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1.–16. října 2005

říjen

Ať žije divadlo
Začátek měsíce října bude patřit 

oslavám 60. výročí Slováckého 
divadla. Nenechejte si rozhodně 

ujít nejenom aktuální nabídku nejú-
spěšnějších divadelních představení 

Slováckého divadla, ale také mini-
přehlídku úspěšných představení 

domácích i zahraničních divadelních 
souborů (30.9. - 5.10.2005).

Totiž ... udržení tak dlouhé tradice 
divadelního kumštu není vůbec jed-
noduché a jen dokazuje přítomnost 

velmi kvalitního kulturního zázemí 
našeho města. Pokračovat v tak 

dlouhé a bohaté tradici však nebude 
vůbec lehké - neuvěřitelně silný a 

agresivní atak všech televizních stanic 
na „dobrý“ vkus už teď působí nemalé 
škody a vyžaduje velmi silnou obranu  

všech kulturních institucí - divadel, 
galérií, hudebních klubů, knihoven, 

ale i některých progresivních kin. 

Vzájemná spolupráce a podpora 
těchto institucí je snad už jedinou 

reálnou možností se ubránit - proto 
bychom i my rádi chtěli výrazněji 

přispět k oslavám tohoto pozoruhod-
ného výročí a věnovat podstatnou část 

našeho říjnového programu filmovým
dílům, které v minulosti dokázaly 

spojit divadelní i filmový kumšt.

Neboť umění jen jen jedno. A tak 
ať žije divadlo, hudba, literatura, 
výtvarné umění, tanec .... i film.  

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

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

Klíč
The Skeleton Key 
USA 2005 / 105 min. / titulky / od 15 let / ŠÚ / 75Kč 
Režie: LAIN SOFTLEY /Hrají: Kate Hudson, John Hurt, Gena Rowlands, 
Peter Sarsgaard ad
Scenárista hororu Kruh Ehren Kruger připravil další tem-
nou lahůdku, která diváky strhne děsivým a strhujícím pří-
během. Hrůzu tentokrát nebude vzbuzovat videokazeta s 
tajuplným obsahem ale zdánlivě docela obyčejný klíč. Ten 
vyfasuje mladá ošetřovatelka Caroline (Kate Hudsonová) 
od svých nových pacientů, postaršího manželského páru 
(Gena Rowlandsová a John Hurt), který žije ve starobylé a 
poněkud zpustlé usedlosti v zapadlém koutu Louisiany, na 
jihu Spojených států. Prazvláštní zvyky obou staříků, husí 
kůži nahánějící atmosféra starého domu a celého okolí, to 
vše podněcuje Carolininu fantazii a zvědavost. Univerzální 
klíč, kterým může otevřít všechny dveře v domě, jí umožní 
vydat se na průzkum budovy. Na půdě objeví tajnou míst-
nost skrývající děsivé tajemství, které možná navždy změní 
její život, pokud ji o něj rovnou nepřipraví. Některé dveře by 
raději měly zůstat zamčené.

Doblba
ČR 2005 / 112 min. / přístupný / 75Kč
Režie: PETR VACHLER / Scénář: Petr Vachler, Jan Stehlík / Hudba: Roman 
Holý / Hrají: Jaroslav Dušek, Petr Čtvrtníček, Marek Daniel, Vlasta Dušek, 
Lenka Krobotová, Valerie Vachlerová, Věra Křesadlová, Nela Boudová, To-
máš Matonoha, Olga Schmidtová, Cyril Drozda, Josef Polášek, ad.

Černá barevná komedie, která vzbudí celou řadu vášní u 
kritiky a podle průzkumů bude velmi vřele divácky přijata ( 
průměrné hodnocení u testovacího publika : 8 hvězdiček z 
10) ! Doblba ! se vymyká běžnému žánrovému tempu a chys-
tá mnoho dějových překvapení. Film, který vás rozhodně ne-
nechá chladnými a rozvibruje vaše bránice. Příběh černé 
vánoční komedie Doblba! se odehrává v rozvětvené rodině 
Mukových. Hlavním hrdinou je Karel Muk, jednoduchý chla-
pík s jednoduchými sny, žijící poněkud stereotypním man-
želským životem s Terezou, nevlastní matkou Karlovy dcery 
Valinky. Řečeno slovy scénáře: Karel pracoval dlouhá léta 
jako správce hřbitova a s oblibou říkal: „Jistá je jen smrt“, 
ale nikdy si nepřipustil, že by se ho mohla nějak dotknout. 
Nebylo toho moc, za co by se ho dalo pochválit. Bratr Ro-
bert Muk je naopak sebevědomý a praktický podnikatel a 
nejmladší Pavel jakoby se stále nemohl rozhodnout, zda na-
jít smysl života v ochraně šumavských hvozdů nebo v erotic-
kých hrátkách se sekretářkami. Jednoho dne, krátce před 
Vánocemi spadne rodině Mukových do klína nečekané 
dědictví. Náhlá možnost zbohatnutí je jakýmsi spouštěcím 
momentem pro řadu osudových událostí, které jednotlivé 
členy rodiny trochu svedou z nastoupených cest, některé 
nasměrují na cesty úplně jiné a cesty těch dalších se dosta-
nou téměř ke svému konci. Nic už nebude jako dřív.

Crash
Crash 
USA, Německo 2004 / 113 min. / přístupný / DVD projekce / tit. / 75Kč
Režie: PAUL HAGGIS / Hrají: Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon, 
Jennifer Esposito, William Fichtner, Brendan Fraser, Terrence Dashon Ho-
ward, Ludacris, Thandie Newton, Ryan Phillippe, Larenz Tate, T. Danza  ad. 

Hospodyně z Brentwoodu a její manžel, okresní prokurá-
tor. Perský majitel obchodu. Dva policejní detektivové, kteří 
jsou milenci. Ředitel televize tmavé pleti a jeho manželka. 
Mexický zámečník. Dva zloději aut. Policejní nováček. Ko-
rejský pár ve středním věku. Všichni žijí v Los Angeles. A 
během následujících 36 hodin se všichni střetnou. Snímek 
Crash, provokativní a nebojácný pohled na složitost rasové 
problematiky v Americe, je jedním z mála filmů, které se
snaží v publiku vyvolat zamyšlení nad vlastními předsudky. 
Podmanivé městské drama se noří do atmosféry Los An-
geles po 11. září a sleduje protínání příběhů jeho hlavních 
hrdinů, pocházejících z různých etnických skupin. Zatímco 
postavy vzájemně vstupují do svých životů a zase je opouš-
tějí, zkoumá film strach a bigotnost z mnoha různých per-
spektiv. V bojové zóně intolerance není nikdo v bezpečí. A 
nikdo není imunní vůči zuřivosti, která podněcuje násilí a 
mění životy. Zajímavé, silné a nepředvídatelné drama Cra-
sh odvážně zkoumá šedé místo mezi černou a bílou, místo 
mezi obětí a agresorem. a nenachází žádná jednoduchá 
řešení.

Doporučujeme
Upozorňujeme na nejkvalitnější filmy aktuál-
ní programové nabídky první poloviny října.

Doblba
Čtvrtek 6.10 - Středa 12.10. 
Dlouho očekávaná první česká barevná čer-
ná komedie Petra Vachlera.

Crash
Úterý 4.10. 
Nejlepší americký film roku uvidíte v našich
kinech „jen“ v DVD distribuci.  

Těžká váha
Čtvrtek 13.10. - Neděle 16. 10. 
Nejlepší boxerský film a horký favorit udílení 
Oskarů za rok 2005.

Do naha
Úterý 11. 10.  Oslavy 60. výročí SD
Originální britská komedie, kterou originál-
ně a velmi úspěšně uvádí i naše Slovácké 
divadlo. 

Kočka na rozpálené 
plechové střeše
Středa 12. 10.  Oslavy 60. výročí SD
Filmová adaptace stejnojmenné divadelní 
hry T.Williamse se skvělými hereckými výko-
ny Elizabeth Taylor a Paula Newmana.

Moje krásná     
čarodějka 
Bewitched
USA 2005 / 102 min. / přístupný / titulky / 75Kč
Režie: NORA EPHRON / Scénář: Nora Ephron & Delia Ephron /  Hrají: Nico-
le Kidman, Will Ferrell, Shirley MacLaine, Michael Caine, Jason Schwartz-
man, Kristin Chenoweth, Heather Burns,  Jim Turner, Stephen Colbert, 
David Alan Grier, Steve Carell ad. 
Nudíte se, začněte randit s čarodějkou. Romantická kome-
die vznikla na motivy úspěšného amerického televizního se-
riálu Očarovaný, jenž se v letech 1964 až 1972 dočkal 256 

epizod. Příběh mladé čarodějky Samanthy, která se z lásky 
k obyčejnému smrtelníkovi rozhodne pověsit své řemeslo 
na hřebík a stát se ženou v domácnosti, převedly scenárist-
ky Nora a Delia Ephronovy do současnosti a pojaly jej jako 
hold původní předloze. Půvabná čarodějka Isabel, toužící 
po životě bez kouzel a hlavně po lásce, dostane díky své 
schopnosti krčit půvabně nosík roli Samanthy v nové verzi 
TV seriálu, který navíc její otec-čaroděj odsuzuje jako uráž-
ku stavovského životního stylu. Jako herečka nepředstavu-
je pro svého samolibého partnera, známého herce Jacka 
Wyatta, konkurenci, ovšem jako šikovná čarodějka dokáže 
divy, byť se zařekla, že kouzla používat nebude. Ale láska je 
láska a ta nepřináší jen štěstí a radost, ale i smutek, slzy a 
trápení. Jack i Isabel si užijí ode všeho trochu, než se roz-
hodnou pro společný život. Pomocnou ruku musí podat i 
strýc Arthur ze seriálu, který na rozdíl od další herečky-ča-
rodějnice Iris ve „skutečnosti“ vůbec neexistuje.

Těžká váha 
Cinderella Man 
USA 2005 / 144 min. / přístupný / ŠÚ / titulky / 75Kč
Režie: RON HOWARD / Scénář: Cliff Hollingsworth, Akiva Goldsman / 
Hrají: Russell Crowe, Renée Zellweger, Paul Giamatti, Craig Bierko, Bruce 
McGill, Paddy Considine ad.
Uprostřed Velké hospodářské krize, která ve 30. letech 20. 
století téměř srazila Ameriku na kolena, se zničehonic ob-
jevil hrdina, jemuž se díky pevnému odhodlání a železné 

vůli podařilo nejen vybojovat druhou šanci pro svou rodi-
nu a sebe samotného, ale také stát se idolem celého ná-
roda. Tím hrdinou z lidu byl James J. Braddock (Russell 
Crowe), muž, který se i přes nepřízeň osudu měl brzy stát 
jednou z nejinspirativnějších legend v dějinách sportu. Na 
začátku 30. let byl tento bývalý boxer na dně - stejně jako 
zbytek americké populace, zasažené obrovskou ekonomic-
kou katastrofou. Jeho kariéra se zdála být u konce, neměl z 
čeho zaplatit účty a jediná věc, na které mu v životě záleže-
lo - jeho rodina - se ocitla v nebezpečí. Hluboko uvnitř však 
stále dřímalo jeho odhodlání. Láska, čest a silná vůle mu 
pomohly proměnit v realitu zdánlivě neuskutečnitelný sen. 
Braddock se pokusil využít poslední šance k záchraně své 
rodiny a vrátil se do ringu. Nikdo nevěřil, že má sebemenší 
šanci uspět, ale podceňovaný boxer začal vyhrávat jeden 
zápas za druhým. Z obyčejného člověka, který měl problém 
najít práci, se najednou stal téměř mýtický, neporazitel-
ný hrdina a zároveň symbol nadějí a snů lidí, sužovaných 
hospodářskou krizí. Jeho strmý vzestup nakonec vyvrcholil 
soubojem, o kterém zpočátku nikdo ani nesnil: Braddock 
se postavil světovému šampiónovi těžké váhy Maxi Baero-
vi - nezastavitelnému boxerovi, který v ringu usmrtil již dva 
své protivníky.

Velmi silný film plný skvělých herců, kteří
předvádějí výborné výkony. Žádna role neni 
slabě obsazena a herci padnou do postav na-
prosto přesně. 
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filmové premiéry a novinky

Díky naprosto úžasnému Russellu Croweovi 
jste zcela pohlceni do jeho příběhu, pláčete, 
když pláče on, když dostane ránu, skoro tu 
bolest cítíte... Scény ze zápasů jsou natočeny 
přehledně a s takovým nábojem, že máte po-
cit, jako byste byli jen pár centimetrů od ringu 
a vše s hlavním hrdinou prožívali... 

Nicole Kidmanová je natolik dobrá a univer-
zální herečka, že nemá se Samanthou (ani 
s Isabel) žádné problémy. Dává své postavě 
sympatické charakterové rysy a přirozenou 
eleganci, takže od začátku získá přízeň divá-
ků. 

První celovečerní film Petra Vachlera spíše
než na hřebejkovské, ondříčkovské či zelen-
kovské stereotypy navazuje na poetiku tvůrčí 
trojice Passer, Forman, Papoušek, jak ji vytvá-
řeli ve svých filmech z šedesátých let.

Inteligentní duchařina s prvky thrilleru od sce-
náristy hororu Kruh Ehrena Krugera. Příběh 
začíná podobně jako The Grudge (Nenávist) , 
ale narozdíl od Nenávisti se Klíč chytře rozvíjí, 
nutí diváka zapojit mozkové buňky a vtáhnout 
ho do voodoo příběhu. Překvapivě velmi kva-
litní horor který má navíc dobrý konec, což my 
přišlo jako závan svěžího větru po tom co v 
poslední době končily tyto filmy až příliš po-
dobně. 

1. so 17.30 Noční hlídka – Rusko 2004 / 114 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč

20.00 Noční hlídka – Rusko 2004 / 114 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč

2. ne 14.30 Malování na textil – malování na látku textilními barvami – zhotovení ubrousku Malovásek

15.30 Páni kluci – ČR 1975 / 86 min. / 16 Kč 26 Kč Bijásek

17.30 Noční hlídka – Rusko 2004 / 114 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč

20.00 Noční hlídka – Rusko 2004 / 114 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč

3. po 17.30 Klíč – USA 2005 / 105 min. / titulky / od 15 let / ŠÚ / 75Kč

20.00 Klíč – USA 2005 / 105 min. / titulky / od 15 let / ŠÚ / 75Kč

4. út 17.30 Klíč – USA 2005 / 105 min. / titulky / od 15 let / ŠÚ / 75Kč

20.00 Sin City - město hříchu – USA 2004 / 126 min. / titulky / od 15 let / 50Kč 60Kč ART

5. st 15.30 Páni kluci – ČR 1975 / 86 min. / 16 Kč 26 Kč Bijásek

17.30 Klíč – USA 2005 / 105 min. / titulky / od 15 let / ŠÚ / 75Kč

20.00 Rok ďábla – ČR 2002 / 88 min. / přístupný / přístupný / 50Kč 60Kč ART

6. čt 15.30 Divadlo na plátně (výstava k 60. výročí Sl.divadla) Výstava

16.00 Garderobiér – Velká Británie 1983 / 118 min. / titulky / na průkazy zdarma Zlatý fond

18.00 Doblba – ČR 2005 / 112 min. / přístupný / 75Kč 

20.00 Doblba – ČR 2005 / 112 min. / přístupný / 75Kč 

7. pá 17.30 Doblba – ČR 2005 / 112 min. / přístupný / 75Kč

20.00 Doblba – ČR 2005 / 112 min. / přístupný / 75Kč

20.00 Crash – USA, Německo 2004 / 113 min. / přístupný / DVD projekce / titulky / 75Kč / Hvězdička 

20.30 SPS + support Koncert

8. so 17.30 Doblba – ČR 2005 / 112 min. / přístupný / 75Kč

20.00 Crash – USA, Německo 2004 / 113 min. / přístupný / DVD projekce / titulky / 75Kč / Hvězdička

20.00 Doblba – ČR 2005 / 112 min. / přístupný / 75Kč

9. ne 14.30 Vyrábění ploškových loutek – zhotovení loutky pomocí špejle, tvrdého papíru a lepidla Malovásek

15.30 Malá čarodějnice – Československo, SRN 1983 / 93 min. / animovaný / 16Kč 26Kč Bijásek

17.30 Doblba – ČR 2005 / 112 min. / přístupný / 75Kč

20.00 Doblba – ČR 2005 / 112 min. / přístupný / 75Kč

10. po 17.30 Doblba – ČR 2005 / 112 min. / přístupný / 75Kč

20.00 Doblba – ČR 2005 / 112 min. / přístupný / 75Kč

11. út 17.30 Doblba – ČR 2005 / 112 min. / přístupný / 75Kč

20.00 Do naha  – Velká Británie 1997 / 91 min. / DVD projekce / přístupný / zdarma na průkazku (prémie ARTkina) ART

12. st 15.30 Malá čarodějnice – Československo, SRN 1983 / 93 min. / animovaný / 16Kč 26Kč Bijásek

17.30 Doblba – ČR 2005 / 112 min. / přístupný / 75Kč

20.00 Doblba – ČR 2005 / 112 min. / přístupný / 75Kč

20.00 Kočka na rozpálené plechové střeše  – USA 1958 / 104 min. / DVD / tit. / 50Kč 60Kč / Hvězdička ART

13. čt 16.00 Přelet nad kukaččím hnízdem – USA 1975 / 134 min. / titulky / DVD projekce / na průkazky zdarma Zlatý fond

17.30 Moje krásná čarodějka – USA 2005 / 102 min. / přístupný / titulky / 75Kč / Hvězdička

20.00 Těžká váha  – USA 2005 / 144 min. / přístupný / ŠÚ / titulky / 75Kč

14. pá 17.30 Těžká váha  – USA 2005 / 144 min. / přístupný / ŠÚ / titulky / 75Kč

20.00 Moje krásná čarodějka – USA 2005 / 102 min. / přístupný / titulky / 75Kč

20.30 Slobodná Európa + R.A.F. – předprodej 80Kč / na místě 100Kč Koncert

15. so 17.30 Moje krásná čarodějka – USA 2005 / 102 min. / přístupný / titulky / 75Kč

20.00 Těžká váha  – USA 2005 / 144 min. / přístupný / ŠÚ / titulky / 75Kč

20.30 Dick Cheney (Swe) a další – vstupné 80Kč Koncert

16. ne 14.30 Kreslení voskovými pastely – kreslení na přírodní papír motivy pohádky Čert a Káča Malovásek

15.30 Čert a Káča – ČR 1955 - 1980 / 65 min. / 16Kč 26Kč Bijásek

17.30 Těžká váha  – USA 2005 / 144 min. / přístupný / ŠÚ / titulky / 75Kč

20.00 Těžká váha  – USA 2005 / 144 min. / přístupný / ŠÚ / titulky / 75Kč

20.00 Moje krásná čarodějka – USA 2005 / 102 min. / přístupný / titulky / 75Kč / Hvězdička

17. po 17.30 Star Wars: Epizoda III – USA 2005 / 140 min. / od 12 let / ŠÚ / titulky / 70Kč
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Bijásek a Malovásek

Sin City -  
město hříchu
Úterý 4.10. 20:00
Sin City
USA 2004 / 126 min. / titulky / od 15 let / 50Kč 60Kč 
Režie a scénář: ROBERT RODRIGUEZ, FRANK MILLER / Hrají: Mickey 
Rourke, Bruce Willis, Benicio 
Del Toro, Clive Owen, Elijah 
Wood, Jessica Albay, Rosario 
Dawson ad..
Mezi četnými filmy nato-
čenými podle komiksů 
má Sin City – město hří-
chu zvláštní postavení: 
jednak se na jeho režii 
podílel s Robertem Ro-
driguezem sám jeho au-
tor Frank Miller, jednak 
jde o zatím nejdoslovněj-
ší komiksovou adaptaci 
vůbec. Materiál, snímaný 
digitální kamerou Sony 
HFC-950, byl počíta-
čově zpracován tak, že 
jde často přímo o „pře-
kopírování“ původních 
komiksových obrázků na 
plátno. Černobílý film se
zdůrazněnými barevnými 
akcenty (především rudá, 
bílá či žlutá krev) si tak sice zachovává vnější podobnost 
s Millerovými výtvarně pozoruhodnými pracemi, celek má 
však pochopitelně odlišný rytmus. Snímek využívá tři Mille-

rovy komiksové „romány“, které vyšly i u nás, Drsný sbohem 
(česky 1999, 2005), Velká tučná zabijačka (česky 2000) a 
Ten žlutej parchant (česky 2001). Vyprávění se třemi různý-
mi hrdiny spojuje místo děje, město Basin City přezdívané 
Sin City, tedy město hříchu. Příběh zhyzděného kriminál-
níka Marva, mstícího vraždu milenky na jednu noc, a story 
tajuplného hrdiny Dwighta, pokoušejícího se zabránit válce 
policie a mafie s gangem prostitutek z vykřičené čtvrti, jsou
rámovány vyprávěním čestného detektiva Hartigana (první 
část se odehrává osm let před a druhá část těsně před obě-
ma vloženými epizodami). Prolog a epilog ještě krátce spo-
juje nájemného zabijáka a jeho oběť Becky. Na rozdíl např. 
od Pulp Fiction – historek z podsvětí Rodriguezova kolegy 
a vzoru Quentina Tarantina připomíná tato specifická chro-
nologie spíš samoúčelnou hru, mající zvýraznit komiksovou 
těkavost děje. Rodriguez se jako obvykle nespokojil jen s 
funkcí spolurežiséra a spoluscenáristy, ale je pod filmem
podepsán i jako kameraman, střihač a supervizor vizuál-
ních efektů, přičemž se dále podílel i na produkci, kameře, 
hudbě a mixování zvuku). Přestože mu šlo o to, aby herci 
(pracující prakticky jen před zeleným pozadím v trikovém 
studiu) vzhledově odpovídali svým kresleným vzorům, poda-
řilo se většině z nich „dvojrozměrným“ charakterům vdech-
nout přesvědčivost. („Hostující režisér“ Quentin Tarantino 
natočil sekvenci, v níž Dwight v autě hovoří s mrtvým Jacki-
em. Frank Miller se ve filmu mihne v roličce kněze.)

Rok ďábla
Středa 5.10. 20:00
ČR 2002 / 88 min. / přístupný / přístupný / 50Kč 60Kč 
Režie: PETR ZELENKA / Hrají: Jaromír Nohavica, František Černý, Václav 
Glazar, jan Hřebejk, Saša Gedeon, Karel Plíhal, Jan P.Muchow ad.
Rok ďábla je film o pís-
ních v lidech a o tom, že 
jsou magické… Když vy-
držíte mlčet, uslyšíte me-
lodie lidí kolem sebe. Ja-
rek Nohavica, Karel Plí-
hal a skupina Čechomor 
v novém filmu režiséra
Petra Zelenky a jeho přá-
tel... Děj filmu se odehrá-
vá v letech 1992 - 2000, 
střídají se v něm hrané 
scény, které jsou rekon-
strukcemi skutečných 
událostí let minulých 
nebo součástí fiktivního
děje, s unikátními záběry 
archivu Jarka Nohavici 
a ostatních postav filmu.
Rok ďábla je příběhem 
člověka, který se postup-
ně vymanil z vlivu alkoholu, nahrávacích společností a mé-
dií, ale zoufale osaměl. Jak sám říká: „Být Nohavicou v roce 
2000, to je hodně o samotě.“

60. let Slováckého divadla - výstava a filmy

Malování  
na textil
Neděle 2.10. 14.30
Výtvarná technika pro každého. Malování na látku barvami 
na textil – zhotovení ubrousku.

Páni kluci
Neděle 2.10. 15.30 | Středa 5.10. 15.30
ČR 1975 / 86 min. / 16 Kč 26 Kč 
Režie: VĚRA PLÍVOVÁ-ŠIMKOVÁ / Hrají: Josef Somr, Petr Nárožný, Václav 
Lohniský, Karel Augusta, Jiří Lábus, Lubomír Kostelka, Vít Olmer, Josef 
Laufer, Magdalena Reifová, Iva Janžurová, Zdena Hadrbolcová ad.
Tři nerozluční kamarádi – Tomáš, Jožka a tulák Hubert žijí 
v poklidném městečku Levín počátkem století. Tomáš žije 
u energické tety Apoleny a strýce Václava, kterým pořádně 
koření život. Jemu zase dělá naschvály bratranec Štěpán, 
žalobník a zlomyslný kluk. Po pozdním příchodu a násled-
ném trestu před celou třídou se Tomáš rozhodne získat 
odměnu pro nejlepšího žáka. Začne od spolužáků za růz-
né protislužby dostávat pochvalné lístečky, ale pořád jich 
má málo. Za pomoci Huberta vniknou s Jožkou do ředi-
telny, kde se zásobí lístečky. Na školní slavnosti ale kluci 
svým vítězstvím vzbudí poprask a jsou ředitelem a učitelem 
Lopatou a zamčeni v kabinetě, než se rozhodne, co s nimi 
bude dál. Hubert jim však pomůže ven a všichni se roz-
hodnou pro útěk na místní hrad Pokštejn. Cestou hodí své 
šaty do řeky, aby vzbudili zdání, že se utopili. Druhý den je 
v městečku poprask – utopili se tři kluci a navíc někdo vy-
loupil místní záložnu! Kluci na hradě najdou poklad – ale 
jak to, že jsou v něm současné peníze? Výborná adaptace 
na motivy knihy Marka Twaina.

Vyrábění  
ploškových loutek 
Neděle 9.10. 14.30
Výtvarná technika pro každého. Zhotovení loutky pomocí 
špejle, tvrdého papíru a lepidla

Malá čarodějnice
Neděle 9.10. 15:30, Středa 12.10. 15:30
Československo, Západní Německo 1983 / 93 min. / anim. / 16Kč 26Kč
Režie: ZDENĚK SMETANA / Mluví: Jiřina Bohdalová
Animovaná pohádka o dobrosrdečné čarodějnické učni-
ci, která se připravuje na složité zkoušky z čarodějnického 
umění podle stejnojmenné dětské knížky Otfrieda Preussle-
ra. Vysoké úrovni tvorby Zdeňka Smetany se nevymyká ani 
jeho celovečerní kreslený snímek Malá čarodějnice. Při 
jeho realizaci stál tento zkušený výtvarník, režisér a animá-
tor před nelehkým úkolem: snímek, vznikající ve spoluprá-
ci se západoněmeckým partnerem, byl totiž zároveň určen 
pro seriálové vysílání v televizi i pro distribuční síť. Řada 
přímo i nepřímo navazujících epizod je spojena jednotícím 
motivem: rozpustilá holka s dobrým srdcem, a její tátovský 
starý havran prožijí řadu dobrodružství, které je nakonec 
dovedou ke kýženému cíli. Na XXIV. festivalu filmů pro děti
v Gottwaldově 1984 získal snímek Malá čarodějnice Cenu 
Jiřího Trnky, udělovanou Čs.filmem.

ARTkino

Jak už jsme mohli být 
svědky ve filmu Mňága
- Happy End, Petr Zelen-
ka je excelentní mysti-
fikátor. Snímkem Rok
ďábla tímto jen potvrdil 
svou pověst a předešlý 

„mystifikačně-hudební“
film ještě o něco překo-
nal. Z hlavních protago-
nistů musím vyzvednout 
hlavně Františka Černé-
ho, který opravdu pře-
kvapil. Ale samozřejmě 
i ostatní (včetně Jaze 
Colemana) jsou napros-
to jedineční a nepopsa-
telní - to se musí zkrát-
ka a jednoduše vidět a 
strávit. Radyo – www.csfd.cz

Garderobiér
Čtvrtek 6.10. 16:00
The Dresser
Velká Británie 1983 / 118 min. 
/ titulky / na průkazy zdarma
Režie: PETER YATES / Scénář: 
Ronald Harwood / Hrají: Albert 
Finney, Tom Courtenay, Ed-
ward Fox, Zena Walker, Eileen 
Atkins, Michael Gough, Ca-
thryn Harrison, Betty Marsden, 
Sheila Reid ad.
Působivá adaptace hry 
Ronalda Harwooda, za-
sazená do tísnivé atmo-
sféry Londýna bombar-
dovaného během „Bles-
kové války“. V kočovné 
herecké shakespearov-
ské společnosti je zžen-
štilý Norman garderobi-
érem a osobním sluhou 
Sira, tyranského ředitele 
a zároveň stárnoucí he-
recké legendy (předob-
razem mu byla skutečná 
hvězda předválečných 
scén - Sir Donald Wol-
fit). S oddaností a jistým masochismem snáší Mistrovy ústr-
ky a nálady. Jednoho dne se však Sir následkem nervového 
vypětí a válečných útrap zhroutí a Norman stojí před úko-
lem téměř nadlidským: udržet umírajícího herce na nohách, 
aby mohl sehrát svou poslední velkou roli - krále Leara. Pa-
tos představení přerušovaného nálety a výpadky proudu 
kontrastuje se zákulisním soupeřením herců o malé role. 
Learova postava lající větru a bouři symbolizuje zoufalství, 
současně s tím však i odhodlání vzdorovat osudu. Film jistě 
zaujme ojedinělými hereckými výkony Toma Courtenaye a 
Alberta Finneyho. Ocenění:  Zlatý Glóbus pro Toma Courtenaye za he-
recký výkon (1983), MFF v Západním Berlíně - Stříbrný medvěd za nejlepší 
mužský herecký výkon pro A. Finneyho.

Zlatý fond

Přelet  
nad kukaččím 
hnízdem
Čtvrtek 13.10. 16:00
One Flew Over the Cuckoo‘s Nest
USA 1975 / 134 min. / titulky / DVD projekce / na průkazky zdarma
Režie: MILOŠ FORMAN / Scénář: Lawrence Hauben, Bo Goldman - román 
K.Kesey / Hrají:  Jack Nicholson, Louise Fletcherová, William Redfield,
Will Sampson, Brad Dourif, Sydney Lasick, Christopher Llloyd, Danny 
DeVito ad.

Silný, neuvěřitelně působivý film... Příjemný odpočinek ve stát-
ním psychiatrickém ústavu je určitě lepší než rok v „lapáku“. Ran-
dall P. McMurphy (Jack Nicholson) je vnitřně svobodný tresta-
nec, před jehož břitkým jazykem si nemůže být nikdo jistý. Roz-
hodne se předstírat duševní chorobu a tak se dostane, jak sám 
říká, „mezi debily.“ Jeho nakažlivý smysl pro chaos se okamžitě 
dostane do střetu s otupující rutinou léčebny. Jeho protivníkem 
je uhlazená sestra Ratchedová (Louise Fletcherová), která se za-
řadila mezi nejbezcitnější a nejodpornější zlosyny v historii filmu.
V sázce je osud každého pacienta na oddělení... Randall brzy 
však začíná zjišťovat, že se nejedná o hotel, ale o léčebný ústav, 
který má daná přesná pravidla. Nad jejich přísným dodržováním 
bdí právě vrchní sestra Ratchedová. Ona a Randall spolu začínají 
vést malou válku o to, kdo oddělení ovládne. Počáteční obdiv a 

respekt ostatních pacientů se postupně začíná rozplývat, protože 
sestra Ratchedová má hodně přesvědčivé metody a Randall si 
brzy uvědomí, že na rozdíl od vězení může zůstat v ústavu navždy. 
Je třeba začít hrát novou hru...  Film získal 6 Oscarů.

Knížka Kena Keseyho je bombastická. A For-
manovi se ji podařilo převést do filmu dokona-
le. Bombastické herecké výkony všech, kteří 
se ve filmu objevili. Jack Nicholson je brilatní
a hlavně z něj jde strach i když si dělá tu nej-
ostřejší srandu. Louise Fletecherová v roli 
sestry Ratchedové je neméně dokonalá a za 
svůj profesionálně - lékařský výraz ve tváři si 
zaslouží Oscara stejně jako Jack. Tenhle film
nesmí chybět na předních příčkách seznamů 
o nejlepší filmová díla, protože by to byl hod-
ně těžký zločin.
Marigold – www.csfd.cz

Druhá polovina 
října 2005

Filmové premiéry 
17.–18. 10.     
Star Wars: Epizoda III
Star Wars: Epizoda III  / USA 2005, režie: G. LUCAS  

19.–23. 10.     
Můj auťák Brouk 
Herbie: Fully Loaded /USA 2005, režie: A. ROBINSON  

20.–23. 10.     
Román pro ženy  
ČR 2005, režie: FILIP RENČ 

Zlatý fond
Čt. 20.10. 16.00    
Noc na Zemi  
Fr., Něm., Jap., GB, USA 1991, režie: JIM JARMUSCH 

Čt. 27. 10. 16.00    
Ať žije republika 
ČR 1965, režie: KAREL KACHYŇA  

ARTkino
Út. 18. 10. 20.00    
Tajuplný vlak  
USA 1989, režie: JIM JARMUSCH 

St. 19. 10. 20.00    
Na dotek  
USA 2004, režie: MIKE NICHOLS 

Út. 25. 10. 20.00   
Příběhy obyčejného  
šílenství
ČR, SR, SRN 2004, režie: PETR ZELENKA  

St. 26. 10. 20.00    
Nechoď klepat na dveře
Německo, Francie 2005, režie: WIM WENDERS 

Bijásek
Ne. 23. | St 26. 10. 15.30 
Úžasňákovi
USA 2004, režie: BRAD BRID 

Bijásek – divadlo
Ne. 30. 10. 15.30 
Sněhurka a Prpaslíci 
Divadlo Jo – Jednoty Orla z Ostrožské Nové Vsi

Koncert
Čt 27.10. 20:30  
Deep Decline – The Cure 
& Depeche Mode & U2 
tribute + DJ Jerry Zak RADIO 1

Kreslení  
voskovými pastely
Neděle 16.10. 14:30
Výtvarná technika pro každého. Kreslení voskovými pastely 
na přírodní papír motivy pohádky Čert a Káča.

Čert a Káča 
Neděle 16.10. 15:30, Středa 19.10. 15:30
ČR 1955 - 1980 / 65 min. / 16Kč 26Kč
Režie: VÁCLAV BEDŘICH, Z.MILLER, J.VÁŇA, MILOŠ MACOUREK 
Pásmo animovaných pohádek: Čert a Káča - Kreslená po-
hádka o rázné venkovské dívce, která se omylem dostala 
do pekla. Úsměvnou polohu klasického kresleného filmu
dotvrzují i výtvarné návrhy Josefa Lady. Cvrček a slepice 

- Cvrčka i s jeho housličkami omylem sezobne slepice a 
musí přijít pan doktor, aby mu pomohl na svobodu. Super 
myš - Sen malé myšky o tom, jak vyzraje pomocí dokonalé 
techniky nad kocourem hlídajícím spíž. Piráti - VII.díl se-
riálu „Mach a Šebestová“. Tentokrát se oba hrdinové 
pomocí kouzelného sluchátka přenesou z hodiny dějepisu 
na pirátskou loď.

Výstava

Do 
naha 
Úterý 11.10 20:00
The Full Monty 
Velká Británie 1997 / 91 min. 
/ DVD projekce / přístupný / 
zdarma na průkazku (prémie 
ARTkina)
Režie: PETER CATTANEO / Hra-
jí: Robert Carlyle, Mark Addy, 
William Snape, Steve Huison, 
Tom Wilkinson, Paul Barber, 
Hugo Speer, Lesley Sharp ad.
Hořká komedie Do 
naha!, odehrávající se 
v severoanglickém prů-
myslovém městě Shef-
fieldu, pojednává o tak
neveselých věcech, jako 
jsou nezaměstnanost či 
ohrožení tradiční muž-
ské role. Šest mužů, ve-
dených navenek suve-
rénním Gazem a potý-
kajících se s finančními,
rodinnými a psychickými 
problémy, se pokusí zís-
kat peníze. Zorganizuje 
pánskou striptýzovou 
šou, jejíž atrakcí jsou oni 
sami. Obnažit se na ve-
řejnosti a zároveň si při-
tom zachovat důstojnost 
ovšem není pro nikoho z 
nich vůbec jednoduché. 
Režisér Peter Cattaneo 
pracuje ve svém debutu 
s výraznými typy, jež jsou 
vedle svého vzhledu vět-
šinou charakterizovány i dramatickými vnitřními rozpory. Pří-
běh je vyprávěn s jiskřivým, suchým, místy černým humo-
rem a také s lehkou dávkou sentimentu. Navíc vyrůstá na 
pozadí přesvědčeně ztvárněné sociální reality: problémy 
hrdinů nejsou v první řadě existenční, nýbrž spíše existenci-
ální. V toporném striptýzovém tanci jde více než o odhalová-
ní jejich těla o odhalování jejich nitra. Nahota, kolem níž se 
celý děj zdánlivě točí, tak zcela ztrácí svůj erotický náboj...

Kočka na rozpálené 
plechové střeše 
Středa 12.10. 20:00 (*)
Cat on a Hot Tin Roof
USA 1958 / 104 min. / přístup-
ný / DVD projekce / titulky / 
50Kč 60Kč
Režie: RICHARD BROOKS / 
Scénář: Tennessee Williams 
/ Hrají: Elizabeth Taylor, Paul 
Newman, Burl Ives, Jack 
Carson, Judith Andersonová, 
Madeleine Sherwoodová, Larry 
Gates, Vaughn Taylor ad. 
Brick a Meggie mají v 
manželství vážné potí-
že. Mladá a přitažlivá 
Maggie Pollittová žije tři 
roky v nešťastném man-
želství s bývalým fotbalis-
tou Brickem, jenž se utá-
pí v alkoholu. Žena touží 
mít s milovaným mužem 
dítě; marně se však sna-
ží získat pro to zdeptané-
ho Bricka. Zatímco Brick 
se utápí sám v sobě. Ma-
ggie hledá z této situa-
ce východisko. V domě 
Brickových rodičů (kde 
se odehrává celý děj) 
uplatní Maggie všechny 
své schopnosti, aby do-
sáhla cíle. Dojde přitom 
k velkému vyjasňování 
rodinných vztahů zejména mezi Brickem (který si jen těžce 
přiznává, že pravým důvodem jeho problémů je sebevražda 
někdejšího intimního přítele) a jeho otcem, umírajícím na 
rakovinu. Důležitými aktéry dramatu jižanské rodiny, v níž 
jde také o budoucí kontrolu nad dědictvím otcem vybudo-
vaných bavlníkových plantáží, jsou ještě Brickův starší bra-
tr Gooper s chamtivou manželkou Mae a matka obou bra-
trů. Strhující výkony Paula Newmana, Elizabeth Taylorové 
a Burla Ivese udělaly z této adaptace příběhu Tennessee 
Williamse jeden z nejúspěšnějších filmů v historii Hollywo-
odu. Psychologické drama režiséra Richarda Brookse Koč-
ka na rozpálené plechové střeše je adaptací stejnojmen-
né, dnes již klasické divadelní hry Tennesseeho Williamse, 
oceněné v roce 1955 Pulitzerovou cenou. Snímek vznikl 
pouhé tři roky po uvedení předlohy a ve své době patřil 
mezi divácky nejúspěšnější filmy. Vzhledem k cenzuře, pa-
nující v Hollywoodu padesátých let, byly ve scénáři odstra-
něny vulgární výrazy a zejména narážky na homosexualitu, 
jež je ovšem důležitou součástí nejen tohoto Williamsova 
dramatu. I navzdory tak zásadnímu handicapu se Richar-
du Brooksovi podařilo přetlumočit předlohu v obrovské šíři 
psychologických nuancí, především s pomocí špičkového 
hereckého obsazení. Tvůrce zároveň ctí divadelní charakter 
předlohy: snímá dění ponejvíce statickou kamerou (ovšem 
v pečlivě aranžovaných víceplánových záběrech), emotivně 
vypjaté momenty ponechává ve velkých celcích, postavy 
charakterizuje již „na dálku“ obsazením typově výrazných 
představitelů. 
CENY (neúplné): Oscary (nominace): nejlepší film, nejlepší režie (R. Bro-
oks), nejlepší herec (P. Newman), nejlepší herečka (E. Taylorová), nejlepší 
scénář-adaptace (R. Brooks, J. Poe), nejlepší barevná kamera (W. H. Da-
niels). Ceny BAFTA (nominace): nejlepší film, nejlepší zahraniční herec (P.
Newman), nejlepší zahraniční herečka (E. Taylorová).

Foyer kina Hvězda –  
výstava fotografií (5.–30. 10.)

Divadlo na plátně
Výstava dokumentů a fotografií z historie Slováckého
divadla, které se váží k filmu (adaptace filmové před-
lohy, filmový režisér, muzikál atd.).

V následujícím desetiletí můžeme označit Laurence Oli-
viera – s jeho dvěma zpracováními Hamleta (1948) a Ri-
charda III. (1955) – za dominantní postavu britského filmu
ve vztahu k shakespearovským adaptacím. 
Od 60. let se pokoušeli filmovat Shakespeara i další vý-
znační režiséři. Ovšem s rozdílnými výsledky: Tony Ri-
chardson ve svém Hamletovi (1969) v podstatě pouze za-
znamenal představení divadla Roundhouse, Peter Bro-
ok zase svého Krále Leara (1971) přesadil do mrazivého 
Dánska a Polanského násilím překypující krví poskvrně-
ný Macbeth (1971) se svérázně vyrovnává s pesimismem 
své doby. V protikladu k těmto titulům tvořil Zeffirelliho
film Romeo a Julie (1968) okázalé a opulentní kostýmní 
drama, dosahující perfektní rovnováhy mezi věrností pů-
vodní hře a přitažlivostí pro mladé diváky.
Od 70. let se začaly v souvislosti se shakespearovskými 
filmy prosazovat výrazně experimentální tendence. Ob-
jevil se např. avantgardní Hamlet (1976) Celestina Coro-
nada a zásadní přepracování Bouře (1979) v režii Dereka 
Jarmana, které připravilo půdu pro Greenawayovy Prospe-
rovy knihy (1991) a Stoppardovu variaci na Hamletovské 
téma Rosencrantz a Guildernstern jsou mrtvi (1990).
V posledních letech se začal důrazněji Shakespearem 
zabývat Kenneth Branagh, který navázal na Olivierovo 
postavení, a objevil se jak za kamerou coby režisér, tak 
i před ní jako představitel hlavních rolí svých uctivých 
adaptací Shakespeara. V roce 1989 zahájil svou shake-
spearovskou pouť temnou a nepříliš optimistickou vizí 
Jindřich V., Hamleta (1996) nechal šílet v době nástupu par-
ních lokomotiv a Mnoho povyku pro nic (1999) zase pojal ve 
stylu muzikálů 30. let 20. století.
V historii britského filmu také nalezneme celou řadu
moderních aktualizací nebo současných příběhů, jedno-
duše inspirovaných tématy Shakespearových her. Dra-
ma Othello jen částečně úspěšně inspirovalo snímek 
z prostředí Benátek Karneval (1921, 1931) nebo kome-
dii Po celou noc (All Night Long, 1961 – režie Basil De-
arden), odehrávající se v prostředí jazzových hudebníků. 
Ze Zkrocení zlé ženy se zase staly muzikály You Made Me 
Love You (režie Monty Banks, 1933) nebo snímek Second 
Best Bed (Tom Walls, 1938). Gangsterské drama Joe Mac-
beth (1955, Ken Hughes) velmi volně zpracovává příběh 
Macbetha a Mé království (My Kingdom, Don Boyd, 2002) 
zase vychází z Krále Leara, oba filmy však jako dějiště
svých volných přepisů volí gangsterská prostředí (Mac-
beth se potácí New Yorkem a král Lear zase Liverpoo-
lem). Jiným příkladem adaptace jsou tituly Jak se vám libí 
(režie Christine Edzard, 1992) nebo Macbeth on the Estate 
(1997), které se doslovně drží Shakespearova textu, nic-
méně celý děj zasazují do netradičního současného pro-
středí londýnských sídlišť. Zajímavou aktualizaci proved-
li Richard Loncraine a Ian McKellen v případě společné-
ho projektu Richard III. (1995), kdy celý příběh zasadili do 
prostředí fašismem ovládané Británie.

Shakespearovo dílo je encyklopedií věčně palčivých problémů spjatých 
s tím, co dělá člověka člověkem a lidi společností: láska a nenávist, 
statečnost a zbabělost, intelekt a tupost, obratnosti a lenivá nemotor-
nost. Proto je zkrátka Shakespeare jedním z nejfilmovějších autorů! A
také nejfilmovanějším!

filmová přehlídka slavných divadelních adaptací

Rok ďábla
Středa 5.10. 20:00
ČR 2002 / 88 min. / přístupný / přístupný / 50Kč 60Kč 
Režie: PETR ZELENKA / Hrají: Jaromír Nohavica, František 
Černý, Václav Glazar, jan Hřebejk, Saša Gedeon, Karel Plíhal, Jan 
P.Muchow ad.
Rok ďábla je film o písních v lidech a o tom, že jsou
magické… Když vydržíte mlčet, uslyšíte melodie lidí 
kolem sebe. Jarek Nohavica, Karel Plíhal a skupina 
Čechomor v novém filmu režiséra Petra Zelenky a
jeho přátel... 

Garderobiér
Čtvrtek 6.10. 16:00he Dresser
Velká Británie 1983 / 118 min. / titulky / na průkazy zdarma
Režie: PETER YATES / Scénář: Ronald Harwood / Hrají: Albert 
Finney, Tom Courtenay, Edward Fox, Zena Walker, Eileen Atkins, 
Michael Gough, Cathryn Harrison, Betty Marsden, Sheila Reid ad.
Působivá adaptace hry Ronalda Harwooda, zasaze-
ná do tísnivé atmosféry Londýna bombardovaného 
během „Bleskové války“. Film jistě zaujme ojedině-
lými hereckými výkony Toma Courtenaye a Alberta 
Finneyho. 

Do naha 
Úterý 11.10 20:00The Full Monty 
Velká Británie 1997 / 91 min. / DVD projekce / přístupný / zdar-
ma na průkazku (prémie ARTkina)
Režie: PETER CATTANEO / Hrají: Robert Carlyle, Mark Addy, Willi-
am Snape, Steve Huison, Tom Wilkinson, Paul Barber, Hugo Speer, 
Lesley Sharp ad.
Hořká komedie Do naha!, odehrávající se v severoan-
glickém průmyslovém městě Sheffieldu, pojednává o
tak neveselých věcech, jako jsou nezaměstnanost či 
ohrožení tradiční mužské role. Příběh je vyprávěn s 
jiskřivým, suchým, místy černým humorem a také s 
lehkou dávkou sentimentu. 

Kočka na  
rozpálené ple-
chové střeše 
Středa 12.10. 20:00 (*)Cat on a Hot Tin Roof
USA 1958 / 104 min. / DVD projekce / titulky / 50Kč 60Kč
Režie: RICHARD BROOKS / Scénář: Tennessee Williams / Hrají: Eli-
zabeth Taylor, Paul Newman, Burl Ives, Jack Carson, Judith Ander-
sonová, Madeleine Sherwoodová, Larry Gates, Vaughn Taylor ad. 
Strhující výkony Paula Newmana, Elizabeth Tayloro-
vé a Burla Ivese. Psychologické drama režiséra Ri-
charda Brookse je adaptací stejnojmenné, dnes již 
klasické divadelní hry, oceněné v roce 1955 Pulit-
zerovou cenou. 

Přelet  
nad kukaččím 
hnízdem
Čtvrtek 13.10. 16:00
USA 1975 / 134 min. /  DVD projekce / na průkazky zdarma
Režie: MILOŠ FORMAN / Scénář: Lawrence Hauben, Bo Goldman 

- román K.Kesey / Hrají:  Jack Nicholson, Louise Fletcherová, Willi-
am Redfield, Will Sampson, Brad Dourif, Sydney Lasick,  ad.
Silný, neuvěřitelně působivý film... Randall P. McMurphy
(Jack Nicholson) se rozhodne předstírat duševní chorobu 
a tak se dostane, jak sám říká, „mezi debily.“ Film oce-
něný 5 Oscary včetně Oscara za nejlepší film.

Na dotek
Středa 19.10. 20:00
USA 2004 / 104 min. / titulky / od 15 let / 50Kč 60Kč
Režie: MIKE NICHOLS / Scénář: Patrick Marber / Hrají: Julia Ro-
berts, Natalie Portman, Jude Law, Clive Owen, Nick Hobbs, Colin 
Stinton,  Steve Benham, Jaclynn Tiffany Brownová ad.
Snímek Na dotek vznikl podle úspěšné divadelní hry 
anglického dramatika Patricka Marbera (nar. 1964), 
jež po uvedení v Londýně v roce 1997 získala řadu 
ocenění, byla přeložena do třiceti jazyků a uvedena 
na více než stovce scén. CENY: Zlatý glóbus: nej-
lepší film/drama, nejlepší režie (M. Nichols).

Příběhy       
obyčejného   
šílenství
Úterý 25.10. 20:00
ČR, SR, SRN 2004 / 100 min. / přístupný / 50Kč 60Kč
Režie a scénář: PETR ZELENKA / Hrají: Ivan Trojan, Zuzana Šu-
lajová, Nina Divíšková, Miroslav Krobot, Zuzana Bydžovská, Jiří 
Bartoška, Karel Heřmánek, Petra Lustigová ad.
Trojnásobný držitel Českého lva Ivan Trojan v kome-
dii kultovního scenáristy a režiséra Petra Zelenky (Sa-
motáři, Knoflíkáři, Rok ďábla). První a velmi úspěš-
ná divadelní hra scenáristy a režiséra měla na scéně 
Dejvického divadla premiéru před více než třemi lety. 

Shakespeare 
v britském filmu
Není vůbec překvapením, že William Shakespeare – ať 
již přímo, nebo nepřímo – inspiroval svou tvorbou znač-
né množství britských filmů – a také celou širokou škálu
možných interpretací. Vůbec první “adaptace” Shake-
speara v dějinách filmu se objevila už v roce 1899 a
jednalo se o jednoduchý filmový záznam malé části dra-
matu Král Jan z divadelní produkce uznávané společnosti 
Sira Herberta Beerbohma Tree.  Snímeček ve své době 
vyplnil pomyslnou mezeru mezi hraným filmem a doku-
mentem. Tree později sám režíroval a hrál v hlavních ro-
lích několika dalších shakespearovských výjevů, které 
nedávno vyšly v USA souborně pod názvem Silent Shake-
speare (2000) na DVD.
V následujících třech desetiletích – tedy v období do 
nástupu zvuku – Shakespeare jako nejvýznamnější do-
mácí autor znamenal pro režiséry největší výzvu. Vznikly 
desítky rozmanitých filmových adaptací, ve kterých mů-
žeme sledovat rozdílné přístupy k adaptování Shake-
speara. Nicméně vždy do popředí musí vystoupit zásad-
ní otázky: Proč byl v tomto období vlastně takový zájem o 
Shakespeara? Jsou Shakespearovy texty jako předloha 
vůbec vhodné pro éru němého filmu, jsou v rámci jeho
možných poetik vůbec převeditelné do filmové podoby?
Můžeme najít hned několik odpovědí. Němé shakespea-
rovské filmy byly natáčeny z vnitřní potřeby tehdejších 
filmových tvůrců. Ve svých počátcích film usiloval o ob-
libu mezi nižšími společenskými vrstvami, producenti a 
majitelé kin intenzivně propagovali své zboží a jeho ko-
merční úspěch a doufali, že přitáhnou i majetnější publi-
kum. V rámci své strategie se tedy toužili přiblížit divadlu, 
které bylo ve své době velmi oblíbené a výnosné! Čas-
to tak vznikaly svérázné adaptace (vlastně jen záznamy 
divadelních představeních), ve kterých vystupovaly  vý-
znamné herecké hvězdy a jejichž přítomnost na plátně 
vždy zaujala pozornost publika. Vše sloužilo jako velmi 
dobrý obchodní artikl. Na druhé straně vznikala také díla, 
ve kterých se tvůrci snažili o nové neotřelé pojetí, třebas 
jen matně vycházející ze samotné Shakespearovy před-
lohy. Mezi taková díla patřilo jistě svérázné zpracování 
Bouře (The Tampest, 1908) v režii Percy Snowa. Tomu se 
v produkci malé britské filmové společnosti Clarendon,
bez obsazení slavných hereckých jmen, podařilo Shake-
speara uvést na svou dobu s neuvěřitelnou věrností. 
Především vynikajícím způsobem vykreslil duch celé hry. 
Po vzoru Meliese se snažil využít různé filmové triky (je-
jichž kvalita se i po letech vyrovná dnešním složitým po-
čítačovým efektům), a pomocí imaginativních výjevů se 
mu tak podařilo zdůraznit hlavně pohádkovost a tajem-
nost Shakespearovy předlohy. Nadále vznikaly zkrácené 
verze divadelních produkcí, jako např. Richard III. v režii 
F. R. Bensona v provedení jeho proslulé Shakespearov-
ské společnosti (1858-1939), která byla předchůdcem 
the Royal Shakespeare Company. 
S nástupem zvuku v 30. letech se britský film kupodivu
jen pomalu oťukával se Shakespearem. První celovečer-
ní adaptací byla hra Jak se vám líbí (1936) v režii Paula 
Czinnera, ve které se ve své první roli objevil Laurence 
Olivier. Další se objevila až v roce 1944. Jednalo se o 
první Olivierův režijní debut, svým způsobem nepřeko-
naný film Jinřich V. Olivier natočil podívanou bohatou na 
živé líčení heroických událostí, dbá také na konvence 
alžbětinského divadla. Shakespearův text značně zredu-
koval, vyškrtal celé pasáže, vyhnul se přemíře slova a 
věnoval se tak akčnosti děje, zároveň se mu podařilo 
nenarušit věrnost originálu. Snímek začíná jako rekon-
strukce představení v divadle The Globe příchodem alž-
bětinského obecenstva a přípravami v zákulisí. Postup-
ně se mění v realitu, opouští stylizaci divadla na divadle 
a – i když zachovává malované kulisy inspirováné středo-
věkými malbami – rozehraje velký příběh Jindřich V. Film 
vznikal za války a je prodchnut patriotistickými náladami, 
přímo pojednává o triumfu Anglie nad nepřátelskou vel-
mocí, což mělo ve své době značný propagandistický 
charakter.

Pátek 7.10. 20.30 / koncert

SPS + support 
Pražská skupina S.P.S. (neboli Snížená pracovní schop-
nost) představuje úspěšnou generaci českého punku kon-
ce osmdesátých let. Promo tour k novému albu Před po-
pravčí četou.  www.sps.zde.cz 

Pátek 14.10. 20.30 / 80Kč 100  Kč – koncert

SLOBODNÁ 

EURÓPA + R.A.F.
1989 – 2005 TOUR Poslední rozlučkové turné po SK/CZ 
před vyhlášenou pauzou na neurčité období! Člověk míní, 
život mění... Punk ´n´ rollová legenda SLOBODNÁ EU-
RÓPA se po skoro třech aktivních letech od svého znovu-

vzkříšení v roce 2002 
po téměř sedmileté pau-
ze vydává na svoje zatím 
poslední turné po „Čes-
koslovensku“ ve dnech 
29.09. – 29.10. 2005, 
které zahrnuje 14 kon-
certů (8 v Čechách a 6 
na Slovensku). Všechni 
však věříme, že nastáva-
jící pauza bude o mnoho 
kratší jako ta předcháze-
jící a že v pravý čas se s 

novou energií, tvorbou a chutí znovu vrátí na výsluní rockové 
scény... Na koncertech se uskuteční prodej merchandisin-
gu kapely.  http://www.eset.sk 

klub Mír

Říjen bude pro Slovácké divadlo měsícem bouřli-
vých oslav! Uherskohradišťská profesionální divadel-
ní scéna se ohlédne za šedesáti uplynulými sezóna-
mi. Počínaje 30. zářím a konče 5. říjnem 2005 se 
proto bude konat FESTIVAL k 60. výročí SD, jehož 
náplní se stane nejen průřez současnou produkcí 
SD, ale také představení hostujících souborů v ro-
lích gratulantů SD. 1.10. Slovinské divadlo Celje 
/ Let nad kukavičjim gnezdom, 2.10. Těšínské 
divadlo / Těšínské niebo – Cieszyńskie nebe, 
3.10. Činoherní klub Praha / Impresário ze 
Smyrny, 4.10. Divadlo Bolka Polívky Brno / 
Garderobiér, 5.10. Městské divadlo Zlín / Ješ-
tě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou. Festival 
k 60. výročí SD zahájíme domácí inscenací Maryša. 
V jeho průběhu však odehrajeme na obou scénách 
SD také inscenace Zase jsem se umýval zby-
tečně, Pohádka do dlaně, Autobus na lince 21, 
Maškaráda (verze Arbenin), Svačinka generálů 
a Rychlé šípy. Více na www.sd.uh.cz

Festival k 60. výročí zahájí Slovácké divadlo vlastní 
inscenací Maryša. V jeho průběhu však odehrajeme 
na obou scénách SD také inscenace Zase jsem se 
umýval zbytečně, Pohádka do dlaně, Autobus na lin-
ce 21, Maškaráda (verze Arbenin), Svačinka generá-
lů a Rychlé šípy. Součástí bohatého programu bude 
také slavnostní odhalení busty zakladatele SD – Doc. 
MUDr. Miloslava Lázničky, výstava ve foyer Slovácké-
ho divadla a vernisáž obrazů Josefa Velčovského.

Sin City je první věr-
nou konverzí komiksu 
jakožto popartového 
žánru na stříbrné plátno. 
Narozdíl od drtivé věšti-
ny zepizovaných filmo-
vých narativů, které si 
půjčily příběh a určité 
typické znaky komik-
su, podřizuje Rodriguez 

„jazyk“ (stylizaci nara-
ce) původní platformě, 
pro kterou byly příbě-
hy vytvářeny. K tomu si 
přičtěme nezvyklý podíl 
popisných monologů a 
skutečně labužnickou 
práci s barvou a máme 
na pitevním stole for-
málně nejdokonalejší 
remake, jaký jsme kdy 
mohli vidět. 
Marigold – www.csfd.cz

Britský humor má svoje 
kouzlo, byť možná není 
tak vděčný a podbízi-
vý. Některé scény jsou 
jednoduše neodolatel-
né, Cattaneo pojal tu 
tragikomickou snahu 
stárnoucích postaviček 
přijít si na své a pře-
moci stud neobyčejně 
laskavě a decentně. Do 
filmu hladce zapadá i
sociálně kritický pod-
text (ne nepodobný 
tomu z Billyho Eliot-
ta) a vlastně všechna 
vážnější témata v něm 
nabídnutá. Třešničkou 
na dortu jsou precizní 
výkony všech zaintere-
sovaných. Neobyčejně 
příjemný film!
Marigold – www.csfd.cz

Zajímavá kreace, občas 
možná až trochu moc 
divadelní, ale ne přes 
míru... Filmu dominují 
oba herci - jak Courtnay, 
který hraje zženštilého, 
ale věrného garderobi-
éra, tak Finney, který v 

„pouhých“ sedmačtyři-
ceti bravurně zvládnul 
postavu starého, vrás-
čitého, zatrpklého, ego-
istického, zlomeného, 
vyčerpaného a umírají-
cího Pana herce. 
ReoSTAT – www.csfd.cz

Hry Tennesseeaho Wil-
liamse jsou vždy zejmé-
na o pokrytectví a roz-
vratu tradičního modelu 
rodiny, nejinak je pak 
tomu u tohoto kusu. O 
všech zúčasněných se 
dá bez nadsázky říci, že 
podávají životní výkony 
- režisér Richard Brooks 
již nic lepšího (a slavněj-
šího) nenatočil a herci 
jsou zde rovněž na vr-
cholu umělecké i profe-
sionální kariéry.
Exkvizitor – www.csfd.cz
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