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Obyčejný lidský příběh podle skuteč-
né události vyprávěný režisérem Davidem 
Lynchem je krásným filmem z roku 1999. 
A nejen to, podle mého názoru je to ta 
nejlepší road movie, ale velmi, velmi lid-
ská, neuvěřitelně poutavá, která zahřeje        
u srdce. 

V dnešní době, kdy nám média před-
kládají svět plný násilí, krve a zlých lidí, 
je film poselstvím, že lidská duše neumře-
la. Lynch spolu s hlavním hrdinou v po-
dání Richarda Farnswortha udělali příběh 
plný citu a lidskosti, na který se krásně 
kouká a ještě líp se poslouchá. Tou nejvy-
hrocenější scénou filmu je situace, kdy 
Alvin sjede s traktůrkem z kopce… Přesto 
nelze od filmu odejít, protože držíte hlav-
nímu hrdinovi palce od začátku až do 
konce. 

Dějově jde o úsměvné drama o zcela 
obyčejném starším vdovci s chatrným 
zdravím, který žije se svojí dcerou Rose 
(Sissy Spaceková), okolím považovanou 
za prostoduchou. Alvin se od ní dozvídá, 
že jeho bratr Lyle měl záchvat mrtvice. 
Alvin bratra neviděl po jejich hádce ce-
lých deset let a zhoršující zdraví jej donutí 
vážně uvažovat o tom, že by ho navštívil. 
Bratr bydlí v sousedním státě vzdáleném 
600 km. K chůzi ale musí Alvin používat 
dvě hole. Pro slabé oči a stáří již nevlastní 
řidičák, autobusem jet odmítá, a tak se 
začátkem září vydává za úžasu spoluob-
čanů a dcery na dlouhou cestu prostřed-
nictvím sekačky na trávu, za níž je zapo-
jen přívěs. 

Snímek vznikl na základě skutečných 
událostí, které se odehrály v roce 1994 
během putování třiasedmdesátiletého 
Straighta z Laurens v Iowě do Mt. Zion 
ve Wisconsinu. Cestu několika stovek mil 
uskutečnil na zahradním traktůrku značky 
John Deere a trvala více než šest týdnů.
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Hironori Koshoji, JAPONSKO 
 

Hironori si poranil krční páteř při 
hodině tělocviku, když mu bylo 16 let. 
Spadl při gymnastickém cvičení a tě-
locvičnu opouštěl ochrnutý od ramen 
dolů. 

Na radu svého terapeuta se pokusil 
o první obrázky malované ústy. Ma-
lování se od té doby stalo jeho vášní. 
Již za dva roky po nehodě získal sti-
pendium od Svazu umělců a malbě se 
intenzivně věnuje od roku 1981. Na 
začátku tvorby se soustředil na karika-
tury malované tužkou.  Později  se za- 

čal zajímat o další malířské techniky: oleje a akvarely. Pravidelně bral lekce u jed-
noho akademického malíře. V průběhu let se podílel na několika velmi úspěšných 
výstavách v Japonsku. 

 

 
 

Zasněná, olej 50 x 60 cm 
 

Japonský motiv, pastel (výřez) 
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Poutavá road movie pro celou 
rodinu 




