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září

Velká 
změna

Tento způsob léta byl opět poně-
kud nešťastný, jen těch několik dní 

uprostřed dokonale vyšlo a Letní 
filmová škola se představila v tom
nejlepším světle. Překvapila neje-

nom hojná účast „přespolních“, ale 
i neutuchající nadšení „domácích“. 
A právě toto nadšení nás naplňuje 

vírou, že i příští LFŠ bude impozant-
ní a přitažlivá (AFRIKA a PŘÍRODA 

je jistě zárukou maximální atrak-
tivity) a že výrazný zlomek tohoto 

nadšení najde také celoroční pro-
gramová nabídka naší organizace. 

Nejvýraznější změny nastanou 
především v oblasti propaga-
ce a komunikace. První důkaz 

změn držíte právě ve svých rukou. 
Po třech letech opouštíme Filmo-
vé listy a nabízíme tuto skládačku 

(Zpravodaj). Snad vás mile překvapí 
nejenom čistší a profesionálnější 
grafikou (díky především Michalo-
vi Stránskému), ale snad i lepšími 

(a přinejmenším stejně obsažnými) 
informacemi. Pokud ale budete mít 

opačný názor a nebo dokonce návrh 
na zásadní zlepšení – napište nám.

Další změnou, tentokrát už pro-
gramovou, je návrat k původ-

ním termínům kina ART. Nedělní 
termín se moc neosvědčil a tak 

se vracíme k tradičním projekcím 
v úterý a středu. Pro držitele prů-

kazek a tedy skalní příznivce kina 
ART máme připravena další pří-

jemná překvapení, ale ta najdete 
v jiné části našeho Zpravodaje.

Ještě jednou děkujeme za pří-
zeň, návštěvu i připomínky.

Jiří Králík, ředitel MK UH

1. čt 15.30 Karlík a továrna na čokoládu – USA, GB 2005 / 106 min. / dabing / 55Kč 65Kč / Hvězdička Bijásek

16.00 Butch Cassidy a Sundance Kid – USA 1969 / 110 min / zdarma Zlatý fond

17.30 Ostrov – USA 2005 / 127 min. / od 12 let / ŠUP / titulky / 75Kč / Hvězdička

20.00 Vinci – Polsko 2004 / 116 min. / od 12 let / titulky / 75Kč

2. pá 15.30 Karlík a továrna na čokoládu – USA, GB 2005 / 106 min. / dabing / 65Kč

17.30 Vinci – Polsko 2004 / 116 min. / od 12 let / titulky / 75Kč

20.00 Ostrov – USA 2005 / 127 min. / od 12 let / ŠUP / titulky / 75Kč

20.00 Jungle and d’n’b + promítání – Party / zdarma / kino Mír-bar

3. so 15.30 Karlík a továrna na čokoládu – USA, GB 2005 / 106 min. / dabing / 65Kč

17.30 Ostrov – USA 2005 / 127 min. / od 12 let / ŠUP / titulky / 75Kč

19.00 Martyrdod (Švédsko) a další – punk, metal – Koncert / 200Kč / kino Mír

20.00 Vinci – Polsko 2004 / 116 min. / od 12 let / titulky / 75Kč

4. ne 14.30 Koláže z papírů – práce s barevnými papíry, textiliemi a lepidlem Malovásek

15.30 Karlík a továrna na čokoládu – USA, GB 2005 / 106 min. / dabing / 40Kč (na průkazku) 65Kč Bijásek

17.30 Vinci – Polsko 2004 / 116 min. / od 12 let / titulky / 75Kč

20.00 Ostrov – USA 2005 / 127 min. / od 12 let / ŠUP / titulky / 75Kč

5. po 15.30 Karlík a továrna na čokoládu – USA, GB 2005 / 106 min. / dabing / 65Kč

17.30 Ostrov – USA 2005 / 127 min. / od 12 let / ŠUP / titulky / 75Kč

20.00 Ostrov – USA 2005 / 127 min. / od 12 let / ŠUP / titulky / 75Kč

6. út 15.30 Karlík a továrna na čokoládu – USA, GB 2005 / 106 min. / dabing / 65Kč

17.30 Ostrov – USA 2005 / 127 min. / od 12 let / ŠUP / titulky / 75Kč

20.00 Edi – Polsko 2002 / 100 min. / od 12 let / titulky / zdarma na průkazky - prémie FK ART

7. st 15.30 Karlík a továrna na čokoládu – USA, GB 2005 / 106 min. / dabing / 55Kč 65Kč Bijásek

17.30 Ostrov – USA 2005 / 136 min. / od 12 let / ŠUP / titulky / 75Kč

20.00 Hledání Země Nezemě – GB, USA 2004 / 101 min. / titulky / přístupný / 50Kč 60Kč ART

8. čt 16.00 Dům voskových figurín – USA 1953 / 90 min. / titulky / zdarma na průkazky Zlatý fond

17.30 Dům voskových figurín – Austrálie, USA 2005 / 113 min. / od 12 let / titulky / 70Kč / Hvězdička

20.00 Válka světů – USA 2005 / 117 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75Kč 

9. pá 17.30 Dům voskových figurín – Austrálie, USA 2005 / 113 min. / od 12 let / titulky / 70Kč

20.00 Válka světů – USA 2005 / 117 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75Kč

10. so 17.30 Válka světů – USA 2005 / 117 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75Kč

20.00 Dům voskových figurín – Austrálie, USA 2005 / 113 min. / od 12 let / titulky / 70Kč

11. ne 14.30 Drátkování – práce s výtvarným drátkem – vytváření zvířátek pomocí drátků a kamnínků Malovásek

15.30 Madagaskar – USA 2005 / 85 min. / dabing / přístupný / 55Kč 65Kč Bijásek

17.30 Dům voskových figurín – Austrálie, USA 2005 / 113 min. / od 12 let / titulky / 70Kč

20.00 Válka světů – USA 2005 / 117 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75Kč

12. po 17.30 Madagaskar – USA 2005 / 85 min. / dabing / přístupný / 65Kč

20.00 Válka světů – USA 2005 / 117 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75Kč

13. út 17.30 Madagaskar – USA 2005 / 85 min. / dabing / přístupný / 65Kč

20.00 Old Boy – Jižní Korea 2003 / 119 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 50Kč 60Kč ART

14. st 15.30 Madagaskar – USA 2005 / 85 min. / dabing / přístupný / 55Kč 65Kč Bijásek

17.30 Madagaskar – USA 2005 / 85 min. / dabing / přístupný / 65Kč

20.00 Leon – Francie 1994 / 110 min. / 40Kč 50Kč 

15. čt 16.00 Leon – Francie 1994 / 110 min. / zdarma na průkazky Zlatý fond

17.30 3:15 zemřeš – USA 2005 / 90 min. / od 12 let / ŠÚ / titulky / 65Kč / Hvězdička

20.00 Utržený ze řetězu – Francie, USA, Velká Británie 2005 / 103 min. / titulky / od 15 let / 70Kč

16. pá 17.30 Utržený ze řetězu – Francie, USA, Velká Británie 2005 / 103 min. / titulky / od 15 let / 70Kč

20.00 3:15 zemřeš – USA 2005 / 90 min. / od 12 let / ŠÚ / titulky / 65Kč

20.30 Psychonaut (Opava) + předkapela – Koncert / 40Kč 

17. so 17.30 Utržený ze řetězu – Francie, USA, Velká Británie 2005 / 103 min. / titulky / od 15 let / 70Kč

20.00 3:15 zemřeš – USA 2005 / 90 min. / od 12 let / ŠÚ / titulky / 65Kč

V září do kina levněji i zdarma 
První polovina září již tradičně patří obnovení činnosti hned několika aktivit s kvalitním filmem (Zlatý fond, ARTkino, Bijásek).  
Tradiční je i nabídka několika představení ZDARMA (či s výraznou slevou). Určeny jsou pro zájemce o pravidelnou návštěvu kvalitních filmových představení v našem kině.   

čt 1. 9. 16.00 BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID Vstup zdarma pro pedagogy, studenty, důchodce i držitele průkazky kina ART. Před a nebo 
po představení si můžete zajistit novou průkazku ZLATÉHO FONDU, která Vás bude opravňovat ke vstupu na všech 40 představení ZLATÉHO FONDU do 30. 6. 2006. 
 
ne 4. 9. 15.30 KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU  Vstupné levnější o 25Kč pro držitele průkazky Bijásku. Průkazka za 25Kč si vyřiďte 
v pokladně kina, platí do 30. 6. 2006. Umožňuje navíc i rodinné Bijáskové vstupné (3+1 zdarma).

út 6. 9. 20.00 EDI Vstup zdarma pro majitele průkazky ARTkina na rok 2005 (průkazku si nyní můžete pořídit „jen“ 40Kč a držitelé průkazky ZLATÉHO FONDU jen 
za 20Kč). S průkazkou ART máte např. nárok na slevu na 32 představení ARTkina do 31. 12. 2005. 

Projekce filmů
každý den od 17.30 a 20.00  

aktuální nabídka 
 filmových premiér

českých i zahraničních titulů 

Bijásek
každou středu 

 a neděli od 15.30 
rodinné filmy pro nejmenší. 

české klasické pohádky, 
divadelní představení...

Malovásek
každou neděli od 14.30 

aktivní odpoledne 
 pro nejmenší 

s výukou různých 
 výtvarných metod

Koncerty, výstavy                     
každý týden 

výstavy ve foyer 
 a sále kina Hvězda, 

koncerty, párty, DVD 
 projekce, divadla...

ARTkino
každé úterý 

 a středu od 20.00 
pravidelná nabídka nejlepších 

 filmů z přehlídek, soutěží 
 a filmových festivalů

Zlatý fond
každý čtvrtek od 16.00 

vzdělávací projekce 
 nejvýznamnějších filmů 

 domácí a světové 
 kinematografie 

 pro studenty, 
 ale i pro milovníky 

filmového umění 
 a historie

Mimořádné      
akce

v průběhu celého roku
Projekt 100 (leden+únor) 

Archivní film (květen) 
Letní filmová škola (červenec) 

Britský film (prosinec)

Karlík a továrna 
na čokoládu
Charlie and the Chocolate Factory 
USA, Velká Británie 2005 / 106 min. / dabing / 65Kč
Režie: TIM BURTON / Hrají: Freddie Highmore, Johnny Depp, Helena 
Bonham Carter, James Fox, David Kelly, Christopher Lee, Missi Pyle, 
Noah Taylor, Annasophia Robb ad.
Johny Depp jako Willy Wonka. Charlie je jedním z pě-
ti šťastlivců, kteří vyhrají exkurzi do tajemné čokoládov-
ny podivína Willyho Wonka. Brzy zjistí, že čokoládovna 
není jen tak obyčejná továrna, ale místo, kde se dá pro-
žít spousta dobrodružství. Film byl natočen na motivy 
velmi populární dětské knížky a režie se ujal Tim Burton. 
Pravděpodobně nejburtonovštější Burton od Střihorukého 
Edwarda a fanouškův neskonalý obdiv, který nemá dale-
ko do nehraného nadšení. Příběh je dětsky jednoduchý 
(a také edukativní), ale kvůli desítkám velkých i zcela 
přehlédnutelných vizuálních vychytávek, vtípků a krásně 
bizarnímu herectví strhne i „dospěláky.“

Válka světů
War of the Worlds 
USA 2005 / 117 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70Kč 
Režie: STEVEN SPIELBERG / Hrají: Tom Cruise, Dakota Fanning,  
Miranda Otto, Tim Robbins ad.
Slavný režisér připravil další blízká setkání třetího dru-
hu, navíc s největší filmovou hvězdou současnosti
v hlavní roli. Scenárista David Koepp adaptoval stejno-
jmenný slavný román H. G. Wellse, jehož tématem je 
invaze Marťanů na planetu Zemi, a jeho příběh přesu-
nul z konce devatenáctého století do žhavé současnosti. 
Dělníka Raye Ferriera (T. Cruise) trápí problémy v rodi-
ně, jejíž členové si přestávají rozumět. Na planetu Zemi 
se ovšem řítí nebezpečí nepředstavitelného rozsahu. 
Má podobu mimozemských predátorů, kteří se rozhod-
li naši civilizaci zlikvidovat a jsou na to technologicky 
skvěle vybaveni. Osobní potíže ustupují do pozadí. Lidé 
se musí semknout...

Madagaskar
Madagascar 
USA 2005 / 85 min. / dabing / přístupný / 65Kč 
Režie: ERIK DARNEL, TOM McGRATH / Scénář: Mark Burton, Billy Fro-
lick / Hudba: Hans Zimmer / Hrají (v českém znění): Filip Blažek, Filip 
Švarc, Miroslava Pleštilová, Václav Vydra, Zbyšek Pantůček ad. 
Z dílny tvůrců přelomových animovaných komedií Shrek 
a Příběh žraloka přichází další počítačově animovaný zá-
zrak. Hlavními hrdiny jsou čtyři rozmazlená zvířátka 
z newyorské ZOO, která by mohla do konce svých ži-
votů dostávat svůj denní příděl obdivu a krmení, kdy-
by zebru Martyho nezasáhla krize středního věku a on 
se za pomoci šikovných tučňáků nerozhodl ZOO ilegál-
ně opustit. Jeho kamarádi, lev Alex, hrošice Glorie a žira-
fa Melman se za ním vydávají do newyorských ulic, čímž 
odstartují řetězec jen těžko uvěřitelných událostí, které 
je přivedou až na pobřeží exotického ostrova Madagas-
kar. Všechna zvířátka jsou samozřejmě vyzbrojena ne- 
odolatelným humorem určeným pro děti od 4 do 100 let 
a celý Madagaskar četnými filmovými odkazy.

Vinci
Vinci  
Polsko 2004 / 116 min. / od 12 let / titulky / 75Kč
Scénář a režie: JULIUSZ MACHULSKI / Kamera: Edward Kłosiński / 
Hudba: Maciej Staniecki. Různé skladby a písně / Hrají: Borys Szyc, 
Robert Więckiewicz, Jan Machulski, Kamilla Baarová, Jacek Krół,  ad. 

Zločin je také umění. Známý polský filmař J. Machul-
ski se v kriminální komedii Vinci vrací k žánru, jemuž 
se ve své tvorbě často věnoval. Při psaní scénáře 
se údajně inspiroval případem loupeže Mony Lisy z Lou-
vru v roce 1911. Lupič Tsuma, předčasně propuštěný 
z vězení, má pro klienta gangstera Špeka uloupit slavný 
obraz Leonarda da Vinciho Dáma s hranostajem. Pře-
mluví ke spoluúčasti bývalého komplice Sršně, z nějž 
se však mezitím stal pyrotechnik policejní zásahové jed-
notky a student práv. Mladý muž kvůli přátelství nakonec 
s akcí souhlasí, ale je rozhodnut vzácný originál Polsku 
zachovat. Obrátí se s žádostí o vytvoření kopie (kterou 
stejně k loupeži potřebují) na renomovaného padělatele 
Hagena a ten jej odkáže na mladou studentku restau-
rátorství Magdu. Kopií nakonec vznikne víc a lupiči i pa-
dělatelé se po napínavé a dobrodružné loupeži víc než 
dobře „napakují“ na úkor zbohatlických „sběratelů“. Ma-
chulski se jako obvykle v obdobných filmech soustřeďu-
je na popis příprav i průběhu akce, přičemž spojuje akté-
ry zločinu s muži zákona, kteří rovněž naletí na špek. To, 
že se Sršeň zamiluje do půvabné a energické padělatel-
ky, je jen vedlejší motiv standardně natočeného žánrové-
ho snímku, jenž se obejde bez násilí, honiček i střelby 
(vyjima jednoho parádního výbuchu), zato se však opírá 
o sofistikovanou zápletku a o inteligentní humor.
CENA: Festival polských hraných filmů v Gdyni 2004: Cena za scénář
ex aequo (J. Machulski).

Ostrov
The Island 
USA 2005 / 127 min. / od 12 let / ŠUP / titulky / 75Kč
Režie: MICHAEL BAY / Scénář: Caspian Tredwell-Owen, Alex Kurtzman, 
Roberto Orci / Kamera: Mauro Fiore / Hudba: Steve Jablonsky / Hrají: 
Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou, Sean Bean, 
Steve Buscemi ad. 

Naplánuj si útěk. Je polovina 21. století a Lincoln Six-
-Echo (E. McGregor) je obyvatelem obrovského obytné-
ho komplexu. Stejně jako všichni ostatní, kteří se v tomto 
ostře střeženém prostředí pohybují, i on doufá, že bude 
vybrán mezi těch několik málo šťastných, jimž se dosta-
ne možnosti jet na „Ostrov“ – místo, o němž se tvrdí, 
že je to poslední neznečištěné prostředí na celé Zemi. 
Jenže než se Lincoln na toto blažené místo dostane, zjis-
tí skutečnosti, které celou jeho dosavadní existenci ob-
rátí vzhůru nohama: má totiž větší cenu mrtvý, než živý. 

Spolu se svou známou Jordan Two-Delta se Lincoln roz-
hodne udělat krok do neznáma – utéct do vnějšího svě-
ta „za zdí“, se kterým ještě nemají žádnou osobní zku-
šenost. Ti, kteří jim dosud poskytovali přístřeší, se po-
jednou stávají jejich pronásledovateli a Lincoln s Jordan 
v boji o svůj život objevují jeho nevyčíslitelnou cenu.

Dům voskových  
figurín
House of Wax 
Austrálie, USA 2005 / 113 min. / od 12 let / titulky / 70Kč
Režie: JAUME COLLET-SERRA / Námět: Charles Belden / Scénář: 
Chad Hayes, Carey W. Hayes / Hudba: John Ottman. Různé skladby 
a písně / Hrají: Elisha Cuthbertová, Chad Michael Murray, Brian Van 
Holt, Paris Hiltonová, Jared Padalecki, Jon Abrahams ad.

Chytit. Zabít. Vystavit. Thriller, který natočil debutující 
režisér videoklipů a reklam J. Collet-Serra v produkci 
společnosti Dark Castle Entertainment, specializující 
se na temné filmové žánry. Originální název odkazuje
ke stejnojmennému snímku Andrého De Totha z roku 
1953, patřícímu dnes k žánrové klasice (byl to mj. jeden 
z prvních 3D filmů, navíc vybavený speciálním zvukem
WarnerPhonic Sound) – hrajeme ve čtvrtek 8. září od 16:00! 
Tento snímek byl remakem barevného filmu Michaela
Curtize Tajemství panoptika (1933, The Mystery of the Wax Muse-
um). Nové dílo však od svého stejnojmenného předchůd-
ce přebírá jen motiv zalévání lidských bytostí do vosku 
a velký požár. Odkazem je i jméno hlavního zloducha 
Vincent podle Vincenta Price, představitele zla v De To-
thově thrilleru. Dnešní tvůrci se mnohem více inspirovali 
díly typu Texaský masakr motorovou pilou, Záhada Blair Witch nebo 
Pach krve. Vycházejí z otřelého námětu, v němž se partič-
ka mladých lidí nečekaně ocitá kdesi na samotě upro-
střed hrůzného pekla, přičemž musí čelit brutálním 
psychopatům. Tentokrát se dvě dívky a čtyři mladíci do-
stávají postupně do spárů šílených bratrů-dvojčat, kteří 
své oběti zalévají do vosku a vytvářejí z nich nehybné 
obyvatele opuštěného městečka uprostřed lesů v Loui-
sianě (natáčelo se ovšem v Austrálii). Přežijí jen odváž-
ní sourozenci, dvojčata Carly a Nick, kteří se na rozdíl 
od svých druhů ubrání. Snímek se „rozjíždí“ pomalu 
a dlouho diváka straší jen zavádějícími náznaky. O to 
drastičtější jsou potom vraždy jednotlivých členů par-
ty a jejich vosková úprava. Film vrcholí obřím požárem, 
v němž se roztečou nejen figuríny (pod nimiž jsou mrtví)
nýbrž i dům, který je prostě celý z vosku…

filmové premiéry a novinky

...Konečně tu máme zase nějaký „fajny ame-
ricky horror“ (a ne japonský remake). Sice 
taky remake, ale celkem povedený... 

...Kam se hrabou Američani! My tady v Evro-
pě si umíme natočit stejně napínavou, zá-
bavnou a dobrodružnou krimikomedii typu 
Podraz, a navíc třikrát tak levněji. Nejlepší 
film MFF Karlovy Vary 2005...

...Pro mě jednoznačně nejlepší Bayův film,
konečně něco, na co se dá koukat a mít 
přehled, co se vlastně děje a proč :-) ... 



Bijásek a Malovásek

Edi
Úterý 6.9. 20.00
Edi 
 Polsko 2002 / 100 min. / 
od 12 let / titulky / zdarma 
Režie: PIOTR TRZASKALSKI / 
Scénář: Wojciech Lepianka, 
P. Trzaskalski / Kamera: 
Krzysztof Ptak / Hudba: 
Wojciech Lemański / Hrají: 
Henryk Gołębiewski, Jacek 
Braciak, Jacek Lenartowicz, 
Grzegorz Stelmaszewski, 
Aleksandra Kisioová, Domi-
nik Bak, Małgorzata Flegelo-
vá, Tomasz Jarosz, Ryszard 
Anyszkiewicz, Dariusz Walor, 
Maria Majová, Bogusław 
Plaszyński, Barbara Dzido-

-Lelinská ad.
Oceňovaný debut sce-
náristy a režiséra Piot-
ra Trzaskalského s pro-
stým názvem Edi zapa-
dá do sociálního trendu polské kinematografie, věnujícího
se problémům obyčejných lidí v nových společenských 
podmínkách. Titulní hrdina je bezdomovcem „volbou“ (po-
dobně jako hrdinové Vojnárových Lesních chodců) na roz-
díl od svého kamaráda, poněkud retardovaného a naivního 
Jurka, jenž je bezdomovcem „údělem“. Oba se pohybu-
jí se svou károu ulicemi Lodže a sběrem získávají peníze 
především na alkohol. Sečtělý a hloubavý Edi připomíná 
zčásti stoického a vyrovnaného filozofa, zčásti biblickou
postavu. Vzdoruje nepříznivému údělu s mlčenlivým klidem 
a bez rozpaků se obětuje pro dobro druhých, aniž se ptá 

„co za to“. Mlčí, i když se stane obětí dvou surových míst-
ních gangsterů, jejichž mladičká sestra ho obvinila, že ji 
přivedl do jiného stavu. Později na sebe beze slova vezme 
břímě „otcovství“ a odjede s Jurkem a miminkem na venkov 
do hospodářství, jež kdysi opustil a v němž žije jeho býva-
lá žena se současným manželem. Když pak musí dítě vrá-
tit pravým rodičům, opět se mlčky vrací s Jurkem do měs-
ta, aby dál jezdil s kárkou a sbíral odložené věci. Piotr Trza-
skalski a spoluscenárista Wojciech Lepianka se inspirovali 
zahlédnutou postavou opilého bezdomovce s károu a pří-
během zenového Mistra, který se mlčky ujal „otcovství“, 
z něhož byl neprávem obviněn. Mladý filmař se hlásí také
k Hrabalovi, jehož poetiku snímek skutečně vzdáleně při-
pomíná zejména baladičností, vcítěním i jakýmsi mystickým 
rozměrem. Tvůrci neusilovali o dokumentaristické zachyce-
ní reality, nicméně se skutečnosti samozřejmě hodně přiblí-
žili. Autentičnost zdůrazňuje navíc důsledné obsazení ne-
herců nebo málo známých herců. Představitel Ediho (který 
má životní úděl vepsaný ve tváři) Henryk Gołębiewski byl 
v sedmdesátých letech populárním dětským hercem, k fil-
mu se však v epizodních rolích vrátil až na sklonku století. 
CENY (neúplné): XXVII. FPHF v Gdyni 2002: Zvláštní cena poroty ex aequo, 
Cena za vedlejší mužskou roli (J. Braciak), Cena za kameru (K. Ptak), Cena 
za výpravu (W. Żogała). MFF Varšava 2002: Grand Prix. Camerimage 2002, 
Lodž: Zlatá žába (K. Ptak). 53. MFF v Berlíně 2003: Cena FICC Don Quijote, 
Cena FIPRESCI (Fórum nového filmu), Cena ekumenické poroty (Fórum no-
vého filmu). 11. Artfilm Trenčianske Teplice 2003: Zlatý klíč za nejlepší režii
(P. Trzaskalski), Cena FIPRESCI ex aequo, Zvláštní uznání poroty FICC ex 
aequo. 38. MFF Karlovy Vary 2003: Cena Philip Morris ex aequo. MFF v So-
či 2003: Cena za mužský herecký výkon (H. Gołębiewski). Orel 2003: nejlep-
ší herec ve vedlejší roli (J. Braciak), Cena diváků. Cena časopisu Film Zlatá 
kachna: nejlepší polský film, Zvláštní Zlatá kachna (H. Gołębiewski).

Hledání  
Země Nezemě
Středa 7.9. 20.00
Finding Neverland 
 Velká Británie, USA 2004 / 
101 min. / titulky / přístup-
ný / 50Kč 60Kč
Režie: MARC FORSTER / 
Scénář: David Magee, podle 
hry Allana Knee / Kamera: 
Roberto Schaefer / Hudba: 
Elton John, Jan A.P. Kacz-
marek / Hrají: Johnny Depp, 
Kate Winslet, Julie Christie, 
Freddie Highmore, Dustin 
Hoffman ad.
Jste snílci a rádi se vy-
dáváte za hranice všed-
ních dnů? Nikdy se vám 
neodcizily pohádky? 
Nebo prostě jen rádi 
koukáte na filmy, které
se už na první pohled 
tváří přítulně? Máme tu 
něco přesně pro vás. 
Nevyhrálo to sice hou-
fy Oscarů, ale rozehře-
je to i ledovec. Račte 
vstoupit do Země Ne-
země. Věřte svým snům. 
Příběh plný kouzel 
a fantazie inspirovaný 
životem Jamese Barrie-
ho, autora dětského hr-
diny Petera Pana. Lon-
dýn 1904, film sleduje tvůrčí cestu J. M. Berrieho ke ztvár-
nění Peter Pana, od jeho první inspirace až po samotnou 
premiéru filmu v Duke of York‘s Theater – noc, která změní
nejen Barrieho osobní život, ale také životy všech lidí ko-
lem něj. Hledání Země Nezemě je nepřetržitým útokem na vaše 
emoce a pokud nemáte odoperované slzní kanálky, věřte, 
že je použijete. Scénář Davida Maggeho je založen na hře 
Allena Kneea The Man Who Was Peter Pan.  Režisér Marc 
Foster je i u nás známý svým filmem Ples příšer. 

Klub Mír – koncerty, párty, DVD projekce...

Koláže z papíru
Neděle 4.9. 14.30
Výtvarná technika pro každého. Práce s papírem, textiliemi 
a lepidlem. Vytváření plastických obrázků.

Karlík a továrna  
na čokoládu
Neděle 4.9. 15.30 | Středa 7.9. 15.30
Charlie and the Chocolate Factory / USA, Velká Británie 2005 / 106 min. / 
dabing / 55Kč 65Kč (4.9. na průkazku Bijásku jen 40Kč!)
Režie: TIM BURTON / Hrají: Freddie Highmore, Johnny Depp, Helena 
Bonham Carter, James Fox, David Kelly, Christopher Lee, Missi Pyle, Noah 
Taylor, Annasophia Robb ad.
Johny Depp jako Willy Wonka. Charlie je jedním z pěti 
šťastlivců, kteří vyhrají exkurzi do tajemné čokoládovny po-
divína Willyho Wonka. Brzy zjistí, že čokoládovna není jen 
tak obyčejná továrna, ale místo, kde se dá prožít spousta 
dobrodružství. Film byl natočen na motivy velmi populární 
dětské knížky a režie se ujal Tim Burton. Pravděpodobně 
neburtonovštější Burton od Střihorukého Edwarda a fanouškův 
neskonalý obdiv, který nemá daleko do nehraného orgaz-
mu. Příběh je dětsky jednoduchý (a také edukativní), ale 
kvůli desítkám velkých i zcela přehlédnutelných vizuálních 
vychytávek, vtípků a krásně bizarnímu herectví strhne i „do-
spěláky“.

Drátkování
Neděle 11.9. 14.30
Výtvarná technika pro každého. Práce s tenkými barevnými 
drátky a malými kamínky budeme vytvářet různá zvířátka, oz-
doby...

Madagaskar
Neděle 11.9. 15.30 | Středa 14.9. 15.30
Madagascar / USA 2005 / 85 min. / dabing / přístupný /  55Kč 65Kč
Režie: ERIK DARNEL, TOM McGRATH / Scénář: Mark Burton, Billy Frolick / 
Hudba: Hans Zimmer Hrají (v českém znění): Filip Blažek, Filip Švarc, Miro-
slava Pleštilová, Václav Vydra, Zbyšek Pantůček ad. 
Z dílny tvůrců přelomových animovaných komedií Shrek 
a Příběh žraloka přichází do kin další počítačově animo-
vaný zázrak. Hlavními hrdiny příběhu jsou čtyři rozmazlená 
zvířátka z newyorské ZOO, která by mohla do konce svých 
životů dostávat svůj denní příděl obdivu a krmení, kdyby ze-
bru Martyho nezasáhla krize středního věku a on se za po-
moci šikovných tučňáků nerozhodl ilegálně opustit ZOO. 
Jeho kamarádi, lev Alex, hrošice Glorie a žirafa Melman 
se za ním vydávají do newyorských ulic, čímž odstartují 
řetězec jen těžko uvěřitelných událostí, které je přivedou 
až na pobřeží exotického ostrova Madagaskar. Tady se tito 
rodilí Newyorčané musí prvně v životě postarat sami o se-
be a naučit se přežít v divočině, což může být pro zchou-
lostivělého lva, potrhlou zebru, pragmatickou hrošici a žira-
fu – hypochondra mnohem náročnější, než by se na první 
pohled mohlo zdát. Poněkud didaktickou tečku doplňme 
informací, že všechna zvířátka jsou vyzbrojena neodolatel-
ným humorem určeným pro děti od 4 do 100 let a celý Ma-
dagaskar četnými filmovými odkazy.

Klub Mír (bar) – párty  
JUNGLE and d’n’b 
+ promítání 
Pátek 2.9. 20.00 / zdarma
Večer zajímavých hudebních rytmů obstará domácí DJ-ská 
dvojka Huča a Kuba.

Klub Mír – koncert  
(hc, punk, grind, metal) 
MARTYRDOD (Švédsko) | 

FUCKED UP (Kanada) | 

From the ashes (Švédsko) | 

Guided cradle (Praha/USA) |  

Ruidosa Inmundicia 

(Chile/Rakousko) | Scarto (Svitav-

sko) | Mass genocide 
process (Napajedla/UH/Zlín) 

Sobota 3.9. 19.00 / 200 Kč
MARTYRDÖD (Švédsko) – Dle mého vkusu suverénně nejlepší 
kapela, jakou dnes můžete ze Skandinávie slyšet. Ultra hru-
bej crust/hardcore nejtěžšího kalibru, kterej s přehledem 
nakope prdel i takovejm hvězdám jako jsou třeba Disfear 
nebo Skitsystem (mj. na kytaru tady hraje Micko ze Skitsys-
tem). FUCKED UP (Canada) – Skvělej našlapanej punk’n’roll as 
fuck ze stáje kanadského labelu Deranged. Tahle energic-
ká garážová muzika dokáže zaručeně rozproudit krev v ži-
lách i měsíc tuhé mrtvole nebo třeba tvýmu fotříkovi kterej 
za mlada sjížděl Beatles. FROM THE ASHES (Švédsko) – Novej 
skandinávskej objev, kterejý si můžeš s klidem zařadit mezi 
kapely jako Sayyadina, Gadget či Sewn Shut. Kulometnej 

ARTkino

Ke snímku jsem přistu-
poval s obavami, jelikož 
Peter Pan mi toho moc 
neříká, navíc film se roz-
jížděl velice pomalu, ale 
příběh člověka, který rád 
zůstává v dětském světě, 
se mi líbil. Opravdu jsem 
si na chvíli myslel, že by 
to mohlo trvat věčně.
Tosim – www.csfd.cz

Butch Cassidy  
a Sundance Kid
Čtvrtek 1.9. 16.00
Butch Cassidy a Sundance Kid 
/ USA 1969 / 110 min / zdarma 
Režie: GEORGE ROY HILL / Hrají: Paul Newman, Robert Redford, Katha-
rine Ross, Strother Martin, Henry Jones, Jeff Corey, Cloris Leachman, 
Kenneth Mars, Donnelly Rhodes, Sam Elliott ad.
Rok 1900, Divoký západ. Bandité Butch a Sundance 
se zde rozhodnou přepadnout slavný Union Pacific Ex-
press – a to hned dvakrát za sebou. Poprvé jde všechno 
jako na drátkách, ale při druhém pokusu je překvapí strážci 
zákona. Od té doby jsou na útěku a všemožně se snaží za-
hladit stopy. Podaří se jim to? Nejlepší western všech dob! 
Jeden z nejpopulárnějších filmových westernů, který byl kdy
natočen! Tato oscarová klasická dobrodružně romantická 
komedie vypráví pravdivý příběh nejsympatičtějších mužů 
Západu postavených mimo zákon. Když přijde na věc, není 
nikdo rychlejší než Butch Cassidy a jeho parťák Sudance 
Kid zachází s pistolí jako kouzelník. Když jednou břídilsky 
vykradou banku a už je unavuje utíkat před spravedlností, 
rozhodnou se odjet společně s Kidovou dívkou do Bolívie. 
Přestože neumí skoro 
vůbec španělsky, aby 
se domluvili, je to jen 
drobný detail pro tyhle 
dva nejpříjemnější „zlo-
čince“, kteří kdy na Zá-
padě byli. Tím však je-
jich pronásledování ne-
končí....

Zlatý fond

Dům  
voskových figurín
Čtvrtek 8.9. 16.00
House of Wax / USA 1953 / 90 min. / titulky / zdarma na průkazky
Režie: ANDRÉ DE TOTH / Scénář: Charles Belden, Crane Wilbur / Hrají: 
Vincent Price, Frank Lovejoy, Phyllis Kirk, Carolyn Jones ad.
Příběh šíleného so-
chaře Henryho Jarro-
da, který pro svoji ko-
lekci voskových podo-
bizen neváhá vraždit, 
byl na filmovém plátně
pod jménem Dům vos-
kových figurín předsta-
ven v roce 1952 – jako 
remake hororu Tajem-
ství panoptika (1933, 
Mystery of the Wax Museum; 
r. Michael Curtiz), jenž 
vznikl podle divadelní 
hry Charlese Beldena. 
Novější verze byla na-
točena v době, kdy svo-
ji krátkou popularitu 
prožíval plastický film
(pod obchodním ná-
zvem Natural Vision, tedy 

„přirozené vidění“), k je-
hož plnému vychutnání potřebovali diváci v kině zvláštní 
brýle. („Než mně začnou rejpalové osočovat, že jsem z 3-D 
efektu nemohl pobrat ani popel díky jeho televizní trans-
formaci, bych rád konstatoval, že na něj upozorňuji pouze 
pro povšimnutí toho, kolik akce se týká přímo diváka způso-
bem jejího vyobrazení – souboj s hozenou lahví, muž hrající 
si s míčky atd. Usměvavě může znít skutečnost, že režisér 
André De Toth byl slepý na jedno oko, tudíž si svého výtvo-
ru v plné parádě nikdy neužil.“) V hlavní roli zazářil americký 
herec Vincent Price, který získanou popularitu využil v řa-
dě dalších obdobných rolí (mj. v u nás známé verzi Jámy 
a kyvadla z roku 1960). 
Epizodní postavu hlu-
choněmého Igora vy-
tvořil Charles Bronson, 
v titulcích uvedený 
ještě pod svým původ-
ním jménem Charles 
Buchinsky. Všemu ve-
lel tvůrce maďarského 
původu Andre de Toth, 
který měl jen jedno 
oko, a proto nemohl ni-
kdy své dílo vidět v pů-
vodní plastické podo-
bě. Nutno ovšem do-
dat, že Dům voskových 
figurín patří i ve své
dvojrozměrné verzi k nadprůměrným ukázkám hororového 
žánru a ani po letech neztratil nic ze svých kvalit.

Warnercolor ve 3-D pro-
vedení působící nesku-
tečně nostalgickým do-
jmem, který automaticky 
zesiluje atmosféru to-
hoto snímku, z pohledu 
dnešního diváka, o něja-
ký ten stupínek nahoru. 
Studiové kulisy evokují 
doby dávno minulé a dů-
raz na kostýmy spolu 
s rozvrhnutím scény nás 
zanáší silou lehkého 
vlahého letního větříku 
na pole starých horrorů, 
u kterých se člověk po-
chopitelně nebude psy-
chicky trýznit, což ovšem 
neznamená, že by se ne-
bavil. 
Tsunami_X – www.csfd.cz

Ve druhé  
polovině září  
nabízíme

Filmové premiéry 
15.–18. 9. 3:15 zemřeš 
The Amityville Horror / Francie 1994, režie: A.DOUGLAS 
15.–21. 9. Utržený z řetězu
Unleashed  / Anglie 2005, režie: LOUIS LETERRIER  
22.–25. 9. Fantastická čtyřka  
Fantastic Four / USA 2005, režie: TIM STORY

Zlatý fond 
Čt. 15. 9. 16.00 Leon 
Francie 1994, režie: LUC BESSON
Čt. 22. 9. 16.00 Sedmikrásky 
ČR 1966, režie: VĚRA CHYTILOVÁ 
Čt. 29. 9. 16.00 Lesní jahody 
Wild Strawberries / Švédsko 1957, režie: I. BERGMAN 

ARTkino 
Út. 20. 9. 20.00 Padlé ženy
The Magdalene Sisters / Irsko 2002, režie: P. MULLAN  
St. 21. 9. 20.00 Pátrání po Ester 
ČR 2005, režie:  VĚRA CHYTILOVÁ 
Út. 27. 9. 20.00 Štěstí
ČR 2005, režie: BOHDAN SLÁMA
St. 28. 9. 20.00 Divoké včely 
ČR 2001, režie: BOHDAN SLÁMA

Bijásek
Ne. 25. 9. 15.30, St. 28. 9. 15.30 
Slonisko a medvídek Pú 
USA 2005, režie: FRANK NISSEN    

Mimořádné akce
1.–30. 10. 2005 
přehlídka filmů k 60. výročí SD   
u příležitosti oslav 60. výročí Slováckého divadla při-
pravuje unikátní přehlídku skvělých filmových adaptací
divadelních her. Více na www.mkuh.cz  

1.–4. 12. 2005 
Britská hudba v britském filmu
seminář britského filmu – Zimní filmová škola

4.–7. 5. 2006 
Archivní film
seminář archivního filmu   

21.–30. 7. 2006 
LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA 2006  

Malování  
prstovými  
barvami
Neděle 18.9. 14.30
Výtvarná technika pro každého. Malování prsty po přírod-
ním papíře bez použití štětců. 

Pat a Mat
Neděle 18.9. 15.30 | Středa 21.9. 15.30
ČR 1976 –1990 / 60 min. / 16Kč 26Kč 
Režie: LUBOMÍR BENEŠ / Scénář: L. Beneš, V. Jiránek, J. Kubíček, V. Gol-
dman / Animace: Lubomír Beneš, Vladimír Jiránek.

...a je to! Tak se kdysi jmenoval seriál o Patovi a Matovi, kteří 
svým typickým gestem vždy potvrdí, že je vše v nejlepším 
pořádku, bez vady, přesně tak, jak má být. I přesto, že pů-
vodně to mělo být úplně jinak. Vždy jde všechno lehce, nic 
není nemožné, překážky se překonají překvapivým a origi-
nálním řešením. Zkrátka… A je to! Postavy Pat a Mat se po-
prvé objevily v roce 1976 ve filmu Kuťáci. Pro seriál ...a je to! si 
filmové hvězdy převlékly trička a dostaly rádiovku a kulicha.
Při jejich zrodu mysleli tvůrci na zábavu pro dospělé, dnes 
však baví svými kousky všechny generace. Svých jmen Pat 
& Mat se kutilové dočkali až v roce 1989. V té době si také 
Mat směl opět obléci své červené tričko. Hlavní inspirací 
pro jejich příběhy je manuální nešikovnost. Důležitá však 
není jen legrace, ale i optimistický postoj Pata a Mata k ži-
votu. I když je vše ztracené, nikdy neskládají ruce do klína 
a nakonec jsou vždy se svým řešením spokojeni. 
Uvidíte krátké filmy: Kuře, Klíč, Sekačka, Střecha, Dve-
ře, Generální úklid, Trápení medvídka Brumly.

Foyer kina Hvězda  
výstava fotografií 
CIMBURK
vernisáž čtvrtek 1. 9. 15.30 
(výstava dále pokračuje do 22. 9.)

Cimburk u Koryčan
Rozsáhlá zřícenina gotického hradu se nachází na návr-
ší nad vodní nádrží asi 5 km od obce Koryčany v okrese 
Kroměříž. Vznikl mezi léty 1327–1333, opuštěn byl v ro-
ce 1720. Ve 30. letech minulého století byly provedeny 
první záchranné práce, další v roce 1940. V současnosti 
se o hrad stará občanské sdružení Polypeje, které se snaží 
o záchranu, dokumentaci a zpřístupnění památky. Součástí 
výstavy bude i ohlédnutí za tradičním sympoziem Dny múz, 
které proběhlo od 9. do 14. srpna a kde se setkali výtvarní-
ci, sochaři, keramici, prostě tvůrčí lidé múzami posedlí. 
Výstavu pořádá sdružení Polypeje, společnost 
pro obnovu a využití historických památek, o.s. 

www.branapamatek.cz/workshop
cimburk.hyperlinx.cz

Hvězdička, sál kina Hvězda  
stálá výstava fotografií 
LETNÍ FILMOVÁ 
ŠKOLA
1.–30. 9. 

Výběr z dlouhodobých fotografických projektů dokumnetu-
jící dění na Letní filmové škole v Uh. Hradišti v posledních
letech. Vedle fotografií Jindřicha Štreita (dlouholetý garant
výstav na LFŠ) výběr obsahuje i snímky ze soutěže ke třicá-
tému výročí LFŠ v roce 2004.

Výstavy

Old 
Boy
Úterý 13.9. 20.00
Oldboy
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-wo-
ok / Kamera: Chung Chung-

-hoon / Hrají: Min-sik Choi, 
Ji-tae Yu, Hye-jeong Kang, 
Dae-han Ji, Dal-su Oh ad.
15 let vězení – 5 dnů 
na pomstu. Old boy je 
příběhem drsné detek-
tivní školy, ale vlastní 
násilí není rozřešením 
a také není klíčovým 
nástrojem filmu. Korej-
ské filmy mají ne neza-
slouženou pověst šo-
kujících příběhů. Old 
boy je volnou adaptací 
málo známé japonské 
mangy a plně využívá 
všech jejích prostřed-
ků, třebaže je svou pod-
statou statické médium. 
Důraz je kladen na vý-
raznou tvář postavy nesoucí děj a pečlivou kompozici po-
stav do scény, povahově je Oh Daesu ilustrován především 
díky výrazné mimice a krátkých vnitřních komentářích. Vlast-
ní souboje jsou složeny z dlouhých záběrů bez triků, jejichž 
přirozenosti by rychlý střih, počítačová výpomoc či přítom-
nost experta bojových umění jen ublížila. Je to ale přede-
vším výborný výkon herce Choi Min-Sika, jenž svou živočiš-
ností udržuje příběh v pohybu i ke konci filmu, kdy kompli-
kující se zápletka a jiným tempem plynoucí flashback přece
jen začne nahlodávat divákovu pozornost. Přeslechnout 
také nelze soundtrack, který výborně obstojí i při samostat-
ném poslechu, pro méně vizuálně orientované návštěvníky 
kina ovšem jeho výraznost může být rušivá. Old Boy má aspi-
race 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 té-
to podobě by současná puritánská Amerika se svým stra-
chem z názorových menšin a křečovitou snahou zavděčit 
se co největší části publika, prostě vytvořit nemohla. Spleti-
té drama, v němž se nakonec odhalí fatální vazby mezi Dae-

-suem a Mido, je plné napětí a tajemnosti, ale podle slov 
režiséra je především úvahou o pomstě a o touze, kterou 
každý zažije, ale málokdo uskuteční, protože společnost ji 
zatracuje jakožto negativní a zkázonosnou. 
CENY: Velká cena poroty – Cannes 2004, British Independent Film Award, 
Cena diváků na festivalu v Bergen.

Leon
Středa 14.9. 20.00
Leon 
Francie 1994 / 108 min. / 
40Kč 50Kč
Režie: LUC BESSON / Hrají: 
Jean Reno (Leon), Gary 
Oldman, Nathalie Portman, 
Danny Aiello, Peter Appel, 
Michael Badalucce, Ellen 
Greene, Elizabert Regen ad. 
Šestý celovečerní sní-
mek francouzského 
režiséra Luca Besso-
na můžeme považovat 
za pokus o dorozumě-
ní s americkým publi-
kem ze strany evrop-
ského tvůrce, který 
ve svých předchozích 
filmech živě experimen-
toval s vyprávěcími mo-
dely hollywoodské ki-
nematografie. Snímek
je jednodušší a poně-
kud konvenčněji vyprá-
věný než předchozí re-
žisérovy filmy. Titulní
hrdina, špičkový profe-
sionální zabiják Leon, 
je rozvinutím postavy „čističe“ Viktora z Brutální Nikity, jež 
se nedílně pojí s Bessonovým kmenovým hercem Jeanem 
Renoem. Podivínský Ital Leon žije v newyorské Little Italy 
velmi osamělým životem; pije jen mléko, pečuje jen o svou 
pokojovou rostlinu a je plně oddán své profesi nájemného 
zabijáka. Vše se změní ve chvíli, kdy u jeho dveří zazvoní 
s prosbou o pomoc dvanáctiletá Mathilda. Ona jediná unik-
la vyvraždění své rodiny ve vedlejším bytě, jež bylo „trestem“ 
za to, že její otec ukradl psychopatickému prodejnému po-
licistovi z protidrogového oddělení Stansfieldovi část ze zá-
silky drog. Leon velmi neochotně svolí, že se o dívku posta-
rá. Mathilda chce ztrestat vraha svého bratříčka, a tak žádá, 
aby ji muž Besson se svébytnou ironií představuje moderní 
svět s převrácenými hodnotami: totálně zkorumpovaný poli-
cista je sadista a psychopat, „nevinná“ krásná dívenka vná-
ší do příběhu pokušení, zmar a cynismus popkultury, a za-
biják-gentleman je smutný hrdina, který zásadně nevraždí 
ženy a děti. Pro režiséra příznačná sofistikovaná směs „cy-
nického“ krvavého násilí, jemného humoru a sentimentu je 
pojatá ve vytříbeném comicsovém stylu. Vyprávění se sou-
střeďuje na bravurně rozehraný vztah dvojice protagonistů 
a odehrává se vesměs v interiérech; newyorské ulice, dů-
sledně snímané pouze ve dne, jsou využity minimálně, ale 
s originální působivostí. Cizelovanou atmosféru, pohráva-
jící si s hollywoodskými vyprávěcími stereotypy, avšak do-
držující pravidla „akčního melodramatu“, dotváří výborná 
hudba Erica Serry. Vedle vynikajícího Jeana Renoa zaujme 
malá Nathalie Portmanová (Mathilda) a přesný Gary Old-
man (Stansfield).

Paul Newman 
Narozen 26. 1. 1925. Proslul hlavně jako představitel wes-
ternů a dobrodružných snímků, přesto je jeden z nejuzná-
vanějších charakterních herců. Nasbíral celkem devět os-
carových nominací. Režisér G. R. Hill a herecký kolega 
R. Redford se s P. Newmanem podíleli i na dalším filmu-le-
gendě, Podraz, kde se Paul představil jako zkušený podvod-
ník, který ušije lest na vlivného mafiána. Přestože v lednu
2005 oslavil osmdesátiny, je stále ve výborné formě.

mix grind/hardcore v tradičním skandinávském stylu a s uši 
trhajícím zvukem! HELLSTRÖM (Německo) – Pohrobci Stack 
a My Own Lies z čehož vychází jasnej výsledek. Mix fast-
core/grindcore s trochou metalu a v závratné rychlosti. Ak-
tuálně singl s Perth Express na Flower Violence. RUIDOISA 
INMUNDICIA (Rakousko/Chile) – Vynikající smečka ze sou-
sedního Rakouska a dalekého Chile se členy Scepsis, Dre-
schflegel, Radikalkur aj. Rychlá hardcore sypačka s muž-
sko/ženským zpěvem, která zní líp než Los Crudos na 45 
otáček. GUIDED CRADLE (Praha) – Nová pražsko-americko-
-skotská smečka, ex-Dread 101, K 10 Prospect aj. Brutální 
metalický crustcore kterej zní jako mix starých Axegrinder, 
Driller Killer a Bolthover. SCARTO (Brno/Svitavsko) – Mrtvo-
la z Basto, pohrobek Space To Being. Extremní hardcore/
thrash masakr! MASS GENOCIDE PROCESS (Morava) – Moravská 
crustcore válcovačka. No comment...

Kompilační promo CDR s většinou kapel na festivalu, 
plus připravované kapely jako bonus, k dostání právě teď.  
Zapsal: Bohdan Mach, www.impregnate.wz.cz

Klub Mír – koncert   
PSYCHONAUT (Opava)  
+ předkapela
Pátek 16.9. 20.30 / 40 Kč
Nadějná rocková kapela. Kapela Psychonaut vznikla v Opa-
vě, počátkem roku 1999. U jejího zrodu stál kytarista Marek 
Hoblík, spolu se svými dobrými kamarády Kamilem Stokla-
sou a Petrem Jurečkem. V březnu 2000 natočila celovečer-
ní demonahrávku s názvem „Pásmo krátkých písní“ a za-
čala se věnovat koncertování. Počátkem prvního měsíce 
čtvrtého kvartálu prvního roku nejnovějšího století kapela 
dokončila práce na novém albu s názvem „Zeměven“. Nové 
album …jsem tady (2004). Do budoucna skupina plánuje 
vystoupení v různých televizních pořadech, převzetí něko-
lika prestižních ocenění a několik speciálních koncertů 
na pomoc někomu potřebnému. Aktuálně sledujte Noc 
s Andělem 10.9. 2005 – živě od 22.30 na ČT 2, host 
Roman Holý. | www.psychonaut.cz

Někdo je celý život dítě-
tem a najde Zemi Neze-
mi, někdo se starým už 
narodí a pak by se měl 
modlit, aby na to „dítě“ 
narazil a nechal se „pro-
dýchnout“, jinak najde 
houby.
Kleopatra – www.csfd.cz

Hororové souvislosti 
Základní schéma příběhu je dosti klasické – boj jednoho 
statečného hrdiny (zde v podání Franka Lovejoye) proti 
vysoce inteligentnímu zločinci (zde Vincent Price). Ob-
vyklým hororovým klišé je, že se jedná o šíleného vědce, 
světovládného megalomana apod., přičemž je občas 
třeba (není vždy podmínkou) jen tak mimochodem za-
chránit i život půvabné hlavní hrdinky (zde Carolyn Jo-
nes). Tento námět je velmi častý, setkáváme se s ním 
třeba v bondovkách nebo z něj v relativně nedávné 
době těžily a stále těží mnohé thrillery (z těch zdařilej-
ších připomeňme např. Sběratel kostí, Sedm, Schůzka s ďáblem 
nebo Saw – hra o přežití), mnohé epizody seriálů jako Akta X, 
Millenium apod., případně i některé seriály celé (Hallifaxová, 
soudní psychiatr). Ostatně film z roku 1953 též není původ-
ní (navíc byl podobný námět znovu zpracován ještě jed-
nou v 70. letech), ale jedná se o remake filmu Michaela
Curtize Mystery of the Wax Museum z roku 1933, který sám 
vznikl podle ještě starší divadelní hry. (...) Ve filmu z roku
1953, který je zpracován naprosto v souladu s klasický-
mi pravidly žánru hororu, se pokud jde o hlavní zápor-
nou postavu ale jedná více o umělce, než o vědce. Svým 
způsobem se dá říci, že zde běží o jakousi temnou verzi 
pygmalionovské legendy. Vincentem Pricem mistrovsky 
ztvárněný padouch Henry Jarrod je totiž člověk, jehož 
smyslem života se stalo panoptikum voskových figurín.
Veškerý svůj um zasvětil tomu, aby historické osobnosti 
i „žánrové obrázky“ ze života běžných lidí minulosti byly 
naprosto dokonalé nejen pokud jde o jejich dobovou 
věrohodnost, ale i z hlediska estetiky. Postupem času 
se – dá se to tak říci – do svých voskových výtvorů za-
miloval, především pak do sochy překrásné Marie Antoi-
netty. (...) ne zcela normální Henry touto zkušeností zeší-
lí docela a určitě mu k tomu napomůže i děsivé zohyzdě-
ní obličeje, které utrpěl v plamenném pekle hořícího 
panoptika. Za zmínku zde stojí, že svým zohaveným obli-
čejem silně připomíná Freddyho Kruegera a není vůbec 
vyloučeno, že se tvůrci Noční můry z Elm Street právě tímto 
filmem při vytváření svého hlavního antihrdiny inspirova-
li. (...) Pokud se k tomuto filmu někdy někde dostanete,
určitě stojí za vidění nejen kvůli epizodní postavě ztvár-
něné Charlesem Bronsonem. Sice neoslní bůhvíjakými 
triky, ale atmosféru zcela jistě má, což se zdaleka nedá 
říci o filmu debutujícího režiséra Colleta-Serry z roku le-
tošního. Název si sice zvolil naprosto totožný s de To-
thovým filmem a dokonce tvrdí, že se má jednat přímo
o remake tohoto vpravdě klasického hororu, ovšem po-
ctivější by bylo spíš tvrdit, že se jedná o remake (přes-
něji řečeno nepodařenou recyklaci) filmů typu Vřískot. 
Darth Zira, pes.internet.cz/scifi/clanky/44878_0_0_0

Žánr: western
Žánr dobrodružného filmu, který zobrazuje příběhy
ze života obyvatel amerického západu a mytologickou 
formou přibližuje jejich minulost. Dramaturgický půdo-
rys westernu je tvořen zápasem dobra se zlem, jejichž 
nositeli jsou původní obyvatelé (Indiáni), přistěhovalci 
a ochránci zákona. Za první filmový western je považová-
na Velká vlaková loupež (The Great Train Robbery, 1903) režiséra 
E. Portera. Postupně byl rozvíjen a obohacován, budo-
valy se psychologicky složitější situace a vztahy při za-
chování jeho stabilních žánrových příznaků: konvenční 
postavy-masky (šerif, kovboj, bandita, romantické děv-
če, hrdinův komediáální dvojník...), systém opakujících 
se syžetových situací (přestřelka, honička, romantická 
láska...), výtvarně-plastické motivy (postava jezdce na ho-
rizontu, prostor salónu, prázdné náměstí atd.). Western 
si vytvořil rozličné varianty spojování motivů a jeho výpo-
věď často směřovala k sociálnímu kontextu zobrazová-
ním nespravedlnosti justice, tragického osudu místního 
obyvatelstva, problémů s rasismem apod. Western je 
tradičním žánrem americké kinematografie. Mimo USA
vznikaly pokusy o natočení westernu ve 20. letech v Ně-
mecku, v 60. letech na ně navázali v NDR i SRN. Roku 
1963 se začaly v Itálii točit první „spaghetti westerny“, 
které přebíraly a zvýrazňovaly zejména negativní tradice 
a tendence originálních snímků (důraz na krutost, ná-
silí, sex atp.). Hlavním představitelem této linie se stal 
režisér S. Leone, z dalších pak D. Damiani, C. Lizzani, 
T. Brass, F. Vancini a další. Tento způsob imitace se ujal 
i ve Španělsku, Jugoslávii, Bulharsku, SRN a NDR (vel-
ké oblibě se těšily zejména adaptace románů K. Maye 
a J. F. Coopera). Dramaturgický půdorys westernu (pří-
chod hrdiny bez minulosti v expozici, zápletka, prostředí 
apod.) se staly součástí poetiky vícerých žánrů i v jiných 
kinematografiích, např. v sovětském filmu začaly vznikat

„easterny“, které čerpaly náměty z porevolučního období 
a z občanské války. V posledních třech dekádách ustu-
puje klasický western z kin, jeho produkce se soustře-
ďuje více na televizi. Na filmová plátna se dostaly někte-
ré tzv. „antiwesterny“, které narušující základní schéma-
ta westernu a prolínají rozličné žánrové konvence.

Až téměř neskutečná his-
torka, která se odehrává 
v bohužel pravdivé reali-
tě bezdomovců. Člověk 
se hned začne zamýšlet 
nad osudy lidí, které den-
ně vídá kolem sebe a míjí 
je téměř bez povšimnutí. 
Líbilo se mi, jak režisér 
dokázal vměstnat mo-
menty, které hřejí lidskou 
duši a srdce, do velice ne-
utěšujícího prostředí 
Legas – www.csfd.cz

Pro mě v současnosti 
vrchol asijské kinemato-
grafie. Intenzitou někte-
rých scén a režisérskou 
zručností se dá přirovnat 
snad jen k Ichimu. Skvěle 
propracovaný děj (o kte-
rém neřeknu ani slovo) 
a výborní herci snad 
ve všech rolích dělají 
z tohohle jihokorejského 
kousku opravdový skvost.  
Obitus – www.csfd.cz

Jemně vykreslený a při-
tom báječně zahraný 
vztah mezi Renem a Port-
manovou nemá chybu. 
Besson ve svém prvním 
hollywoodském filmu
zůstal svůj a Leon si tak 
zachoval francouzský 
esprit. Nezapomenutelná 
je kreace Garyho Oldma-
na coby psychopatického 
gaunera a milovníka kla-
siky. Eric Serra se rovněž 
překonal a stvořil půvab-
ný soundtrack. 
Lima – www.csfd.cz

Redford s Newmanem 
jsou takoví sympaťáci, 
že bych jim obsah své pě-
něženky dal i dobrovol-
ně. A ten konec, ten jsem 
fakt skoro obrečel. 
Lima – www.csfd.cz


