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Skřítek
Neděle 20.3. 20:00
ČR 2004 / 85 min. / ŠÚ / 70Kč 80Kč

Režie a scénář: TOMÁŠ VO-
REL / Kamera: Marek Jícha 
/ Hudba: Mig 21 / Hrají: Bole-
slav Polívka, Eva Holubová, 
Tomáš Hanák, Jiří Machá-

ček, Ivana Chýlková, Milan Šteindler ad.
Masová komedie o mase a pro masy. Celovečerní filmo-
vá groteska Tomáše Vorla. Po jednom z divácky nejú-
spěšnějších českých filmů posledních let Cesta z města 
a netradičním dokumentu Z města cesta, přichází Tomáš 
Vorel s dalším celovečerním snímkem. Vrací se tak po le-
tech k žánru grotesky, kterou jsme v jeho pojetí mohli vidět 
už ve filmu Pražská pětka v příběhu Výlet na Karlštejn z 
roku 1989. Vesnická rodinka, kterou známe z filmu Cesta 
z města se přestěhovala za lepším do malého města. Otec 
(Bolek Polívka) pracuje jako řezník v masokombinátě, mat-
ka (Eva Holubová) je zaměstnaná jako pokladní v super-
marketu. Jejich dceruška (Anička Marhoulová) chodí na 
základní školu, ale technické předměty jí nejdou a nebaví, je 
nejhorší ze třídy a tak má neustálé problémy se svým tříd-
ním profesorem (Tomáš Hanák). Synáček (Tomáš Vorel 
ml.) zase studuje střední potravinářské učiliště, neboť otec 
z něho chce mít také řezníka. Avšak synáček je fyzicky 
slabý, navíc vegetarián, anarchista a kuřák marihuany, což 
je zdrojem věčných konfliktů s přísnou mistrovou (Ivana 
Chýlková) otcem i policisty (Jan Kraus, Petr Čtvrníček, To-
máš Vorel). Otec na výchovu nestačí. Skřítek je groteska, 
takže dialogy jsou nahrazeny citoslovci, ruchy jsou stylizo-
vané a co neřeknou zvuky, sdělí divoká i infantilní, ponurá i 
mysticky zádumčivá hudba (MIG 21). 

Rozhovor s Tomášem Vorlem
Proč jste se rozhodl natočit zrovna celovečerní filmo-
vou grotesku?
To nevzniká z rozhodování. To vzniká samo od sebe. Nápad za ná-
padem, nálada za náladou, situace za situací, z toho, co zažívám 
a z toho, co slyším se splétá příběh, až je z toho film.
Ve filmu se objevuje postava skřítka, kterou diváci 
mohli vidět, sice v jiném podání, už v Pražské pět-
ce v příběhu Výlet na Karlštejn. Co vás fascinuje na 
skřítcích?
Je to viditelný posel z neviditelného světa. Dělá to, co člověk 
neumí, nebo si nedokáže ani představit. Ve filmu Skřítek není 
skřítek škodolibý, jak by někdo ode mne možná čekal, ale přátel-
ský a dobrácký. Ač má tvář čerta, má andělskou povahu. Takový 
anděl strážný celé naší filmové rodinky.
V Pražské pětce jste obsadil do role skřítka sám 
sebe. Prozradíte divákům, kdo se za maskou skřítka 
skrývá tentokrát?
Skřítka jsem vlastnoručně vyrobil ze dřeva, koudele a plastelí-
ny. Poté poslal do trikového Studia Mirage, kde ho oživili. Takže 
teď je živý jako ostatní herci.
Jak probíhá spolupráce s herci, kteří nemají ve scé-
náři napsané dialogy? 
Vyrůstal jsem v loutkovém divadle Zvoneček, hrál v kabaret-
ním divadle Sklep a pantomimické skupině Mimoza. A podobně 
i ostatní herci, kteří ve filmu hrají. Osobnosti s výrazným pohle-
dem, gestem a názorem. A právě proto, že se nemohou vyjád-
řit větou a slovem, musí se vyjádřit sami sebou, svým srdcem, 
svým šarmem. Začnou hrát na plné pecky!? Když chceš, aby 
herec opravdu hrál, zakaž mu dialog!?
Psal jste scénář s myšlenkou na konkrétní herce 
nebo jste si mezi herci dlouho vybíral?
Na Holubovou, Polívku, Macháčka, Chýlkovou, Šteindlera a 
Hanáka jsem myslel od začátku. Ostatní herci prošli dlouhým 
konkurzem.
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17. - 31. března 2005

ARTkino - filmový klub Kino ART zařadilo do 
programu nový film Tomáše Vorla, filmovou celovečerní grotesku SKŘÍTEK, který navazuje na jeho dřívější filmy 
s podobnou poetikou (ve Zlatém fondu uvádíme jeho starší rytmikál Kouř) a zároveň i na jeho předešlou Cestu 
z města. U příležitosti 100 let od narození slavného ruského režiséra Grigorije Koziceva vám nabízíme jeho po-
hled na HAMLETA. Ke srovnání s aktuálním „oscarovým“ hitem Million dollar baby zařazujeme v rámci filmů best 
of také slavný film Martina Scorseseho ZUŘÍCÍ BÝK s vynikajícím Robertem de Niro. Výborný herecký koncert 
nabízí také Oscarem za hlavní mužskou roli oceněný Jamie Foxx v hudebním životopisném filmu RAY (o životě 
letošního posmrtného vítěze mnoha Grammy Raye Charlese). 

Městská kina
Uh. Hradiště

Hamlet
Úterý 22.3. 20:00 Mír 
SSSR 1964 / 154 m. / 30Kč 40Kč

Gamlet / Režie: GRIGORIJ 
KOZINCEV / Hrají: Innoken-
tij Smoktunovskij, Anasta-
sija Vertinskaja, Michail Na-
zvanov, ad, 
Zájem scenáristy a režisé-

ra Grigorije Kozinceva o dílo Williama Shakespeara byl 
dlouhodobý. Ve 40. letech inscenoval jeho hry na scéně 
leningradského divadla a zkušenosti nejen z tohoto obdo-
bí sepsal do knihy Shakespeare - náš součastník. V roce 
1964 se rozhodl pro filmovou adaptaci Hamleta, kterou 
natočil ve studiu Lenfilmu. Aby se zbavil nadneseného 
patosu, vycházel z prozaického překladu Borise Paster-
naka a využíval reál, kterým narušoval tradiční sevřenost 
komorního dramatu. Herec Innokentij Smoktunovskij hrál 
svého Hamleta civilními prostředky, které jej přibližovaly k 
tehdejším současníkům. Z jeho projevu vycházela vnitřní 
síla, prostřednictvím které se bojovně vzpíral ranám osu-
du. Spousta věcí u něj zůstává nedořečena, což záměrně 
brání divákovi ve ztotožnění. Jakkoli moderní je režisérův 
přístup k předloze, Kozincev ctí klasiku a neusiluje o násil-
nou aktualizaci. Pravděpodobně i to mělo zásluhu na jeho 
úspěchu, stvrzeném množstvím mezinárodních cen. Film 
Hamlet byl na XXV. MFF v Benátkách vyznamenán 
Zvláštní cenou poroty. Uvádíme k připomenutí 100 let 
od narození G.Kozinceva.
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dární Dracula nyní vystupuje pod jménem Drake a dispo-
nuje schopnostmi, které byly dosud upírům odpírány. Aby 
to bylo pro Bladea ještě komplikovanější, rozvine proti 
němu rada upírských předáků širokou škálu nových bo-
jových taktik, ke kterým zneužijí i své kontakty na vyšších 
místech. V očích FBI se Blade pojednou stává zabijáckou 
zrůdou, kterou je třeba stůj co stůj polapit. Po konfliktu Bla-
dea a jeho rádce Whistlera s agentem Cumberlandem a 
jeho muži je nad slunce jasnější, že Blade bude potřebovat 
pomoc. 

Ray
Pondělí 28.3. 17:30, 
Úterý 29.3. 20:00, 
Středa 30.3. 20:00 (*)
USA 2004 / 146 m. / od 12 / ŠÚ / 75Kč

Režie: TAYLOR HACKFORD / 
Scénář: James L. White / Ka-
mera: Pawel Edelman / Hudba: 
Craig Amstrong, Ray Charles / 

Hrají: Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King ad.
„Soul je životní cesta, ale vždy je to cesta nelehká.“ (Ray 
Charles) Jestliže lze život chápat jako souhrn jeho jednot-
livých částí, pak příběh Ray Charlese je možno považovat 
za souhrn osobních vzestupů a pádů v průběhu dlouhé 
a slávou ověnčené kariéry ve světě hudby. Ray zažil bo-
lest i osobní tragédie. Množství jeho hudebních stylů (jazz, 
rhytm & blues, rock-and-roll, gospel, country & western) 
je sledem a souhrnem celistvé inspirativní cesty génia s 
jedinečnou vizí, génia, který světu daroval možnost zcela 
nového způsobu vnímání hudby. Ray je dosud nevyprávě-
ný příběh dramatického osudu americké hudební legendy, 
jehož vzniku předcházel patnáctiletý sběr materiálu a 
sledování Rayovy tvorby uznávaným filmařem Taylorem 
Hackfordem. 2x Oscar 2004: nejlepší herec v hlavní roli, 
nejlepší hudební střih. 

Dveře v podlaze
Pondělí 28.3. 20:00, 

Úterý 29.3. 17:30, 
Středa 30.3. 20:00 
USA 2004 / 111 min. / tit. / od 12 / 75Kč

Door in the Floor, The / Re-
žie: TOD WILLIAMS / Scé-
nář: John Irving, Tod Willi-
ams / Kamera: Terry Stacey 
/ Hudba: Marcelo Zarvos / / 
Hrají: Jeff Bridges, Kim Ba-
singer, Jon Foster, Mimi Ro-
gers, Elle Fanning ad.
Nejnebezpečnější tajemství 

jsou ta, která se bojíme říci sami sobě…. Režisér se inspi-
roval novelou Johna Irvinga, jednoho z největších žijících 
světových autorů. Tento bestseller vyšel pod názvem Rok 
vdovou také u nás. Děj filmu se odehrává v privilegované 
čtvrti Východního Hamptonu v New Yorku. Popisuje jedno 
klíčové léto v životě Teda Colea (Jeff Bridges), známého 
autora dětských knížek a jeho krásné ženy Marion (Kim 
Basinger). Kdysi velké a šťastné manželství je vinou náh-

lé tragédie na bodu mrazu. Plody této krize jsou nevěry a 
deprese. Ted si najímá na léto mladého asistenta, jak už to 
velicí spisovatelé dělají. Právě mladý Eddie sehraje kurióz-
ně zásadní úlohu při transformaci Tedova a Marionina ži-
vota… Příběh originálně střídá tragické a komické motivy, 
zkoumá různé aspekty lásky, její zářící i temná zákoutí.

Roboti
Čtvrtek 31.3. 17:30 
(a pak dále 1.-6.4.)
USA 2005 / 89 min. / dabing / 70Kč

Robots / Režie: CAR-
LOS SALDANHA, CHRIS 
WEDGE / Scénář: Lowell 
Ganz, Babaloo Mandel / 
Střih: John Carnochan. 
S animovaným filmem Robo-

ti se na scénu vrací Chris Wedge, jeho spolurežisér Carlos 
Saldanha a také kumpánie Blue Sky Studios studia Fox. 
Všichni společně stojí za snímkem Doba ledová z roku 
2002. Roboti zavádějí (především dětské) obecenstvo do 
světa oceli, oleje, šroubků, pružinek, baterek a čipů – tedy 
do výsostného světa robotů. Malý Rodney Copperbot-
tom je robůtek z plecháčkova. Od raného dětství mu uča-
roval slavný vynálezce Bigweld a Rodney, který také rád 
vynalézá, sní o tom, jak se jednou se svým idolem setká. 

Million dollar baby
Čtvrtek 31.3. 20:00 
(a dále pak 1. – 3.4.)
USA 2004 / 137 m. / tit. / od 12 / 75Kč

Million Dollar Baby / Režie, 
produkce, hudba: CLINT 
EASTWOOD / Scénář: 
Paul Haggis / Kamera: Tom 
Stern / Hrají: Clint Eastwo-

od, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, 
Mike Colter,  ad.
Stárnoucí Frankie Dunn (Clint Eastwood) se pokouší usmí-
řit se svou dcerou, nemá však štěstí. Frankie trénuje mladé 
a nadějné boxery. Nedaří se mu je ale dostat k mistrovské-
mu zápasu. Okolo ringu Dunnovi pomáhá Eddie Scrap-

-Iron Dupris (Morgan Freeman), bývalý boxer, kamarád 
a často i zachránce. Zatímco Frankieho poslední talent 
zahne k jinému managerovi, v tělocvičně se objeví Ma-
ggie Fitzgerald (Hilary Swank). Odstrkovaná a naštvaná, 
Maggie prahne po tom, aby jí někdo konečně věřil. Dunn jí 
ale trénovat nechce. Maggie se však na tréninku domluví 
s Eddiem a postupně si svou houževnatostí získá i Fran-
kieho. Během tréninku se pak oba naučí něco o smutné 
minulosti toho druhého. Když se ale Maggiin sen začne 
naplňovat, čeká hrdiny další tragédie. Eastwoodovy sním-
ky charakterizuje autorova tvář. Je v nich tvrdost a smutek, 
ale prostupuje jimi i nezničitelná a žhavá srdečnost. Auten-
ticita, ukázkový boj jednotlivce o kus světla v srdci temno-
ty a odpuštění - to jsou Eastwoodova úspěšná témata, za 
které sklízí Oscary a nominace (Nesmířitelní, Mystic River). 
4x Oscar 2004: nejlepší film, nejlepší režie, nejlepší he-
rečka v hlavní roli, nejlepší herec ve vedlejší roli.

 

 Koncerty, výstavy, 
divadla, besedy ...  Vedle 
tradičních videoték jsou to především čtyři večery s živou hudbou. Velmi ne-
čekaně do Hradiště přijíždějí JUNGLE FUNK, po roce jsou připravena setkání 
s VLADIMÍREM MIŠÍKEM a kapelami z britských ostrovů a navíc velikonoční 
VYPSANÁ FIXA. 

Jungle Funk 
Sobota 19. 3. 20:30  předprodej 250Kč
Trojka vynikajících muzikantů je známá především fa-
nouškum Living Colour (první dva působí v jejich řadách). 
Jungle funk kombinují prvky jazzu, funky, world music, ta-
neční hudby a mnoha dalších. Pořádá agentura Vichr.

Anna Pechová (ornamenty), 
Jaromír Všetula (dřevoryty)
24.3. – 14.4. kino Hvězda

 Rockotéka DJ Mojmír
Pátek 25. 3. 20:00 Mír-bar  zdarma

ETC a Vladimír Mišík
Sobota 26. 3. 20:30  předprodej 160Kč
Nestárnoucí legenda českého rocku už tradičně v březnu 
na Míru. Pořádá agentura Vichr.
 

Vypsaná FiXa + Veselá Houba 
Neděle 27. 3. 20:00  předprodej 70Kč 90Kč
Předvelikonoční speciální koncert s pardubickou dost 
dobře píšící rockovou průpiskou.

Bridgewater rock tour 05
Čtvrtek 31. 3. 19:30  30Kč
Tradiční hudební večer s kapelami ze spřáteleného brit-
ského města: DJ Pete Lewis, Pop Parker, Citrusboy, For-
gotten Enemy, Bone Idol.

program projekcí

*A* kino Art I *K* koncert I *Z* Zlatý fond I *E* Evropský festival 
*B* Bijásek I *DV* DVD klub I *V* Vernisáž I *D* divadlo I *M* Malovásek

Barevně označené filmy jsou se slevou nebo ZDARMA

4 1

DOPORUČUJEME
> OSCAROVÉ FILMY
 Po minulé nadílce filmů, které si dělaly „čáku“ na ame-

rické sošky. Výsledky už jsou známy, tak teď už se 
můžeme pochlubit s dalšími, skutečně vyznamena-
nými filmy:

 17. - 23.3.   Řada nešťastných příhod  1x Oscar 
 28. - 30.3. Ray     2x Oscar 
 31.3. - 3.4. Million dollar baby   4x Oscar 
 4.- 6.4.        Hlas moře    1x Oscar 
 
> BŘEZEN PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ 
  Celý měsíc březen je nečekaně bohatý na zajímavé 

filmy pro děti a mládež (ale i dospělé), které navíc 
vznikly (jak také jinak v měsíci knihy) na základě slav-
ných literárních předloh. 

 10.-16.3.     Hledání Země Nezemě
 17.-23.3.     Řada nešťastných příhod
 
> 100 LET
  V měsíci březnu si opět připomeneme slavná výročí. 

100 let uplyne od narození režisérů Grigorije Kozin-
ceva a Paula Grimaulta:

 22..3.    Hamlet  (Grigorij Kozincev)
 23.+ 27.3. Král a pták (Paul Grimault)

> VELIKONOCE ROCKOVÉ
 Zcela výjimečně a netradičně v neděli 27.3. se může-

te v předvečer velikonočního pondělí naladit na rozj-
uchanou notu v klubu Mír s kapelou Vypsaná fiXa a 
hostem Veselá houba.

> 17. března - DEN sv. PATRICKA   
 a hlavně den zahájení akreditace na první dvě velké 
akce letošního roku:

 
 28.4. --1.5.  8. seminář archivního filmu - 
      ZLATÝ FOND VISEGRADU
       (www.artfilm.cz/archiv-2005) 
 22.-31. 7.   31. LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA
       (www.lfs.cz)

datum čas místo název programu typ

17.3.
čtvrtek

16:00 Hvězda Kouř Z
17:30 Hvězdička Řada nešťastných příhod
20:00 Hvězda Skřítek
20:00 Hvězdička Řada nešťastných příhod
20:00 Mír-bar David Bowie Vi

18.3.
pátek

17:30 Hvězdička Skřítek
17:30 Hvězda Řada nešťastných příhod
20:00 Hvězda Skřítek

19.3.
sobota

17:30 Hvězdička Skřítek
17:30 Hvězda Řada nešťastných příhod
20:00 Hvězda Skřítek
20:00 Mír Jungle Funk K

20.3.
neděle

14:30 Hvězda Hry s přírodninami M
15:30 Hvězda Popelka B
17:30 Hvězda Řada nešťastných příhod
20:00 Hvězda Skřítek A

21.3.
pondělí

17:30 Hvězda Řada nešťastných příhod
20:00 Hvězda Skřítek

22.3.
úterý

17:30 Hvězda Řada nešťastných příhod
20:00 Mír Hamlet (100 let Kozincev) A
20:00 Hvězda Skřítek

23.3.
středa

15:30 Hvězdička Král a pták (100 let P.Grimault) B
20:00 Hvězda Skřítek
17:30 Hvězda Řada nešťastných příhod

24.3.
čtvrtek

15:30 Hvězda Anna Pechová + Jaromír Všetula V
16:00 Hvězda Ben Hur Z
17:30 Hvězdička Jeho fotr, to je lotr!
20:00 Hvězda Blade: Trinity

25.3.
pátek

17:30 Hvězdička Jeho fotr, to je lotr!
17:30 Hvězda Blade: Trinity
20:00 Hvězda Jeho fotr, to je lotr!

26.3.
sobota

17:30 Hvězdička Blade: Trinity
17:30 Hvězda Jeho fotr, to je lotr!
20:00 Hvězda Blade: Trinity
20:30 Mír ETC a Vladimír Mišík K

27.3.
neděle

14:30 Hvězda Malování barvami M
15:30 Hvězda Král a pták (100 let P.Grimault) B
17:30 Hvězda Blade: Trinity
20:00 Hvězda Zuřící býk A
20:00 Hvězdička Jeho fotr, to je lotr!
20:00 Mír Vypsaná fiXa a  Veselá Houba K

28.3.
pondělí

17:30 Hvězda Ray
20:00 Hvězda Dveře v podlaze
20:00 Hvězdička Blade: Trinity

29.3.
úterý

17:30 Hvězda Dveře v podlaze
20:00 Hvězda Ray A
20:00 Hvězdička Blade: Trinity

30.3.
středa

15:30 Hvězda Hrnečku, vař B
17:30 Hvězda Blade: Trinity
20:00 Hvězda Dveře v podlaze
20:00 Hvězdička Ray

31.3.
čtvrtek

14:00 Hvězda Hlava - srdce - ruka (Medlovice) V
16:00 Hvězda Okno do dvora Z
17:30 Hvězdička Roboti
19:30 Mír Bridgewater rock tour 2004 K
20:00 Hvězda Million dollar baby

1.4.
pátek

15:30 Hvězda Roboti
17:30 Hvězda Million dollar baby
20:00 Hvězda Million dollar baby

2.4.
sobota

15:30 Hvězda Roboti
17:30 Hvězda Million dollar baby
20:00 Hvězda Million dollar baby

3.4.
neděle

14:30 Hvězda Zdobení kina jarními motivy M
15:30 Hvězda Roboti B
17:30 Hvězda Million dollar baby
20:00 Hvězda Million dollar baby A

4.4.
pondělí

15:30 Hvězda Roboti
17:30 Hvězda Hlas moře
20:00 Hvězda Hlas moře

5.4.
úterý

15:30 Hvězda Roboti
17:30 Hvězda Hlas moře
20:00 Hvězda Hlas moře

6.4.
středa

15:30 Hvězda Roboti B
17:30 Hvězda Roboti
20:00 Hvězda Hlas moře A

7.4.
čtvrtek

15:30 Hvězda Slonisko a Medvídek Pú
16:00 Hvězda Chci ještě žít! (Jan Šibík) V
16:00 Mír Hlava 22 Z
17:30 Hvězdička Hrdinové z říše Gája
17:30 Hvězda Na dotek
20:00 Hvězda Na dotek

zpravodaj březen 2 -.indd 10.3.2005, 12:151
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Král a pták 
Středa 23.3. 15:30 (*), 
Neděle 27.3. 15:30
Francie 1984 / 77 min. / česky /

 animovaný / 16Kč 26Kč

Režie: PAUL GRIMAULT / Scénář: Jacques Prévert, 
Paul Grimault . 
Kreslený snímek Král a pták je dílem významného fran-
couzského tvůrce animovaných filmů Paula Grimaulta, 
který spolu s Jacquesem Prévertem napsal i scénář. 
Myšlenka natočit film, volně inspirovaný pohádkou H. Ch. 
Andersena Pastýřka a kominíček, se zrodila již v roce 
1946, kdy režisér poprvé spolupracoval s básníkem Pré-
vertem na filmu Cínový vojáček, jenž vznikl rovněž na mo-
tivy Andersenovy předlohy. Filmová pohádka nezapře, že 
na ní spolupracoval básník. Je prostoupena poetickým 
humorem i filozofickým poselstvím, které je sice v rámci 
pohádkové fabule dosti jednoduché, zato však podané 
s fantazií a nenucenou hravostí. Půvabné, vtipné dialogy, 
celkově vyvážená koncepce příběhu i pohrávání si se 
žánrem kreslené grotesky vysloužilo filmu v roce 1979 
Cenu Louise Delluca a Stříbrnou medaili na XII. MFF v 
Moskvě 1981 v kategorii dětských filmů. 

navé ulice, Mafiáni, Věk nevinnosti, Casino, Kundun, Gangy 
New Yorku) je tím nejlepším napraveným hříšníkem mezi 
všemi filmovými tvůrci. 

golfista, www.csfd.cz 
Je to boxerský film s opravdu vyjímečnými záběry (kam se 
hrabe Rocky), ale o box jde až v druhé řadě. Tenhle černo-
bílý klenot nabízí pohled na život šampiona v boxu z úhlu 
jeho vznětlivé povahy, žárlivosti a rodinného zázemí. Výkon 
Roberta De Nira je naprosto vyjímečný. O jeho obětování 
se ztvárnění role svědčí porovnání jeho „vizáže“ na začát-
ku a na konci filmu. To vyráží dech.

Ray
Úterý 29.3. 20:00 
USA 2004 / 146 m. / 65Kč 75Kč

Režie: TAYLOR HACKFORD 
/ Scénář: James L. White 
/ Kamera: Pawel Edelman 
/ Hudba: Craig Amstrong, 
Ray Charles / Hrají: Jamie 
Foxx, Kerry Washington, 

Regina King ad. 
„Soul je životní cesta, ale vždy je to cesta nelehká.“ (Ray 
Charles) Ray je dosud nevyprávěný příběh dramatického 
osudu americké hudební legendy, jehož vzniku předchá-
zel patnáctiletý sběr materiálu a sledování Rayovy tvorby 
uznávaným filmařem Taylorem Hackfordem. S hercem 
Jamiem Foxxem v titulní roli prožíváme šíři a autentičnost 
Rayova osudu v jeho nejvýbušnějším období. Všechno za-
čalo v okamžiku, kdy černý slepý teenager sám nastoupil 
do floridského autobusu a cestoval přes Státy, aby svůj 
styl vybrousil na jazzové scéně v Seattlu. Od Rayových 
počátečních bojů o to, aby se s ním zacházelo tak, jak si 
zaslouží, a aby mohl jít svou cestou, přes jeho objevení spo-
lečností Atlantic Records a bleskový vzestup ke globální 
popularitě, přes boj s drogovou závislostí a vyrovnávání se 
s milostnými vzplanutími nás vyprávění vede zpět až do 

Zuřící býk 
Úterý 8.3. 20:00 
USA 1980 / 129 m. / 45Kč 55Kč

Ranging bull / Režie: 
MARTIN SCORSESE / 
Scénář: Paul Schrader 
a Mardik Martin, podle 
knihy Jake LaMotty 
/ Kamera: Michael 

Chapman / Hudba: Pietro Mascagni / Hrají: Robert De 
Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci, Frank Vincent, Nicho-
las Colasanto, Theresa Saldana, Mario Gallo, ad.
Na snímku Zuřící býk je jako režisér podepsán Martin 
Scorsese, jeden z nejpozoruhodnějších tvůrců součas-
ného amerického filmu. Jeho biografie bývalého mistra 
světa ve střední váze vychází z knížky, kterou napsal 
sám boxer ve spolupráci s Jesephem Carterem a Pe-
terem Savagem. Zuřící býk patřil v době své premiéry k 
nejdiskutovanějším filmům díky realistickému zachycení 
rozporuplné osobnosti agresivního a lidsky odpudivého 
rohovníka, působivým boxerským sekvencím a mimořád-
nému hereckému výkonu Roberta De Nira., který neváhal 
podstoupit několikaměsíční tvrdý trénink a kvůli některým 
scénám přibral více než 20 kilogramů. Není pochyb o tom, 
že se Zuřící býk řadí k nejvýznamnějším americkým sním-
kům 80. let. Získal dva Oscary (mužský herecký výkon 
v hlavní roli, střih).

Kamil Fila, http://www.filmweb.cz
Zuřící býk je úchvatný film. Je ale také natolik nepříjemný, 
že se budete muset velmi nutit, abyste se na něj ještě kdy 
podívali. Jeho síla tkví v tom, jak ve vás vyvolává pocity viny 
za to, že sledujete lidskou bídu a neschopnost vymanit se 
ze zajetí svých pudů a sociální předurčenosti. Závěrečný 
citát z Bible „Byl jsem slepý, nyní vidím“ se tak nevztahuje 
ani na samotného hlavního hrdinu, který by prozřel a polep-
šil se, ale především na režiséra, který se díky práci na tom-
to filmu vymanil z drogové závislosti. Martin Scorsese (Špi-

dětství. Než se stal jedním z největších hudebních idolů své 
generace, musel se vyrovnat s pátým rokem svého života, 
kdy se utopil jeho bratr George a on začal ztrácet svůj zrak. 
Byla to doba, která nesmazatelně ovlivnila hloubku Rayo-
vých citů a probudila v něm onu nesmrtelnou hudbu. Film 
není jen pietní poctou idolu jazzmanů, ale je především fil-
movou lahůdkou, která sklidila ovace kritiky a která ne-
dávno získal dva Oscary .

Tomáš Chvála, http://www.filmweb.cz
Kdo by si ale nepochybně měl Oscara odnést je Foxx. Je 
to už pár let, co byl herecký zelenáč, jehož hlavní role neby-
ly zrovna zárukou úspěchu (namátkou Vnadidlo, Blázniví 
únosci). V poslední době však Foxx nabral dech a svý-
mi výkony se značně přiblížil černošské oscarové stálici 
Denzelu Washingtonovi. Ray Charles, to je jiné kafe. To je 
prostě životní role a to musí oslovit i akademiky (mělo by 
už proto, že Foxxův výkon zdaleka přesahuje to, zač byl 
oceněn právě třeba Washington). Foxx se do Raye do-
slova převtělil. Perfektně zvládá jeho pohyby, veškerou 
mimiku, samotnou intonaci hlasu i vykreslení jednotlivých 
emocí. Foxx dal do Raye celé své srdce a rozhodně se mu 
herecká sázka vyplatila.

Lynn, www.csfd.cz 
Vím, že už jsem nejmíň sto padesátá první, kdo to opakuje, 
ale Jamie Foxx všem vytřel zrak (první náznaky přišly již s 
Collateralem). Na plátně nebyl žádný Foxx, ale Raymond 
Charles Robinson čili americká jazzová legenda 50-tých 
a 60-tých let. Jak tak nad tím přemýšlím, líbí se mi tenhle 
snímek čím dál tím víc. Třeba věčná Rayova osamělost (i 
když je stále mezi lidmi) nebo způsob, jakým režisér Taylor 
Hackford zobrazil léčení se z drogové závislosti. Ray je pro-
stě úžasné dílo, přece jen mu však malinký kousíček k do-
konalosti chybí (přílišná životopisnost). P.S. Ještě se musím 
zmínit k hudbě - o jazz (ale i další Charlesovy hudební styly) 
jsem se nikdy nijak extrémně nezajímala, ale tady mě na-
dchnul tak, že už se těším na soundtrack. Ten prostě musí 
být bombastický, to si pište!

 

Zlatý fond filmu
nabízí tentokrát tři filmy. Na začátek českého zástupce v podobě rytmikálu KOUŘ Tomáše Vorla (v premiéře totiž uvá-
díme jeho novinku Skřítek). Následují dvě výborná klasická díla - jedenácti Oscary ověnčený biblický velkofilm BEN 
HUR a snad nejpovedenější a nesoustředěnější drama Alfreda Hitchcocka o fotografovi na kolečkovém křesle a jeho 
pátrání OKNEM DO DVORA.  Více o filmech i projektu najdete také na www.pictus.info.

Kouř 
Čtvrtek 17.3. 16:00
ČR 1990 / 89 min. / přístupný / na průkazky zdarma, 40Kč

Režie: TOMÁŠ VOREL / Scénář: Tomáš Vorel / Kame-
ra: Martin Duba / Hudba: Michal Vích / Text písně: Lumír 
Tuček / Výtvarník: Jiří David Hrají: Jan Slovák, Lucie 
Zedníčková, Petr Čtvrtníček, Šimon Caban, Eva Holu-
bová, Jaroslav Dušek, David Vávra, Tomáš Hanák ad.
Muzikál totalitního věku: mladý Ing. přichází na své první 
pracoviště. Mirek dostane velký úkol. Vyčistit město od 
splodin a smogu. V divokém rytmu tance a zpěvu pouští 
se do díla. Statečně překonává nástrahy úředníků, komu-
nistů a fízlů. A ke všemu ještě úklady smyslné kočičí dívky. 
Jeho upřímné nadšení a zájem o práci vyvolá všeobecnou 
krizi, která vede ke změně starých pořádků ve starono-
vé…  Jak to všechno dopadne? Původní scénář vycházel 
z Vorlova studentského filmu Ing., ale byl v přípravách a 
natáčení na přelomu let 89 a 90 několikrát přepracováván. 
Na scénáři spolupracoval s Tomášem Vorlem vedoucí 
jednoho z divadel Pražské pětky, Lumír Tuček z Recitační 
skupiny Vpřed. Snímek má poetiku typickou pro zmíněné 
společenství: prolínání vážného s nevážným, ironie s obdi-
vem, reality s bizarností, skutečnosti s absurditou.

Marigold, www.csfd.cz
Někde jsem četl, že nemáme film, který by bilancoval s nor-
malizací. A co Kouř? Tenhle jedinečný „muzikál“, který ve 
zhuštěném prostředí jednoho industriálního komplexu na-
bízí refexi snad všech podstatných složek totality! Škoda, 
že tenhle Vorlův film tolik zapadl, protože mezi záplavou de-
mentních kapitalistických satir to byl po všech stránkách 

dotažený projekt, který bez obtíží zpracoval normalizační 
morálku i estetiku a do filmového života účinně převedl po-
etiku divadla Sklep. Promiňte, ale vedle Kouře působí (prý) 
poselství Pupenda jako laciné pásmo humoru pro celou 
rodinu. Film, na který by se nemělo zapomínat. Film, který 
by se měl PŘIPOMÍNAT!

Mrxyz, www.csfd.cz
Muzikál, který přesně vystihuje dobu 80. let. Přesně vyvá-
žená směs humoru, hudby, v zásadě realistického příběhu 
(v absurditě normalizace) a hereckých výkonů, které mají 
často záměrně podobu karikatury ´typických hrdinů své 
doby´. Ve svém vyznění je tento film mnohem přesvědči-
vější a upřímnější než novější pokusy o zachycení 80. let 
(např. Hřebejkovo Pupendo z tohoto srovnání nevyjde 
moc lichotivě). PS: Cabanův Arnoštek je opravdu fajn, 
fajn, fajnový :o)

Ben Hur
Čtvrtek 24.3. 16:00 
USA 1959 / 212 min.  / titulky /  jen na průkazku 

Režie: WILLIAM WYLER / Hrají: 
Charlton Heston, Jack Hawkins, 
Haya Harareet, Stephen Boyd, 
Hugh Griffith, Martha Scott ad.
Ben Hur je mírumilovný syn z vý-
znamného židovského rodu, který 
je nešťastnou shodou okolností 

odsouzen na galeje a po mnoha útrapách si musí svoji 
svobodu vybojovat zpět v šíleném závodě kvadrig se sa-
distickým římanem Messalou... Dvojprogram! Film, který 
získal nevídaných jedenáct Oscarů a stal se jedním z 
nejúspěšnějších filmů všech dob.

Radyo, www.csfd.cz
Úžasný a jedinečný velkofilm, který patří zcela po zásluze 
mezi nejlepší filmy všech dob. Charlton Heston je pro roli 

Ben Hura přímo stvořen. Legendární je scéna ze závodů 
koňských spřežení. Nedostává se mi slov. To se prostě 
musí vidět!

Okno do dvora
Čtvrtek 24.3. 16:00 
USA 1954 / 112 min. /

 jen na průkazku 

Rear Window / Re-
žie: ALFRED HIT-
CHCOCK / Námět: 
Cornell Woolrich 
/ Scénář: John Mi-
chael Hayes / Ka-
mera: Robert Burks 
/ Hudba: Franz 

Waxman / Hrají: James Stewart, Grace Kelly, Wen-
dell Corey, Thelma Ritter, Raymond Burr, Marla Eng-
lish, Sue Casey, Alfred Hitchcock, Bing Crosby ad.
Fotograf J. B. Jeff Jeffries (James Stewart) je kvůli zlo-
mené noze odkázán na kolečkové křeslo. Jeho společ-
níkem se v dlouhých chvílích stane okno vedoucí přímo 
do dvora, odkud má Jeff výhled do bytů svých sousedů. 
Sledování osudů nájemníků z protějšího domu ho pohltí 
natolik, že začne podezřívat jednoho z nich z vraždy své 
manželky. Jeffries se spolu se svou elegantní přítelkyní 
(Grace Kelly) pustí do odhalování zapeklitě složitého 
řetězce událostí... Událostí vedoucích k senzačnímu a 
strhujícímu konci. Oscar 1954: 4 nominace - Režie, Ka-
mera, Zvuk, Scénář.

Anthony, www.csfd.cz
Pohodová atmosféra, na Hitchcocka i dost humorných 
dialogů a skvělý James Stewart.  Kromě jediné scény 
celý film snímán z pohledu (z okna) hlavního hrdiny. Ani za 
tento film nedostal Hitch Oscara - byl na něj nominován, 
ale dostal ho Elia Kazan za film V přístavu.

Bijásek Nabízí klasický příběh POPELKY, tentokrát ale zpracovaný poněkud jinak... v podobě 
ruské hrané vtipně pozměněné pohádky. Neméně poetický je i kreslený snímek slavného francouzského režiséra 
KRÁL A PTÁK na motivy pohádky největšího pohádkáře všech dob (březen je přece také měsícem knihy...) H. Ch. 
Andersenem.  A každou neděli také MALOVÁSEK - aktivní výtvarné odpoledne pro děti i rodiče. 

Řada nešťastných příhod
Čtvrtek 17.3. 17:30 (*), 
Pátek 18.3. 17:30, 
Sobota 19.3. 17:30, 
Neděle 20.3. 17:30, 
Pondělí 21.3. 17:30,
 Úterý 22.3. 17:30, 
Středa 23.3. 17:30 
USA 2004 / 104 m. / tit. / ŠÚ / 75Kč

Lemony Snicket‘s A Se-
ries of Unfortunate Events / Režie: BRAD SILBERLING / 
Námět: Daniel Handler / Scénář: Robert Gordon / Hud-
ba: Thomas Newman / Hrají: Jim Carrey, Timothy Spall, 
Liam Suken, Emily Browning, Meryl Streep, 
Rodinná černá komedie byla natočena podle knih Zlý za-
čátek, Nouzový výtah a Ohavná pila vypravěče Lemony 
Snicketa. Film plný originální směsi inteligence, ironie a hu-
moru okouzlí nejen mladé diváky. Příběh pojednává o třech 
dětech a jejich více než pozoruhodné životní cestě. Přes 
ztrátu rodičů přes sled tajemných okolností se sourozen-
ci Baudelairovi navzájem naleznou na cestě nádherných 
překvapení a katastrofálních nezdarů při pátrání po do-
mově. To vše pod dohledem nového poručníka – lstivého, 
vychytralého strýce Olafa, který je ochoten udělat cokoliv, 
aby získal jejich dědictví. A to opravdu cokoliv. 1x Oscar 
2004: nejlepší masky.

prof.horak, www.csfd.cz 
Další, opravdu skvělá Holywoodská pohádka. Film mi 
připomněl to nejlepší z Tima Burtona. Skvělé herecké 
výkony všech představitelů.Také ve filmu hrají nějací her-
ci! Jim Carrey je opravdu skvělý, temný a přitom zábavný. 
Herecké výkony dětí výjimečné. Okouzlující Meryl Strep. 
K tomu všemu skvělá kamera,kostýmy a vůbec celá vi-
zuální stránka filmu, včetně titulků. Skutečně okouzlující 
film. Příběh laděný do černé komedie, má přitom nádher-
nou poetickou rovinu, je smutný a pokud jste citliví alespoň 
jako průměrní primáti,vezme vás za srdíčko. To vše však 
vyvažuje černý humor a barevnost příběhu doplněný fa-
mózním podtextem vypravěče Jude Lawa, jehož hlas k 
poetice filmu a příběhu sedí, jako k naší sociální demokracii 
srp a kladivo. 
 

Skřítek
Čtvrtek 17.3. 20:00, 
Pátek 18.3. 17:30 a 20:00, 
Sobota 19.3. 17:30 (*) a 20:00, 
Neděle 20.3. 20:00, 
Pondělí 21.3. 20:00, 
Úterý 22.3. 20:00, 
Středa 23.3. 20:000 
ČR 2004 / 85 min. / přístupný od 12 let / ŠÚ / 80Kč

Režie a scénář: TOMÁŠ VOREL / Kamera: Marek Jícha 
/ Hudba: Mig 21 / Hrají: Boleslav Polívka, Eva Holubová, 
Tomáš Hanák, Jiří Macháček, Ivana Chýlková, Marika 
Procházková, Milan Šteindler ad.
Masová komedie o mase a pro masy. Celovečerní filmová 
groteska Tomáše Vorla. Vesnická rodinka, kterou známe z 
filmu Cesta z města se přestěhovala za lepším do malého 
města. Otec (Boleslav Polívka) pracuje jako řezník v ma-
sokombinátě, matka (Eva Holubová) je zaměstnaná jako 
pokladní v supermarketu. Jejich dcerka chodí na základní 
školu a synek zase studuje střední potravinářské učiliště, 
neboť otec z něho chce mít také řezníka. Otec na výchovu 
nestačí, zejména když je váben mladou sličnou řeznicí, ke 
které vzplane chtíčem nezřízeným. Ať se matka snaží se-
bevíc, manžel o ni zcela ztrácí zájem a nakonec se přestě-
huje k řeznici na ubytovnu. A tak matka kuje pomstu ! A aby 
toho nebylo málo, motá se tu ještě jakýsi skřítek, který vy-
lezl z lesa a veškeré vážné situace obrací v absurditu a hu-
mor …Většinu rolí zabrala „rodina“ – a to jak ta skutečná, tak 
ta umělecká, sklepácká. Faktem je, že se Vorlovi podařilo 
Skřítka obsadit velmi známými herci s nepřehlédnutelným, 
i když výrazně specifickým komediálním nábojem. Scénář 
si psal Vorel sám, navíc se spolu s kameramanem Markem 
Jíchou (Vaterland, Cesta z města) podílel na střihu. Hudbu 
složila Macháčkova populární kapela MIG 21. 
Viz i ARTkino na s. 1.

Jeho fotr, to je lotr!
Čtvrtek 24.3. 17:30 (*), 
Pátek 25.3. 17:30 (*) 20:00, 
Sobota 26.3. 17:30, 
Neděle 27.3. 20:00 (*) 
USA 2004 / 120 m. / tit./ od 12 / 75Kč

Meet the Fockers / Režie: 
JAY ROACH / Scénář: John 
Hamburg, James Herzfeld 

/ Kamera: John Schwartz-
man / Hudba: Randy Newman / Hrají: Robert De Niro, 
Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Teri Polo, 
Blythe Danner, Owen Wilson ad.
Rodina je tvá největší pohroma. Před čtyřmi lety před divá-
ky předstoupil „zdravotní bratr“ Greg (neboli Gaylord) Yebal 
ve filmu Fotr je lotr. Během víkendu, kdy ztratil zavazadlo, 
se mu ještě podařilo podpálit dvorek, trochu to přehnal s 
volejbalem ve vodě a postříkal kočku barvou. Dnes je již 
přítelkyně Pam jeho snoubenkou a oba mladí lidé chys-
tají svatbu. Jenže budoucí tchán, který je utajeně bývalým 
agentem CIA, vůbec nemá zájem, aby se Greg Yebal do 
jejich rodinného klanu přiženil. K vytvoření této bláznivé 
komedie se znova sešli tvůrci i hlavní představitelé prvního 
snímku, v rolích rodičů Yebalových je doplnili Dustin Hoff-
man a Barbra Streisand. 

Blade: Trinity
Čtvrtek 24.3. 20:00, 
Pátek 25.3. 17:30, 
Sobota 26.3. 17:30 (*) 20:00, 
Neděle 27.3. 17:30, 
Pondělí 28.3. 20:00 (*), 
Úterý 29.3. 20:00 (*), 
Středa 30.3. 17:30 
 USA 2004 / 114 m. / od 12 / ŠÚ / 75Kč

Režie a scénář: DAVID S. 
GOYER / Kamera: Gabriel 
Beristain / Hudba: Ramin 
Djawadi & The RZA / Hrají: 
Wesley Snipes, Kris Kristof-

ferson, Jessica Biel, Ryan Reynolds, Parker Posey ad.
Poslední štvanice začíná …Hluboko v poušti vůdci upírů 
oživili stvoření, které stálo na počátku jejich rasy. Legen-

Filmové hity Březen přináší několik filmů, které asi znáte z vyhlašování letoš-
ních OSCARŮ: zejména dospívající asi nezklame filmová podoba příběhů Lemony Snicketa ŘADA NEŠŤASTNÝCH 
PŘÍHOD (nejlepší masky), vynikající podívanou a neméně skvělý hudební zážitek nabídne i životopisný RAY (nejlep-
ší herec a hudební střih) a v samém závěru měsíce i Eastwoodovo MILLION DOLLAR BABY (4x Oscar 2004). Dopo-
ručit ale můžeme i grotesku SKŘÍTEK či drama na motivy Johna Irvinga DVEŘE V PODLAZE.

Popelka
Středa 16.3. 15:30 (*), 
Neděle 20.3. 15:30
Rusko 1947 / 80 min. / česky / hraný / 16Kč 26Kč

Režie: NADĚŽDA KOŠEVĚROVÁ, MICHAIL ŠAPIRO,
Poněkud změněný příběh klasické a známé pohádky o 
Popelce, pyšných dcerách a zlé maceše se změnil na 
veselou historku plnou vtipných dialogů a zdařilých he-
reckých výkonů. 

Hry s přírodninami 
(Malovásek)
Neděle 20.3. 14:30 - 15:30 
kino Hvězda - vestibul

Malování barvami –  
kolektivní malba 
(Malovásek)
Neděle 27.3 14:30 - 15:30 
kino Hvězda - vestibul

Hrnečku, vař!
Středa 30.3. 15:30 (*)
 ČR 1980 - 1992 / 60 min. / 
animovaný / 16Kč 26Kč

Plný hrneček milých ani-
movaných pohádek a 
příběhů, kde se potkáte 
se spoustou oblíbených 
dětských postav: 

Krtek malířem, 
Cvrček a housličky, 
Bolek a Lolek - Cikánečka, 
Jen počkej, 
Mikeš se učí mluvit.
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