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Je téměř nemožné říci, kdy příprava na
SW III přesně začala. V mnoha ohledech
už před více než 30 lety spolu s prvním
dílem této ságy. Film se začal natáčet 30. 6.
2003 v Číně, Thajsku, Švýcarsku a Tunisku, jejichž reálie posloužily jako základ pro
vytvoření nových planet. Již v roce 2002
se štáb vydal na nebezpečnou cestu do
Itálie natočit erupci sopky Etny na Sicílii.
To vše bylo posléze doplněno ve studiu

2200 speciálními efekty. Celá sága začala
v roce 1977 filmem „Hvězdné války“. Po fenomenálním úspěchu následovaly v roce
1980 „Impérium vrací úder“ a v roce 1983
„Návrat Jediho“. George Lucas se poté
rozhodl počkat s natáčením dalších dílů,
než mu vývoj počítačové techniky umožní dokonale ztvárnit jeho vize. To se stalo v
roce 1999, kdy byl uveden do kin film „Star
Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba, v roce

Lukáš Růžička, - http://www.fantasyplanet.cz
Poslední epizoda kultovní ságy. …aneb George Lucas vrací úder. Přesně 19.května to začne a svým
způsobem i skončí, před davy fanoušků se otevřou
sály kin po celém světě, aby byl dokončen snad
nejslavnější a nejzásadnější filmový projekt historie.

www.mkuh.cz

Bouda - Baraque

Unikátní a jediný domácí koncert naší superskupiny ČECHOMOR společně s irským
zpěvákem Iarlem Ó Lionáirdem bude nedílnou
součástí komponovaného programu v archeoskanzenu na Modré. Pod názvem IRSKÝ DEN se
postupně představí další irští hudebníci (Paddy
Keenan, Tommy O´Sullivan, Mickey Dunne),
česká skupina SHANNON, U2 Revival a taneční skupina RINCEORI. Součástí komponovaného
programu bude i speciální prohlídka skanzenu, odborné přednášky, výstavy a projekce irských dokumentárních filmů. Vrcholem setkání bude „symbolické vrácení“ kostela sv. Jana IRSKU.

Unikátní a první návštěva česko-francouzského divadelního projektu bratří Formanů na Moravě (21.
- 30.7.2005 Uherské Hradiště). Po letech vzájemné
úcty se setkají ke společné práci (a tím pádem i u jednoho stolu) s Igorem, Lily a jejich přáteli - Matěj, Petr
a Milan Formanovi. Jejich loutkově vyjádřený život
„Boudy“ vychází právě z neopakovatelné a jakoby nahodilé atmosféry. Inspirací je všechno, co se dá uvnitř
„Boudy“ prožít a co je vlastně jen okrajově definované
hudbou, (chansony, cikánské melodie, lidové balady),
prostředím, herci, muzikanty, společným sezením u
dřevěných stolů, nasloucháním i třeba vůní polévky,
která v určitém okamžiku večera čeká na každého.

Vstupenky pro veřejnost v ceně 300,- Kč budou v prodeji až
na konci května, akreditovaní účastníci LFŠ si už teď mohou
rezervovat vstupenku v ceně jen 150,- Kč na www.lfs.cz.

Vstupenky pro veřejnost v ceně 300,- Kč budou v prodeji až na
konci května, akreditovaní účastníci LFŠ si už teď mohou rezervovat vstupenku v ceně jen 150,- Kč na www.lfs.cz.

Čtvrtek 21. , pátek 22. , pondělí 25., úterý 26., středa 27., čtvrtek 28., pátek 29.
sobota 30. července - 20:30 - 24:00 Smetanovy sady Uherské Hradiště

Neděle 24. července 18:00 - 22:00 Archeoskanzen Modrá
datum

16.5.

pondělí

17.5.

úterý

18.5.

středa

19.5.

čtvrtek

20.5.
pátek

21.5.

sobota

22.5.

neděle

23.5.

pondělí

24.5.
úterý

25.5.
středa

26.5.

čtvrtek

čas

místo

17:30
20:00
17:30
20:00
15:30
17:30
20:00
16:00
20:00
17:30
17:30
20:00
20:00
17:30
17:30
20:00
20:00
14:30
15:30
17:30
20:00
20:30
17:30
20:00
17:30
20:00
20:00
15:30
17:30
17:30
20:00
20:00
16:00
17:30
20:00
20:30

Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězdička
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězdička
Hvězda
Hvězda
Hvězdička
Hvězdička
Hvězda
Hvězda
Hvězdička
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Letní kino
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězdička
Hvězdička
Hvězdička
Hvězda
Hvězda
Hvězdička
Hvězda
Hvězdička
Hvězdička
Hvězda

název programu

Buď v klidu
Buď v klidu
Buď v klidu
2046
Princ Bajaja
Buď v klidu
Buď v klidu
Záhrada
Království nebeské
Království nebeské
Sluneční stát aneb Hrdinové ...
Království nebeské
Sluneční stát aneb Hrdinové ...
Království nebeské
Sluneční stát aneb Hrdinové ...
Království nebeské
Sluneční stát aneb Hrdinové ...
Zapouštění barev
Princ Bajaja
Království nebeské
Sluneční stát aneb Hrdinové ...
Království nebeské
Sluneční stát aneb Hrdinové ...
Království nebeské
Sluneční stát aneb Hrdinové ...
Království nebeské
Sluneční stát aneb Hrdinové ...
Krušnohorské pohádky
Sluneční stát aneb Hrdinové ...
Království nebeské
Sluneční stát aneb Hrdinové ...
Království nebeské
Pulp Fiction - Historky z podsvětí
Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů
V dobré společnosti
Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů

typ

datum

27.5.
pátek

A
B
Z

28.5.

sobota

29.5.

neděle

30.5.

pondělí

31.5.
úterý

M
B
A

A
B

1.6.

středa

2.6..

čtvrtek

3.6.

pátek

4.6.

sobota

Z

5.6.

neděle

6.6.

pondělí

čas

místo

17:30
20:00
20:30
17:30
20:00
20:30
14:30
15:30
17:30
17:30
20:00
20:00
17:30
20:00
17:30
20:00
15:30
15:30
18:00
20:30
16:00
16:00
18:30
20:30
16:00
18:00
20:30
20:45
18:00
20:30
20:45
15:30
18:00
20:30
18:00
20:30

Hvězda
Hvězda
Letní kino
Hvězda
Hvězda
Letní kino
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězdička
Hvězdička
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězdička
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Mír
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Letní kino
Hvězda
Hvězda
Letní kino
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda

název programu

V dobré společnosti
Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů
V dobré společnosti
Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů
V dobré společnosti
Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů
Malování, kreslení, ...
Krušnohorské pohádky
Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů
V dobré společnosti
Dogora
Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů
Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů
Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů
Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů
Old boy
Výstava ke Dni dětí (Malovásek)
Ať žijí duchové
Star Wars: Ep III - Pomsta Sithů
Star Wars: Ep III - Pomsta Sithů
Michal na hraní (M.Nesvadba)
Barry Lyndon
Snowboarďáci
Život pod vodou
film z MFF Zlín
Život pod vodou
Život pod vodou
Snowboarďáci
Román pro ženy
Život pod vodou
Román pro ženy
Ať žijí duchové
Román pro ženy
Život pod vodou
Proti zdi
Jarmark marnosti

typ

datum

7.6.

úterý

8.6.

středa

M
B
A

9.6..

čtvrtek

10.6.
pátek

11.6.

sobota

A
V
B
D
Z

12.6.

neděle

13.6.

pondělí

14.6.
úterý

15.6.

středa

B
A

16.6..

čtvrtek

17.6.

pátek

čas

místo

18:00
20:30
15:30
18:00
20:30
16:00
16:00
18:00
20:30
16:00
18:00
20:30
20:45
16:00
18:00
20:30
20:45
15:30
18:00
20:30
20:30
18:00
20:30
18:00
18:00
20:30
13:30
15:30
18:00
20:30
16:00
18:00
20:30
18:00
20:30
20:45

Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězdička
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Letní kino
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Letní kino
Hvězda
Hvězda
Hvězdička
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězdička
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězdička
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Hvězda
Letní kino

název programu

Jarmark marnosti
Proti zdi
Shrek 2
Proti zdi
Jarmark marnosti
Povolání: Reportér
Rychlý Stripes
Prokletí
Prokletí
Rychlý Stripes
Skřítek
Prokletí
Skřítek
Rychlý Stripes
Letec
Prokletí
Letec
Shrek 2
Rychlý Stripes
Prokletí
Pád Třetí říše
Rychlý Stripes
Prokletí
Rychlý Stripes
Prokletí
Božská Julie
Práce dětí speciálních škol UH
Kamenná tetka (pásmo)
Rychlý Stripes
Prokletí
Všichni dobří rodáci
Hotel Rwanda
Hotel Rwanda
Hotel Rwanda
Hotel Rwanda
Sametoví vrazi

*A* kino Art I *K* koncert I *Z* Zlatý fond I *60* válečné filmy I *B* Bijásek I *DV* DVD klub I *V* Vernisáž I *D* divadlo I *M* Malovásek - barevně označené filmy jsou se slevou nebo ZDARMA

zpravodaj květen 2 - druhá varianta.indd

1

10

16. - 31. května 2005
> LETNÍ KINO OPĚT V PROVOZU
Od 13. května zahájil svoji další sezónu provoz Letního
kina na Kolejním nádvoří (vchod z Masarykova náměstí).
Začátek projekcí je zatím stanoven na 20:30 hodin, skutečný
termín zahájení bude ale záviset na konkrétních podmínkách.

Koncerty a divadla LFŠ 2005
Irský den - ČECHOMOR

zpravodaj

Městská kina
Uh. Hradiště
Novinky

typ

A
B
Z

B
A

A
V
B
Z

> PŘEHLÍDKA ASIJSKÉHO FILMU
V květnu jsme pro Vás současně (také díky zajímavé distribuční nabídce) připravili výběr nových filmů z Hong Kongu,
Číny a Korey. Filmy jako Klan létajících dýk (12.-15.5.), Stvořeni pro lásku (15.5.) a jeho volné pokračování s názvem
2046 (17.5.) či Old boy (31.5.) si zaslouží Vaši pozornost.
> BAMBIRIÁDA 2005 OPĚT V HRADIŠTI
V polovině května byla v prostorách vestibulu kina Hvězda
zahájena výstava shrnující loňský ročník největší akce pro
děti a o dětech a současně i představující ročník letošní, který se koná 27. - 29.5. (Více i na s. 3 v Bijásku.) Také Městská
kina UH se do této akce zapojují programem Bijásku dne
29.5. - vstup je zdarma.
> LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA 2005 SE BLÍŽÍ
A bude skutečně impozantní a slibuje mimořádné hudební, divadelní, filmové i výtvarné zážitky. Více informací čtěte na s. 4
tohoto Zpravodaje a na www.lfs.cz. Na začátku května byla
také na stránce http://valentina.mkuh.cz spuštěna akreditace, která nabízí např. věrnostní aisociální slevu. Velkou
výhodou je i možnost rezervace vstupenek na doprovodné
akce LFŠ a za zvýhodněnou cenu !!!

ARTkino - kino oceněných filmů
2046

Hong Kong, Čína, Francie, Německo 2004 /
129 min. / od 12 let / titulky / 50Kč 60Kč
2046 / Režie, scénář: WONG KAR-WAi / Kamera:
Christopher Doyle, Kwan Pun-leung, Lai Yiu-Fai /
Hudba: Peer Raben, Shigeru Umebayashi / Hrají:
Tony Leung Chiu-wai, Gong Li, Takuya Kimura,
Faye Wong, Zhang Ziyi, Maggie Cheung ad.

ZPRAVODAJ | pravidelný čtrnáctideník Městských kin Uherské Hradiště

Čtvrtek 26.5. 17:30 (*) a 20:30, Pátek 27.5. 20:00, Sobota 28.5. 17:30 a 20:30
(letní kino), Neděle 29.5. 17:30 a 20:00, Pondělí 30.5. 17:30 a 20:00, Úterý 31.5. 17:30

George Lucas odhalí osudy všech hrdinů slavné sci-fi
soap-opery a jedno nostalgické oko jistě nezůstane
suché. „Pomsta Sithů sváže prequely s původní trilogií. Je toho hodně, co chceme vyprávět, takže to
budou dvě hodiny nacpané až po okraj dějem,“ říká
producent celé ságy Rick McCalum. Je jisté, že to
není jenom reklamní klišé. Musí se stát tolik věcí, že
je třeba se spíše obávat, aby byly dvě hodiny dostatečnou délkou pro dovyprávění celé série. (...) Jak říká
sám Lucas: „Je to temný příběh, všichni hlavní hrdinové umřou.“ S tím souvisí i možné věkové doporučení
PG-13. „Pětileté nebo šestileté dítě bych na ten film
rozhodně nebral. Je to na ně moc silná káva,“ pokračuje Lucas. „Myslím, že Pomsta Sithů obdrží hodnocení věkové přístupnosti PG-13, což bude poprvé v
celé historii Star Wars.“ Herecké obsazení je logicky
stejné a dokonce by se měl vrátit i Qui-Gon Jinn. Jeho
představitel Liam Neeson to naznačil na filmovém
festivalu v kalifornském Palms Springs. Ve Skryté
Hrozbě sice padl v souboji s Darth Maulem, ale jak
všichni víme z původní trilogie, smrt není pro Jedie
poslední příležitostí, aby se angažoval v ději. Hudbu
nemohl složit nikdo jiný než John Williams a dá se
předpokládat, že si do sytosti užijeme skladby Imperial March a zřejmě i „bojovky“ Duel of the Fates.

Redakční okruh: Josef Korvas, Jiří Králík, Sazba: MK UH, Tisk: Joker s. r.o. , Náklad: 2.500 ks, Vydávají: Městská kina Uh.Hradiště 572 55 37 65 (pokladna)

USA 2005 / 130 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80Kč
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith / Režie a scénář: GEORGE LUCAS / Kamera: David Tattersall / Hudba:
John Williams / Hrají: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Natalie Portmanová, Samuel L. Jackson, Frank Oz.

2002 pak navázala „Star Wars: Epizoda
II - Klony útočí“. Třetí a poslední prequel
k původní sérii Star Wars se vyznačuje
nebývalou mírou beznaděje - už dopředu
je totiž jasné, že Anakin podlehne temné
straně Síly, že většina rytířů Jedi zahyne
a že z trosek Republiky povstane děsivé
Impérium. Řada otázek však teprve čeká
na zodpovězení: Jaká je skutečná úloha
senátora Palpatinea? Nepokazí tragický
závěr nějaká rádobyvtipná hláška Jar
Jara Binkse? Dokáže se George Lucas
konečně přiblížit kouzlu původní trilogie?
Star Wars: Epizoda III slibuje stát se nejen
završením, ale i vyvrcholením celé série.

www.mkuh.cz | Městská kina, náměstí Míru 951, 686 01 Uherské Hradiště | tel.: 572 553 617, fax: 572 553 790 | e-mail : kino@mkuh.cz |

STAR WARS : EPIZODA III POMSTA SITHŮ

Úterý 17. května 20:00 Přehlídka asijského filmu
Milujeme, co mít nemůžeme a nemůžeme
mít to, co milujeme. Volné pokračování filmu Stvořeni pro lásku. Chow (Tony Leung
Chiu Wai), stejnojmenná postava z předešlého filmu, je spisovatelem a domnívá se,
že píše román o budoucnosti, ale zatím
píše o své vlastní minulosti, inspirován událostmi (a zejména ženami) v sousedním hotelovém pokoji číslo 2046. Děj jeho románu
se odehrává ve vlaku, který zamířil do roku
s podobnou číslicí: 2046. Každý, kdo v
něm jede, má tutéž touhu: navrátit se do
svých vzpomínek, v nichž vše zůstává, jak
bylo – beze změny. Podobně „beze změny“
má zůstat i autonomita Hong Kongu vůči
Číně podle smlouvy z roku 1997. Konečným rokem nezávislosti má být právě rok
2046. Wong Kar-Waiův nejnovější film je
variací na tuto číslici v mnoha rovinách, historické i osobní, lidské, reálné i fiktivní. Proto
je na pomezí mezi romantickou love story
a sci-fi. Wong Kar-Wai: „Všichni potřebujeme někam ukládat svoje vzpomínky, myšlenky, touhy a sny. Je to součást našeho
života, kterou nemůžeme zcela projevit navenek, ale nelze ji ani potlačit. Pro někoho je
to vše součástí reálného světa, pro jiného
je to svět jeho mysli.“
Film 2046 byl v loňském roce nominován na Zlatou palmu na festivalu v Cannes, získal Cenu Screen International za
nejlepší neevropský film na předávání
Evropských filmových cen a byl oceněn také na mnoha dalších festivalech
a přehlídkách.

9.5.2005, 10:17

májofka, www.csfd.cz
Pět hvězdiček je málo za něco, co má tak velké srdce. Wong Kar-wai natočil retro drama o spisovateli a
spoustě žen. Příběh ze šedesátých let prolíná spisovatelova vize budoucnosti, která člověku bere dech
asi stejně jako mnozí přestali dýchat při sledování
Blade Runnera. Jak kdosi na jednom serveru trefně
podotkl „A Diamond in the Mud“.
belldandy, www.csfd.cz
Musím říct, že film Kar-Wai Wonga na mě působí jako
když se režisér rozhodl ušetřit, použitím kostýmů a
prostředí z filmu Stvořeni pro lásku, a peníze, které na
film měl vrazil do vytvoření několika jistě náročných
futuristických scén. V jednoduchosti to vyjádří rovnice: 2046 = Stvořeni pro lásku + Blade Runner. Rok
2046, to je datum, kdy se Honk Kong už bez všech
ochran a vyjímek stane součástí Číny. Tento rok zde
symbolizuje nejistou budoucnost. Svou nejasnou dešifrací upomíná 2046 na Lynchovo Mulholand Drive.
Příběh je do sebe uzavřen jako legendarní had Middgard. Rok 2046 je hraniční datum, za něž nelze dohlédnout. Za rok 2046 dějiny Honk-Kongu nesahají a
tak je se třeba neustále vracet do vzpomínek a minulosti. -- Ono pohybování se mezi minulostí a budoucností nabízí vizuálně vytříbené spojení futuristických
vizi s retro-filmem. Film vyprávějící o spisovateli erotických povídek se odehrává v 60 letech. Ale začíná,
končí a neustále se vrací k číslu 2046. Hotely, prostituky, nejisté povolání, nic v hrdinově životě není stálého. Vše má ráz jen přechodného stavu. -- Přes vše,
co bylo výše řečeno je nakonec 2046 (stejně jako
ostatní Kar- Wai Wongovy filmy) především filmem
o vztazích. Lyricko-eroticko-intimně laděný příběh je
zasazen do vytříbeného prostředím plného alespoň
zdánlivého přepychu. Barevné ladění je dáno převládáním červené a černé barvy. Pomalý ladný pohyb
žen (pohupování v bocích) a stejně pomalý neladný
pohyb androidek udává pomale plynoucí atmosféru
celému filmu. -- Právě atmosféra, je hlavní devízou celého filmu. Pokud půjdete na sci-fi budete nepochyně
zklamáni. Mě se však 2046 líbilo, a to víc než třeba
právě Stvořeni pro lásku. Důvodem je právě onen časový přesah, jež dodává filmu další dimenzi.

SLUNEČNÍ STÁT aneb
HRDINOVÉ DĚLNICKÉ TŘÍDY

ČR 2005 / 95 min. / od 15 let / 75Kč 85Kč
RRežie: MARTIN ŠULÍK / Hrají: Igor Bareš, Oldřich Navrátil, Petra
Špalková, Ivan Martinka, Luboš Kostelný, Anna Šišková, Lucie
Žáčková, Anna Cónová, Csongor Kassai ad.

Neděle 22. května 20:00 Nový český film
Sluneční stát je především film bez přívlastku. Hlavní hrdinové – kamarádi dělníci z ostravské fabriky: Milan, Tomáš, Karel a Vinco
přišli o práci. Rozhodnou se nerozšiřovat
řady nezaměstnaných a začnou podnikat.
Otevře se tak před nimi a jejich blízkými
zcela nový svět. Naše úžasná současnost.
Příběh se odehrává v Ostravě, svérázném
městě a „regionu specifickým“, kde je dost
prostoru pro dobrodružství, lásku, sex a
starosti hrdinů a hrdinek nového česko
- slovenského filmu. Sloganem filmu by
mohl být ironický titul Okudžavovy povídky: „O dílčích neúspěších v nepřetržité
řadě úspěchů“. „Hlavní hrdinové – kamarádi Karel, Milan, Tomáš a Vinco – ztratili práci
a s ní i všechny dosavadní jistoty. Společně
se zaměstnáním přišli i o kus své identity. V
nové existenční situaci se nedokáží do
společnosti začlenit. Podivnými způsoby
se pokoušejí vydělat peníze, ale omezuje
je vlastní nezkušenost, neschopnost vzít
zodpovědnost do vlastních rukou. Výsledkem jejich naivní podnikatelské snahy
je krach. Napjatá situace se přenáší do
vzájemných vztahů i do jejich soukromí.
Začínají se hádat o peníze, pocit vzájemné
spřízněnosti a solidarity přestává fungovat. Musí znovu přehodnotit svoje životy,
aby našli ztracenou rovnováhu.“ Martin
Šulík, režisér a spoluautor scénáře
Scénář filmu Sluneční stát napsal Martin Šulík s Markem Leščákem – sehraný
tým spolupracoval už na filmech Zahrada
(Český lev za nejlepší režii a nejlepší scénář) a Orbis Pictus. Sluneční stát je však v

mnohém výjimečný: tuto černou komedii
totiž Martin Šulík poprvé natáčel jako civilní,
ryze současný příběh.
„Za poslední desetiletí se toho u nás změnilo tolik, že
se lidé v novém prostředí někdy jen velmi těžko orientují,“ říká o námětu filmu Martin Šulík. „O pracovních
i rodinných kolizích v prostředí ranného kapitalismu
jsme s Markem Leščákem nasbírali spoustu historek,
takže jsme při psaní scénáře měli z čeho vybírat.“

Název filmu Sluneční stát odkazuje ke
spisu utopistického filozofa Tommase
Campanelly (1568-1639), v němž líčí svoji
vizi ideálně uspořádaného a sociálně spravedlivého státu.
„Hlavní hrdinové – čtyři nezaměstnaní dělníci - jakoby
si chtěli vytvořit svůj vlastní, dokonalý svět, ve kterém budou konečně spokojeně žít,“ říká Martin Šulík.

Hřejivé sluneční paprsky tu však neprobleskují jen v záběrech režisérova dvorního kameramana Martina Štrby. Vřelost je
patrná především ve vztazích mezi ústřední čtveřicí, která se o své místo na slunci
pere navzdory všem rozepřím společně.
O lehce ironickém podtitulu „hrdinové dělnické třídy“
režisér říká: “Dělníci byli dřív vynášeni do nebe, zatímco teď se o nich mluví buď s despektem, nebo vůbec.
To si ale tihle chlapi nezaslouží.“
Slarque, www.csfd.cz
Po řadě převážně britských sociálních komedií se
konečně objevila i jedna místní. Nejlepší nápad určitě
byl její situování do Ostravy. Dialogy v místním dialektu jsou parádní a díky filmařskému pragocentrismu
zní neoposluchaně. Ještě lepší je herecké obsazení
nejen čtyř hlavních rolí, ale i jejich partnerek. Všechny
postavy totiž působí jako (ne)obyčejní živí lidé.
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Režisér Ridley Scott mistrně spojil filmovou
epiku s hlubokým prožitkem v slavných filmech Duelanti, Vetřelec, Thelma a Louise,
Gladiátor, Blade Runner a Černý jestřáb
sestřelen. Ve novém filmu vypráví o křížové
výpravě očima mladého rytíře Baliana, který odchází na kraj známého světa bojovat
za svůj ideál. Oživuje mystiku rytířského
rebelanta a zobrazuje dávný boj mezi
muslimy a křesťany o Svatou zemi, který
se sice odehrál před tisíci lety, ale svými
důsledky sahá až do přítomnosti. Scenárista William Monahan, který se Scottem
spolupracuje, zdramatizoval fascinující epizodu krátce před třetí křižáckou výpravou.
Jeruzalém a velká část Svaté země byly
ovládány evropskými rytíři, jež ke znamení
kříže a cestě do daleké cizí země přivedly
horlivost ve víře i příslib panství a bohatství v exotické říši. Příběh se soustředí
na rytíře Baliana z Ibelinu, který se stane
hrdinou, když se pevně postaví proti věrolomnosti v křesťanském spojenectví a
vede obyvatele Jeruzaléma v chrabrém
boji proti Saladinově saracénské armádě.

15 let vězení - 5 dnů na pomstu. Old boy
je příběhem drsné detektivní školy, ale
vlastní násilí není rozřešením a také není
klíčovým nástrojem filmu. Korejské filmy
mají ne nezaslouženou pověst šokujících
příběhů. Old boy je volnou adaptací málo
známé japonské mangy a plně využívá
všech jejích prostředků, třebaže je svou
podstatou statické médium. Důraz je kladen na výraznou tvář postavy nesoucí děj
a pečlivou kompozici postav do scény, povahově je Oh Daesu ilustrován především
díky výrazné mimice a krátkých vnitřních
komentářích. Vlastní souboje jsou složeny
z dlouhých záběrů bez triků, jejíž přirozenosti by rychlý střih, počítačová výpomoc
či přítomnost experta bojových umění
jen ublížila. Je to ale především výborný
výkon herce Choi Min-Sika, jenž svou živočišností udržuje příběh v pohybu i ke
konci filmu, kdy komplikující se zápletka a
jiným tempem plynoucí flashback přece
jen začne nahlodávat divákovu pozornost. Přeslechnout také nelze soundtrack,
který výborně obstojí i při samostatném
poslechu, pro méně vizuálně orientované
návštěvníky kina ovšem jeho výraznost
může být rušivá. Old Boy má aspirace být
novou klasikou, včetně svého konce, který
může být a bude vykládán různě. Je důkazem, že akční film není mrtev, jen je třeba
hledat jinde než bylo zvykem. Příběh v této
podobě by současná puritánská Amerika
se svým strachem z názorových menšin a
křečovitou snahou zavděčit se co největší části publika, prostě vytvořit nemohla.
Oceněno: Velká cena poroty - Cannes
2004, British Independent Film Award,
Cena diváků na festivalu v Bergen.

Petr Šiška, http://www.filmweb.cz
Ridley Scott je již léta kritizován za výraznou političnost svých filmů. Nejinak tomu bude i v tomto případě.
Film Království nebeské rozvíjí motiv zkušenosti prohry, čímž navazuje jak na Gladiátora (hlavní postava
povstává, aby padla), tak na Černý jestřáb sestřelen
(zásah v Mogadišu byl ve své podstatě velkým selháním logisticky, což zapříčinilo téměř 1500 obětí na
životech). Na zmíněné snímky však navazuje v několika dalších ohledech a zároveň se z něj stává jemné
vyjádření Scottova stanoviska k otázce Blízkého
východu. Vůči Gladiátorovi, v němž je spása posunuta za hranici zkušenosti života, stojí v kontrapunktu vzhledem k myšlence království spravedlnosti. U
Království nebeského jde o zřetelné přesunutí spásy
do středu života, respektive o realizovanou eschatologii bez náboženských kontur.

DOGORA

Dogora - Ouvrons les yeux / Francie 2004 /
80 min. / titulky / 60Kč 70Kč
Režie a scénář: PATRICIE LECONTE / Hrají: Kamera: Jean-Marie
Dreujon / Hudba: Etienne Perruchon.

Neděle 29. května 20:00 (Hvězdička) Přehlídka asijského filmu
Patříte-li mezi vášnivé čtenáře magazínu
National Geographic, nebo obdivovatele
filmu Baraka, dostane vás i Dogora. Dogora není ani smyšlený příběh ani dokument.
Je to hudební, impresionistický a humanistický film. Patrice Leconte jednoho dne objeví úžasnou symfonickou suitu s dětským
sborem. Zjistí, že v něm nikdy předtím nic
nevzbudilo takové silné emoce. Za nějakou dobu odjíždí do Kambodže. Nikdy ho
žádná země tolik neuchvátila, jako právě

tato. Z řady silných zážitků se vyvine velké dobrodružství - překvapivá a dojemná,
bezstarostná i vážná odysea.
dwi, www.csfd.cz
Patrice Leconte po několika měsících prožitých v
Kambodži zrealizoval audiovizuální esej, která je primárně postavená na osobních dojmech a prožitcích.
Esenciální hudba E. Perruchona s početným orchestrem dobarvuje intimní ladění snímku, z něhož ovšem
vyvěrá jen pramalé smítko vložených citů.

Max-Wesslo, www.csfd.cz
U Oldboye pořádně zapotíte hemisféry, ale užijete si
dokonalý filmový zážitek. Bál jsem se toho filmu, nechtěl jsem být po tolika doporučeních zklamán. Ale
lze snad u tohoto snímku být zklamán? Nelze. Proto-

že všechny aspekty filmu jsou nadprůměrné. Scénář
propracovaný do posledního detailu, dokonalá kamera, skvělá hudba (doteď mi vůbec neseděla asijská orchestrální hudba, ale Oldboy to změnil), střih
(různé složité časové prolínání) a hlavně vynikající
herecké výkony v čele s Min-sik Choiem, který pro
svou roli obětoval tolik, co jsem snad ještě v žádném
filmu neviděl. A všechno to má pod taktovkou velice
schopný režisér. Nerad bych popisoval cokoliv z děje,
aby jste nebyli o něco ochuzeni. Samotný oficiální
text distributora toho prozrazuje zbytečně moc. Ale
buďte připraveni na nemalou dávku násilí. Ovšem pokud jste už nějaký ten asijský snímek viděli (Kitano),
ani vás to nijak zvlášť nepřekvapí. I když je pravda, že
při jisté scéně i mě (a to jsem celkem otrlý) tikaly oči.
Marně hledám na filmu něco, co bych mu vytkl. Snad
možná menší překombinovanost, která se ovšem
tak nějak ztratí. Opravdu se bojím amerického remaku, který se připravuje, protože to prostě nemůžou natočit takovým stylem jako korejci a právě ta
mírná překombinovanost se hodně zviditelní. A taky
mi chybělo větší cítění s hlavním hrdinou, což bylo
stylem točení těžké. Kvůli zajímavému střihu jsem se
nedostal do jeho kůže, a to už v úvodním „vězení“, a
právě proto to pro mě není film, který by třeba okupoval mou Top5, přesto že ho tak chválím. Ale jinak
luxusní ve všech směrech. A navíc - korejky jsou ještě
hezčí než japonky.

Snímek zachycuje příběh třicetiletého Jakuba v době, kdy čelí jednomu problému
za druhým. Je nespokojený se svou prací
učitele a vztahem ke vdané ženě, nerozumí si s otcem, se kterým sdílí společnou
domácnost. Jakub se rozhodne radikálně
změnit vlastní život, odjíždí na pár dní na
venkov do opuštěného dědečkova domu.
Ani netuší, že na tomto podivném místě - v
rajské zahradě plné pokušení i poučení
- setrvá mnohem déle, než původně čekal.
Neobyčejný svět, v němž se ocitá, mu pomůže vidět věci jinak. Šulíkův snímek se
vyznačuje výraznou a nezaměnitelnou poetikou a zcela specifickým režijním rukopisem, který je poučený principy tvorby některých příslušníků československé nové
vlny (Dušan Hanák, Miloš Forman). Šulík,

zpravodaj květen 2 - druhá varianta.indd

USA 1994 / 153 min. / titulky / na průkazky zdarma
Pulp Fiction / Režie, scénář: QUENTIN TARANTINO / Kamera:
Andrzej Sekula / Hudba: (supervize) Karyn Rachtmanová / Hrají:
John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel,
Tim Roth, Amanda Plummer, Maria De Medeiros ad.

Čtvrtek 26. května 16:00 kino Hvězda

Čtvrtek 19. května 16:00 kino Hvězda
který téměř vždy spolupracuje se svými
osvědčenými partnery - kameramanem
Martinem Štrbou, scenáristou Ondřejem
Šulajem a hudebním skladatelem Vladimírem Godárem, si vystačí s malým množstvím symbolických dialogů, mnohem
raději komunikuje s divákem skrze pohádkové obrazy. Vyprávění Záhrady je členěno do čtrnácti kapitol s příslušnými názvy.
Na malé ploše se tu tvůrcům podařilo soustředit velké množství významových vrstev: střídají melancholii, groteskno, smích,
filozoficko-poetickou linii dokáží úhledně
skloubit s parodií a burleskou. Film získal
řadu ocenění, mj. i Českého lva za nejlepší film roku 1995. (Pozn.: Sleduj i uvedení
premiérového Slunečního státu stejného režiséra.).

Dvaačtyřicetiletý herec, scenárista a
režisér Quentin Tarantino patří mezi nejkontroverznější osobnosti současného
kinematografického dění. Tarantinův snímek postihuje oba významy anglického
slova „pulp“ (jednak měkká, vlhká, beztvará hmota, jednak časopis nebo kniha
s odpudivým námětem, tištěná na papíře
nevalné kvality): až „fyzicky“ působivé scény brutálního krvavého násilí se projevují v
situacích, typických pro ty nejbanálnější
drsné kriminální historky. Obojí však režisér podává se svébytným humorným
nadhledem: zvláště se zajímá o netypické aspekty obvyklých příběhových klišé
(dvojice zabijáků, vyřizující špinavou práci
pro svého bosse a pokoušející se zbavit
nepohodlné mrtvoly, milenecká dvojice,
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Středa 18. května 15:30 (*), Neděle 22. května 15:30
Filmová pohádka o kouzelném mluvícím koni, o drakovi, princezně Slavěně a
chrabrém princi. Film byl natočen podle
stejnojmenné pohádky Boženy Němcové, ale scénář se od původní pohádkové
předlohy v mnoha podrobnostech liší. Pohádková baladičnost je nahrazena životní
realitou a celý příběh vyznívá tak, jako by

odhodlávající se k ozbrojenému přepadení, mladý gangster, který vezme podle
šéfova přání na večeři jeho krásnou ženu,
tvrdohlavý boxer, který neprohraje prodaný zápas). Film se skládá ze tří povídek,
navzájem důvtipně promísených v čase
a propojených různými postavami, spjatými nejrůznějším způsobem se světem
zločinu. Tarantinova černá komedie vyniká řemeslně dokonalým přehledem nad
obrazovými kompozicemi i smyslem pro
nevšední detail (kamera Andrzej Sekula) a
zvláštním citem pro propracování herecké
akce. Zvláštní příležitost tu dostalo několik
hollywoodských hvězd v zajímavých a
netypických rolích (John Travolta, Bruce
Willis, Uma Thurmanová).

se opravdu někdy odehrál. Pohádkové
postavy, jak kladné, tak záporné, tu žijí
jako skuteční lidé s normálními vlastnostmi.
Film byl natočen především pro „dospělou
mládež“. Hlavním poselstvím je stará lidová moudrost, která praví, že záleží vždy
na člověku samém, k jakému cíli ho jeho
cesta dovede.

KRUŠNOHORSKÉ POHÁDKY

ČR 1989 - 1990 / 68 min. / 16Kč 26Kč, 29.5. ZDARMA - doprovodný
program Bambiriády 2005

BAMBIRIÁDA 2005

Bambiráda je největší společná prezentace sdružení dětí a mládeže, domů dětí a mládeže a ostatních organizací, které pracují v
oblasti volnočasových aktivit dětí. Bambiriáda se v Uherském Hradišti již zařadila mezi tradiční akce města a je dětmi jistě očekávána.
Každý rok má Bambiriáda jiné motto. Tím letošním je slogan:“Na
křídlech dětské fantazie“.

Pátek 27. května 14:00 - 18:00 , Sobota 28. května 9:00 - 17:00, Neděle 29. května
27.5. Smetanovy sady 14.00 - 18.00
Slavnostní zahájení za účasti hejtmana
kraje a starosty města. Pódiová vystoupení souborů a kroužků. Prezentace volnočasových činností pro děti. Skákací hrad,
dětská diskotéka.

28.5. Smetanovy sady 9.00 - 17.00
Pódiová vystoupení souborů a kroužků.
Prezentace volnočasových aktivit činností pro děti. Skákací hrad. (Nádraží ČD Uh.
Hradiště – KINEMATOVLAK.)
29.5. Doprovodné akce ZDARMA.

MICHAL NESVADBA

předprodej 100Kč / na místě 120Kč
Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění
získaly velké množství nadšených diváků. Tato představení
předčila všechny současné projekty pro děti.

MALOVÁSEK - malování, kreslení, ...

aktivní výtvarné odpoledně pro děti i rodiče
neděle od 14:30 hodin

Středa 25. května 15:30 (*), Neděle 29. května 15:30
Pásmo pohádkových příběhů:
Panenka a uhlíř,
O nálezu stříbra,
Hrabivý Benátčan,
Ovčák a krásná panna,

belldandy, www.csfd.cz
Prý se chystá americký remake tohoto filmu. Režisérem má být Finscher a není divu: Park Chan-wook natočil totiž příběh a la Finscher po korejsku.
Doufám však, že navzdory pověstem se Fincher
Oldboye natočit nechystá. Proč po hoolywoodsku
standartizovat něco tak krásně zvláštního? Oldboy
je velmi, velmi východní a umí diváky od začátku
překvapovat i šokovat. Asi tak první třetinu filmu si
myslíte, že sledujte studii člověka izolovaného od
zbytku společnosti. Reakcí hlavního hrdiny na existenci mezi stále stejnými čtyřmi zdmi a na k zbláznění
pravidelný řád je zprvu nepochopení, pak rezignace
a nakonec zoufalá činorodost. (...) Oldboy je filmem
vyhraněných stavů a stěží uchopitelných vášní, z
nichž některé jsou krvesmilné. Naturální a brutální
scény se střídají se šokujícími odhaleními. Oldboy je
také příběh o tajemství a proto nechci říct více pro
případ, že se vám tento film podaří vidět. Čím méně
dopředu víte, tím lépe.

PULP FICTION HISTORKY Z PODSVĚTÍ

Slovensko 1995 / 95 min. / na průkazky zdarma, 40Kč
Režie: MARTIN ŠULÍK / Námět: Martin Šulík, Marek Leščák / Scénář: Martin Šulík, Marek Leščák, Ondrej Šulaj (spolupráce na scénáři) / Kamera:
Martin Štrba / Hudba: Vladimír Godár / Střih: Dušan Milko / Hrají: Roman
Luknár, Marián Labuda, Zuzana Šulajová, Jana Švandová, Katarína Vrzalová, Dušan Trančík ad.

MALOVÁSEK - zapouštění barev

aktivní výtvarné odpoledně pro děti i rodiče
neděle od 14:30 hodin

obitus, www.csfd.cz
Pro mě v současnosti vrchol asijské kinematografie.
Intenzitou některých scén a režisérskou zručností se
dá přirovnat snad jen k Ichimu. Skvěle propracovaný
děj (o kterém neřeknu ani slovo) a výborní herci snad
ve všech rolích dělají z tohohle jihokorejského kousku opravdový skvost.

Zlatý fond světového filmu
ZÁHRADA

PRINC BAJAJA

ČR 1971 / 78 min. / 16Kč 26Kč
Režie: ANTONÍN KACHLÍK / Hrají: Magda Vášáryová, František Velecký, Ivan Palúch, Gustav Opočenský, Karel Hábl,
Vladimír Hlavatý, Karel Augusta ad.

Královna vodních skřítků,
Uršula a trpaslíci,
Převozník Petr,
Tři kumpáni.

Čtvrtek 2. června 16:00 kino Hvězda
O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu. Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i
tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou
na světě, která si může vybrat, kdo si s ní
bude hrát! Nebudeš to právě ty? Michal
naučí děti pořádku ve svých hračkách.
Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku
až do konce aktivně zapojeny do magické

hry s rekvizitami vyrobenými ze samolepicí pásky. Můžete čekat spoustu legrace,
soutěží, písniček a dárků. Přijďte si hrát!
Michal bude Vaší hračkou!!

Filmové hity, novinky, premiéry
BUĎ V KLIDU

Be Cool / USA 2004 / 118 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 70Kč
Režie: F.GARY GRAY / Scénář: Peter Steinfeld podle románu Elmore Leonarda / Kamera: Jeffrey L. Kimbal / Hudba: John Powell
/ Hrají: John Travolta, Uma Thurman, Danny De Vito, Rock, Vince
Vaughn, Harvey Keitel ad.

Pondělí 16.5. 17:30 a 20:00, Úterý 17.5. 17:30 , Středa 18.5. 17:30 a 20:00
Každý chce mít supestar… Ve filmu Buď
v klidu se John Travolta vrací jako Chili
Palmer z filmu Chyťte ho! Tentokrát Chili
opouští nevyzpytatelný filmový průmysl
a vrhne se do hudební branže, zaplete se
s ruskou mafií, s různými gangsterskými
skupinami a ještě vezme pod ochranu
mladou talentovanou zpěvačku Lindu Moonovou. Barry Sonnenfeld, který režíroval
Chyťte ho!, nedávno prohlásil, že když
John Travolta přijal roli Chiliho Palmera,
chtěl ji hrát jako „pouličního Jamese Bon-

da.“ Travolta říká: „Chili je gangster, ale má
image příjemného gangstera, jakoby Jamese Bonda. A jeden z mých oblíbených
filmových idolů byl Sean Connery, zejména v roli Bonda, tak se stal mou inspirací
mého pojetí Chiliho Palmera.“ Travolta se
nadchnul v okamžiku, kdy roli Edie Athens
přijala Uma Thurmanová. „Uma a já si na
plátně ohromně rozumíme,“ říká, „a ve filmu
Buď v klidu jsme hráli úplně jiné postavy
než ve filmu Pulp Fiction - historky z podsvětí, i když spolu opět tančíme.“

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ

USA 2005 / 110 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Kingdom of Heaven/ Režie: RIDLEY SCOTT / Scénář: Williams
Monahan / Kamera: John Mathieson / Hudba: Harry Gregson
Williams, Stephen Barton / Hrají: Orlando Bloom, Liam Neeson,
Jeremy Irons, Eva Green, Brendan Gleeson, David Thewlis, Edward Norton ad.

Čtvrtek 19.5. 20:00, Pátek 20.5 17:30 (*) a 20:00, Sobota 21.5. 17:30 (*) a 20:00,
Neděle 22.5. 17:30 a 20:30 (letní kino), Pondělí 23.5. 20:00, Úterý 24.5. 20:00 (ART),
Středa 25.5. 17:30 a 20:00 (*)
Režisér už dříve mistrně spojil filmovou
epiku s hlubokým prožitkem v slavných filmech Duelanti, Vetřelec, Thelma a Louise,
Gladiátor, Blade Runner ad. V novém filmu
vypráví o křížové výpravě očima mladého
rytíře Baliana, který odchází na kraj známého světa bojovat za svůj ideál. Oživuje
mystiku rytířského rebelanta a zobrazuje dávný boj mezi muslimy a křesťany o
Svatou zemi, který se sice odehrál před

9.5.2005, 10:17

tisíci lety, ale svými důsledky sahá až do
přítomnosti. „Vždycky jsem chtěl natočit
film o rytířích a o středověku, o křižáckých
výpravách zvláště“, říká Scott. „Historický
rytíř – stejně jako gladiátor – představuje
osobu reprezentující v určitou dobu svou
kulturu.
foto M. Stránský

Úterý 31. května 20:00 Přehlídka asijského filmu

Projekt FILM A ŠKOLA je strategickým projektem AČFK
a je finančně podporován MK ČR a Zlínským krajem

Peter Arnet na LFŠ 2003 | foto J.J. Bartoš

Old boy / Jižní Korea 2003 /
119 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 50Kč 60Kč
Režie: PARK CHAN-WOOK / Scénář: Hwang Jo-yoon, Im Joon-hyung, Park Chan-wook / Kamera: Chung Chung-hoon /
Hrají: Min-sik Choi, Ji-tae Yu, Hye-jeong Kang, Dae-han Ji, Dal-su Oh ad.

Úterý 24. května 20:00 Novinky světového filmu
„Vždycky jsem chtěl natočit film o rytířích
a o středověku, o křižáckých výpravách
zvláště“, říká Scott. „Historický rytíř – stejně
jako gladiátor – představuje osobu reprezentující v určitou dobu svou kulturu. Tyto
postavy nám vždycky poskytovaly příležitost vyprávět hrdinské příběhy. A nejdůležitější je, že taková postava je nositelem
spravedlnosti, víry a rytířské ctnosti.“

Bijásek a Malovásek - pro děti

OLD BOY

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ

USA 2004 / 145 min. / od 12 let / ŠÚ / 65Kč 75Kč
Kingdom of Heaven / Režie: RIDLEY SCOTT / Scénář: Williams Monahan / Kamera: John Mathieson / Hudba: Harry
Gregson Williams, Stephen Barton / Hrají: Orlando Bloom,
Liam Neeson, Jeremy Irons, Eva Green, Brendan Gleeson,
David Thewlis, Edward Norton ad.

SLUNEČNÍ STÁT aneb
HRDINOVÉ DĚLNICKÉ TŘÍDY

ČR 2005 / 95 min. / od 15 let / 85Kč
Režie: MARTIN ŠULÍK / Hrají: Igor Bareš, Oldřich Navrátil, Petra
Špalková, Ivan Martinka, Luboš Kostelný, Anna Šišková, Lucie
Žáčková, Anna Cónová, Csongor Kassai ad.

Pátek 20.5. 17:30 a 20:00 (*), Sobota 21.5. 17:30 a 20:00 (*), Neděle 22.5. 20:00 (ART),
Pondělí 23.5. 17:30, Úterý 24.5. 17:30 a 20:00 (*), Středa 25.5. 17:30 (*) a 20:00
Hlavní hrdinové - kamarádi Karel, Milan,
Tomáš a Vinco ztratili práci a s ní i všechny
dosavadní jistoty. Spolu se zaměstnáním
přišli i o kus své identity. V nové existenční
situaci se nedokáží začlenit do společnosti. Podivnými způsoby se pokoušejí vydělat
peníze, ale omezuje je vlastní nezkušenost,
neschopnost vzít odpovědnost do vlast-

ních rukou. Výsledkem jejich naivní podnikatelské snahy je krach. Napjatá situace
se přenáší do vzájemných vztahů i do
jejich soukromí. Začínají se hádat o peníze,
přestává mezi nimi fungovat pocit vzájemné spřízněnosti a solidarity. Poté se znovu
musí pokusit přehodnotit svoje životy, aby
našli ztracenou rovnováhu.

V DOBRÉ SPOLEČNOSTI

USA 2004 / 109 min. / titulky / 70Kč
In Good Company / Režie a scénář: PAUL WEITZ / Kamera: Remi
Adefarasin / Hudba: Stephen Trask / Hrají: Scarlett Johansson, Denis
Quaid, Topher Grace ad.

Čtvrtek 26.5. 20:00 (*), Pátek 27.5. 17:30 a 20:30 (letní kino),
Sobota 28.5. 20:00, Neděle 29.5. 17:30 (*)

Komedie, pod kterou je podepsána jedna
z nejúspěšnějších dvojic Hollywoodu – bratři Weitzové (Prci, prci, prcičky, Jak na věc).
Tentokrát svedli na filmové plátno proti
sobě dvě generace. 49-letý marketingový
ředitel jednoho vydavatelství je po mnoha
letech ve vrcholné funkci degradován. Jak
už to bývá při moderních restrukturalizacích. Jeho nadřízeným se stane teprve
26-letý čerstvý, ambiciózní, všeznalý expert na moderní vedení. Počáteční vzájemná apatie se časem mění v neobvyklé
přátelství, které je ale vystaveno zkoušce
– to když se mladý šéf zamiluje do dcery
svého staromódního podřízeného.

Divák se může těšit na jedinečnou vybroušenou situační i konverzační komiku.
Exkvizitor, www.csfd.cz
Pohodová, sympatická komedie s poznatelným rukopisem Paula Weitze. Jeho „Jak na věc“ se mi sice
líbilo víc (pravděpodobně hlavně díky větší porci
vtipů), ale strávit večer v této dobré společnosti rozhodně není ztrátou času. Pro mě osobně je rovněž
jasným plusem, že Weitz není moralista - nechává na
divákovi, zda si v příběhu najde nějaké to ponaučení,
nebo ne. A stejně jako v „Jak na věc“, ani tady nenutí
svůj příběh násilím dospět do happy endu. Podoben
hlavním postavám posledních dvou filmů, pak i Weitz
konečně dozrává - v jeho případě z „prcičkovského“
stádia své autorské tvorby. A to je dobře.

