátel z mládí, 
Patrika a jeho ženy Bibi. Hlavní hrdina se zaplétá do nerov-
ného vztahu čím dál víc, zatímco jeho osamělá, bezdětná 
lékařka Karla hledá východisko z depresí, které jí umocňu-
jí oddané dvoření neúnavného ctitele Valéra a kleptoman-
ské výstřelky vlastní mámy, která se tímhle způsobem snaží 
upoutat její pozornost. Viktorův únik ze zaběhaných vzta-
hů potvrzuje i odchod obchodní partnerky, někdejší milen-
ky, ze společné firmy. A tak se mu postupně jako domeček 
z karet boří jeho poněkud schizofrenní život, až do velmi 
nečekaného finále.

Bál som sa, že film v prvom rade 
nebude sám sebou a bude sa stále 
hrať na niečo čím nie je. Tieto obavy 
ma už v prvých minútach našťastie 
opustili. Herecká základňa je úplne 
prirodzená, bavil ma tak Kroner, ako 
Pauhofová, veľmi dobre pôsobil aj 
Landl a ostatní.
Tomco - www.csfd.cz

Po dlhej dobe sa konečne na niečo 
zmohla aj slovenská kinematografia 
a výsledkom je pekné ocenenie z 
MFF Cannnes. Slepé lásky sú výbor-
ným dielom, ktoré stiera hranice 
hraného a dokumentárneho (i keď 
treba uznať že toho dokumetnu je 
tam podstatne viac) a výsledkom 
je úžasny, láskavý film, ktorý nemá 
tendenciu citovo znásilňovať diváka.
Rudeboy - www.csfd.cz

Dokreslené plakáty
neděle 19. 10. 14.30 hod.
Částečné dokreslování filmových plakátů.

Star Wars: Klonové 
války
st 19. 10., ne 22. 10. 15.30 hod.
USA 2008 / 98 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65, 75 Kč
Režie: DAVE FILONI / Hrají: Samuel L. Jackson, Tom Kane, Corey 
Burton, Ian Abercrombie, Anthony Daniels, Christopher Lee ad.

Galaxií se šíří ničivá vlna Klonových válek a udat-
ní rytíři řádu Jedi dělají všechno pro to, aby znovu 
nastolili řád a mír.

Pat a Mat
neděle 26. 10. 15.30 hod.
ČR 1970 - 1990 / 60 min. / animovaný / 25, 35 Kč
Režie: LUBOMÍR BENEŠ
A je to! Seriál o Patovi a Matovi, kteří svým typickým 
gestem vždy potvrdí, že je vše v nejlepším pořádku, 
bez vady, přesně tak, jak má být. I přesto, že původně 
to mělo být úplně jinak. Nic není nemožné, překážky 
se překonají překvapivým a originálním řešením.

Páni kluci
pondělí 27. 10. 16.00 hod.
ČR 1975 / 86 min. / na průkazku zdarma, 35 Kč
Režie: VERA PLÍVOVÁ–ŠIMKOVÁ /  Hrají: Josef Somr, Petr Nárož-
ný, Václav Lohniský, Karel Augusta, Jiří Lábus, Iva Janžurová ad.
Příběh se odehrává v roce 1900, v malém českém  
městečku, kde Tomáš, Hubert a Jožka prožívají svá 
dětská dobrodružství, za něž často schytají pohlav-
ky. Nalezení peněz uloupených v záložně však smaže 
všechny jejich hříchy.

Jak vyrobit  
hlavolam
úterý 28. 10. 14.30 hod.
Snadná a zábavná výroba hlavolamů dle věkových 
skupin dětí.

Záhada hlavolamu
úterý 28. 10. 15.00 hod.
ČR 1993 / 97 min. / zdarma 
Režie: PETR KOTEK / Hrají: Matěj Hádek, Petr Čepek, Karel Engel, 
Karel Zima, Martin Šotola ad.
Jaroslav Foglar se dočkal i filmové zpracování svých 
nejslavnějších knížek. Klukovský klub Rychlých šípů, 
za všech okolností příkladně ctnostných, pátrá v 
tajemných Stínadlech po legendárním ježku v kleci, 
která má obsahovat epochální vynález.

Tři veteráni
středa 29. 10. 15.30 hod.
ČR 1983 / 93 min. / na průkazku zdarma, 35 Kč
Režie: OLDŘICH LIPSKÝ / Hrají: Rudolf Hrušínský st., Petr Čepek, 
Josef Somr, Július Satinský, Zdeněk Svěrák, Milan Lasica ad.

Adaptace jedné z pohádek Jana Wericha ze sbírky 
Fimfárum, jíž se ujali kouzelným způsobem scenáris-
ta Zdeněk Svěrák a režisér Oldřich Lipský. Tři vysloužilí 
vojáci jedné noci přespávají v lese a setkají se se skřít-
ky, kteří jim věnují kouzelné dary. S jejich pomocí mají 
rozdávat radost, ale myslí jen na sebe...

Film, jaký česká kinematografie 
potřebovala jako viselec provaz. Své-
bytný, načichlý silnou autorskou vizí 
a s obsahem existenciálně znepoko-
jivým, hutným a skvěle strukturova-
ným. Zelenka nijak neubral na svém 
poněkud podivném mystifikačním 

„humoru“, ale navzdory pár skečům 
spočívá těžiště Karamazových v 
brilantním prolnutí Dostojevského 
klasiky a lidského dramatu „skuteč-
ného“ světa.
Marigold - www.csfd.cz

Prémie ZF: Mise
čtvrtek 16. 10. 
16.00 hod. 
The Mission / Velká Británie 
1986 / 126 min. / titulky / na 
průkazky zdarma
Režie: ROLAND JOFFÉ / Scé-
nář: Robert Bolt / Kame-
ra: Chris Menges / Hudba: 
Ennio Morricone / Hrají: 
Robert De Niro, Jeremy 
Irons, Aidan Quinn, Cherie 
Lunghi, Liam Neeson, Álva-
ro Guerrero ad.
Děj výpravného pří-
běhu Mise se odehrá-
vá v roce 1750 ve špa-
nělských a portugal-
ských koloniích Jižní 
Ameriky. Obchodník s 
otroky Rodrigo Men-
dosa (Robert de Niro) 
je obávaný pro svou 
vznětlivou povahu a 
vynikající šermířské 
dovednosti. V soubo-
ji o ženu zabije svého 
bratra, ale pozdější 
výčitky jej přinutí hle-
dat možnost, jak odči-
nit svou vinu. Mendosa 
se obrací k víře a spo-
lu s jezuity se vydá-
vá na nebezpečnou 
misijní cestu do nitra 
jihoamerické džung-
le po boku zbožného 
a idealistického kněze 
otce Gabriela (Jeremy 
Irons). Nezapomenu-
telný a strhující zážitek 
z příběhu je podtržen 
překrásnými scenérie-
mi Jižní Ameriky zachycenými oskarovou kamerou Chrise 
Mengese pod vedením režiséra Rolanda Joffé. Ocenění: Zlatá 
palma z Cannes, Oscar za nejlepší kameru (ze sedmi nominací), 3 ceny 
BAFTA (z 12 nominací) ad.

Divokou přírodou, omotán tlustým 
lanem, vleče muž obrovské závaží 
ne však tíživější, než je jeho svědomí 
ze zabití bratra, padá, jeho břímě ho 
strhává, ale on znovu vstává a postu-
puje dál v cestě pokání až do místa, 
kam je pozván a kde je mu odpouště-
no - i těmi, které lovil. Po boku kněze 
buduje misii, která pralesní nezna-
bohy napřed „polidští“, dá jim Boha, 
víru, řád, aby pak někdo jiný přišel a 
opět ve jménu Boha - protože On má 
svoje záměry - jim to vzal. V té chvíli 
se jejich cesty a způsoby, jak se brá-
nit, rozcházejí a i když jsem v tomto 
případě byla na straně Mendozova 
(De Niro) přístupu, jednání otce Gab-
riela (Irons) mi nebylo nepochopi-
telné a nepohrdala jsem jím. Tenhle 
úchvatný film navozuje spoustu 
otázek („nebylo by těm divochům líp, 
kdyby nás nikdy nepotkali?“) i odpo-
vídá (bylo!), často je ale odpověď na 
divákovi a jeho vlastním srdci, a já 
nemůžu než tuto „misi“ s výtečnými 
herci, opuletní kamerou a Morrico-
neho jímavou hudbou všem, kteří 
nevidí jen černobíle a nevadí jim, že 
myslet někdy trochu bolí, doporučit.
Kleopatra - www.tiscali.cz

Záhrada 
čtvrtek 23. 10. 
16.00 hod. 
Slovensko, Francie 1995 / 99 
min. / na průkazky zdarma
Režie: MARTIN ŠULÍK / Scé-
nář: Martin Šulík, Marek 
Leščák, Ondrej Šulaj / 
Kamera: Martin Štrba / 
Hudba: Vladimír Godár / 
Hrají: Roman Luknár, Mari-
án Labuda, Zuzana Šulajo-
vá, Jana Švandová, Katarí-
na Vrzalová, Dušan Trančík, 
Marián Labuda ad.
Třetí celovečerní film 
slovenského režiséra 
Martina Šulíka Zahrada 
svou poetikou i téma-
tem souzní s před-
chozí autorovou tvor-
bou. Hrdinou snímku, 
který režisér vytvořil 
s obdobným tvůrčím 
štábem, jako své před-
chozí snímky Neha a 
Všetko, čo mám rád, 
je muž na prahu „Kris-
tových let”, který musí řešit otázku, co udělá se svým živo-
tem. Martin Šulík vypráví ve čtrnácti obrazech metaforické 
podobenství o Jakubovi a jeho „hostech.” V zásadě si vysta-
čí s jedinou obyčejně neobyčejnou přírodní scénou, kterou 
křižují jeho osamělé, hledající, ztracené a znovu nalezené 
bytosti, vedené Jakubem - sadařem, který ve věčné půdě 
své zahrady konečně našel své kořeny. Cesta, na kterou 
se vydal, je ale mnohem delší než krátkodobý víkend - a 
Jakub v té zahradě, jež nezadržitelně spěje ke svému další-
mu podzimu, nachází místo, které dává jeho životu smysl a 
řád. Úspěšná Záhrada (1995) zachycuje příběh třicetiletého 
Jakuba (Dušan Luknár) v době, kdy čelí jednomu problému 
za druhým. Je nespokojený s prací učitele a vztahem ke 
vdané ženě, nerozumí si s otcem, se kterým sdílí společnou 
domácnost. Jakub se rozhodne radikálně změnit vlastní 
život, odjíždí na pár dní na venkov do opuštěného dědeč-
kova domu. Ani netuší, že na tomto podivném místě – v 
rajské zahradě plné pokušení i poučení – setrvá mnohem 
déle, než původně čekal. Neobyčejný svět, v němž se ocitá, 
mu pomůže vidět věci jinak. Šulíkův snímek se vyznačuje 
výraznou a nezaměnitelnou poetikou a zcela specifickým 
režijním rukopisem, který je poučený principy tvorby něk-
terých příslušníků československé nové vlny (Dušan Hanák, 
Miloš Forman). Šulík, který téměř vždy spolupracuje se svý-
mi osvědčenými partnery – kameramanem Martinem Štr-
bou, scenáristou Ondřejem Šulajem a hudebním skladate-
lem Vladimírem Godárem, si vystačí s malým množstvím 
symbolických dialogů, mnohem raději komunikuje s divá-
kem skrze pohádkové obrazy. Ocenění: Český lev za nejlepší film 
roku 1995 ad.

Dustin Hoffman hraje vzhledem ke 
svému věku až neslušně dobře. Ann 
Bancroftová bezchybně naplňuje 
šablonu zrádné, ale svůdné potvory 
a zároveň skvěle doplňuje naivního a 
roztěkaného Hoffmana. Písně Simo-
na a Garfunkela v čele s nejslavnější 
Mrs. Robinson dávají filmu šťávu v 
poklidnějších pasážích. Mike Nichols 
sice natočil ještě spoustu slavných 
filmů, ale Absolvent je jenom jeden. 
Kromě zkušeného vedení herců 
zaujme použitím mnoha potěšují-
cích technik. Ať už jde o natáčení pod 
vodou, dvojsmyslné střihy, prolínání 
snu s realitou nebo střídání detailů s 
celky – to vše dělá tento film kul-
tovním. Už sice není tak rebelský a 
provokující jako před devětadvaceti 
lety, ale pořád zasluhuje obdiv.
Matty - www.tiscali.cz

Besedy, Koncerty

Jazzgang
úterý 28.10. 15.00 u kina Hvězda 
v rámci Dne vzniku Československa / zdarma
Koncert uherskohradišťské kapely. Již osmým rokem 
fungující uskupení působí pod křídly hradišťského 
gymnázia, ze kterého se také rekrutuje většina jeho 
členů.  

Laco Deczi  
& Celula New York 
+ Jazzgang
úterý 28.10. 20.00 klub Mír
předprodej 150 Kč, 100 Kč (na průkaz ART) / na místě 190 Kč
Laco Deczi oslaví své 70-té narozeniny také v 
Uh.Hradišti. Jazz-blues-swing. Zveme Vás na koncert 
Laca Decziho a jeho kapely Celula New York. Ten-
to slovensko-česko-americký jazzman po několika 
úspěšných koncertech znovu zavítá do klubu Mír 
symbolicky také v den vzniku Československé repub-
liky. Přijďte si poslechnout autorské skladby i známé 
jazzové melodie v originálním podání! Jako předka-
pela se představí domácí Jazzgang, který v tento den 
vystoupí také od 15 hodin u kina Hvězda..

Připravujeme: 15.11. Slet bubeníků  2008- Pavel Fajt (CZ), Hon-
da  Junko (Japan), Steve Eto (Japan), Yumiko (Japan), Miloš 
Vacík (CZ), Jim Meneses (USA), Pavel Koudelka (CZ), Petr Zeman. 

Marián Labuda
(*28. 10. 1944)
Narozen 28. října 1944 v 
Hontianských Nemcích 
na Slovensku. Vyrůstal 
v rodině vesnického 
krejčího, který vlastnil i 
obchod s látkami. Lás-
ku k divadlu, jemuž se 
jako školák ochotnicky 
věnoval, v něm podní-
tilo okouzlení z posle-
chu rozhlasových her. 
O volbě herectví defi-
nitivně rozhodly chla-
pecké zážitky ze škol-
ních zájezdů do brati-
slavských divadel. Po absolvování divadelní fakulty VŠMU 
nastoupil do činohry Slovenského národního divadla. V 
roce 1968 byl spoluzakladatelem legendárního generač-
ního Divadla na korze v Bratislavě, odkud odešel po jeho 
zákazu 1971 na Novou scénu.Právě zde se vypracoval od 
komických a tragikomických typů také k velkým dramatic-
kým úlohám. Od roku 1989 se stalo jeho domovskou scé-
nou opět Slovenské národní divadla. Hostuje také na jiných 
bratislavských scénách a čeští diváci jej znají z inscenací 
uvedených v Národním divadle v Brně, Městském divadle 
ve Zlíně, Divadle na Vinohradech a na Letních shakesoea-
rovských slavnostech na Pražském hradě. Počátkem 80. let 
si jej všimli čeští režiséři. Juraj Herz mu svěřil titulní roli v 
komedii Buldoci a třešně (1981), s epizodními úlohami přišli 
Dušan Klein (Radikální řez) a Jiří Krejčík (Prodavač humoru). Jeho 
nejkrásnější filmovou rolí je ovšem řidič Pávek z komedie 
Vesničko má středisková. S nabídkou za Mariánem Labudou 
přišel Jiří Menzel, který vysledoval Labudův talent už v 
Činoherním klubu při zájezdových představeních, a věděl, 
že nesahá vedle. Dvojice Labuda-Bán dopomohla výborně 
napsané a natočené komedii k obrovské popularitě, ale i k 
nominaci na Oscara. Pak už přicházely nabídky od českých 
režisérů jedna za druhou (Anděl svádí ďábla; Dobří holubi se vra-
cejí; Vážení přátelé, ano; Andělské oči) a hlavně další Menzelovy 
snímky Konec starých časů, Žebrácká opera či Život a neobyčejná dob-
rodružství vojáka Ivana Čonkina. Labuda se objevuje také pravi-
delně v pohádkách (Pták Ohnivák; Lotrando a Zubejda). Českého 
lva si odnesl za vedlejší mužskou úlohu v česko-slovenské 
koprodukci Záhrada. Podařilo se mu dokonce proniknout 
mezi mezinárodní hereckou elitu díky roli východoněmec-
kého tenoristy v maďarském filmu Setkání s Venuší. Stranou 
jeho hereckého zájmu nezůstaly nikdy ani rozhlas a tele-
vize, kde účinkoval v desítkách inscenací a pohádek. V loň-
ském roce jej filmoví fanoušci mohli zhlédnout po boku 
Bolka Polívky v komedii ROMing. Za mimořádný přínos k 
rozvoji slovenského umění obdržel Cenu ministra kultury 
Slovenské republiky. Souborné vydání jeho časopiseckých 
sloupků přináší kniha Oči v sloupek aneb Kalendář Mariána Labudy. 
Plastický obraz jeho hereckého a lidského osudu nabízejí 
knihy Daniela Rouse Rozhovory a Zuzany Sílové Marián Labu-
da: role a duše.

zdroj: sběr

Hovory G: 
Marián Labuda
pondělí 20.10. 19.30 Malá scéna Slovác-
kého divadla 
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 Sloven-
ského národního divadla, ale hostuje i na českých 
jevištích (Brno, Pardubice, Praha). Je pravidelně obsa-
zován v českých filmech a televizních snímcích a 
např. pro Jiřího Menzela je nepostradatelným spolu-
pracovníkem. Labudova všestrannost, díky níž doká-
zal překonat zaškatulkování do určitého komediální-
ho typu, vypovídá o jeho širokém talentu a dokazuje, 
že právem patří mezi největší osobnosti současného 
českého a slovenského herectví. M. Labuda je rov-
něž poutavým vypravěčem s velkým smyslem pro 
humor. Setkání s ním slibuje hluboké a zároveň pří-
jemné zážitky. Předprodeje: Slovácké divadlo, Kino Hvězda, 
MIC, Dům knihy Portal, Record, Ag. Vichr.

Své životní problémy nemusí filmoví 
hrdinové řešit jen v nervy drásajících 
psychologických studiích - důkazem 
je jedinečný autorský film filmového 
i divadelního režiséra Martina Šulíka. 
Hlavní hrdina objevuje taje starého 
domu, seznamuje se s osobitou Hele-
nou, na níž je nejvýraznější motiv 
návratu k přírodě: cizí pes jí bere 
jablko z úst, nejlepším lékem na zra-
nění je lidská moč, pomáhá i „pobyt“ 
v mraveništi. Její levitace nad zemí 
znamená, slovy otce, že všechno je 
konečně v pořádku. Současný svět 
je pojmenován výlučným způsobem, 
místy působí ve své bezstarostnosti 
až odtažitě.
Terminus- www.tiscali.cz


