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e-mail: pokladna@mkuh.cz 

1.–28. května
květen

Rekonstrukce kina 
Hvězda se blíží ke konci

 
Kino Hvězda začíná metaforicky 

řečeno stříhat metr… Ano, generální 
rekonstrukce, která poprvé po čtyřice-

ti letech své existence na dlouhou 
dobu uzavřela pro veřejnost tuto zají-
mavou architektonickou budovu ote-
vřenou 6. října 1967, se chýlí ke konci. 

Opravy vnitřních prostor odstartovaly 
na počátku srpna loňského roku. Nej-

důležitější velkou akcí, která prověří 
nové možnosti i posílenou technic-

kou kvalitu objektu, bude určitě už 37. 
Letní filmová škola (22. – 31. 7. 2011). 

Nicméně, aby „filmovka“ proběhla 
v důstojné kvalitě, tomu musí před-

cházet dostatečný prostor pro kolau-
daci a zkušební provoz. Proto se i my, 

pracovníci Městských kin Uh. Hra-
diště, společně s vámi diváky těšíme 

na slavnostní otevření kina Hvězda na konci 
června, které nabídne plno zajímavých 
programů – vedle filmových premiér 

a mimořádných představení (samo-
zřejmě i ve 3D), chystáme na přelom 

června a července i další hudební a 
výstavní dary. 

Vzhledem k blížícímu se stěhování jak 
kanceláří, skladů, tak i složitých tech-

nologií do kina Hvězda a souvisejícím 
náročným přípravným pracím jsme se 
rozhodli od poloviny května t. r. omezit pro-

mítání v kině Reduta a do otevření kina 
Hvězda  jen na projekce Zlatého fondu a 

ARTkina.  V této souvislosti si dovoluje-
me poděkovat všem, kteří společně 
nás s v těžkém období náhradního 

provozu podpořili zájmem a návště-
vami. Těšíme se na vás v rekonstruované 

Hvězdě.

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

Čertova nevěsta
ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč
Režie: ZDENĚK TROŠKA / Hrají: Václav Švanda, Eva Josefíková, Sabina 
Laurinová, David Suchořípa, Jana Andresíková, Barbora Munzarová ad.

Nová pohádka Zdeňka Trošky, která se natáčela na Zámku Buchlovice.
Čerti patří mezi nejoblíbenější postavy českých pohádkářů. 
Určitě to platí i pro režiséra Zdeňka Trošku, který doposud 
tvořil pekelníky, kteří byli buď malí, ale šikovní, případně 
tak dobráčtí, že přinesli i z pekla štěstí. V adaptaci pohád-
ky Boženy Němcové ale Čertova nevěsta ukáže, že s čerty 
skutečně nejsou žerty. To vše ve výpravné podívané sršící 
humorem, triky a hvězdami v hlavních rolích. V tomhle krá-
lovství chybí ke štěstí jen následník trůnu. Král (David Sucha-
řípa) si z toho nedělá těžkou hlavu, ale královna (Sabina Lau-
rinová) se trápí a pro potomka by se byla ochotná i upsat 
peklu. A protože čert  nikdy nespí, čeká ji i jejího manžela 
půlnoční dostaveníčko v Čertově mlýně, kde dostanou jed-
nu prazvláštní nabídku. V první chvíli ji odmítnou, ale... Za 
pár měsíců se královně narodí princezna Štěpánka. Roste 
jako z vody a nejlíp je jí se Štěpánem, synem královniny 
komorné. Krátce před osmnáctými narozeninami se Ště-
pánka dozví o paktu, který kdysi její matka přece jen s čer-
ty uzavřela. Podmínky jsou prosté a nekonečně kruté. Za 
to, že dostala od pekla život, stane se nevěstou jeho vlád-
ce. Král se na poslední chvíli pokusí dceru zachránit, uspo-
řádá ples, na kterém si má Štěpánka z přítomných princů 
vybrat manžela dřív, než skončí ve spárech Lucifera. Ten 
však lest prohlédne a strašlivě se pomstí. Štěpánka, promě-
něná v černý přízrak, čeká na záchranu. Jediný, kdo je pro 
ni ochoten riskovat, je kamarád z dětství Štěpán. Dokáže 
láska porazit pekelné síly? Mladíka čeká strastiplná pouť, na 
jejímž konci čeká buď Štěpánka, nebo smrt.

Czech Made Man
ČR 2011 / 90 min. / od 15 let / D-Cinema / 110 Kč
Režie: TOMÁŠ ŘEHOŘEK / Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Milan 
Šteindler, Martin Písařík, Predrag Bjelac, Tomáš Matonoha ad.
Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka 
z chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových domén. 
Nemožné je možné, padají normy, konvence, pravidla. Už 

jako kluk pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na 
sebe. „Totáčem“ 80. let kličkuje nepříliš vzorově a přelomo-
vý listopad prožije rovněž nezvykle - mezi blázny v léčebně. 
Po revoluci už to jede, ba letí. Nahoru, ale i dolů. Do Němec-
ka a zpátky. Na Pankrác a zpátky. Do Číny a zpátky. Vše je 
tak snadné, až je to k smíchu (ale i tzv. „vo hubu“). Může 
za ten rozlet chytrost nebo vychytralost? Z netušených a 
nekonečných možností internetu vyroste ve finále virtuál-
ní blahobyt. Hrdina má všechno, dokonce plánuje hodně 
netradiční rodinu… Vypadá to na happyend, ten se ovšem 
stylově zvrtne.

Medvídek Pú
Winnie the Pooh  / USA 2011 / 70 min. / přístupný / dabing / D-Cinema 
/ 100 Kč
Režie: STEPHEN J. ANDERSON / Hrají: Craig Ferguson, Jim Cummings, 
Tom Kenny, Dee Bradley Baker, Gilbert Gottfried ad. 

S filmem Medvídek Pú se malí diváci vrací do Stokorcové-
ho lesa, kde znovu ožívají nadčasové kouzlo, vtip a žertov-
ná atmosféra původních krátkých filmů. Přichází zábava ve 
společnosti „přihlouplého Medvěda“ a jeho přátel Tygra, 
Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka... a pochopi-
telně také Ijáčka, který ztratil ocásek. „Celý příběh se ode-
hrává v rámci jediného dne,“ popisuje režisér Don Hall. „Ve 
Stokorcovém lese začíná den jako každý jiný. Pú se probou-
zí velice hladový a nemá doma žádný med. Takže se vydá-
vá ho sehnat, ale jeho pouť posléze nabere zcela jiný směr 

– nejprve kvůli soutěži, ve které se mají všichni pokusit najít 
Ijáčkovi nový ocas.“ Pú později nachází vzkaz od Kryštůfka 
Robina, který zní: „Odešel sem. Moc práce. Brzo zpet.“ Pak 
ale Sova celý vzkaz pochopí zcela jinak a tvrdí, že jejich pří-
tele uneslo strašlivé stvoření, zvané „Brzopet“. Velice záhy 
se všichni vydávají na napínavé dobrodružství ve snaze 
zachránit Kryštůfka Robina před imaginárním nebezpečím. 
Jak se ukazuje, medvěd, který původně toužil jen po trošce 
medíku, má před sebou náročný den. Před snímkem Medvídek 
Pú bude promítán krátký animovaný film Balada o Nessie. Je zasaze-
ný do „krásné modré vrchoviny“ ve Skotsku. Je to legrač-
ní a barvitý příběh o přátelské Lochneské příšeře Nessie a 
vypráví o tom, jak ona a její nejlepší přítel plastová kačenka 
jménem MacQuack začali žít v bažině, kterou nyní nazývají 
svým domovem. Do příběhu se vloží ziskuchtivý developer 
jménem MacFroogle, který se rozhodne vybudovat nad 
domovem Nessie mini-golfové impérium. 

Králova řeč 
The Kings Speech / Velká Británie, Austrálie, USA / 118 min. / od 15 let / 
titulky / D-Cinema / 80 Kč
Režie: TOM HOOPER / Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham 
Carter, Guy Pearce, Michael Gambon, Jennifer Ehle, Timothy Spall,  
Derek Jacobi ad.

Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vystrašený člo-
věk potřebuje pravého přítele. Po smrti svého otce, ang-
lického krále Jiřího V. (Michael Gambon) a skandální abdikaci 

Naše tipy 
Medvídek Pú 
neděle 8.5., pátek 13.5. - neděle15.5.  / Reduta 
Nový snímek, který oživuje nadčasové kouzlo, vtip a 
žertovnou atmosféru původních krátkých filmů, divá-
kům znovu nabízí možnost bavit se ve společnosti „při-
hlouplého Medvěda“ a jeho přátel.

Animáskové odpoledne 
neděle 15.5. / Reduta 
Přijďte podpořit tvorbu dětí našeho Animásku a oslavit 
jejich výtvory! Uvidíte nejlepší dětské filmy i z jiných 
měst! Pokochejte se nápady a fantazií! Na místě také 
výstava fotografií a scénářů.  

Xavier Baumaxa - koncert
sobota 28.5. / Mír
Konečná na trase Accoustic Dictatorship Cyklotour 2011, 
kterou jede Baumaxa s Tomášem Poláčkem z MF Dnes.

1. ne 14.00 Animásek – Konečně hotovo – zdarma / ZŠ Čtyřlístek Animásek

14.30 Textilní koláž - tentokrát si zkusíme práci s textilem – zdarma / Reduta Malovásek

15.30 Čertova nevěsta – ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 100, 110 Kč / Reduta Bijásek

17.00 Čertova nevěsta – ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč / Reduta

19.00 Czech Made Man – ČR 2011 / 90 min. / od 15 let / D-Cinema / 110 Kč / Reduta

5. čt 13. Seminář archivního filmu - Werner Herzog+Klaus Kinski
Beat Presser, Terryho ponožky: W.H., K.K. (výstava fotografií a plakátů) / Reduta 5. - 10.5. Výstava

16.00 Aguirre, hněv Boží – SRN, Peru 1972 / 90 min / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč / Reduta ZF

18.00 Krajina ticha a temnoty – SRN 1971 / 85 min. / 60, 80 Kč / Reduta

20.00 Každý pro sebe a bůh proti všem – SRN 1974 / 110 min. / 60, 80 Kč / Reduta

22.15 Nosferatu – fantom noci – Francie, SRN 1979 / 106 min. / 60, 80 Kč / Reduta

6. pá 9.00 Handicapovaná budoucnost – SRN 1971 / 43 min. / 60, 80 Kč / Reduta

10.00 Woyzeck – SRN 1979 / 82 min. / 60, 80 Kč / Reduta

13.00 Já jsem mé filmy – SRN 1979 / 93 min. / 60, 80 Kč / Reduta

17.00 Fitzcarraldo – SRN, Peru 1982 / 158 min. / 60, 80 Kč / Reduta

20.30 NEUE DEUTSCHE WELLE Party (1. část) – vstup do 21.00 za 99 Kč, po 21.00 za129 Kč / Mír Párty

22.00 THE RITCHIE SUCCESS – vstup do 21.00 za 99 Kč, po 21.00 za129 Kč / Mír Koncert

22.30 Balada o vojáčkovi + Temná záře nad horami – SRN 1984 / 45+45 min. / 60, 80 Kč / Reduta

23.30 NEUE DEUTSCHE WELLE Party (2. část) / Mír Párty

7. so 0.30 Paganini ve víru erotických vášní – Itálie, Francie 1989 / 95 min. / 60, 80 Kč / Reduta

9.00 Lekce temnoty + Werner Herzog–režisér – SRN, Francie 1992+1984 / 55+30 min. / 60, 80 Kč / Reduta

14.00 Ježíš Kristus Spasitel – SRN 2008 / 84 min. / 60, 80 Kč / Reduta

16.30 Zelená kobra + videorozhovor s kameramanem V. Růžičkou – SRN 1987 / 111 + 20 min. / 60, 80 Kč / Reduta

19.30 Temný úsvit – USA 2006 / 126 min. / 60, 80 Kč / Reduta

22.00 Břímě snů + Werner Herzog jí svou botu – USA 1982+1980 / 95 + 20 min. / 60, 80 Kč / Reduta

22.00 Jihoamerický hudební večer: DJ KANYSTR – zdarma / Mír Koncert

8. ne 0.15 Wild Blue Yonder – SRN, Velká Británie, Francie, Rakousko 2005 / 81 min. / 60, 80 Kč / Reduta

8.00 Malý Dieter chce létat – Francie, Velká Británie, SRN 1997 / 80 min. / 60, 80 Kč / Reduta

9.30 Aguirre, hněv Boží – SRN, Peru 1972 / 90 min / 60, 80 Kč / Reduta

11.30 Můj milovaný nepřítel – Velká Británie, Finsko, USA 1999 / 99 min. / 60, 80 Kč / Reduta

13.30 Já jsem mé filmy 2…po 30 letech – SRN 2010 / 97 min. / 60, 80 Kč / Reduta

14.30 Vyšívání - další netradiční technika, kterou si zkusíme – zdarma / Reduta Malovásek

15.30 Medvídek Pú – USA 2011 / 70 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 90, 100 Kč / Reduta Bijásek

17.00 Čertova nevěsta – ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 110 Kč / Reduta

11. st Výstava Animásku 2010-2011 –  Reduta 11. - 30.5. Výstava

16.00 Sin City – Město hříchu – USA 2004 / 126 min. / titulky / od 15 let / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč / Mír ZF

20.00 Odnikud někam – USA 2010 / 98 min. / 65, 75 Kč / Mír ART

13. pá 16.30 Medvídek Pú – USA 2011 / 70 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 100 Kč / Reduta

18.00 Králova řeč – Velká Británie, Austrálie, USA / 118 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč / Reduta

20.15 Zdrojový kód – USA 2011 / 93 min. / titulky / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta

14. so 16.30 Medvídek Pú – USA 2011 / 70 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 100 Kč / Reduta

18.00 Králova řeč – Velká Británie, Austrálie, USA / 118 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč / Reduta

20.15 Zdrojový kód – USA 2011 / 93 min. / titulky / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta

15. ne 13.30 Animásková dílna a soutěže – zdarma / Reduta Animásek

14.30 Animásek 2010-2011 aneb Co už umíme + hosté (Ostrava, Praha, ...) -  zdarma / Reduta Animásek

16.00 AniRaut - sladké zakončení celoročního úsilí – zdarma  / Reduta Animásek

16.30 Medvídek Pú – USA 2011 / 70 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 100 Kč / Reduta Bijásek

18.00 Zdrojový kód – USA 2011 / 93 min. / titulky / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč / Reduta

19.45 Králova řeč – Velká Británie, Austrálie, USA / 118 min. / od 15 let / titulky / D-Cinema / 80 Kč / Reduta

18. st 20.00 Banksy: Exit Through the Gift Shop – USA, V. Británie 2010 / 87 min. / 60, 70 Kč / Mír ART

19. čt 16.00 Prémie ZF:  Kleopatra + soutěž o nej Kleopatru – VB, USA, Švýc. 1963 / 192 min. / na průk. ZF zdarma / Mír ZF

25. st 20.00 Zůstane to mezi námi – Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko 2010 / 87 min. / 65, 75 Kč / Mír ART

26. čt 16.00 Zapomenuté světlo – ČR 1996 / 105 min. / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč / Mír ZF

28. so 20.30 XAVIER BAUMAXA - Cyklotour 2011 – předprodej 90 Kč, na místě 120 Kč (průkaz ART, ZF sleva 30 Kč) / Mír Koncert

Werner Herzog + 
Klaus Kinski 

kino Reduta, 5. - 8. května

www.archivniseminar.cz

kino Reduta 
tvrtek - nedle

kino Mír
úter - tvrtek

krále Eduarda VIII. (Guy Pearce), je Bertie (Colin Firth), který celý 
život trpí vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI. 
Británie stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje 
silného vůdce, kterého ale jen těžko vidí v koktavém krá-
li. Králova milující manželka Alžběta (Helena Bonham Carter), 
budoucí královna matka, proto domluví setkání s úspěš-
ným, ale poněkud svérázným a excentrickým terapeutem 
řeči Lionelem Loguem (Geoffrey Rush). Po těžkém začátku, 
kdy si neslučitelné charaktery dvou silných osobností jen 
obtížně hledají cestu jeden k druhému, se mezi oběma 
muži vytvoří silné pouto. Král nakonec přistoupí na neob-
vyklý způsob léčby a s pomocí Loguea, rodiny, vlády i Win-
stona Churchilla (Timothy Spall) vadu řeči překoná. Dokáže 
ale obstát i ve chvíli, kdy je třeba, aby v rádiu pronesl zásad-
ní projev, který má povzbudit a inspirovat anglický národ 
v době, kdy to nejvíce potřebuje? Film je inspirován skutečným 
příběhem krále Jiřího VI. Snímek získal Oscara za nejlepší film, režii, 
scénář a herce v hlavní roli.

Zdrojový kód 
Source Code / USA 2011 / 93 min. / titulky / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
Režie: DUNCAN JONES / Hrají: Jake Gyllenhaal, Vera Farmiga, Michelle 
Monaghan, Jeffrey Wright, Russell Peters ad.
Když se kapitán Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) probu-
dí v sedadle příměstského vlaku, netuší, kde se tam vzal. 
Naproti němu sedí Christina (Michelle Monaghan). Colter ji vidí 
poprvé v životě, ale Christina ho očividně dobře zná. Colter 
Stevens zjišťuje, že se probudil v těle jiného člověka. Než 
se stihne z nastalé situace vzpamatovat, je vlak rozmetán 
silným výbuchem. Colter byl totiž zapojen do vládní mise, 
která je založena na experimentu nazvaném Zdrojový kód, 
který Colterovi umožňuje na chvíli existovat v paralelní rea-
litě - v těle Seana v chicagském příměstském vlaku. Sea-
novu identitu může využívat pouze osm minut, má tedy 
právě osm minut na odhalení bombového útočníka. Zdro-
jový kód zvládá poslat Coltera do stejného časového úse-
ku vícekrát. Získává tak více času, ale situace se mu může 
snadno vymknout z rukou… 

 

13. Seminář archivního filmu:  
Werner Herzog + Klaus Kinski

 
čtvrtek 5. 5. - neděle 8. 5.
 
Přehlídka přinese fascinující výpravné filmy jako Aguirre, 
hněv Boží, Fitzcarraldo, Zelená kobra a mnoho dalších filmových 
perel. Herzogův zatím poslední film Synku, synku, cos to proved, 
bude na festivalu uveden v české premiéře.  Velký prostor 
bude věnován také Herzogově dokumentární tvorbě. 

Jako hlavní host se měl letošního ročníku zúčastnit němec-
ký režisér a správce pozůstalosti Klause Kinskiho pan Peter 
Geyer, jehož snímek Ježíš Kristus Spasitel, dokumentující her-
cův kontroverzní výstup v berlínské hale na počátku 70. let, 
bude na Semináři uveden. Díky náhlé pracovní vytíženosti 
byl však Geyer nucen návštěvu Uh. Hradiště na poslední 
chvíli zrušit. Současně ale poskytl pro naši akci rozsáhlý 
rozhovor, který bude divákům akce zprostředkován a stá-
le také jednáme o možnosti uskutečnit s ním videochat s 
možností diskuse s diváky. Čistě pro potřeby přehlídky se 
nám naopak podařilo získat exkluzivní videorozhovor s českým 
kameramanem Viktorem Růžičkou, nyní profesně působícím v 
zahraničí, který s Herzogem spolupracoval při natáčení 
Zelené kobry (1987). 

Akci doplní výstavy plakátů ze sbírek Terryho ponožek a také 
oceňované fotografie švýcarského tvůrce Beata Pressera. Páteč-
ní večer (6. 5.) bude patřit Neue Deutsche Welle Party a 
koncertu pražské alternativní skupiny The Ritchie Success, 
jejíž tvorba kombinuje industrial, rock, punk a trip hop. 
Kapelu si v nedávné době jako předskokana na svých 
koncertech zvolily např. Tricky nebo Young Gods. V sobotu 
večer (7. 5.) bude návštěvníky bavit DJ Kanystr. 

Akreditujte se a získejte vstup na doprovodné akce zdarma! 

Vstup na vybrané projekce a doprovodné akce bude možný i 
pro veřejnost za jednotlivé vstupné.

Více na  www.archivniseminar.cz

Filmové premiéry a novinky
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Textilní koláž 
neděle 1. 5. 14.30 hod. / Reduta
Opustíme papíry, barvy a pastelky a tentokrát si zkusíme 
práci s textilem. Staré oděvy a textil se dají využít na 
netradiční a krásně vypadající obrázky.

Čertova nevěsta          
neděle 1. 5. 15.30 hod. / Reduta 
ČR 2011 / 90 min. / přístupný / D-Cinema / 100, 110 Kč

Režie: ZDENĚK TROŠKA / Hrají: Václav Švanda, Eva Josefíková, 
Sabina Laurinová, David Suchořípa, Jana Andresíková ad.
Nová pohádka Zdeňka Trošky, která se natáčela na Zámku 
Buchlovice. V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí 
netrpělivá královna svatou Kryšpínu o miminko. Když 
jí dojde trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího nedale-
ko ve starém rozpadlém mlýně a královně se zakrátko 
narodí holčička… 

Vyšívání     
neděle 8. 5. 14.30  hod. / Reduta
Další netradiční techniku, kterou si v Malovásku zkusí-
me, bude vyšívání. Vyšívat zvládnou děti už mezi 3. a 4. 
rokem, takže směle do toho. Nakonec můžeme obrá-
zek podlepit a použít jako přáníčko.   

Medvídek Pú    
neděle 8. 5. 15.30, 15. 5. 16.30 / Reduta
USA 2011 / 70 min. / přístupný / dabing / D-Cinema / 90, 100 Kč
Režie: STEPHEN J. ANDERSON / Hrají: Craig Ferguson, Jim Cummings, 
Tom Kenny, Dee Bradley Baker, Gilbert Gottfried ad.
Film „Winnie the Pooh“ je inspirován pěti příběhy z 
knih A. A. Milneho v klasickém Disneyho ručně kresle-
ném uměleckém stylu. 

 

Akce

Aguirre, hněv Boží                    
čtvrtek 5. 5.  
16.00, neděle 8. 5.  
9.30 / Reduta
Aguirre, der Zorn Gottes / 
SRN, Peru 1972 / 90 min / na 
průkazku ZF zdarma, 50 Kč 
Režie: WERNER HERZOG / 
Hrají: Klaus Kinski, Cecilia 
Rivera, Ruy Guerra, Helena 
Rojo ad.
Příběh filmu je zasazen 
do první vlny dobývání 
jihoamerického kon-
tinentu zlatachtivými 
španělskými conquista-
dory. Lope de Aguirre 
(Klaus Kinski) je jedním 
ze tří šlechticů, kteří 
se oddělí od výpravy 
Gonzala Pizzara hleda-
jící poklady slavného 
El Dorada. Pod vedením Dona Pedra de Ursúa (Ruy Guerra) 
se skupina vojáků vydává na strastiplnou cestu amazonskou 
džunglí. Narůstající problémy a hrozba dalšího zpomalení 
výpravy vedou ke vzpouře, kterou spustí sám Aguirre, pod 
jehož vedením se skupina na voru po řece žene stále hlouběji 
do nehostinného pralesa. Mocí a zlatem posedlý Aguirre v 
průběhu výpravy zešílí a jeho posedlost stojí výpravu nejeden 
lidský život. Ocenění: Cena Francouzského syndikátu filmových kritiků – 
nejlepší zahraniční film, německé filmové ceny – nejlepší kamera.

Sin City – Město hříchu 
středa 11. 5. 
16.00 / Mír
USA 2004 / 126 min. / titulky 
/ od 15 let / na průkazku ZF 
zdarma, 50 Kč
Režie: ROBERT RODRIGUEZ, 
FRANK MILLER / Hrají: Mickey 
Rourke, Bruce Willis, Benicio 
Del Toro, Clive Owen, Elijah 
Wood, Jessica Albay, Rosario 
Dawson ad.
Čím Sin City - město 
hříchu tak vyniká? Oje-
dinělé je především 
černobílým provede-
ním s občasným použi-
tím barvy. Za pomoci 
digitální technologie 
dosáhnul Rodriguez 
dokonalého vzhledu 
Millerových komiksů. 
Na place nebyly žádné rekvizity, pouze zelené pozadí. Ve 
studiu se pak pomocí počítačové grafiky dotvářely veške-
ré budovy, interiéry apod. Kromě režisérské dvojice - Rodri-
guez a Miller - se na natáčení filmu podílel i Quentin Taran-
tino. Ten za svoji práci dostal 1 dolar. Při znímce Tarantina 
se naskýtá i spojitost mezi Sin City a Pulp Fiction - tři příbě-
hy, které se vzájemně prolínají, noirový, kultovní snímek a 
vynikající herecké obsazení... Vítejte v Sin City - městě násilí, 
korupce a zlomených srdcí. 

Prémie ZF:  Kleopatra 
+ soutěž o nej Kleopatru
čtvrtek 19. 5. 
16.00 / Mír
Cleopatra / Velká Británie, 
USA, Švýcarsko 1963 / 192 
min. / titulky / na průkazku 
ZF zdarma 
Režie: JOSEPH L. MAN-
KIEWICZ, ROUBEN MAMOULI-
AN, DARRYL F. ZANUCK / Hra-
jí: Elizabeth Taylor, Richard 
Burton, Rex Harrison, Hume 
Cronyn, Andrew Keir ad.
Jeden z nejslavněj-
ších historických filmů 
všech dob! Historické a 
poetické drama o královně Egypta - Kleopatře, jenž usiluje 
o stabilizaci své moci tlakem na Římskou říši. Ve své době 
rekordně nejdražší film (44 milionů $), který tento rekord 
po přepočítání inflace drží i v dnešní době. Ocenění: Oscar 1964 

- výprava, kamera, kostýmy, vizuální efekty. Součástí odpoledne bude 
připomenutí osobnosti herečky Elizabeth Taylor a soutěž o nejpovede-
nější kostým či líčení diváků ve stylu Kleopatra.

Zapomenuté světlo 
čtvrtek 26. 5. 
16.00 / Mír
ČR 1996 / 105 min. / na prů-
kazku ZF zdarma, 50 Kč 
Režie: VLADIMÍR MICHÁLEK 
/ Hrají: Bolek Polívka, Vero-
nika Žilková, Jiří Pecha, Jiří 
Lábus, Zita Kabátová ad.
Příběh vesnického fará-
ře, který bojuje se stát-
ními úředníky i vyššími 
církevními představiteli 
za záchranu kostela, se 
odehrává na sklonku 
osmdesátých let. Pro 
faráře Holého předsta-
vuje víra v Boha neo-
třesitelnou hodnotu a 
navíc zápasí s pocitem 
vlastní zbytečnosti a 
bezmocnosti při setká-
ní s chorobou milované Marjánky. Stejně bezmocný je i před 
socialistickým režimem, který arogantně likviduje hmotné 
i duchovní hodnoty. Ocenění: Český lev 1996 - Boleslav Polívka za 
hlavní roli, Veronika Žilková za ženský herecký výkon ve vedlejší roli a 
Radim Hladík Jr. za nejlepší zvuk. 

ANIMÁSEK 
Animační dílny probíhají každou 1. neděli v měsí-
ci od 14.00 do 17.00 hod. v ZŠ Čtyřlístek (Tyršovo 
nám. 363, naproti restaurace Koruna). 

Konečně hotovo
neděle 1. 5. 14.00 hod. / ZŠ Čtyřlístek
Tak a je tu poslední Animásek. Dostříhat, vytvořit 
titulky, poupravit obrázky, namluvit dialogy a je to! 
Hurá, máme animovaný film. Už nás čeká jen jeho 
prezentace!

Animásek aneb co 
už umíme
neděle 15. 5. od 13.30 hod. / Reduta
Přijďte podpořit tvorbu dětí našeho Animásku a 
oslavit jejich výtvory! Uvidíte nejlepší dětské filmy i z 
jiných měst! Pokochejte se nápady a fantazií! Na mís-
tě i výstava fotografií, scénářů a rozkresů premiérova-
ných filmů! Od září můžete začít i vy!
 
Program: 

13.30 Animásková dílna a soutěže 
Atraktivní ukázky toho, jak může vznikat malý dětský 
animovaný film + k dispozici i hry a zajímavé animač-
ní optické hříčky.

14.30 Animásek 2010-2011 aneb Co 
už umíme + hosté: QQ studio Ostrava, Malá 
škola animace a Aertěk Praha, vizuální dvojice 
Puk Puk: Petra Pohlová a Martin Šojdr
Bilanční premiéra dětských filmů, které v našem Ani-
másku za poslední rok vznikly pod vedením lektorky 
Katky Šáchové a k tomu i hosté se svými nejpovede-
nějšími dětskými výtvory.

16.00 AniRaut
Sladká oslava dokončené práce.

16.30 Medvídek Pú 
Vstup na projekci pro děti z Animásku zdarma.

Výstava Animásku 2010-2011 
Doprovodná akce představí práce dětí, fotografie, 
scénáře a rozkresy.

Další běh Animásku v Uherském Hradišti pak plánu-
jeme také na začátku školního roku 2011/2012, ten-
tokrát už ve dvou skupinách – pro zkušenější autory 
a pro začátečníky.

Břímě snů + Werner 
Herzog jí svou botu         
sobota 7. 5.  
22.00 hod. / Reduta
Burden of Dreams + Werner 
Herzog Eats His Shoe  / USA 
1982+1980 / 95+20 min. / 
60 (ART), 80  Kč  
Režie: LES BLANK / Hrají: 
Werner Herzog, Klaus Kinski, 
José Lewgoy, Claudia Cardinale ad.
Při přípravách Fitzcarralda (1982) si Werner Herzog možná 
ještě neuvědomoval, co všechno ho při natáčení čeká. Re-
alizaci snímku totiž od počátku provázely nepředvídatelné 
potíže. Herzogovi se je ovšem podařilo překonat stejně jako 
titulnímu hrdinovi jeho filmu, který chce mezi amazonský-
mi pralesy vystavět operu.
Impulsem k natočení krátkého dokumentu Werner Herzog 
jí svou botu se stala sázka mezi Wernerem Herzogem a am-
erickým režisérem Errolem Morrisem o to, že pokud Mor-
ris dokončí svůj filmový debut, Herzog uvaří a sní svoji 
botu. Morris plánovaný snímek, nazvaný později Gates of  
Heaven, dokončil a Herzog sázku prohrál.

Wild Blue Yonder
neděle 8. 5.  
0.15 hod. / Reduta
SRN, Velká Británie, Francie, 
Rakousko 2005 / 81 min. / 
60 (ART), 80 Kč
Režie: WERNER HERZOG / 
Hrají: Brad Dourif, Donald 
Williams, Ellen Baker ad.
Film se skládá z několika 
vzájemně provázaných „příběhů“. Hlavním vypravěčem je 
mimozemšťan ztělesněný Bradem Dourifem, který přichází 
na Zemi z krásné odumírající planety Wild Blue Yonder. Se 
zklamáním ovšem zjišťuje, že Země není o moc lépe oby-
vatelným místem než jeho domovská planeta. Dourifovy 
monology tvůrci soustavně konfrontují s historickými 
záznamy nejstarších vzletů, nezveřejněnými záběry posád-
ky astronautů mise Galileo na planetu Jupiter, výpověďmi 
matematiků a vědců nebo vodními záběry pořízenými pod 
arktickým ledem. Mezi jinak oddělenými liniemi hledá Her-
zog mystifikační souvislosti. Na Mezinárodním filmovém festivalu v 
Benátkách v roce 2005 snímek získal Cenu FIPRESCI v Paralelních sekcích. 

Malý Dieter chce létat
neděle 8. 5.  
8.00 hod. / Reduta
Little Dieter Needs To Fly / 
Francie, Velká Británie, SRN 
1997 / 80 min. / 60 (ART), 80 Kč 
Režie: WERNER HERZOG / 
Hrají: Dieter Dengler, Eu-
gene Deatrick ad.
Snímek vypráví o Dieteru Denglerovi, americkém pilotovi 
a válečném veteránovi německého původu. Dieter Den-
gler (1938–2001) se narodil v německém Wildbergu a od 
dětství, kdy z okna pozoroval nepřátelské letouny, se chtěl 
stát pilotem. V poválečném Německu ovšem neměl ta-
kovou příležitost, a proto v osmnácti letech emigroval do 
Spojených států. Zde si své přání splnil, i když v poněkud 
nečekaných souvislostech. Dengler začal pracovat ve 
službách vzdušných jednotek USA ve Vietnamu. V únoru 
1966 však bylo jeho letadlo sestřeleno nad územím Laosu… 

Můj milovaný 
nepřítel
neděle 8. 5.  
11.30 hod. / Reduta
Mein liebster Feind – Klaus 
Kinski / Velká Británie, Fin-
sko, USA 1999 / 99 min. / 60 
(ART), 80 Kč
Režie: WERNER HERZOG / 
Hrají: Klaus Kinski, Werner 
Herzog, Eva Mattes, Claudia 
Cardinale ad.
Snímek nepátrá po konkrétních příčinách Kinskiho komp-
likované povahy. Rekonstruuje zejména profesní a osobní 
vztahy mezi Herzogem a Kinskim. Snad pro vyvolání co 
nejautentičtějších vzpomínek a emocí vycestoval režisér se 
štábem do míst, kde se natáčely filmy Woyzeck a Fitzcarraldo. 
Vzpomínky pak doplňují ukázky Kinskiho hereckých kreací 
nebo dokumentární materiál z natáčení těchto snímků. 

Já jsem mé filmy 2…
po 30 letech
neděle 8. 5.  
13.30 hod. / Reduta
Was ich bin, sind meine 
Filme. Teil 2... nach 30 
Jahren / SRN 2010 / 97 min. 
/ 60 (ART), 80 Kč
Režie: CHRISTIAN WEISEN-
BORN / Hrají: Werner Herzog, 
Christian Weisenborn ad.
Třicet let po vzniku dokumentu Já a mé filmy se jeden z 
jeho tvůrců, Christian Weisenborn, vydal za svým kolegou 
a dlouholetým přítelem do jeho nynějšího domova v Los 
Angeles, aby na původní projekt navázal – tentokrát již v 
pozici zpovídajícího. Přestože úvod jeho filmu je rámován 
záběry Wernera Herzoga během benátského festivalu v 
roce 2009, zaměřuje se tentokrát ryze na rozsáhlou doku-
mentární tvorbu režiséra od počátků jeho kariéry až do 
současnosti.

živote sa veľa nedozvieme, film je hĺbkovým ponorom do 
narušenej psyché génia. Sledujeme pohnuté a zdanlivo 
náhodné epizódy zo života umelca, no neubránime sa poci-
tu, že na plátno cez postavu Paganiniho presakuje, vo svojej 
brutálnej psychologickej nahote, život samotného Kinského.

Lekce temnoty  
+ Werner Herzog – režisér               
sobota 7. 5.  
9.00 hod. / Reduta
Lektionen in Finsternis + 
Werner Herzog –
Filmemacher / SRN, Francie, 
Velká Británie 1992+1986 / 
55+30 min. / 60 (ART), 80 Kč 
Režie: WERNER HERZOG
Ve filmovém eseji Lekce temnoty z roku 1992 se Werner 
Herzog opět vrací ke svým stěžejním tématům hrůzy a de-
strukce, které však posouvá z roviny individuální do roviny 
nadosobní a univerzální: zhroucení jedince přechází v kolaps 
celého světa. Rozpoutané destruktivní síly v člověku vedou 
k zániku jeho samotného i prostředí, v němž existuje. Her-
zog se nechal volně inspirovat událostmi z války v Perském 
zálivu z let 1990–1991. Konkrétní dopady války, zejména v 
poničeném Kuvajtu, jsou však pouze výchozím materiálem 
ke koncentrované vizuálně-akustické meditaci o projevech 
zla nezávisle na aktuálních politických podmínkách.
Rok předtím, než Herzog realizoval poslední snímek ve spo-
lupráci s Klausem Kinskim Zelená kobra (Cobra Verde, 1987), 
natočil krátký autoportrét Werner Herzog-režisér, v němž se 
mimo jiné vyznává z lásky k Mnichovu a vesnici Sachrang, 
kde vyrůstal, a v němž přibližuje a komentuje své dílo 
prostřednictvím ukázek z několika zásadních snímků.

Ježíš Kristus Spasitel               
sobota 7. 5.  
14.00 hod. / Reduta
Jesus Christus Erlöser / SRN 
2008 / 84 min. / 60 (ART), 
80 Kč
Režie: PETER GEYER / Hrají: 
Klaus Kinski ad.
20. novembra 1971 v 
gigantickej berlínskej 
Deutschlandhalle čakalo päťtisícové publikum démona 
a šialenca. Nie však Spasiteľa. Na obrovské pódium os-
vetlené jediným stĺpom svetla vystúpil človek, ktorý sa ch-
cel podeliť o svoje najintímnejšie pocity. Myšlienky poko-
ry, dobra a trpezlivosti, ktoré tak precítene z pódia kázal, 
však nekorešpondovali s osobou, ktorá na ňom stála. Stál 
tam síru a plamene chrliaci Spasiteľ. Ježiš Kristus Superstar. 
Pokojná kázeň sa zmenila na chaos plný urážok a útokov na 
obe strany... Ježiš Kristus Spasiteľ je found-footage doku-
ment vyskladaný z archívnych záberov tohto jedinečného 
elektrizujúceho večera. 

Zelená kobra + video-
rozhovor s kameramanem 
filmu Viktorem Růžičkou              
sobota 7. 5.  
16.30 hod. / Reduta
Cobra Verde / SRN 1987 / 111 
+ 20 min. / 60 (ART), 80 Kč
Režie: WERNER HERZOG 
/ Hrají: Klaus Kinski, José 
Lewgoy, King Ampaw, Sal-
vatore Basile ad.
Zelená kobra je příběhem brazilského lovce otroků a 
lupiče Francisca Manoela da Silvy. Da Silva, zvaný také Co-
bra Verde (tedy Zelená kobra), je najat jako hlídač otroků 
Donem Octaviem Coutinhem, ale nemá toho moc na práci 
a tři Coutinhovy dcery během toho „záhadně“ otěhotní. Da 
Silva je tedy vyslán do Afriky na předem ztracenou misi, kdy 
má jednat s dodavateli otroků, kteří zastavili dodávky bílého 
masa. Cobra tuto nabídku dobrovolně přijímá jako výzvu a 
vydává se na západoafrické pobřeží, kde musí čelit bojům 
s místními kmenovými diktátory. Z bývalého otrokáře se 
stává bojovník za svobodu, kterého však dostihne zpráva, 
že otrokářství bylo zrušeno. 
Čistě pro potřeby přehlídky se nám podařilo získat 
exkluzivní videorozhovor s českým kameramanem 
Viktorem Růžičkou, nyní profesně působícím v zahraničí, 
který s Wernerem Herzogem spolupracoval při natáčení 
Zelené kobry. Toto zajímavé interview bude uvedeno po 
skončení projekce filmu.

Temný úsvit              
sobota 7. 5. 
19.30 hod. / Reduta
Rescue Dawn / USA 2006 / 
126 min. / 60 (ART), 80 Kč
Režie: WERNER HERZOG / 
Hrají: Christian Bale, Steve 
Zahn, Jeremy Davies, Toby 
Huss ad.  
Mezi Herzogovy nejúspěšnější americké tituly patří Temný 
úsvit, v němž se znovu zabývá osudy Dietera Denglera (1938–
2001), amerického pilota a válečného veterána německé 
národnosti. Dengler už byl titulní postavou Herzogova do-
kumentu Malý Dieter chce létat (Little Dieter Needs to Fly, 
1997), na který po devíti letech navázal částečně biografický 
snímek, inspirovaný pilotovými vzpomínkami na uvěznění 
v Laosu. Příběh je zprostředkován jako kompromis mezi 
hollywoodskou a Herzogovou poetikou. Akční scény nebo 
politická rovina ustupují do pozadí na úkor psychologizace 
postav vězeňské komunity, která s Denglerem připravovala 
útěk. S Herzogovou starší tvorbou spojuje film především 
téma člověka ocitajícího se v existenciální tísni anebo foto-
genické zachycení obrazů džungle.

Krajina ticha a temnoty  
čtvrtek 5. 5. 
18.00 hod./ Reduta
Land des Schweigens und 
der Dunkelheit / SRN 1971 / 
85 min. / 60 (ART), 80 Kč
Režie: WERNER HERZOG / 
Hrají: Fini Straubinger, M. 
Baaske, Elsa Fehrer ad.

„Fini Straubinger sa narodila zdravá ako každé iné dieťa. Keď 
mala 9 rokov nešťastne spadla zo schodov. Od toho dňa 
pociťovala silné bolesti hlavy. Lekári stanovovali rôzne diag-
nózy, no žiadna z nich nebola správna. Postupne začala strácať 
zrak a v 15 rokoch nadobro oslepla. Zostala pripútaná na lôžko. 
V 18 začala mať problémy so sluchom a jedného dňa stratila 
aj ten. Všetci ju opustili a ona zostala sama vo svojej tichej 
samote. 30 rokov strávila na lôžku. Keď si doktori uvedomil, že 
tento stav môže trvať dlho, vysadili jej morfium. Ona to nikdy 
nevzdala. Jej vnútorná sila žiť je neuveriteľná. Odpútala sa od 
lôžka a začala žiť viac-menej normálny život, ktorý zasvätila 
ľudom s rovnakou diagnózou. 

Každý pro sebe a bůh 
proti všem                     
čtvrtek 5. 5.  
20.00 hod. / Reduta
Jeder für sich und Gott ge-
gen alle / SRN 1974 / 110 min. 
/ 60 (ART), 80 Kč
Režie: WERNER HERZOG / 
Hrají: Bruno S., Walter Lad-
engast, Brigitte Mira, Willy 
Semmelrogge ad.
Každý pro sebe a bůh proti všem je skutečným tragickým 
příběhem Kašpara Hausera (cca 1812–1833; v podání Bruna S.), 
chlapce, který strávil většinu svého krátkého života uzavřen v 
kobce bez jakéhokoliv bližšího kontaktu s živou bytostí. Haus-
er se záhadně objevil na norimberském tržišti roku 1828 a po 
nějaké době se dostal do opatrovnictví profesora Daumera, 
který jej brzy naučil číst, psát a hovořit. I přes jistou kultivaci os-
obnosti zůstává Kašparův pohled na svět až příliš dětsky nev-
inným a společensky ne vždy přijatelným. Jeho krátký život na 
svobodě je bohužel nečekaně zakončen záhadnou a násilnou 
smrtí. Ocenění: MFF Cannes 1975 – Velká cena poroty, Cena FIPRESCI a 
ekumenická cena; Německá filmová cena 1975.

Nosferatu - fantom noci
čtvrtek 5. 5.  
22.15  hod. / Reduta
Nosferatu: Phantom der 
Nacht / Francie, SRN 1979 / 
106 min. / 60 (ART), 80 Kč
Režie: WERNER HERZOG / Hra-
jí: Klaus Kinski, Isabelle Adja-
ni, Bruno Ganz ad. 
Herzogova pocta klasic-
kému Murnauově dílu německého expresionismu – Upír Nos-
feratu (1922). Jedná se o známý příběh dle původní předlohy 
Brama Stokera, pojednávající o Hraběti Drákulovi (Klaus Kinski), 
transylvánském upírovi a bytosti odsouzené k nesmrtelnému 
životu. Drákula nachází lásku u Lucy, která je snoubenkou rea-
litního makléře Jonathana, z něhož Drákula pro svou lačnost 
po krvi učiní bytost podobnou, jako je on. Herzog se vizuálně 
drží Murnaovy verze, příběh však upravuje a zlogičťuje, zejmé-
na v jeho finálním vyústění. Výtvarník Henning von Gierke vyhrál na 
29. Berlinale Stříbrného medvěda za výpravu k filmu.

Handicapovaná 
budoucnost          
pátek 6. 5.  
9.00 hod. / Reduta
Behinderte Zukunft / SRN 1971 
/ 43 min. / 60 (ART), 80 Kč     
Režie: WERNER HERZOG
Handicapovaná budouc-
nost se soustředí na 
problematiku, jež byla 
počátkem sedmdesátých let jen zřídka reflektovaná. Her-
zog se vypravil do prostředí rodin a institucí, kde vyrůstá 
mládež s různě deformovanými částmi těla, a zamýšlí se 
nad možnostmi jejich integrace do společnosti. Do doku-
mentárního záznamu každodenního života dětí příliš neza-
sahuje, jen ho místy obohacuje o prvky ankety. Odpovědi 
rodičů i vrstevníků postižených dětí odhalují pochopení, 
obavy nebo předsudky. Zatímco děti na hřišti se za své 
spolužáky nestydí, matka malého chlapce bez končetin se 
bojí reakcí spoluobčanů tolik, že s ním nechce jít ani nakupo-
vat do obchodu.

Woyzeck
pátek 6. 5.  
10.00 hod. / Reduta
SRN 1979 / 82 min. / 60 (ART), 
80 Kč
Režie: WERNER HERZOG / Hrají: 
Klaus Kinski, Eva Mattes, Wolf-
gang Reichmann, Willy Sem-
melrogge ad.
Woyzeck je nedokončenou divadelní hrou německého dra-
matika Georga Büchnera. Franz Woyzeck je voják nejnižší 
šarže, který si přivydělává jako holič nebo dělá pokusného 
králíka místnímu doktorovi, který jej nutí jíst například jenom 

hrách. Kontinuální ponižování mocipány a chudoba, ze kte-
ré není úniku, nahlodají Woyzeckovo sebevědomí do takové 
míry, že se mění nejen v lidský stroj, ale i chodící časovanou 
bombu. Jeho frustraci pomáhá stabilizovat pouze jeho žena 
(v podání Evy Mattes, která si odnesla hlavní cenu za ved-
lejší ženskou roli z Cannes) a syn. Rodina je mu vším, lidská 
důstojnost je mu však maloměstskou smetánkou odpírána. V 
momentě, kdy se Woyzeck dozví, jak se své ženě oškliví, že se 
jej štítí dotknout a dokonce jej podvádí, rozhodne se k děsi-
vému činu. Závěrečná scéna u řeky, kde k tomuto činu dojde, 
doprovázená výraznou hudbou v provedení telčského kvar-
teta, které se objeví i v několika scénách jako živý doprovod, 
patří k nejpůsobivějším momentům celého filmu vůbec.

Já jsem mé filmy 
pátek 6. 5.  
13.00 hod. / Reduta 
Was ich bin, sind meine 
Filme / SRN 1979 / 93 min. / 
60 (ART), 80 Kč     
Režie: ERWIN KEUSCH, 
CHRISTIAN WEISENBORN / 
Hrají: Werner Herzog, Lau-
rens Straub ad.
Tento dokument lze považovat za první filmový portrét Wern-
era Herzoga, který na konci 70. let natočili jeho generačně 
spříznění kolegové Erwin Keusch a Christian Weisenborn. Je-
jich snímek staví především na důvěrném rozhovoru Wernera 
Herzoga s Laurensem Straubem, před čtyřmi lety zesnulým 
německým hercem a především významným scenáristou a 
producentem původem z Nizozemska, který na počátku 70. 
let založil distribuční společnost Filmverlag der Autoren.

Fitzcarraldo
pátek 6. 5.
17.00 hod./ Reduta
SRN, Peru 1982 / 158 min. / 
60 (ART), 80 Kč
Režie: WERNER HERZOG / 
Hrají: Klaus Kinski, Clau-
dia Cardinale, José Lewgoy, 
Miguel Ángel Fuentes ad.
Fanatický milovník opery Brian Sweeney Fitzgerald, zvaný 
Fitzcarraldo (Klaus Kinski), chce postavit v peruánském městě 
Iquitos vlastní budovu, která by hostila ty největší operní 
umělce jako např. Enrica Carusa. Finance chce získat tím, že 
vytěží kaučuk z míst, která jsou sice pro svůj výskyt bohatá na 
tuto surovinu, nicméně zůstávají jen těžko dostupná. Fitzcar-
raldo zakoupí pozemek a vydá se na parníku k nebezpečným 
peřejím. Celý plán má jediný háček: musí přesunout loď 
přes úžinu mezi dvěma řekami. S pomocí stovek indiánů 
tento megalomanský čin skoro dokáže. Nebyl by to ovšem 
Herzogův snímek, kdyby vítězství bylo úplné a nekompliko-
vané. Herzog získal za snímek cenu za režii v Cannes.

Balada o vojáčkovi + 
Temná záře nad horami      
pátek 6. 5. 
22.30 hod. / Reduta
Ballade vom kleinen Sol-
daten + Gasherbrum – Der 
leuchtende Berg / SRN 1984 
/ 45+45 min. / 60 (ART), 80 Kč     
Režie: WERNER HERZOG, 
DENIS REICHLE / Hrají: 
Werner Herzog, Denis Reichle, Reinhold Messner ad.
Balada o vojáčkovi - Werner Herzog so svojím štábom pravidel-
ne podnikal expedície do odľahlých, nehostinných a často-
krát životu nebezpečných kútov sveta. Nebolo to inak ani 
keď ho oslovil fotograf, spisovateľ a priateľ Denis Reichle, aby 
mu pomohol s projektom filmu o detských vojakoch. Vybra-
li sa do vojnou zmietanej Nikaraguy za indiánskym kmeňom 
Miskitov na severovýchodnom pobreží na hraniciach s Hon-
durasom. Mnoho z detských vojakov vystupujúcich vo filme 
sa jeho premiéry nedožilo. 
Temná záře nad horami -  V roce 1984 se Herzog účastnil výpra-
vy známého horolezce a cestovatele Reinholda Messne-
ra, který se za doprovodu Hanse Kammerlandera rozhodl 
zdolat osmitisícové vrcholy Gasherbrum I a Gasherbrum II. 
Malý štáb doprovázel oba muže těsně před úspěšný výstup 
na vrchol, z něhož však ve filmu spatříme jen několik zábě-
rů pořízených Messnerovou ruční kamerou. Tvůrci nenatočili 
klasický horolezecký snímek, který by divákům zprostředko-
val obrazy napínavé akce. Snažili se přiblížit spíše momentál-
ní psychické rozpoložení horolezeckých profesionálů.

Paganini ve víru  
erotických vášní        
sobota 8. 5.  
00.30 hod. / Reduta
Kinski Paganini / Itálie, Francie 
1989 / 95 min. / 60 (ART), 80 Kč
Režie: KLAUS KINSKI / Hrají: 
Klaus Kinski, Debora Capri-
oglio, Nikolai Kinski ad.
Do hlavnej úlohy Pa-
ganiniho, trýzneného génia nadovšetko milujúceho svo-
jho syna Achilla (Kinského syn Nikolai), obsadil Kinski 
seba samého. Objektom jeho zvieracích pudov (okrem 
nespočetného množstva iných „známostí“) bola Antonia 
Bianchi, matka jeho milovaného syna (Debora Caprioglio, 
v čase nakrúcania Kinského manželka). Paganini nie je  
biografickým filmom v štandardnom zmysle slova. O jeho 

Sin City je nejlepším filmem Roberta 
Rodrigueze. Ačkoliv svou povídkově-
propletenou strukturou připomíná 
spíš Tarantinovku ošizenou o vypoin-
tované dialogy a hlubší propojení 
jednotlivých dílků. Podstatná je však 
vizuální stránka věci... Sin City je 
dvouhodinovou jízdou, dvouhodino-
vým trailerem nových technologic-
kých možností. 
Matty- www.csfd.cz

Podmaňující účinek filmu je neuvě-
řitelný, ač nechápu proč ho nedo-
kážu dostat z hlavy. Úvodní scéna je 
výjimečná, zvláštní, dokumentární 
a realistická a následná výprava za 
Eldoradem, Městem ze zlata, je ukáz-
kou kouzelně ďábelského herectví 
Klause Kinskiho. On je Aguirre, hněv 
boží, který může způsobit, že ptáci ze 
stromu budou padat mrtví, když on 
bude chtít...
Djkoma - www.csfd.cz

Liz Taylorová hrála Kleopatru a 
způsobila tím kromě jiného tu věc, 
že totiž ona historická egyptská 
královna už pro mě navždy bude mít 
její tvář.
kleopatra - www.csfd.cz

Pro mě jeden z nejlepších českých 
porevolučních filmů. Velmi poetický 
snímek, přetékající citem a emocemi, 
které plynou jen tak zlehka, pozvol-
na a příběh se vnímavému divákovi 
doslova zadere pod kůži. Dokonalí 
jsou Polívka se Žilkovou, pěkná je 
kamera a jemné tóny Hladíkovy kyta-
ry jsou nenápadné, ale přesně zapa-
dající do atmosféry snímku... 
Lima - www.csfd.cz

NEUE DEUTSCHE
WELLE Party
pátek 6. 5. 20.30 + 23.30 hod. / Mír
Vstupné: na celý německý hudební večer (první část 
party, koncert, druhá část party) za 99 Kč, po 21.00 za 
129 Kč , akreditovaní  na AS vstup zdarma
Nekoordinovaná party inspirovaná dílem pioný-
rů elektronické hudby, kapelou Kraftwerk. Skupina, 
jejíž počátky sahají do druhé poloviny 60. let, ovliv-
nila svou tvorbou několik generací muzikantů nejen 
v Německu, ale po celém světě. V Německu vykopala 
základy hudebnímu směru NEUE DEUTSCHE WELLE, 
který lehce konvertoval do popu (ostatně jako veskr-
ze všechny progresivní směry) a přelil se i k nám. Večí-
rek je spíše o tom, jak tuto strojovou elektronicko-
robotickou hudbu vnímá generace mladých DJs, kteří 
na vás tento večer pohrnou syntezátorové stěny.

THE RITCHIE
SUCCESS 
pátek 6. 5. 22.00 hod. / Mír  
Vstupné: na celý německý hudební večer (první část 
party, koncert, druhá část party) za 99 Kč, po 21.00 za 
129 Kč , akreditovaní  na AS vstup zdarma

Rozvrzané a rozskřípané psychedelické kytary doplňuje 
německá, bargeldovská deklamace Philippa Schenk-
era… živelnost a temná energie! Kapelu si v nedávné době 
jako předskokana na svých koncertech zvolily např. Tricky nebo 
Young Gods. The Ritchie Success jsou velmi zajímavým 
úkazem na naší alternativní scéně. Jsou považováni 
za zástupce electro rocku, ale tento směr berte pouze 
orientačně, protože jejich hudební záběr je mnohem 
širší. A ačkoliv se jedná o pražské uskupení, zpívá se v je-
jich hudbě německy. Největší hudební trumf avantgard-
ní formace The Ritchie Success (dále RS) tkví v míchání 

žánrů, jež jsou na první pohled neslučitelné. V tomto 
případě se jedná především o industrial, rock, punk a trip hop. 
Hudbě RS vévodí industriální samply, rocková kytara a 
chytlavé, punkové refrény. 
www.myspace.com/ritchiesuccess

DJ KANYSTR: Jiho-
americký hudební večer
sobota 7. 5. 22.00 hod. / Mír  
Vstupné: zdarma!
DJ Kanystr se pohybuje napříč styly a libuje si v 
nečekaných kombinacích od strojových repetitivních 
beatů hiphopu, techna, bublajících ploch ambientu, 
chladnosti powerelektroniky až k jazzové improvizaci. 
Večer na Míru bude kombinací klasického DJingu s prol-
nutím samplingu a syntézy, obohacen o jihoamerické 
motivy a zvuky pralesa.

XAVIER BAUMAXA 
Accoustic Dictatorship 
Cyklotour 2011
sobota 28. 5. 20.30 hod. / Mír  
Vstupné: předprodej 90 Kč, na místě 120 Kč (na 
průkazku ART a ZF sleva 30 Kč)

Konečná na trase Cyklotour 2011, kterou jede Baumaxa 
s Tomášem Poláčkem z MF Dnes (znáte z reklamy na 
autostop do Pekingu), jenž bude po cestě denně refero-
vat na idnes.cz a pochopitelně před samotným tour na 
stránkách MF, na BBC, CNN a Al Džazíře…. Xavier Bau-
maxa, vlastním jménem Lubomír Tichý je litvínovský 
písničkář a kytarista. Jeho projev je založen na slovních 
hříčkách, parodiích na různé hudební styly a zpěváky a 
popkulturních odkazech. Písně jsou prokládány mini-
malistickou poezií ukrajinského básníka Em Rudenka.
http://xavi.litvinoff.cz

Odnikud někam 
středa 11. 5. 20.00 
hod. / Mír
Somewhere / USA 2010 / 98 
min. / 65, 75 Kč
Režie: SOFIA COPPOLA / 
Hrají: Stephen Dorff, Elle 
Fanning, Chris Pontius, Be-
nicio Del Toro, Laura Ramsey, 
Becky O‘Donohue ad.
Určitě jste o něm četli v 
bulváru. Hollywoodské 
zlatíčko Johnny bydlí v 
proslulém hollywood-
ském hotelu Chateau 
Marmont. Jeho okolí 
brázdí v nadupaném 
Ferrari, a když je zrovna doma, bývá tam s ním dostatek krás-
ných dívek nebo uklidňujících prášků, které mu pomáhají 
tenhle sladký život zvládnout. Z ničeho nic se jednoho dne 
přede dveřmi jeho apartmá objeví jedenáctiletá dcera Cleo, 
jediný úspěch jeho jinak velmi nevydařeného manželství. 
Jejich setkání donutí Johnnyho, aby se ohlédl za svým dosa-
vadním životem a upřímně si odpověděl na otázku, ke které 
dříve či později dospěje každý. Nešel jsem náhodou po 
špatné životní cestě? Snímek získal Zlatého lva na MFF v Benátkách.

Banksy: Exit Through 
the Gift Shop 
středa 18. 5. 20.00 
hod. / Mír
 USA, V. Británie 2010 / 87 
min. / 60, 70 Kč
Režie: BANKSY / Hrají: Bank-
sy, Rhys Ifans, Jay Leno, 
Christina Aguilera, Noel Gal-
lagher, Angelina Jolie, Jude 
Law, Brad Pitt ad.
První katastrofický 
street-art movie na 
světě! Legendární 
streetartista a graffiti 
writer Banksy, který 
ani přes nominaci na 

Uherské Hradiště, kino Reduta, 5. - 8. května

PROGRAM PRO VEŘEJNOST 

Oscara neodhalil svoji identitu, vstupuje do českých kin se 
svým provokativním mystifikačním dokumentem o street 
artové scéně. Excentrický francouzský majitel obchodu 
Tonny Guetta, který má stovky hodin záznamů graf-
fiti akcí, marně pátrá po tajemném Banksym a sám se po 
jeho vzoru rozhodne stát kultovním umělcem. Pod pseu-
donymem Mister Brainwash (MBW) začíná chrlit jeden ar-
tefakt za druhým... Zábavný a vzrušující dokument o kultu 
pouličního umění, který tento fenomén zároveň odhaluje, 
zároveň jej relativizuje a sebevzhlíživost některých umělců 
ironicky shazuje. Stejně jako ve svém umění, i ve filmu Bank-
sy zpochybňuje současnou pouliční výtvarnou scénu, která 
se stala snobským pozlátkem. Ocenění: nominace na Oscara za 
nejlepší dokument.

Zůstane to mezi námi
středa 25. 5. 20.00 
hod. / Mír
Chorvatsko, Srbsko, Slovin-
sko 2010 / 87 min. / 65, 75 Kč
Režie: RAJKO GRLIĆ / Hrají: 
Miki Manojlovic, Daria Lor-
enci, Nina Ivanišin, Kresimir 
Mikić ad.
V současném Záhřebu 
žijí dva bratři, jejichž 
vztahy s ženami 
jsou mírně řečeno 
rozvolněné. Nikola si 
užívá ženských náručí 
do sytosti a dokonce si 
za své počínání dovede 
vysloužit i soucit. Bratr 
nad Nikolových cho-
váním přivírá oči a zdá 
se, že také nemá čisté 
svědomí. Je nevěra sm-
rtelným hříchem, nebo 
ji lze nějak omluvit? 
Tragikomedie jednoho 
z nejvýznamnějších 
chorvatských režisérů se skvěle dotýká témat pohyblivé 
morálky, strachu ze samoty a snaží se hledat motivace pro 
své dvoustranné postavy. Přes komediální nadsázku často 
zamrazí samota, jež hrdiny obklopuje. Snímek získal cenu za 
režii na loňském MFF v Karlových Varech.

Zlatý fond (obvykle čtvrtek 16.00)

Zase jsi mi zlomila srdce, Sofie... Ten-
tokrát něčím, co jsem zvyklý hledat 
spíš v kontemplativní odnoži evrop-
ské kinematografie – dokonale čistý-
mi emocemi, které nejsou kontamino-
vány slovy a zamlženými symboly...
Marigold - www.csfd.cz

Mr. Brainwash aka Thierry ukazuje 
jak se dá zažít  „americký sen‘‘... Ten 
člověk buď vše tak bravurně nakoukal 
při trávení času s nejlepšími streetar-
tisty a nebo byl ve skrytu genius...
Pishin - www.csfd.cz

Záhřebský rodák Rajko Grlić vystu-
doval pražskou FAMU (jaký div) a ve 
svém aktuálním filmu představil 
podařenou partnerskou tragiko-
medii, o níž se čeští filmaři marně 
pokoušejí už léta. Prostředí moderní 
lépe situované rodiny nerozvedl 
do uprděné a přisprostlé selanky, 
jakých bývá v českých kinech k vidění 
dost a dost, nýbrž do sarkastického, 
peprného, avšak nikoli vulgárního 
erotického propletence, v němž hrají 
prim malé a velké lži, zrady a nevě-
ry... Ukázka komerčně perspektivní-
ho artiklu, který neurazí. 
Marigold - www.csfd.cz

Malovásek a Animásek 
finančně podporuje 


