PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO
ŠÍLENSTVÍ

SAMETOVÍ VRAZI

ČR 2004 / 130 min. / od 15 let / 65 Kč
Režie scénář: JIŘÍ SVOBODA / Hrají: Michal Dlouhý,
Jan Dolanský, Richard Krajčo, Alice Veselá, Lucie Benešová, Dušan Urban, Pavel Řezníček, Luboš Veselý,
Jan Vondráček, Dušan Škubal, Petr Motloch, Zuzana
Kocúriková ad.

ČR, SR, SRN 2004 / 100 min. / přístupný / 75 Kč
Režie a scénář: PETR ZELENKA / Hrají: Ivan Trojan,
Zuzana Šulajová, Nina Divíšková, Miroslav Krobot,
Zuzana Bydžovská, Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, Petra Lustigová ad.

Pátek 17.6. 20:45 (letní kino), Sobota 18.6. 20:30, Neděle 19.6. 18:00 Best of 2005

Čtvrtek 30.6. 18:00

Best of 2005

RAY

Čtvrtek 30.6. 20:00

Best of 2005

Jiří Stivín & Co Jazz Systém

Pátek 22. července 20:30 Kolejní nádvoří
LFŠ zdarma / veřejnost 100Kč
Známý flétnista a „foukač“ a renomovaný hudební soubore předklasické hudby.

DG 307 k filmu Upír Nosferatu

Sobota 23. července 21:00 Kolejní nádvoří
LFŠ zdarma / veřejnost 50Kč
Podvečerní mše s DG 307 a slavným filmem v magickém prostoru kolejního nádvoří s dominantou místního kostela.

Paddy Keenan + Tommy O´Sullivan

Sobota 23. července 22:30 Kolejní nádvoří
LFŠ 75Kč / veřejnost 150Kč
Společný koncert legend tradiční irské hudby! Paddy Keenan je považován za
„Jimi Hendrixe tradiční irské flétny“.

Irský den: Čechomor + I.Ó. Lionárd + další

Neděle 24. července 18:00 Archeoskanzen Modrá LFŠ 150Kč / veřejnost 300Kč
Mimořádný koncert naší skupiny ČECHOMOR společně s irským zpěvákem Iarlou Ó Lionáirdem a dalšími hosty (P.Keenan, T.O´Sullivan, M.Dunne, Shannon).

Mickey Dunne + Tyler Duncan + Michael Gold

Pondělí 25. července 20:30 Kolejní nádvoří LFŠ 75Kč / veřejnost 150Kč
Koncert nejslavnější hudební irské rodiny, která hraje tradiční irskou hudbu.

Dun an Doras + Kieltig + Shannon + Currantuohill

Úterý 26. července 20:30 Kolejní nádvoří
LFŠ 50Kč / veřejnost 100Kč
Společný koncert nejlepších východoevropských skupin hrajících irskou hudbu.

P.Tiernan + M.Tuhleanen+ M.D.Kennedy+ F.O‘ Farell ...

Středa 27. července 20:30 Kolejní nádvoří
LFŠ 75Kč / veřejnost150Kč
Zajímavé setkání irských písničkářů dle výběru Glena Hansarda.

Bronagh Gallagher + Glen Hansard

Čtvrtek 28. července 20:30 Kolejní nádvoří
LFŠ 75Kč / veřejnost 150Kč
Unikátní vystoupení leadera skupiny FRAMES Glena Hansarda se skvělou irskou
zpěvačkou (ale i herečkou – např. Pulp Fiction, Commitments, Star Wars…).

V. Třešňák + V. Merta + V. Koubek+ J. Burian

Pátek 29. července 20:30 Kolejní nádvoří
LFŠ zdarma / veřejnost 50Kč
Společný hudební večer několika známých českých písničkářů.

La Baraque - Bouda

Čt. 21., pá. 22. , út. 26., st. 27., čt. 28., pá. 29., so. 30. července
20:30 Smetanovy sady
LFŠ 150Kč / veřejnost 300Kč
Slavný mezinárodní projekt divadla bratří Formanů a jejich francouzských divadelních přátel z Rennes nejen u polévky... Velmi omezená kapacita!

Předprodej vstupenek na výše uvedené akce i pro veřejnost: UH - kino Hvězda (pokladna@mkuh.cz, 572 553765 a 602616113), Record, MIC, Vichr; MODRÁ - Archeoskanzen; ZLÍN – hudebniny Forte a Informační centra v těchto
městech: KUNOVICE, BUCHLOVICE, UH.BROD, ZLÍN, LUHAČOVICE, HOLEŠOV, KROMĚŘÍŽ, KYJOV, STRÁŽNICE, VESELÍ N.M., HODONÍN.
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Všichni dobří rodáci
Hotel Rwanda
Hotel Rwanda
Hotel Rwanda
Hotel Rwanda
Sametoví vrazi
Hotel Rwanda
Sametoví vrazi
Hotel Rwanda
Kamenná tetka (pásmo)
Sametoví vrazi
Hotel Rwanda
Stopařův průvodce po Galaxii
Stopařův průvodce po Galaxii
Melinda a Melinda
Stopařův průvodce po Galaxii
Melinda a Melinda
Táto, sežeň štěně!
Melinda a Melinda
Stopařův průvodce po Galaxii
Koně se také střílejí
Tlumočnice
Tlumočnice
Tlumočnice
Tlumočnice
Ray
Tlumočnice
Tlumočnice
Afterparty: Skate cup Free style
Alexander Veliký
Táto, sežeň štěně!
Tlumočnice
Tlumočnice
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Constantine
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Constantine
Mindflair (Něm.) + Dhibac (Fr.) ad.
Revizoři
Příšerky s.r.o.
Constantine
Constantine
Taking off
Příběhy obyčejného šílenství
Million dollar baby
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Prázdniny v Městských kinech UH.
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Madagaskar
Sahara
Madagaskar
Sahara
Kameňák 3
Madagaskar
Sahara
Hříšný tanec 2
Madagaskar
Sahara
Madagaskar
Sahara
Sahara
Madagaskar
Madagaskar
Sahara
Válka světů
Válka světů
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22.7.
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23.7.
sobota
24.7.
neděle
25.7.
pondělí
26.7.

čas

místo

12:00
18:00
20:30
20:45
8:00
18:00
20:30
20:45
18:00
20:30
18:00
20:30
18:00
20:30
18:00
20:30

Mír
Hvězda
Hvězda
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Mír
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Hvězda
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název programu

Lan party 2005
Válka světů
Válka světů
Bokovka
Lan party 2005
Válka světů
Válka světů
Star Wars - Epizoda 3: Pomsta Sithů
Válka světů
Válka světů
Válka světů
Ochránce
Ochránce
Válka světů
Ochránce
Válka světů

typ

LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA 2005
Nabízí 180 celovečerních a 150 krátkometrážních filmů v několika
tématických cyklech (VLAJKA VZPOURY, FILMOVÁ REVOLTA, IRSKÝ FILM,
CINEPUR CHOICE, OSOBNOSTI, NOVÝ ČESKÝ FILM, OZVĚNY FESTIVALŮ ...).

Pro veřejnost je připraven atraktivní program několika letních kin
(Masarykovo náměstí, Smetanovy sady, Kolejní nádvoří), skvělé koncerty
27.7. především osobností irské tradiční hudby (P.Keenana, T.O”Sullivan,
středa M.Dunne, G.Hansard, B.Galagher, Interference, I.Ó Lionárd ...) i českých
28.7. skupin (Čechomor, DG 307, Jiří Stivín, Psí vojci, Petr Fiala, Vilém Čok, ...).
čtvrtek
Atraktivní bude i nabídka pro nejmenší - ve Smetanových sadech budou
29.7.
pátek probíhat odpolední komponované programy pro děti - divadla, promítání,
30.7.
malování, zpívání...
sobota
úterý

31.7.

neděle

Více na www.lfs.cz

*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

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 |

Koncerty a divadla LFŠ 2005

Městská kina
Uh. Hradiště
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16. - 30. června 2005
Novinky
> ZAHÁJEN PŘEDPRODEJ NA AKCE LFŠ 2005
Předprodej vstupenek na nejvýznamnější doprovodné akce letošní Letní filmové školy (23.7.
Paddy Keenan + Tommy O´Sullivan, 24.7.
Iarla Ó Lionáird + Čechomor a irský večer
na Modré, 25. 7. Mickey Dunne + Tyler
Duncan + Michael Gold, 28.7. Glen Hansard
+ Bronagh Gallagher, 21.-22.7. + 25.-30.7.
Bouda bratří Formanů a Circus Dromesco
Rennes, koncerty dalších irských osobností... - viz i na s. 4) byl zahájen i pro veřejnost.
Doporučujeme obracet se na naši pokladnu v
kině Hvězda – nejlépe na pokladna@mkuh.cz,
572 553765 a 602616113.
> NAVŠTIVTE LETNÍ KINO
Začátek projekcí je v červnu stanoven na 20:45
hodin, V případě špatného počasí se film odehraje v kině Hvězda.
> PŘEHLÍDKA BEST OF 2005
V polovině roku jsme pro vás připravili výběr
nejlepších a divácky nejúspěšnějších filmů první
poloviny roku 2005. Ta pokračuje i ve druhé polovině měsíce: 17. – 19.6. Sametoví vrazi, 24.6.
Ray, 25.6. Alexander Veliký, 28.6. Revizoři,
30.6. Taking off, Příběhy obyčejného šílenství, Million dollar baby.

ARTkino - kino oceněných filmů
MELINDA A MELINDA

HOTEL RWANDA

USA 2004 / 95 min. / od 12 / titulky / 65 Kč 75Kč
Melinda and Melinda / Režie a scénář: WOODY
ALLEN / Kamera: Vilmos Zsigmond / Hrají: Radha
Mitchell, Will Ferrell, Neil Pepe, Stephanie Roth
Haberle ad.

Kanada, GB 2004 / 122 min. / titulky / od 15 let / 60Kč 70 Kč
Hotel Rwanda / Režie: TERRY GEORGE / Scénář: Keir Pearson, Terry George / Hrají: Don Cheadle, Nick Nolte, Jean Reno,
Joaquin Phoenix, Xolani Mali, Don Cheadle, Desmond Dube,
Hakeem Kae-Kazim ad.
Ocenění: 3 nominace na Oscara 2004 - nejlepší scénář, nejlepší herec, nejlepší herečka., 3x nominace na Zlatý glóbus 2005.

ZPRAVODAJ | pravidelný čtrnáctideník Městských kin Uherské Hradiště

USA 2004 / 137 min. / titulky / od 12 let / 65 Kč
Režie, produkce, hudba: CLINT EASTWOOD / Scénář:
Paul Haggis / Kamera: Tom Stern / Hrají: Clint Eastwood,
Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter,
Lucia Rijker ad..
Ocenění: 4x Oscar 2005 – nejlepší režie, film, herečka v
hlavní roli, herec ve vedlejší roli (7 nominací).

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 , 602 616 113 (pokladna)

Best of 2005

zpravodaj

MILLION DOLLAR BABY

USA 2004 / 146 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 65Kč
Režie: TAYLOR HADKFORD / Scénář: James L. White / Hrají: Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King,
Ray Charles ad.
Ocenění: 2x Oscar 2005 – mužský herecký výkon v
hlavní roli, střih.

Pátek 24.6. 20:45. (letní kino)

www.mkuh.cz
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Neděle 19.června 20:30
Apokalypsa jednoho národa versus tiché
vítězství jednoho člověka. Příběh, který se,
bohužel, stal... Jsou filmy, které vás hluboce
dojmou, jsou filmy, které vás rozhněvají
– a filmy, které vás zahanbí. Hotel Rwanda,
věnovaný krvavé genocidě v této středoafrické republice (podtisk), dokáže jedno,
druhé i třetí. Znamená to, že je dobrý? V
dramatu Terryho George je 11 let stará
genocida v africké Rwandě snímána jako
smečka hladových lvů za humny. Jejich
štěkot je slyšet neustále, jejich zuby se objeví jen občas. Režisérův zájem se soustředí na osudy dvou mužů – managera hotelu
a velitele posádky OSN – kteří se snaží
před lvy zachránit, co se dá. Postava Paula
Rusesabaginy, v níž Don Cheadle podává
strhující, vpravdě životní výkon, právem
oceněný oscarovou nominací, je pro film
klíčová nejen proto, že její charakter i vývoj
jsou naprosto přirozené a uvěřitelné a jejím
prostřednictvím se divák citově identifikuje
s událostmi na plátně. Jeho postava totiž
určuje i formální podobu filmu, protože zvolený způsob vyprávění věrně kopíruje Paulův způsob reakce na skutečnost – film je
stejně jako on klidný, střídmý a ovládaně
věcný. Více o filmu i na s.4.
Šimon Šafránek, www.tiscali.cz
S trochou nadsázky se dá říct, že Hotel Rwanda
je odtučněný Schindlerův seznam (Chindler’s List)
- oba filmy koneckonců vznikly na základě skutečných událostí. Terry George jej natočil bez obrázkového heroismu. Nepouští se zbytečně za zdi hotelu,
kde by mohl diváka vycpat jednoduchým vražděním.
Nenechá kameru příliš ustrnout na drastické scéně.
Hlavní slovo nemá ani záchrana Tatianiných příbuzných, kteří uvízli kdesi venku. Pro Paula je totiž hlavní
zachránit svou rodinu, a pak také zachránit hotel. Je
to souboj s časem, protože s přibývajícími dny se

ztenčuje počet Paulových es a všichni vědí, kdo se
v Des Milles Collines skrývá. Don Cheadle podává
hrdinu s šarmem kapitána potápějící se lodi. Paul se
za každou cenu snaží dodržet běh hotelu a přitom
dbá na všechny civilizační návyky. Nechová se hystericky, nebo vyšinutě, ale jednoduše zodpovědně.
V Cheadleově tváři se dá číst soustrast nad osudem
vlastní země. Cizinec Oliver se z bezmoci své mise
parfémuje silnou whiskou. Nolteho vrásčitým provedením však neustále probíjí nakažlivé odhodlání.
Právě to, že charaktery Hotelu Rwanda nejsou naivní, ale chovají se věcně a přitom humánně, povyšuje
jejich roli v dramatu o pekle na Zemi ve strhující podívanou. Úsporný scénář i formálně špičkové, nikoli
však spektakulární provedení pak dávají přesné režii
jenom vyniknout.
Iva Hejlíčková, http://cinema.burda.cz
Snímky natočené o podobně tragických událostech
už svým tématem vzbuzují tolik emocí, že jejich technická ani dramaturgická kvalita už jaksi nepřicházejí
na pořad dne. Jen zpola právem. Máme-li co dělat
s hraným filmem a ne dokumentem, musíme jeho
přednosti i nedostatky nutně hodnotit, neboť sebeušlechtilejší téma není samospasitelné. Z tohoto
pohledu se Terrymu Georgeovi, kterého známe
především jako scenáristu filmů Jima Sheridana (Ve
jménu otce, Boxer) podařil kousek věru výjimečný.
Jeho film má neuvěřitelně silné téma, a byť na první
pohled působí velmi tradičně a bezmála staromódně,
domyslíme-li věc do důsledků, je mimořádně rafinovaný. (...) Sentiment či náznaky patosu, které se v
tomto případě nabízejí až vlezle, drží tvůrci v rovině
sice přítomné, ale velmi přijatelné, zvláště například
vedle Schindlerova seznamu, s nímž bývá Georgeův
snímek pochopitelně často srovnáván. Pokud jde o
téma, pak jistě právem, jinak ale poněkud nespravedlivě k oběma. Terry George zůstal věrný sám
sobě a lze jen obdivovat způsob, jakým dokázal zvládat emoce své i naše. Minulost, do které se vrátil, je
totiž tak otřesná a naše účast jako zbytku světa tak
ostudná, že by ospravedlnila snad i to, kdyby nám z
plátna nadával. Ne, že bychom si to nezasloužili, my
všichni, pro které je (jak ostatně říká jedna z postav
filmu, představovaná Joaquinem Phoenixem) televizní zpravodajství jen chvílí, kdy můžeme sprásknout ruce nad nepravostmi světa – a pak si v klidu
dojíst večeři. P.S. Paul Rusesabagina zachránil 1246
lidí. Dnes i s rodinou žije v Belgii.

Úterý 21. června 20:30
Ve filmu defilují všechna obvyklá Allenova témata - křehkost lásky, manželská
nevěra, sofistikovaná romance, neschopnost komunikace. Jak ve filmu říká jedna
z postav: „Je malomyslný, zoufalý, má
sebevražedné sklony. Všechny komické
prvky jsou přítomny.“ „Je to něco, co se mi
v mých filmech stává často. Často mohou
být vyprávěny komicky nebo dramaticky,
a já se většinou přikloním ke komickému
pojetí,“ říká Woody Allen. „Ale někdy můžete příběh vyprávět a přitom ho pojmout
oběma způsoby.“ Podle vlastních slov má
scenárista/režisér Woody Allen mnohem
víc filmových nápadů než může vůbec natočit. Koncept na Melindu a Melindu byl jen
jedním z mnoha, o kterých v posledních
letech průběžně přemýšlel, ale byl jeden z
nejzajímavějších. V tomto filmu jeden z nejslavnějších režisérů posledních třiceti let
zkoumá svůj nejoblíbenější terén - osobní
boje s morálkou, identitou, intimitou, žárlivostí a rozmary romantické lásky.
Úvodem předesílám, že mám Woodyho Allena rád!
Miluji jeho bonmoty, suchý humor, neurotický intelekt, brýle s černými obroučkami a techniku, jakou
balí ženské. A budu ho mít rád i po Melindě! Ale ani
tahle letitá sympatie a Mistrovo rdousivé charisma
mě nemohou dohnat k tomu, abych pociťoval víc
než vlažný zájem o to, kdy ji nejbližší dálkový autobus odveze zase zpátky do Illinois. Něco tu tentokrát
nevyšlo, přestože karty byly rozdány rafinovaně a
všechno vypadalo na velkou bipolární a mírně schizofrenickou allenovskou hru. Zdá se, že i Woody
může být čas od času postižen (tak jako jedna z
jeho Melind) raně komplikovanou kreativní fází, což
v nás může vzbudit pocit, že se už nedá nikomu věřit. Na počátku Melindy byl totiž výživný a inteligentní
nápad: Odvinout z jedné postavy dvě různé story v
dramatickém a komickém aranžmá. A dvě souběžné linie jsou tu proto, že se tím snáze dobereme k
poznání, zda život je spíš tragédie (rozuměj konfron-

tace) nebo komedie (rozuměj útěk). (...) Navzdory
předchozím pochybám mám rád Woodyho Allena
za všechno, co jsem s ním prožil. Miluji jeho Annii
Hallovou a Hanu a její sestry, jen s jeho duální Melindou mám jisté potíže. Jestliže se vám zdá udělených
šedesát procent vzhledem k výše uvedenému příliš,
pak vězte, je to proto, že i tak je tento poněkud rozpačitý Allen srovnatelný se slušným standardem
většiny současných tvůrců. „Všechny dobré schůzky
jsou již domluvené,“ zaznělo v Annii Hallové. Věřím, že
neplatí modifikovaná parafráze tohoto výroku, totiž
že všechny jeho dobré filmy jsou již natočené.
Tom Hardy, www.csfd.cz
Konečně dostala Radha Mitchell pořádný prostor,
aby se herecky trochu předvedla. Woody Allen jí
dává šanci hned dvojí a Mitchell jí využívá vrchovatě.
Allen se tentokrát rozhodl pro dva příběhy, které oba
defakto pojednávají o tomtéž, ale jsou podávány jinými vypravěči. Tím na jedné straně vzniká dramatický,
a na té druhé komediální příběh. Zároveň v tomto
filmu Allen konečně našel plnohodnotnou hereckou
náhradu za sebe a sice Willa Farrella, který se na sarkastické, neurotické a zmatkující Allenovo alter ego
dokonale hodí. Ve výsledku dávám „pouhé“ 4 jenom
kvůli tomu, že zpočátku ona dramatická rovina byla
slabší, než ona komediální a snímek mírně zbržďovala v rozjezdu. Celkově za 4 1/2 hvězdičky...
Exkvizitor, www.csfd.cz
Melindě a Melindě předcházející „Cokoliv“ se mi
zdálo podstatně nápaditější (zato Cokoliv předcházející Hollywood v koncích byl hodně slabý) - tento
film tedy hodnotím jako Allenův průměr v rámci posledních několika let (ale jednoznačný podprůměr v
porovnání s jeho tvorbou celoživotní) . Základní idea
filmu (spor dvou dramatiků o to, zda je život spíš komický nebo tragický) je skvělá, ve výsledku mě však
„tragická část“ příběhu moc nebavila, a také měla nulovou pointu. Zato „část komediální“ se nesla přesně
v tom duchu, v jakém mám Allena rád - v zásadě je to
zase o sarkastickém bojácném neurotikovi bojujícím
o srdce jedné dámy - Woody však toto provařené
téma dokáže pojmout vždy nějak invenčně, a tento
film není vyjímkou. Konstantně se šklebící Will Ferrel
v roli allenovského hrdiny obstál opravdu slušně - leč
nedá se nic dělat, nejlepším allenovským hrdinou je
stále Allen sám. Nebo aspoň byl.
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TLUMOČNICE

Neděle 26. června 20:30
Řetězec dramatických událostí se spustí
ve chvíli, kdy se tlumočnice OSN Silvia Broom (Kidman) přizná, že náhodou zaslechla
rozhovor v neobvyklém africkém dialektu,
jemuž kromě ní rozumí jen málokdo a jehož
obsahem byla plánovaná vražda jistého
afrického prezidenta. Silviin život se po
tomto doznání obrátí vzhůru nohama, protože se stane terčem neznámých zabijáků.
Přestože o její bezpečí začne pečovat FBI,
konkrétně agent Tobin Keller (Penn), ohrožení Silvie se paradoxně ještě zvyšuje.
Keller totiž začne zkoumat minulost své
chráněnky a pomalu v něm narůstá přesvědčení, že by i ona mohla být do spiknutí
proti hlavě státu zapletena. Je Sylvia obětí
nebo hlavním podezřelým? A dokáže ji
takto rozpolcený agent vůbec ochránit?
Tlumočnice se natáčela na Manhattanu
a v jižní Africe, ale také vám umožní (jako
vůbec první film v historii) volný přístup do
prostor ústředí OSN v New Yorku. „Tlumočnice mne přitahovala z mnoha růz-

ných důvodů,“ říká Sydney Pollack. Vnitřní život OSN a diplomatický svět vůbec
jsou vzrušující, a přesto filmařsky dosud
neprobádané území. Příběh v sobě nese
velmi osobní konflikt mezi dvěma lidmi z
naprosto různých světů, kteří musí překonat spoustu překážek, aby se vzájemně pochopili a přes veškeré antipatie a
pod nesmírným časovým tlakem vyřešili
tajemství, které může ohrozit stabilitu ve
světě. Připadalo mi to jako atraktivní téma
pro celovečerní film.“
Kaka, www.csfd.cz
Tento snímek je jako bílá vrána v hejnu. V současné ultrapřetechnizované době, kdy je každý druhý
film přecpán počítačovými triky, působí Pollackova
Tlumočnice příjemně staromódně a člověk si skoro
musí říct „jej, příjemná změna“. Aby se film líbil, je asi
dost důležité pochopit Sydneyho Pollacka. Respektive přijít na chuť jeho stylu režie. Tenhle pán nikam
nespěchá, vyprávění je velmi rozvážné (nikoli však
rozvláčné!), tempo je tak akorát, žádný hektický
střih, žádné zběsilé kamerové orgie. Jednoduše řečeno: „stará škola“.

Bijásek a Malovásek pro děti

REVIZOŘI

GB 2004 / 123 min. / titulky / od 15 / ŠÚ / 65Kč 75Kč
The Interpreter / Režie: SYDNEY POLLACK / Scénář: Steven Zaillian, Scott Frank, Charles Randolph /
Hrají: Nicole Kidman, Sean Penn, Katherine Keener,
Hugo Speer ad.

Maďarsko 2004 / 105 min. / od 12 let / 45Kč 55Kč
Kontroll / Režie: ANTAL NIMRÓD / Scénář: Jim Adler, Antal
Nimród / Kamera: Gyula Pados / Hudba: Neo / Hrají: Sándor Csányi, Zoltán Mucsi, Csaba Pindroch, Sándor Badár,
Zsolt Nagy, Bence Mátyási ad.
Ocenění: Velká cena v Chicagu 2004, Zvláštní cena
„Award of the Young“ na MFF Cannes 2004.

Úterý 28. června 20:30
Svižně natočený akční thriller odehrávající
se v budapešťském metru maďarského
Američana Nimróda Antala. V Maďarsku
se stal tento film kasovním trhákem a
trumfnul většinu hollywoodské produkce,
která se v té době promítala. Jak už bylo
řečeno, Revizoři se odehrávají ve tmavých
tunelech maďarského metra, které jakoby
z oka vypadlo tomu pražskému (stejné
chodby, stejné vlaky - tím myslím ty staré,
socialistické) a sleduje několik revizorů a
jejich kontrolované pasažéry. Divák je ve
filmu svědkem spousty bizarních, vtipných
či divných situací, které se odehrávají mezi
těmito skupinami „cestujících“ a když k
tomu připočteme kdesi se skrývajícího
maskovaného zabijáka, tak máme o zábavu postaráno. O zábavu se nám také
stará svižná kamera a raketový střih, který
v žádném případě neruší a naopak zdatně
evokuje každodenní shon v tomto dopravním prostředku. Stejně tak je velice povedený soundtrack od člověka jménem Neo
(s Matrixem nic společného nemá) ve sty-

KAMENNÁ TETKA

lu Media Ventures (rytmické syntezátory a
různé samply).
Štefan Titka, http://www.filmweb.cz
Michael Bay a David Lynch - to jsou dvě nejčastěji citovaná jména v souvislosti s tímto maďarským snímkem debutujícího režiséra Nimróda Antala. Vítejte do
budapešťského metra a připravte si své lístky, dámy
a pánové! (...) Revizoři jsou v prvé řadě velmi originální alegorií o boji Dobra se Zlem. Prostředí metra je
tu symbolem Podsvětí, skoro až Pekla. Je to jakási
podzemní kopie našeho světa, nahuštěná do stísněného prostoru budapešťského metra. Svět pod
hektickým světem „tam nahoře“ se zdá být odlišný,
ale přitom je to dokonalá kopie našich životů. Jsou tu
věci, které nás pobaví, jsou tu věci, které nás zarmoutí, vystraší – je tu láska a v neposlední řadě dole číhá
na člověka i smrt. Člověk tu narazí na policisty, podnikatele, pasáky obklopené kupou prostitutek, a různé
jiné podvratné živly. Maďaři jsou na své Revizory hrdí,
o čemž mimo jiné svědčí i ten fakt, že je poslali do
oscarového nominačního klání o nejlepší zahraniční
film. Bylo by hloupé myslet si, že mají šanci, protože
filmy jako Revizoři slovutné akademiky příliš nezajímají - nemají přímočarou strukturu narace a už vůbec
ne dojemný příběh, který vezme za srdce. Přesto si
však myslím, že Maďaři pochopili sílu a kvality tohoto
díla a je jen dobře, že se za na poli celovečerního filmu
debutujícího režiséra Nimróda Antala postavili.

Ocenění: Cena za režii z MFF v Cannes 1968.

Čtvrtek 16. června 16:00
Opus magnum české kinematografie.
Ohromující obraz moravské vesnice od
r.1945 do konce padesátých let se vzácnou hutností a poetikou zachytává lidské
osudy na pozadí tragických politických
změn. Toto dílo je prvním filmem pravdivě
zobrazujícím poválečné osudy moravské
vesnice, především dramatický přelom
padesátých let. Není to pouhé popisné
vyprávění, je to básnické převyprávění
dramat lidských osudů, které se dostaly
do konfliktu s mocí, násilím a krutostí. Je
to jeden z nejkrásnějších a myšlenkově
nejhlubších filmů v celé historii naší kinematografie. Téměř už legendární film režiséra
Vojtěcha Jasného začíná v jedné malebné
moravské vesnici v květnu 1945. Lidé tady
prožívají nejkrásnější dny svého života, večer se všichni scházejí v hospodě U Vola
při vínku a muzice, kde hlavní prim vede
bezstarostný piják Zášínek. Přichází však
únor 1948. Vesnice se rozděluje na dva
nesmiřitelné tábory. Poklidné časy rodáků
končí...Režisér Vojtěch Jasný sbíral materiál pro Rodáky od roku 1946. Spolu s Kachyňovou a Procházkovou Nocí nevěsty
přinesl pravdivé svědectví o poválečných
osudech vesnice, především o dramatickém přelomu padesátých let Je to jeden
z nejkrásnějších a myšlenkově nejhlubších
filmů v celé historii naší kinematografie.
Mnoho let byl pečlivě ukryt v trezoru, ale
přesto mezi lidmi koloval na stovkách videokazet. Není to pouhé popisné vyprávění, ale básnické převyprávění dramatických lidských osudů, které se dostaly do
konfliktu s mocí, násilím a krutostí. Vojtěch
Jasný ve filmu, který mu mimo jiné přinesl
cenu za režii z MFF v Cannes 1968, posky-

tl mimořádnou příležitost plejádě našich
hereckých osobností a životní roli nabídl
především Radoslavu Brzobohatému.
Lima, www.csfd.cz
Nemilosrdná obžaloba kolektivizačních procesů
50.let, kdy komunistický režim šel i přes mrtvoly. Mrazivý, zvolna gradující děj. Kameraman čaruje, herci
hrají jako o život (hlavně Menšík jako Jožka Pyřk je
nezapomenutelný). Závěrečné rozhřešení ve stylu
„co bylo, to bylo“ zanechává v divákovi pocit lítosti
nad zmařenými životy a zníčeným dílem několika
generací sedláků. Reakce režimu po roce 1968 byla
logická - přísně zakázaný, trezorový film.
Exkvizitor, www.csfd.cz
Byly doby různé a byly doby hrůzné - pravil Jan
Werich. Je jisté, že dvacet roků samoty na nejmenované moravské vesnici, které sledujeme v tomto
snímku, patří do kategorie dob hrůzných. Přesto
film Všichni dobří rodáci nebyl zdaleka tak kritický
jak by být mohl (neříkám, že zrovna musel) - také
jistě vzhledem k době, ve které byl natočen. Stejně
však zmizel v temných zákoutích trezoru, protože
se těsně po svém dotočení ukázal bý ještě „neaktuálnějším“ než se zdálo - aspoň spřátelené armády,
které zrovna přišly zachránit věc socialismu, to tak
viděly. Všichni dobří rodáci jsou filmem výtvarně překrásným, poetickým, s řadou životních hereckých
výkonů. Vyzdvihnout jen jeden nelze, protože zde
vlastně neexistuje hlavní role. Jde o kolektivní drama,
a to drama prodchnuté vpravdě marquézovským fatalismem, drama lyricko-epické a nevšední. Rodáci
rozhodně patří do zlatého fondu československé
kinematografie.
PetrPan, www.csfd.cz
Krásný film měnící se z počátečních lehkých tónu komedie v kakofonický řev obžaloby komunistického
jha, „odporná“ a přece tak vynikající role Iljy Prachaře
přesně vystihuje podstatu povahy většiny komunistických pohlavárů, kteří bažíc po moci, dokázali pod
vlajkou své zločinné strany ničit všechny kolem sebe,
aby byli sami nakonec převálcováni neúprosným kolesem naší blízké minulosti.

Středa 29. června 15:30

Uvidíte pohádky:
Mrňous a čarodějnice,
Cvrček a stroj,
Kamenná tetka,

Animace ve stylu oscarového Příběhu hraček dala tentokrát vzniknout půvabnému,
vtipnému a velice nápaditému příběhu roztomilých monster, která straší děti. Když
rodiče uloží své potomky do postýlek a

Koza Tereza,
Káťa a Škubánek,
Držte si klobouk,
Krtek fotografem.
ČR, SR 1964 / 78 min. / 16Kč 26Kč
Režie: MILAN VOSMÍK / Scénář: Jan Ryska, Milan Vošmik, Miroslav Horníček / Hrají: Miroslav Horníček, Jiřina Šejbalová, Jaroslav Marvan, Stella Zázvorková, Jana Štěpánková, Jarmila Smejkalová, Karel Smyczek, Čestmír Řanda, Čestmír Řanda Jr. ad.

Středa 22. června, Neděle 26. června 15:30
Rodina redaktora dětského časopisu tráví prázdniny na osamělé chalupě v lese. I
babička by se tu cítila lépe, kdyby tu s nimi
byl pes. Tatínek o tom z nedostatku nápadů napíše a mnoho čtenářů spěchá splnit
dětské přání. Komedie pro děti, kterou pamatuje už několik generací.

kleopatra, www.csfd.cz
Koně se také střílejí, tak proč by se nemohli střílet lidi.
Silný film natočený podle útlé knížečky s Jane Fondovou v životní roli jsem viděla velmi dávno, ale jeho
hutnou depresivní atmosféru a bolest, která z něj na
mě padla, nezapomenu.
Altamir, www.csfd.cz
Jeden taneční maratón ve 30. letech, spousta párů,
které chtějí s pomocí výhry začít nový život. Hodně
silná a depresívní podívaná. Pro nihilisty povinnost:-).

TAKING OFF

USA 1971 / 93 min. / na průkazku zdarma, ostatní 45Kč
Taking off / Režie: MILOŠ FORMAN / Hrají: Lynn Carlin, Buck
Henry, Vincent Schiavelli, Tina Turner, Allen Garfield, Kathy
Bates, Jessica Harper ad.
Ocenění: Nejlepší režie - britská akademie BAFTA, cena
MFF v Cannes za nejlepší film.

Čtvrtek 30. června 16:00
Vlídný pohled na pomatenou generaci 70.
let, její naděje, přání i problematické vztahy
se svými váženými, staromódními a pokryteckými rodiči. Larry a Lynn Tynovi tvoří typickou americkou rodinu s neodmyslitelnými starostmi s dcerou Jeannie, která bere
drogy, a se společností, ve které se pohybuje. Jeanie odejde z domova. Její rodiče
se setkají s dalšími lidmi, kterým utekly děti,
a zjišťují, že je odchod člena rodiny může
obohatit - najednou mají prostor, aby znovu objevili život, aby se k sobě opět přiblížili.

Oskar, www.csfd.cz
Miloš Forman tvrdě narazil. Dokud se jeho kousavé
komedie týkaly jen jakýchsi čechoslováků, Amíci
hýkali blahem. Ale jakmile se opovážil trochu šťouchnout do jejich slabostí a záliby v honu na čarodějnice,
hned byl oheň na střeše. Nám to vadit nemusí. Taking
Off je jeho poslední „novovlnný“ film a je velmi, velmi
dobrý. Každá druhá scéna se dá ocejchovat jako
„nezapomenutelná“, herci s evidentním pochopením
hrají nudné patrony, paranoidně podléhající obavám,
neherci o tom nevědí. Právě na nich je znát, že lidi jsou
všude více méně stejní, jen je tak některé kinematografie nechtějí ukazovat. Až uvidíte třeba starou zbabělou barmanku, jistě mi dáte zapravdu, že by stejně
dobře mohla existovat v Černém Petrovi nebo v Hoří,
má panenko! Typicky formanovsky absurdní je pak
sabat Spolku Rodičů Toulavých Dětí s marihuanovou instruktáží.

23.7. 14:30 loutkové dílničky A. MALONĚ
24.7. 15:30 - KOMPOT (Divadelní spolek
absolventů JAMU z Brna) - divadlo pro
velké i malé
25.7. 14:30 - výtvarné odpoledne pro děti
27.7. 14:30 - CIRKUS V PARKU, hry, malování, zpívání....

29.7. 15:30 - SNĚHURKA a PRPASLÍCI
(JO divadlo - divadlo Jednoty Orla
z Ostrožské Nové Vsi) - divadlo
23. - 29.7. 19:00 - Kinečko pana Wolfa

MELINDA A MELINDA

Kanada, GB 2004 / 122 min. / tit. / od 15 let / 70 Kč
Hotel Rwanda / Režie: TERRY GEORGE / Scénář: Keir
Pearson, Terry George / Hrají: Don Cheadle, Nick Nolte, Jean Reno, Joaquin Phoenix ad.
Ocenění: 3 nominace na Oscara 2004 - nejlepší scénář, nejlepší herec, nejlepší herečka., 3x nominace na
Zlatý glóbus 2005.

Ocenění: Oscar 1970 za nejlepší výkon ve vedlejší roli (9
nominací).

ky do Evropy. U nás byly takové závody
uspořádány v říjnu 1931 v sále paláce U
Nováků, byly však přerušeny policií. Pokrokový tisk je označil za obraz současné
duševní i fyzické bídy.

Letní filmová škola DĚTEM
22. - 31.7. 2005
Smetanovy sady

HOTEL RWANDA

KONĚ SE TAKÉ STŘÍLEJÍ

USA 1969 / 120 min. / na průkazky ZF zdarma
They Shoot Horses, Don‘t They? / Režie: SYDNEY POLLACK
/ Scénář: James Poe, Robert E. Thompson / Kamera: Philip H.
Lathrop / Hudba: John Green / Hrají: Jane Fondová, Michael
Sarrazin, Susannah Yorkovái ad.

Čtvrtek 23. června 16:00
Americký barevný širokoúhlý film Koně se
také střílejí natočil režisér Sydney Pollack
dle románu Horance McCoye z třicátých
let. Je to silné dílo, vymykající se z běžné
americké filmové produkce. Dílo vrcholně
poetické, na druhé straně charakterizované tvrdým realismem, s nímž líčí americkou
skutečnost v letech velké hospodářské
krize. Představitel manažera Roskyho
Gig Young získal Oscara 1970 za nejlepší
výkon ve vedlejší roli. Oscara britské Society of Film and TV Arts získala Susannah
Yorková. (...)
POZN.: Taneční maratón, jaký film popisuje,
se počátkem třicátých let rozšířil z Ameri-

Ocenění: První cena Stříbrná medaile pro
nejmenší děti - XVI. MFF pro děti a mládež
Benátky, 1964; Čestné uznání - IV. přehlídka čs. filmů pro děti Gottwaldov, 1964.

zavřou dveře, z šatníků vyskočí příšerky,
aby to ty dětičky neměly na tom světě zas
tak idylické a jednoduché. Děti to vědí a
pro příšerky je to způsob obživy.

Filmové hity, novinky a premiéry

Čtvrtek 16.6. 18:15 a 20:30, Pátek 17.6.18:00 a 20:30, Sobota 18.6. 18:00,
20:45 (letní kino), Neděle 19.6. 20:30 (ART) 20:30 (ART)

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

ČR 1968 / 116 min. / na průkazky ZF zdarma
Režie, scénář: VOJTĚCH JASNÝ / Kamera: Jaroslav
Kučera / Hudba: Svatopluk Havelka a Pavel Kopta
(texty písní) / Hrají: Vlastimil Brodský, Radoslav Brzobohatý, Vladimír Menšík, Waldemar Matuška, Drahomíra Hofmanová-Fialková ad.

Dánsko 2005 / 83 min. / simultánní překlad / vstupné dobrovolné
Režie: LEE UNKRICH / V české verzi: Lucie Kušnírová, Pavel
Kříž, Jiří Hromada, Hana Ševčíková, aj. zpívají Tomáš Trapl a
Richard Tesařík ad.

Středa 15. června, Neděle 19. června 15:30

TÁTO, SEŽEŇ ŠTĚNĚ!

Zlatý fond kinematografie
VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI

PŘÍŠERKY S.R.O.

ČR 1975 – 1990 / 72 min.
/ pásmo animovaných filmů / 16Kč 26Kč

Když celý svět zavíral oči, on otevřel svou
náruč. Neobyčejné hrdinství obyčejného
člověka Paula Rusesabagina. Skutečný
příběh novodobého Oskara Schindlera.
Píše se rok 1993, ve Rwandě vypukla
kmenová válka mezi Bhuty a Tucii. Celý
svět v čele s OSN fatálně selhal a nyní jen
bezmocně přihlíží prostřednictvím médií
jednomu z nejmasovějších a nejkrutějších
pogromů od konce II.světové války. Paul
Rusesabagin je managerem hotelu, který
za normálních okolností slouží diplomatické smetánce a bohatým cizincům. Bez
váhání otevře brány luxusního resortu
bezbranným uprchlíkům. Těch se tam až
do konce konfliktu postupně tísní 1268....

Jeden muž tak zmohl tisíckrát víc, než tisíce vojáků „mírových vojsk“...... Konflikt si
za pouhé 3 měsíce trvání vyžádal skoro
milion lidských životů... Více o filmu i v
ARTkinu na s.1.
KevSpa, www.csfd.cz
Hotel Rwanda je dokonalý lék na deprese. Pokud
si říkáte, že hůř už nemůže být a rozhodnete se na
tenhle film kouknout, bude to pro vás jako rána přímo mezi oči. Celý film vám bude z dění na plátně
ješte mizerněji, skoro celý snímek probrečíte, ale
pár minut po odchodu z kina vám dojde, jak ubohé
jsou vaše problémy, pocity i myšlenky na sebevraždu. Vždyť ti lidé bojovali o holý život v těch nejšílenějších podmínkách. Jedna emocionálně vypjatá scéna
střídá druhou a tvůrci ani na chvíli nezneužijí tématu,
které přímo vybízí k sentimentalitě a přehnanému
moralizovaní.

STOPAŘŮV PRŮVODCE
PO GALAXII

USA, GB 2005 / 110 min. / titulky / 75 Kč
Hitchhiker‘s Guide to the Galaxy, The / Režie:
GARTH JENNINGS / Scénář: Douglas Adams, Karey Kirkpatrick / Hrají: Martin Freeman,
Sam Rockwell, Mos Def, Zooey Deschanel, Bill
Nighy, John Malkovich, Anna ad.

Pondělí 20.6. 18:00 a 20:30, Úterý 21.6. 18:00, Středa 22.6. 20:30
Adaptace stejnojmenné ručníkové penta- vesmíru. Nestává se příliš často, aby celogie od Douglase Noela Adamse, který je
lovečerní snímek, který je adaptací knihy,
také autorem části scénáře. Vypráví o tom, navíc knihy takzvaně „nezfilmovatelné“, byl
že země musela být zničena, aby mohla
svému předobrazu tak věrný nejen co do
být vybudována mezigalaktická dálnice. děje, ale i celkové atmosféry, jako se to poJejí zánik přežije pouze jeden pozemšťan
dařilo v případě Stopařova průvodce po
Arthur Dent (Martin Freeman). Ten se se
Galaxii. Tvůrci udělali snad vše pro to, aby
svým mimozemským přítelem, který je zá- film uspěl u fanoušků předlohy i milovníků
roveň redaktorem nenakupovanější knihy
sci-fi. Film patří k nejvýraznějším titulům
jménem Stopařův průvodce galaxií (a byl
mezi vesmírnými sci-fi komediemi. Řadí se
na Zem vyslán, aby aktualizoval informace
tak do společnosti televizního seriálu Čerobsažené v této knize) vydá stopem do
vený trpaslík či snímku Muži v černém.

Melinda and Melinda / Režie a scénář: WOODY
ALLEN / Kamera: Vilmos Zsigmond / Hrají: Radha
Mitchell, Will Ferrell, Neil Pepe, Stephanie Roth Haberle ad.

Pondělí 20.6. 20:30 (*), Úterý 21.6. 20:30 (ART), Středa 22.6. 18:00
Zápletka filmu se objeví v úvodní filmové
dvojí povaze lidského dramatu, symboliscéně, ve které si jednoho deštivého ve- zovaného komedií/tragédií. Nakonec se
čera čtyři sofistikovaní Newyorčané do- rozvinou dva příběhy - komický a dramapřávají večeři v restauraci. Anekdota vy- tický - oba soustředěné kolem trochu záprovokuje diskusi mezi spisovateli Maxem
hadné ženy jménem Melinda. Více o filmu
(Larry Pine) a Sy (Wallace Shawnová) o
i v ARTkinu na s.1.

TLUMOČNICE

Anglie 2004 / 123 min. / titulky / od 15 let / ŠÚ / 75Kč
The Interpreter / Režie: SYDNEY POLLACK / Scénář: Steven Zaillian, Scott Frank, Charles Randolph / Hrají: Nicole Kidman, Sean
Penn, Katherine Keener, Hugo Speer ad.

Čtvrtek 23.6. 18:15 a 20:30, Pátek 24.6. 18:00 a 20:30, Sobota 25.6. 18:00
a 20:30, Neděle 26.6. 18:00 a 20:30 (ART)
Oscarový režisér, který obohatil kinema- hrozeb 21. století - mezinárodního teroristografii o zdařilé a provokativní thrillery (Tři
mu a hromadění moci mimo ústavní mantidny Kondora, Bez zlého úmyslu, Firma), nely. Nicole Kidman a Sean Penn hrají v Tlupřichází s dalším přírůstkem ke svému oblí- močnici soupeře, kteří se společně ztratí v
benému žánru. Tlumočnice je drama ostré
bludišti paranoie, nebezpečných tajemství
jako břitva, které se odvíjí od největších
a hrozících katastrof globálního dosahu.

CONSTANTINE

USA 2004 / 121 min. / titulky / od 12 let / 70 Kč
Constantine / Režie: FRANCIS LAWRENCE / Scénář:
Kevin Brodbin, Frank Cappello / Kamera: Philippe
Rousselot / Hudba: Brian Tyler, Klaus Badelt / Hrají: Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Pruitt Taylor
Vince, Peter Stormare ad.

Pondělí 27.6.18:00 a 20:30 , Úterý 28.6. 18:00, Středa 29.6. 18:00 a 20:30
Film natočený podle komiksů Hellblazer
vypráví příběh muže, který doslova prošel peklem a vrátil se z něj. Tento muž se
dá dohromady se skeptickou policistkou
Angelou Dodsonovou, aby společně vyřešili záhadnou sebevraždu jejího dvojčete. Jejich vyšetřování je dovede do světa

démonů a andělů, který existuje těsně
pod povrchem současného Los Angeles.
Hlavní hrdinové se stanou zajatci série katastrofických událostí z jiného světa, díky
čemuž se nevyhnutelně sblíží a pokusí se
najíst vlastní klid za jakoukoli cenu…

