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čtvrtek 3. 6.
večer

Synové Velké medvědice 
(Die Söhne der großen Bärin)

Náčelník Dakotů Gojko Mitic vyhlásil 
nelítostný boj a pomstu chamtivým 
banditům, kteří zavraždili jeho otce. 
Německá indiánka (1966). Dále hrají J. 
Vršťala, G. Rachold, H. Hardt-Hardtloff, H. 
Hasse a další. Režie J. Mach

V krčmě pevnosti Fort Smith běloch zvaný 
Red Fox zákeřně zabije starého a opilého 
indiána Mattotaupu, protože nechtěl 
prozradit indiánské naleziště zlata. Jeho 
syn Tokei-ihto se vrací ke kmeni Synů Velké 
medvědice. Po dvou letech je tento kmen 
téměř jediný, který ještě nebyl postupující 
bělošskou civilizací podroben. Při přepadení 
kolony se zbraněmi padne Tokei-ihtovi do 
rukou i dcera majora Smithe Cate. Odvede ji 
sám do pevnosti a chce vykouřit s majorem 
dýmku míru, ale je uvítán střelbou, a tak 
pevnost přepadne a zvítězí. Brzy je k němu 
vyslán zrádný Red Fox jako vyjednavač 
Tokei-ihto je po příchodu do pevnosti na 
vyjednávání o míru zákeřně uvězněn a jeho 

kmen se musí skrývat. S pomocí poctivého 
Adamse se však Tokei-ihtovi nakonec podaří 
z pevnosti uprchnout. Chce svůj kmen odvést 
do Kanady, kde jsou zatím pro indiány lepší 
podmínky k životu...

Žánr: western
Stopáž: 92 minut

Filmový tip
 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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čtvrtek 10. 6.
večer

Náčelník Velký Had 
(Chingachgook, die große Schlange)

Syn náčelníka Mohykánů se vydává na 
nebezpečnou pouť po stopách únosců 
indiánské dívky, která se měla stát 
jeho nevěstou. Německý dobrodružný 
film (1967). Hrají G. Mitic, R. Römer, 
H. Schreiber, L. Grahn a další. Režie R. 
Groschopp

Velký Had, poslední z kmene Mohykánů, 
zachránil život náčelníkovi Delavarů. 
Odměnou mu má být ruka krásné Wahtawah, 
nevěstu však unesou nepřátelští Huroni. 
Velký Had a jeho přítel Lovec jelenů se ihned 
vydávají po jejich stopách. Cesta je zavede do 
chaty starého Toma, jenž tam žije s dcerou 
Juditou. Poblíž se utábořili Huroni, a stali se 
tak terčem pozornosti vojáků, kteří dychtí po 
dobře placených skalpech. V potyčce zvítězí 
Indiáni a mezi zajatými bělochy se ocitne i 
Tom. Vyjednávání Velkého Hada s Ostrým 
šípem k ničemu nevede, budoucí náčelník 
Huronů odmítá myšlenku na sjednocení 
Indiánů. Nakonec se podaří zajatce vyměnit, 

při předávání ale jeden z bělochů zastřelí 
Ostrého šípa - a po krátkém příměří je veta...

Žánr: western / dobrodružný
Stopáž: 91 minut

Filmový tip
 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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čtvrtek 17. 6.
večer

Zlato v Black Hills 
(Spur des Falken)

Na území kmene Dakotů se objevuje stále 
víc bílých mužů. Zlatokopové Pat a Chat zde 
totiž objevili ložiska zlata a náčelník Šedý 
Medvěd se obává, že to indiánům způsobí 
velké problémy. Šéf výpravy, pán Bludgeon, 
dostane ďábelský nápad - nechá bizony 
jednoduše vystřílet, aby indiáni neměli co jíst 
a museli odtáhnout jinam. Když indiáni najdou 
pozabíjené bizony, rozhodnou se z pomsty 
přepadnout vlak. Proti dobře vyzbrojeným 
bělochům však mají jen velmi malou šanci. V 
noci se jim ale podaří aspoň ukradnout pušky 
a munici. Bludgeon zuřivě pátrá po zlatě 
a neštítí se ani vraždy. V přestřelce zabije 
Chata a těžce zraní Pata. Náčelníci se poradí 
a rozhodnou se jednat s bělochy o míru. Jen 
Bystrooký Sokol zásadně nesouhlasí a chce s 
bílými dobyvateli bojovat a vyhnat je z jejich 
území Dakotů…

Režie: Gottfried Kolditz
Hrají: Gojko Mitić, Barbara Brylska, Rolf 
Hoppe, Fritz Marquardt, Michael Gwisdek, 
Milan Jablonský, Hannjo Hasse

Východní Německo / Sovětský svaz - 1968
Žánr: western / drama
Stopáž: 110 minut

Filmový tip
 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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čtvrtek 24. 6.
večer

Bílí vlci 
(Weiße Wölfe)

Ve volném pokračovaní filmu Zlato v Black 
Hills se indiánský bojovník Bystrooký 
sokol vrací zpět do Black Hills. Naleziště 
zlata u Black Hills stále lákají ziskuchtivé 
dobrodruhy. Zástupci Dakotů svolili k jednání 
v pevnosti, jménem svého kmene však 
důrazně odmítají opustit tradiční loviště 
a vystěhovat se do rezervace. V kraji řádí 
banda zlatokopů, kteří jsou pro krutost vůči 
indiánům nazýváni Bílými vlky. Náčelník 
Bystrooký sokol se pouští po jejich stopách. 
Při jedné přestřelce je smrtelně raněna 
Sokolova žena a náčelník přísahá pomstu. 
Místní šerif vymyslel plán, jak bandu Bílých 
vlků dopadnout, a posílá svého indiánského 
pomocníka za Sokolem s prosbou o pomoc. 
Nepřátelství desperádů se nyní obrací i proti 
zástupci zákona...

Režie: Konrad Petzold
Hrají: Gojko Mitić, Barbara Brylska, Rolf 
Hoppe, Michael Gwisdek, Milan Jablonský

Východní Německo / Jugoslávie - 1969
Žánr: western / dobrodružný / drama
Stopáž: 101 minut

Filmový tip
 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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čtvrtek 1. 7.
večer

Smrtelný omyl 
(Tödlicher Irrtum)

Gojko Mitić se vydal na válečnou stezku, 
aby pomstil smrt náčelníků kmene a získal 
zpět podíly z těžby nafty. Německý western 
(1970). Dále hrají A. Mueller-Stahl, A. 
Bürger, K. Mikolajewska, K. Bus, R. Hoppe, 
H. Hasse a další. Režie K. Petzold

Agenti naftařské firmy provádějí ilegální vrty 
na území kmene Šošonů. Ve chvíli, kdy je 
nafta nalezena, uzavřou indiánští náčelníci s 
naftaři smlouvu o podílech na těžbě. Indiánští 
signatáři však začínají jeden po druhém za 
záhadných okolností umírat. Smlouva totiž 
obsahuje článek, podle kterého v případě 
smrti některého z náčelníků připadne jeho 
podíl naftařské společnosti. Syn náčelníka 
všech Šošonů lest prohlédne a vydává se na 
válečnou stezku, aby pomstil smrt náčelníků 
a získal podíly z těžby.

Žánr: western
Stopáž: 96 minut

Filmový tip
 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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čtvrtek 8. 7.
večer

Statečný Osceola 
(Osceola)

Bílí plantážníci chtějí uchvátit půdu 
mírumilovného kmene Seminolů, a proto 
podnikají všemožné kroky, aby indiány přiměli 
k přestěhování do rezervace v Arkansasu. 
Mladý náčelník Osceola však své lidi varuje 
před zrádností bělochů, nedůvěřuje totiž 
nabídkám na vysoké odškodné. Jeho tušení 
je správné, farmáři skutečně chystají past. 
Jejich plány naštěstí vyslechne zpěvačka z 
místního kabaretu Peggy, prozradí je člověku, 
který s indiány sympatizuje, a ten informaci 
předá Osceolovi. Náčelník se snaží vyhnout 
krveprolití, farmáři ho k němu naopak chtějí 
vyprovokovat, a proto unesou jeho ženu. 
Osceola se jí vydává na pomoc...

Režie: Konrad Petzold
Hrají: Monika Woytowicz, Jürgen Frohriep, 
Gojko Mitić, Gerry Wolff, Konrad Petzold

(Východní Německo / Bulharsko / Kuba - 1971)
Žánr: western / dobrodružný / drama
Stopáž: 109 minut

Filmový tip
 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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čtvrtek 15. 7.
večer

Tekumseh 
(Tecumseh)

Tecumseh byl vychován v rodině McKewa, 
obchodníka se zbraněmi. Vyrostl společně s 
jeho dětmi Simonem a Eileenjako jako jejich 
vlastní bratr a stal se z něj vzdělaný muž. 
Eileen ho miluje a otec ani  bratr nejsou 
proti. Tecumseh se brzy přesvědčí, že ani 
poctivý McKew, který byl zvolen soudcem, 
nic nezmůže proti zvůli bílých osadníků, a 
proto odejde ke svým lidem. Je přesvědčen, 
že tam bude moci lépe bojovat proti 
násilnostem, kterých byl svědkem. Pod jeho 
vedením skutečně začíná vznikat spojenectví 
mezi indiánskými kmeny, což znepokojuje 
guvernéra Harrisona. Snaží se proto vnést 
mezi kmeny rozepře. Harrisonovým poradcem 
se stává Simon a odmítá prodat indiánům 
zbraně. Eileen stále Tecumseha miluje a s 
bratrovým jednáním nesouhlasí, a tak tajně 
Tecumsehovi zbraně odveze. Na zpáteční 
cestě je však přepadena a zraněna, útočníci 
se snaží přepadení svést na indiány. Harrison 
využije Tecumsehovy nepřítomnosti, zaútočí 
na indiánskou vesnici a vypálí ji. Tecumseh je 

po svém návratu zdrcen, ale shromáždí kolem 
sebe ty, co přežili. Brzy se na něho obrátí se 
žádostí o pomoc generál Brook - Amerika 
vyhlásila válku Anglii a bez pomoci indiánů se 
generál neobejde. V jeho táboře se Tecumseh 
znovu setkává s Eileen, kterou po přepadení 
zachránil lovec Jean . Při útoku na pevnost 
je Brook zabit a jeho nástupce, rasistický 
plukovník Procter, všechny požadavky indiánů 
stroze zamítá...

Režie: Hans Kratzert
Hrají: Gojko Mitić, Rolf Römer, Herbert Köfer, 
Rudolf Ulrich, Gerry Wolff, Klaus Gehrke 

(Východní Německo - 1972)
Žánr: western
Stopáž: 109 minut

Filmový tip
 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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čtvrtek 22. 7.
večer

Apači 
(Apachen)

Apačský náčelník Gojko Mitic chce pomstít 
smrt svých bratrů, a tak vyráží na válečnou 
stezku proti bílým tvářím. Německo-
rum¨unsko-ruský western (1973). Dále hrají 
M. Beli, C. Rautu, G. Wolff, R. Hoppe, L. 
Niemczyk a další. Režie G. Kolditz

Mexická důlní společnost, která na apačském 
území těží měď, pořádá každoroční oslavu, 
na níž Indiáni dostávají mouku. Přijíždí 
na ni i mladý náčelník Ulzana, a právě on 
objeví v jednom voze ukryté dělo. Padne 
však do zajetí dřív, než stačí promluvit. Do 
bezbranných Indiánů náhle začnou pálit děla 
a pušky. Pouze několik bojovníků spasí holý 
život - a spolu s nimi prchá i Ulzana, jemuž se 
podařilo osvobodit se. Jeho žena se však stala 
obětí kulky. Po tomto masakru Apači přísahají 
pomstu a neprodleně ji začnou uskutečňovat. 
Jejich nepřátelé Mexičané v té době opravdu 
nemají o starosti nouzi - do země už pronikají 
americké průzkumné jednotky a válka je na 
spadnutí...

Žánr: western
Stopáž: 94 minut

Filmový tip
 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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čtvrtek 29. 7.
večer

Ulzana 

Apači mají slavnost, při které hrdě předvádějí 
spřátelenému generálovi Crookovi své 
zavlažovací systémy. Ty jsou ovšem trnem v 
oku místním farmářům, protože tak přicházejí 
o své zisky z obchodu s indiány. Tajně vyšlou 
skupinu mužů, kteří mají za úkol vyhodit 
do vzduchu přehradu, a tím zavlažovací 
systémy zcela zničit. Generál Crook je 
zanedlouho odvolán do Washingtonu a to 
umožní farmářům jednat - nechají indiány 
opít a přehrada vyletí do povětří.  Vojenský 
oddíl pod vedením zrádného Burtona navíc 
přepadne indiánskou vesnici. Ulzan je těže 
zraněn, ale jeho mexická žena ho dokáže 
dopravit k lékaři. Když se uzdraví, zjistí, 
že jeho kmen byl odsunut do nehostinné 
rezervace, kde mu hrozí smrt hladem. 
Rozhoduje se vesnici se všemi opustit. 
Mezitím kapitán Burton lstí přesvědčí Leonu, 
aby s ním odešla - namluví jí, že ona jediná 
může Ulzanovu lidu pomoci. Uvězní ji, ale 
kočí dostavníku ji tajně odveze. Cestou jsou 
přepadeni Ulzanou, který si přijel pro ženu. 

Burton však znovu Leonu zajme a odveze 
zpět do pevnosti. Dojde ke střetnutí vojáků 
s indiány, v poslední chvíli se objeví mexická 
hlídka a Američané musejí odtáhnout s 
nepořízenou. Leona je však stále v rukou 
Burtona...

Režie: Gottfried Kolditz
Hrají: Gojko Mitić, Renate Blume, Rolf Hoppe, 
Amza Pellea, Stefan Alexandrescu, Virgil 
Andriescu, Dan Sandulescu, Dinu Gherasim, 
Dan Dobre, Mircea Breazu, Klaus Gehrke

(Východní Německo / Sovětský svaz / 
Rumunsko - 1974)
Žánr: western / drama / romantický
Stopáž: 91 minut

Filmový tip
 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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čtvrtek 5. 8.
večer

Pokrevní bratři
(Blutsbrüder)

V roce 1864 sjednal prezident Lincoln s 
náčelníkem Čejenů trvalý mír, američtí 
vojáci ho však zakrátko porušili. Masakru u 
Sand-Creeku se pasivně zúčastnil i seržant 
Jack Birch, který měl být za neuposlechnutí 
rozkazu a protesty proti krutému vraždění 
postaven před soud. Se dvěma dalšími 
vězni se mu podařilo uprchnout a společně 
se vydali do divočiny hledat zlato. Cestou 
přes indiánské území se Jackovi nepodařilo 
zabránit střetnutí, při němž jeden z jeho 
souputníků zabil ženu a dítě. Indiáni vedení 
bojovníkem Šedá skála začali okamžitě trojici 
pronásledovat a Jack upadl do zajetí. Má 
se utkat v boji na život a na smrt právě s 
mužem, jenž ho zajal...

Režie: Werner W.  Wallroth
Hrají: Dean Reed, Gojko Mitić, Eugenia 
Bosinceanu, Cornel Ispas, Alexandru Manea, 
Elena Sereda

(Východní Německo - 1975)
Žánr: western / dobrodružný
Stopáž: 92 minut

Filmový tip
 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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čtvrtek 12. 8.
večer

Odvážný Severino 
(Severino)

Indiánský náčelník Raymundo poslal před 
lety svého syna Severina do světa bílých, 
aby poznal, jak žijí, a získal znalosti, které 
mu indiáni poskytnout nemohli. Po deseti 
letech se Severino vrací domů, k úpatí And. 
Tam to však není jako dřív: jeho otec je mrtvý 
a pampu osidlují farmáři a velkochovatelé 
ovcí. V táboře, kde žije jeho kmen, jakoby se 
zastavil čas. Náčelník Nicholas totiž odmítá 
mít s bělochy cokoli společného, fanaticky je 
nenávidí a ignoruje realitu. Žádá Severina, aby 
mu prozradil tajemství Kondořího průsmyku, 
jímž by indiáni mohli z rezervace uniknout 
a získat svobodu. Severinovi ale otec nikdy 
nic podobného neprozradil a on sám  této 
legendě nevěří. Navíc se od bratra dozvídá, 
že otec nezemřel při nehodě, ale že byl 
zavražděn. Jediný, kdo mu může v této situaci 
pomoci, je policejní seržant. Ten se Severinovi 
přizná, že ani on nevěří na nehodu, na to byly 
okolnosti Raymundovy smrti příliš podezřelé, 
ale chybí mu jakýkoliv motiv a důkazy...  

Režie: Claus Dobberke
Hrají: Gojko Mitić, Violeta Andrei, Marcel 
Anghelescu, Mircea Anghelescu, Ion 
Dichiseanu, Zephi Alsec

(Východní Německo - 1978)
Žánr: western / drama
Stopáž: 87 minut

Filmový tip
 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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čtvrtek 19. 8.
večer

Zvěd
(Der Scout)

Do poklidné indiánské vesnice vtrhne oddíl 
kavaleristů a plukovník oznámí náčelníkovi 
následující: stádo koní je zabaveno a indiáni 
mají vyčkat přesídlení do rezervace. Indiáni 
vědí, že jediným východiskem je pro ně 
odchod do Kanady, ale dlouhou cestu 
nemohou s rodinami a bez koní vykonat. 
Podnáčelník Bílé Pero se rozhodne získat 
koně zpět. Lstí se dostane ke kavaleristům 
jako jejich zvěd. Brzy však v některých 
vojácích vzklíčí podezření, že jejich nový zvěd 
má něco „za lubem“, a když se podruhé tajně 
vyplíží z jejich tábora, sledují ho. Po návratu 
do tábora je Bílé Pero odhalen a odsouzen - 
má být zastřelen. Poprava je však provedena 
slepými náboji, což zařídil seržant, který 
Bílému Peru vděčí za svůj život. Major to 
však odhalí a vyhrožuje seržantovi válečným 
soudem. Jednotka se blíží k pevnosti Fort 
Lapway, kde, jak doufá, má nalézt zázemí a 
ochranu. Situace je však jiná…

Režie: Dshamjangijn Buntar, Konrad Petzold
Hrají: Gojko Mitić, Jürgen Heinrich

(Východní Německo / Mongolsko - 1983)
Žánr: western / drama
Stopáž: 102 minut

Filmový tip
 
 

Bližší info:
web: www.barrandov.tv
ftp: press.barrandov.tv
stranik@barrandov.tv, +420 267 072 643  
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