na evropském kontinentu

říjen 2

16.–31. října 2005
Kancelář

kino Hvězda
Náměstí Míru 951
686 01 Uherské Hradiště
telefon: +420 572 553 617
fax: +420 572 553 790
e-mail: kino@mkuh.cz

Pokladna

Otevřena denně 30 minut
před začátkem
prvního představení.
Informace
a rezervace vstupenek:
tel. i fax: +420 572 553 765
e-mail: pokladna@mkuh.cz

Ať žije
republika
Po regionálních oslavách Slováckého divadla ze začátku měsíce se
naopak na konci října přihlásíme i
my v kině k oslavám naší země v
předvečer jejího svátku. Ve čtvrtek
27.10. promítneme možná poměrně
utajený snímek autorské dvojice Jan
Procházka a Karel Kachyňa Ať žije
republika.
Film z poloviny
šedesátých let se ve své době velmi
otevřeně a odvážně vyrovnával s českou (a moravskou) národní povahou
a s událostmi na konci světové války,
a to až do takové míry, že skončil v
trezoru. Příběh dospívání malého kluka
z moravského venkova v době překotných událostí prvních květnových dnů
roku 1945 tak odhaluje i ty méně na
světlo vytahované skutečnosti našich
moderních dějin. Nicméně také ty k
naší národní identitě a svědomí patří a
i na pozadí někdy podivných a potlačovaných informací (například poválečné
dekrety prezidenta či spory o občanství
a následné zestátňování) jsou nutné k
tomu, aby náš obraz o nás byl celistvý.
Takže v době možná nových překotných
událostí (nejen) na evropském kontinentu popřejme také ﬁlmově republice
především hodně odvahy a upřímnosti.
Josef Korvas

každý den
od 17.30 a 20.00

Projekce ﬁlmů

aktuální nabídka
ﬁlmových premiér
českých i zahraničních titulů
každou středu
a neděli od 15.30

Bijásek

rodinné ﬁlmy pro nejmenší.
české klasické pohádky,
divadelní představení...
každou neděli
od 14.30

Malovásek

aktivní odpoledne
pro nejmenší
s výukou různých
výtvarných metod

každé úterý
a středu od 20.00

ARTkino

pravidelná nabídka
nejlepších ﬁlmů
z přehlídek, soutěží
a ﬁlmových festivalů
každý čtvrtek
od 16.00

Zlatý fond

vzdělávací projekce
nejvýznamnějších ﬁlmů
domácí a světové
kinematograﬁe
především pro studenty
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16. ne 14.30 Kreslení voskovými pastely – kreslení na přírodní papír motivy pohádky Čert a Káča
15.30 Čert a Káča – ČR 1955 - 1980 / 65 min. / 16Kč 26Kč
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
20.00 Star Wars: Epizoda III – USA 2005 / 140 min. / od 12 let / ŠÚ / titulky / 70Kč
18. út 17.30 Star Wars: Epizoda III – USA 2005 / 140 min. / od 12 let / ŠÚ / titulky / 70Kč
20.00 Tajuplný vlak – USA 1989 / 110 min. / titulky / od 15 let / 50Kč 60Kč
19. st 15.30 Čert a Káča – ČR 1955 - 1980 / 65 min. / animované pásmo / 16Kč 26Kč
17.30 Můj auťák Brouk – USA 2005 / 101 min. / dabing / přístupný / 70Kč
20.00 Na dotek – USA 2004 / 104 min. / titulky / od 15 let / 50Kč 60Kč
20. čt 15.30 Výstava prací žáků SOŠ a Gymnázia Staré Město
16.00 Noc na Zemi + úvod J.Černý – Fr., Něm., Jap., GB, USA 1991 / 129 min. / na průkazky zdarma, 45Kč
18.15 Můj auťák Brouk – USA 2005 / 101 min. / dabing / přístupný / 70Kč
20.00 Román pro ženy – ČR 2005 / 95 min. / od 15 let / 65Kč
21. pá 17.30 Můj auťák Brouk – USA 2005 / 101 min. / dabing / přístupný / 70Kč
20.00 Román pro ženy – ČR 2005 / 95 min. / od 15 let / 65Kč
22. so 17.30 Můj auťák Brouk – USA 2005 / 101 min. / dabing / přístupný / 70Kč
20.00 Román pro ženy – ČR 2005 / 95 min. / od 15 let / 65Kč
23. ne 14.30 Práce s vitrážovým papírem – zhotovení průsvitných obrázků za pomoci vitrážového papíru
15.30 Úžasňákovi – USA 2004 / 115 min. / dabing / 16Kč 26Kč
17.30 Můj auťák Brouk – USA 2005 / 101 min. / dabing / přístupný / 70Kč
20.00 Román pro ženy – ČR 2005 / 95 min. / od 15 let / 65Kč
24. po 17.30 Panenství na obtíž – Norsko, Švédsko 2004 / 83 min. / od 15 let / dabing / 75Kč
20.00 Nechoď klepat na dveře – Německo, Francie 2005 / 122 min. / přístupný / ŠÚ / titulky / 70Kč
25. út 17.30 Nechoď klepat na dveře – Německo, Francie 2005 / 122 min. / přístupný / ŠÚ / titulky / 70Kč
20.00 Příběhy obyčejného šílenství – ČR, SR, SRN 2004 /100 min. /příst. / 50Kč 60Kč / Hvězdička
20.00 Panenství na obtíž – Norsko, Švédsko 2004 / 83 min. / od 15 let / dabing / 75Kč
26. st 15.30 Úžasňákovi – USA 2004 / 115 min. / dabing / 16Kč 26Kč
17.30 Panenství na obtíž – Norsko, Švédsko 2004 / 83 min. / od 15 let / dabing / 75Kč
20.00 Nechoď klepat na dveře – Německo, Francie 2005 / 122 min. / přístupný / ŠÚ / titulky / 60Kč 70Kč
27. čt 16.00 Ať žije republika – ČR 1965 / 134 min. /na průkazky zdarma
17.30 Temné vody – USA 2005 / 105 min. / titulky / od 18 let / ŠÚ / 75Kč / Hvězdička
20.00 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště – ČR 2005 / 120 min. / od 15 let / 80Kč
20.30 Deep Decline – The Cure & Depeche Mode & U2 tribute + Jerry Zak RADIO 1 / 60Kč
28. pá 17.30 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště – ČR 2005 / 120 min. / od 15 let / 80Kč
20.00 Temné vody – USA 2005 / 105 min. / titulky / od 18 let / ŠÚ / 75Kč
29. so 17.30 Temné vody – USA 2005 / 105 min. / titulky / od 18 let / ŠÚ / 75Kč
20.00 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště – ČR 2005 / 120 min. / od 15 let / 80Kč
20.30 Signal Lost (Texas, USA), Mass genocide process, Zvoňte na poplach
30. ne 14.30 Malování barvama – Malování temperovými barvami pohádku Sněhurka a Prpaslíci
15.30 Sněhurka a prpaslíci –Jo divadlo Ostrožská Nová Ves / 40Kč 50Kč
17.30 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště – ČR 2005 / 120 min. / od 15 let / 80Kč
20.00 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště – ČR 2005 / 120 min. / od 15 let / 80Kč
20.00 Temné vody – USA 2005 / 105 min. / titulky / od 18 let / ŠÚ / 75Kč Hvězdička
31. po 17.30 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště – ČR 2005 / 120 min. / od 15 let / 80Kč
20.00 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště – ČR 2005 / 120 min. / od 15 let / 80Kč
1. út 17.30 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště – ČR 2005 / 120 min. / od 15 let / 80Kč
20.00 Nuda v Brně – ČR 2003 / 103 min. / přístupný / 50Kč 60Kč
2. st 15.30 Šroubkovo dobrodružství – ČR 1962 - 1978 / kreslený / 60 min. / 16Kč 26Kč

Malovásek
Bijásek

ART
Bijásek

ART
Výstava
Zlatý fond

ﬁlmové premiéry a novinky

Doporučujeme
Upozorňujeme na nejkvalitnější ﬁlmy aktuální programové nabídky druhé poloviny října.

Malovásek
Bijásek

Tajuplný vlak
Úterý 18.10.

Noc na Zemi

Čtvrtek 20.10.
První dva ﬁlmy přehlídky ﬁlmů Jima Jarmusche.

Nechoď klepat
na dveře

Pondělí 24.10. - Středa 26.10.
Současný Divoký západ klidným pohledem
Wima Wenderse.

ART

Bijásek

ART
Zlatý fond

Temné vody

Čtvrtek 27.10. - Neděle 30.10.
Americký duchařský příběh s asijskou předlohou sází především na dokonale zachycenou atmosféru bezútěšnosti a deprese.

Hrubeš a Mareš
jsou kamarádi
do deště

Čtvrtek 27.10. - Středa 2.11.
Film natočila stejná ﬁlmová parta jako předešlou úspěšnou Nudu v Brně.

Koncert

Koncert
Malovásek
Divadlo

ART
Bijásek

Můj auťák Brouk

Herbie: Fully Loaded
USA 2005 / 101 min. / dabing / přístupný / 70Kč
Režie: ANGELA ROBINSON / Hrají: Lindsay Lohan, Matt Dillon, Michael
Keaton, Justin Long, Breckin Meyer, Alanna Ubach, Jill Ritchie ad.
Úžasné malé autíčko s tělem brouka a srdcem šampióna.
Maggie
Peyton (Lindsay
Lohan), jejíž rodina se už po tři
generace věnuje
účasti v automobilových závodech Nascar, má závodění v krvi. Díky svému
otci Rayovi (Michael Keaton), který se ji snaží přehnaně
chránit před veškerým nebezpečím, jsou však všechny její
snahy o kariéru špičkové závodnice odsouzeny k nezdaru.
Ray jí nabídne jako odměnu za úspěšné dokončení univerzitního studia auto, ale místo do obchodu zamíří na vrakoviště. Maggie se zamlouvá starý Nissan, ale zdá se, že o její
pozornost usiluje také jistý zrezivělý Volkswagen Brouk, se
kterým - ke svému nemalému překvapení - nakonec skládku
opustí. Jak se brzy ukáže, starý Brouk jménem Herbie není
jen obyčejný kus rezavé karoserie s motorem, ale kouzelné
auto, které Maggie pomůže splnit její velké sny. Film v adekvátní míře kombinuje triky s hereckou akcí a ponechává
„oživlému“ autíčku dostatek prostoru. Milým překvapením je
kvalitní retro-rockový soundtrack
Pohádka o vzpurném, urážlivém (vůbec se mu
nedivím) a někdy i pěkně zákeřném autíčku
Volkswagen Brouk ročník 1963 (přestože má
už něco najeto, zřejmě je to sakra dobrý ročník). Auto Herbie má osobnost, své nálady a
stařecké neduhy. Přesto se, jako zamlada, dokáže zamilovat do New Beatle ...

Román pro ženy

ČR 2005 / 95 min. / od 15 let / 65Kč
Režie: FILIP RENČ / Námět: Michal Viewegh – stejnojmenný román
(2001) / Scénář: M. Viewegh. Spolupráce na scénáři: Alice Nellis / Hrají:
Zuzana Kanócz, Marek Vašut, Simona Stašová, Miroslav Donutil, Ladislava
Něrgešová, Stella Zázvorková, Jaromír Nosek, Klára Sedláčková, Jaromír
Dulava, Peter Smith ad.
Po ﬁlmech Báječná léta pod psa (1997) a Výchova dívek
v Čechách (1997) další adaptace bestselleru Michala
Viewegha. Jedná se o romantickou komedii, zahalenou do
typicky vieweghovské aury alibistické ironie. Příběh se na
základě milostných peripetií mladé redaktorky společenského časopisu Laury, její stárnoucí matky Jany a playboyského čtyřicátníka Olivera snaží humornou formou využít
znaků, charakterizujících současnou společnost.

Panenství
na obtíž

Bare Bea
Norsko, Švédsko 2004 / 83 min. / od 15 let / dabing / 75Kč
Režie: PETTER NAESS / Scénář: Johan Bogaeus / Hrají: Kaia Foss, Maria
Brinch, Kim S. Falck-Jorgensen, Kamilla Gronli Hartwig, Espen Klouman-Hoiner, Ida Thurman-Moe ad.
Šestnáctiletá Bea je poslední panna ve třídě. Jestli se nechce dál ztrapňovat, musí jí kamarádky pomoci najít vhodnou „oběť“, která by ji o panenství připravila… Bea chodí
do druhého ročníku střední školy, píše do školních novin a
je poslední panna ve třídě. Je zamilovaná do nejkrásnějšího, nejchytřejšího kluka na škole – do čtvrťáka Daniela. Pak
se stane zázrak. Bea se dozví, že sympatie jsou vzájemné.
Najednou je nový svět plný získávání sexuálních zkušeností
na dosah. Podle jejích kamarádek je tu však jeden malý
problém: když chce holka přijít o panenství, nemůže to udělat se svým klukem, aby se neztrapnila. Naštěstí najde její
kamarádka Mia řešení jménem Anders. Anders chce být
zahradníkem, je mu 19 let a je dokonale nezajímavý. Proto
je to ten pravý kandidát. Mia dohodne Bee a Ander-sovi
schůzku, ale zapomene se mu zmínit, že roli „postelového
kamaráda“ získal pouze z nutnosti a dočasně. Po těžkopádném začátku se úspěšně dají dohromady a Anders má důvod věřit, že se Bee upřímně líbí. Jenže ona chce být s Danielem. Nebo ne? Nebo chce něco úplně jiného? Panenství
na obtíž je svižná komedie plná peripetií, dívčích půvabů,
nadsázky a přiměřené erotiky.

Nechoď klepat
na dveře

Don‘t Come Knocking
Německo, Francie 2005 / 122 min. / přístupný / ŠÚ / titulky / 70Kč
Režie: WIM WENDERS / Scénář: Sam Shepard a Wim Wenders / Hrají:
Sam Shepard, Jessica Langeová, Tim Roth, Gabriel Mann, Sarah Polleyová,
Fairuza Balková, Eva Marie Saintová, James Gammon, George Kennedy,
James Roday, Carrie Mae Jonesová ad.
Současný Divoký západ klidným pohledem Wima Wenderse. Před jedenadvaceti lety natočil režisér Wim Wenders ve spolupráci se scenáristou, dramatikem a hercem
Samem Shepardem úspěšný snímek Paříž, Texas (1984),
oceněný mj. Zlatou palmou na MFF v Cannes. Nyní se tato
Vynikající mix mezi psychologickým snímkem o vztazích a „westernovou“ road movie
s úžasnými scénami z amerického Středozápadu. Divák objevuje nejen rozpolcené pocity
stárnoucího herce-playboye, ale i atmosféru
tamních maloměsteček a nádherné přírodní
scenérie. Wenders a Shepard všechno zmákli
na výbornou - scénář, psychologii postav, hudbu, i kameru. Sam Shepard hraje výborně a
Fairuza Balk je ve své vedlejší roli perfektně
tragikomická.
autorská dvojice vrací ve ﬁlmu Nechoď klepat na dveře do
vyprahlého prostředí amerického venkova (tentokrát na
středozápad, do Montany) s námětem o nefunkční rodině
a rodičovství, o sobectví, zbabělosti a o nespokojenosti se
sebou samým. Zatímco snímek Paříž, Texas vyprávěl o se-

tkání, při němž se odhalují příčiny i následky tragického odchodu od rodiny, nový příběh je o bezradném tápání nad
životem a o pozdě objeveném otcovství. Howard Spence
je úspěšným ﬁlmovým hercem, i když umělecký zenit má
už zřejmě za sebou. Nezříká se ani sexu, ani drog, ani alkoholu. Jeho život je prošpikován skandály výstřední hvězdy.
Když náhle uprostřed natáčení westernu stylově opustí své
místo, přičemž za sebou důsledně zametá stopy, netuší, že
ho čeká zřejmě nejbizarnější jízda jeho života…

Temné vody

Dark Water
USA 2005 / 105 min. / titulky / od 18 let / ŠÚ / 75Kč
Režie: WALTER SALLES / Scénář: Rafael Yglesias / Hudba: Angelo Badalamenti Hrají: Jennifer Connelly, Ariel Gade, Dougray Scott, Pete Postlethwaite, Tim Roth, John C. Reilly, Camryn Manheim ad.
Jsou tajemství, která mají zůstat nevyřešena. Předlohou
amerického psychologického hororu Temné vody je další
japonský horor Honogurai mizu no soko kara (2002, Temné vody), natočený podle románu Kojiho Suzukiho a v režii Hidea Nakaty. Stejní tvůrci jsou podepsáni i pod horory Ringu (1998), Ringu 2 (1999) a americké verze Kruh 2
(2005). Režie nových Temných vod se ujal známý brazilský
ﬁlmař Walter Salles, pro něhož je to hollywoodský debut.
Americký duchařský příběh s asijskou předlohou sází především na dokonale zachycenou atmosféru bezútěšnosti a
deprese, jež je budována prostřednictvím tajemných chodeb zchátralého temného domu v industriálním stylu i černou vodou, prýštící z útrob místností. Jennifer Connellyová
jemně propracovává postavu hrdinky s narušenou myslí, jež
je determinována otřesnými zážitky z dětství a úpornými záchvaty migrény. Dodává tak děsivému příběhu o zraněné
dětské duši psychologický rozměr.

Hrubeš a Mareš
jsou kamarádi
do deště
„Nuda byla o lásce, Hrubeš a Mareš jsou o přátelství, Mareš bohužel uvěří, že přátelství je silnější než smrt,“ vysvětluje Morávek. Svůj nový
ﬁlm točí s takřka stejným štábem jako Nudu,
rozdíl je prý jediný, zato zásadní: „Když teď
máme těch pět Českých lvů, tak už mi věří.
Před tím mi nevěřil ani Honza.“
ČR 2005 / 120 min. / od 15 let / 80Kč
Režie: VLADIMÍR MORÁVEK / Hrají: Jan Budař, Richard Krajčo, Miroslav
Donutil, Iva Janžurová, Magadalena Borová, Robert Roth ad.
Do Prahy přijíždí slovenský režisér Karpatti (Robert Roth),
aby se tam proslavil. Má s sebou všechny věci, v Bratislavě
se už nemůže ani ukázat. Mezi tím na střeše pankráckého
činžáku Hrubeš (Jan Budař) s Marešem (Richard Krajčo)
plivou ze sedmnáctého patra, plánují být významnými ﬁlmovými pracovníky a touží po lásce. Pak Marešovi umře babička, Hrubeše vyžene tatínek (Miroslav Donutil) z domu
a jedenáct smrtelně nemocných pacientů nezemře. Václav
Hrubeš se setká s prezidentem Klausem a Josef Mareš si
najde děvče, ale za peníze. Na závěr vypne v celé Praze 4
na deset minut proud a Viliam Karpatti dostane cenu na jihlavském festivalu. Celých posledních deset minut ﬁlmu prší,
letadla se vznášejí nad Prahou jak fantomy. Film natočila
stejná ﬁlmová parta jako předešlou úspěšnou Nudu v Brně
(uvádíme v opakování v ARTkinu.)
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klub Mír

Dick Cheney

(Swe), Needful
Things (Pardubice),
Festa Desperato
(Brno)
Sobota 15.10. 20:00 Mír - bar 80Kč

Dick Cheney (Sweden) Rychlej, energickej hardcore /
punk v old school stylu z Umea city, kterej zní jak
Minor Threat na 45 otáček. Speciálně ve Švédsku a
speciálně v Umea city je tenhle styl hodně populární.

Deep Decline

The Cure&Depeche
Mode & U2 tribute +
Jerry
Zak RADIO 1
Čtvrtek 27.10. 20:30 40Kč (do 20:30) 60Kč

Hodláme vás potěšit hlavně několika novými skladbami od Depeche Mode: například Black Celebration, Stripped atd. Ten, kdo nás už nějaký ten pátek

zná, určitě ví, že to neděláme v souvislosti s lednovým koncertem DM v Praze, díky kterému bychom se
snad mohli „svézt“ na předpokládané fanouškovské
vlně. Jednoduše jsme si uvědomili, že nás DM v našem rockovějším podání baví o trochu víc, než staří
milovaní Cure. Jinak se kolem nás nic zvláštního neděje - snad jen kromě znovuzrozené touhy hrát zase
o něco víc koncertů než v minulých třech letech. Deep
Decline 2005: Luděk Fiala (zpěv, kytara, klávesy) - Jiří Březina (kytara) - Vladimír Srb (baskytara) - Jerry Žák (bicí)

Clou
Pátek 28.10. 20:30 130Kč

Skupina vznikla na přelomu let 2001/2002. Tato
čtveřice muzikantů z Prahy (Lukemo – zpěv, Petrock – kytara, Bugsy - baskytara a Rae - bicí), kteří vyrostli na hardcoru ,
sází na svěže skotačivé písničky moderně poprockového střihu s výrazně americkou příchutí. Pořádá ag.
Vichr – www.vichr.cz

Signal Lost

(Texas, USA), Mass
genocide process,
Zvoňte
na poplach
Sobota 29.10. 20:00 - Mír - bar 80Kč
Signal lost (USA/Texas) Další americká kapela, ve které
se sešli členové jiných známějších kapel (kytarista z
Deathreat, bubeník ze Severed Head Of State), která se může pochlubit debutní (výbornou) deskou na
známém labelu Prank records. Stylově si můžeš zařadit blízko kapel jako Harum Scarum nebo Ballast.

60. let Slováckého divadla - výstava a ﬁlmy
Říjen je pro Slovácké divadlo měsícem bouřlivých
oslav! Uherskohradišťská profesionální divadelní
scéna se ohlédne za šedesáti uplynulými sezónami. Počínaje 30. zářím a konče 5. říjnem 2005
se konal FESTIVAL k 60. výročí SD, jehož náplní se
stal nejen průřez současnou produkcí SD, ale také
představení hostujících souborů v rolích gratulantů
SD. Více na www.sd.uh.cz

výstava fotograﬁí (5.–30. 10.)

Výstava dokumentů a fotograﬁí z historie Slováckého
divadla, které se váží k ﬁlmu (adaptace ﬁlmové předlohy, ﬁlmový režisér, muzikál atd.).

ﬁlmová přehlídka slavných divadelních adaptací
USA 2004 / 104 min. / titulky / od 15 let / 50Kč 60Kč
Režie: MIKE NICHOLS / Scénář: Patrick Marber / Hrají: Julia Roberts, Natalie Portman, Jude Law, Clive Owen, Nick Hobbs, Colin
Stinton, Steve Benham, Jaclynn Tiffany Brownová ad.
Psychologické drama Na dotek vzniklo podle hry
Patricka Marbera, jenž se sám ujal také napsání ﬁlmového scénáře. Ústředními hrdiny jsou dva muži a
dvě ženy - žijící v Londýně -, jejichž osudy a milostné
vztahy se vzájemně proplétají. (…)Marber společně s
Mikem Nicholsem rozehrávají komorní psychologické drama, jež přibližuje až nepříjemným způsobem
současné trendy v milostných vztazích. Ukazují jak
křehké a pomíjivé jsou vztahy, které na začátku byly
hotovou idylkou. Vykreslují lidskou nedokonalost a
nejistotu, díky níž lidé stále dokola opakují stejné chyby a jsou schopni milované osobě ubližovat více, než
by to dokázal úhlavní nepřítel. Všichni čtyři hlavní aktéři se stále točí v kruhu, rozcházejí se a zase
scházejí, ale štěstí nikdy netrvá věčně. A díky
zklamání se z nich postupem času stávají stále větší cynici, kteří jsou sice schopni citů, ale
stejně snadno, jako se zamilují, blízkou osobu
zase odkopnou. Své místo tu má samozřejmě i
pomsta zhrzených milenců. Nicholsův snímek
je inteligentní podívanou o milostném čtyřúhelníku a o dramatech, která člověk prožívá ve
jménu toho, čemu se říká náhoda, láska, sex
a feromony. CENY: Zlatý glóbus: nejlepší
ﬁlm/drama, nejlepší režie (M. Nichols)
Kateřina Grosmanová, http://www.ﬁlmweb.cz

.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 Šulajová, Nina Divíšková, Miroslav Krobot, Zuzana Bydžovská, Jiří
Bartoška, Karel Heřmánek, Petra Lustigová ad.
Snímek vznikl podle stejnojmenné divadelní hry, kterou Petr Zelenka napsal pro soubor Dejvického divadla, s nímž ji také nastudoval. Úspěšný kus se hraje už pár let a stále je vyprodáno. Pro původní dramatickou tvorbu znamenala Zelenkova hra čerstvou,
neopotřebovanou energii. Díky ní se rozpohybovala
dosud zakuklená témata, k nimž se dosud vyjadřovali hlavně autoři britské cool dramatiky. Problematika
osamělosti člověka na počátku jedenadvacátého století ventilovaná skrze nejrůznější frustrace a úchylky
tu ovšem dostala českou podobu.

Výstavy
Foyer kina Hvězda –
výstava fotograﬁí (20.10. - 4.11.)

Foyer kina Hvězda, sál kina –
stálá výstava fotograﬁí

Výstava prací žáků Letní ﬁlmová škola
SOŠ a Gymnázia
Staré Město
Vystavené práce vznikly v hodinách výtvarné výchovy pod pedagogickým vedením Mgr. Simony Kozumplíkové a jsou průřezem
tvorby prvních a druhých
ročníků. Široký záběr technik a
témat umožnil žákům uplatnit své
schopnosti, dovednosti a talent.
Na výstavě jsou vystaveny jak
kresby a malby, tak fotograﬁe kašírovaných plastik a keramika.

øíjen 2.indd 2

Tajuplný
vlak
Úterý 18.10. 20:00

Příběhy
obyčejného
šílenství
Úterý 25.10. 20:00

Mystery Train
USA 1989 / 110 min. /
50Kč 60Kč
Režie a scénář: JIM
JARMUSCH / Hrají:
ČR, SR, SRN 2004 / 100 min. /
Masatoši Nagase, Juki
přístupný / 50Kč 60Kč
Kudó, Screamin‘ Jay
Režie a scénář: PETR ZELENKA
Hawkins, Cinqué Lee,
/ Hrají: Ivan Trojan, Zuzana ŠuRufus Thomas, Nicoletta
lajová, Nina Divíšková, Miroslav
Asi nejpomalejší JarBraschi, Steve BusceKrobot,
Zuzana Bydžovská, Jiří
muschův ﬁlm, co jsem viděl.
mi, Winston Hoffman,
Bartoška, Karel Heřmánek, PeVše se děje pomalu v rytmu
Rockets Redglare, Tom
tra Lustigová ad.
Elvise a hudby Johna LuriWaits ad.
„Ženský nejsou naši neeho. První povídka o těch
Tajuplným vlakem Japoncích je opravdu skvělá
přátelé. Jsou to přáte- Režisér a scenárista se
završil Jim Jarmusch a bezvadná a úžasná a hlavlé, ale hrají tvrdou hru!“ v oceňované divadelní
svou volnou “jižan- ně zábavná. Druhá povídka
Komediální love story o hře Příběhy obyčejného
skou trilogii” (Podiv- si mě získala Elvisem a třetí
různých podobách lásky. šílenství vrátil ke svému
nější než ráj, Mimo mi přijde občas nudná což
Trojnásobný držitel Čes- emblematickému témazákon) a zvýraznil je velice velice škoda. Prokého lva Ivan Trojan v ko- tu – příběhům malých
své směřování od stě docela typický ﬁlm od
medii kultovního scená- lidských „odchylek“
uvolněného tvaru k Jima Jarmusche navíc s hity
risty a režiséra Petra Ze- až úchylek. Po ohlasu
divácky přístupnější, od Elvise Presleyho. Berte,
lenky (Samotáři, Knoﬂí- v Dejvickém divadle
sevřenější drama- nebo nechte být.
káři, Rok ďábla). První a přesunul osudy svých
Superpero – www.csfd.cz
tické podobě svých
velmi úspěšná divadelní hrdinů i na plátna kin.
trpkých
černohuhra scenáristy a režisé- Filmová verze má velmi
morných tragikomedií. Tajuplný vlak je originálním experi- ra Petra Zelenky Příbě- silnou a působivou kosmentem s povídkovou formou, jejíž nosnost Jarmusch zkou- hy obyčejného šílenství tru v podobě ústředních
mal už ve snímku Podivnější než ráj, ale již plně využil až měla na scéně Dejvic- postav (výtečné herecv Noci na zemi. Tři navzájem propletené povídky ústí do kého divadla premiéru ké výkony všech zúčastnoci strávené v laciném hotýlku a uvádějí na scénu kolekci před více než třemi lety něných samozřejmospostav: párek mladičkých Japonců putujících do Elvisova a je stále ještě na reper- tí!) a několika opravdu
města jako do Mekky, smutnou italskou vdovu projíždějící toáru (uvádí se i v zahra- brilantně napsaných
epizod. výsledek poměstem na cestě s manželovou rakví a partu opilých nemo- ničí). Autor se v ní zabýměrně působivým spotorů, která marně hledá klid po tragické nehodě. Důležité vá svým oblíbeným témajením typického Zelenmísto tu ovšem mají i recepční a hotelový portýr... Magická tem těžko uchopitelné a
kova sarkasmu a citu
presleyovka „Blue Moon“ dolaďuje atmosféru,v níž se – ře- deﬁnovatelné lidské vypro absurdno i „všední“
čeno s Françoisem Truffautem – lidé míjejí jako vlaky v noci šinutosti, jež se obvykle tragiku.
a kde se božský Elvis zjevuje jen těm, kteří ho ke svému nejvýrazněji projevuje v
Marigold – www.csfd.cz
životu vůbec nepotřebují. Film, jejž jeho autor nazval „mo- oblasti milostných vztaderní minimalistickou verzí Povídek canterburských“, je ra- hů. Stejnojmenný celoﬁnovanou tragikomedií pohrávající si s popkulturními mýty večerní ﬁlm víceméně věrně sleduje dejvické představení
a s otázkami autenticity lidského osudu.
včetně obsazení většiny jeho hlavních představitelů. I zde
exceluje Ivan Trojan, jemuž režisér svěřil roli suspendovaného leteckého navigátora Petra Hanka, který se snaží získat
zpět milovanou přítelkyni Janu. Jeho nápady jsou většinou
ztřeštěné, rozhodně však rozptylují nudu, což bývalá snoubenka nakonec ocení. Jen ta poslední akce, v níž Petr sám
Středa 19.10. 20:00
Closer
sebe dá odeslat jako zavazadlo, neskončí dobře. Kromě
USA 2004 / 104 min. / titulky / od 15 let / 50Kč 60Kč
Petra trpí drobnými posedlostmi i jeho otec David, bývaRežie: MIKE NICHOLS / Scénář: Patrick Marber / Hrají: Julia Roberts,
lý komentátor socialistických ﬁlmových týdeníků, a hlavně
Natalie Portman, Jude Law, Clive Owen, Nick Hobbs, Colin Stinton, Steve
matka, jež neustále vše organizuje tak vehementně, až se
Benham, Jaclynn Tiffany Brownová ad.
doopravdy zblázní.
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 Po delší době se opět objenež stovce scén (u vuje snímek, který neoslňunás měla premiéru je monumentální výpravou,
Středa 26.10. 20:00
10.9. 2001 v Diva- ale „pouze“ výtečně napsaDon‘t Come Knocking
dle Rokoko). O hru ným scénářem s brilantními
Německo, Francie 2005 /
se záhy začali zají- dialogy a skvělými herecký122 min. / přístupný / titulky
mat ﬁlmaři. Drama- mi výkony. Komorní psycho/ 70Kč
logický ﬁlm Mikea Nicholse
tik však odmítal proRežie: WIM WENDERS /
zpracovává téma vztahů, v
dat autorská práva.
Scénář: Sam Shepard a Wim
nichž si jsou lidé schopni
Svůj názor změnil,
Wenders / Hrají: Sam Shepubližovat a stále dokola
když ho oslovil reard, Jessica Lange, Tim Roth,
dělat stejné chyby a tím se
žisér Mike Nichols, ubíjet a připravovat o štěsSarah Polley ad.
Vynikající vztahový ﬁlznámý mj. úspěšný- tí. Na dotek je ﬁlm natolik
Návrat ztraceného otce. meček, který stojí na
mi ﬁlmovými a tele- realistický, že každý, kdo už
Téměř současně se v prostém, ale chytrém
vizními
adaptace- nějaké to zklamání v lásce
našich kinech vynořily Shepardově scénáři a
mi divadelních her. zažil, dokáže možná i jeddva ﬁlm Wima Wender- na krásné atmosféře,
Sám přepsal svou nání hlavních hrdinů, jejichž
se - vedle Země hojnosti kterou se Wenders vráhru do scénáře cesty se vzájemně propojují,
je to Nechoď klepat na til k duchu ﬁlmu Paříž,
podle přání režiséra pochopit. Herecké obsazení
dveře. Zatímco první na- Texas. Film pro potětak, aby se příběh je vynikající a kromě průvazuje na trend vytyčený šení.
odvíjel jako na diva- měrné Julie Roberts podáLinií násilí a zkoumá spí- betelgeuse – www.csfd.cz
dle, tedy v poměr- vají herci bravurní výkony.
še než ohrožení samo
ně dlouhých sekstrach z něho, druhý sní- Jedno z velkých zklamávencích. Něco vynechal, některé epizody sloučil a konec mek předkládá zniternělý ní festivalu, které potvrponechal (na rozdíl od divadelní hry) otevřený. – Milostný vhled do psychiky člově- zuje, že není moudré
propletenec vztahů neúspěšného spisovatele Daniela, foto- ka, bilancujícího své do- se vždy řídit jménem
grafky Anny, dermatologa Larryho a mladičké Alice začíná savadní žití. Hrdina zde režiséra. Banální, trapv Londýně seznámením Daniela s Alicí, když dívku na pře- postupně zjišťuje, co ně hollywoodský ﬁlm,
chodu srazí auto. Mladého muže později okouzlí fotografka všechno ztratil - a co jen obyčejné téma s klasicAnna, ta se však provdá za lékaře Larryho, i když miluje těžce bude získávat zpět. kýh happy endem. Jen
Dana, který vlastně zapříčinil její setkání s budoucím man- Kořeny sahají až ke slav- ty hrecké výkony byly
želem. Snímek není milostnou romancí nýbrž dramatem o nému podobenství Paříž, opravdu dobré...
vyhrocených partnerských vztazích, v nichž protagonisté Texas; s ním se navíc pojí Hank – www.csfd.cz
jednají sobecky a neuvědomují si, jak snadno lze ranit a po- osobnost Toma Stoparnížit blízkého člověka. Ve ﬁlmu se často a otevřeně hovoří da, autora scénáře i představitele hlavní role. Obě rozdílné
o sexu; vše však zůstává jen ve verbální rovině. Nicholsův cesty však mají hodně společných rysů: násilí může nabrat
snímek je inteligentní podívanou o milostném čtyřúhelníku různých podob, když se převtělí do lhostejnosti, citové otua o dramatech, která člověk prožívá ve jménu toho, čemu se pělosti, do psychického ubližování. Režisér v obou přípaříká náhoda, láska, sex a feromony.
dech vyhledává odvrácenou tvář Ameriky, nastiňuje zanedbané čtvrti, které svým vzhledem jen umocňují odevšad
prosakující skepsi - ať již se jedná o předměstí Los Angeles
nebo jakési zapomenuté městečko v Montaně. Protagonistou Nechoď klepat na dveře je druhořadý westernový herec
Howard Spence. Sam Shepard mu vtiskl záměrně vybledlý
vzhled někdejšího drsňáka, z něhož už zůstala pouhá póza
a snadná vznětlivost, postupně snad nahrazována jakýmsi
prohlédnutím. Howard jednoho dne prchne z natáčení, aby
se vyvázal z ubíjejích povinností. Wenders přesně akcentuje stísňující vědomí promarněného života. Howard poznává, že dávno promarněné mezilidské vztahy se jen obtížně
slepují. Všeobjímající matčina láska ještě vstřebá všechnu
němou výčitkou i zahořklost, ovšem další pátrání ve vlastní minulosti přináší hodně rozčarování. Howarda někdy až
trýznivě překvapuje, že opětovné sbližování bude obtížnějším, než očekával. Wim Wenders nezastírá svou slabost
pro staré westerny, Sam Shepard naplňuje part málomluvného, zběhlého „kovboje“, který je tváří v tvář svým čerstvě
nalezeným dětem naprosto bezradný. Earl a Sky se s novopečeným otcem vyrovnávají každý po svém, avšak oba
obtížně. Tak trochu nostalgickou atmosféru ﬁlmu umocňuje
hudba T Bone Burnetta a kamera Franze Lustiga.

Na dotek

Divadlo
na plátněFoyer kina Hvězda –

Na
dotek
Středa 19.10. 20:00

ARTkino

Výběr z dlouhodobých fotograﬁckých projektů dokumentující 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 třicátému výročí LFŠ v roce
2004.

Nechoď klepat
na dveře

Zlatý fond

Noc
na Zemi
Čtvrtek 20.10. 16:00

Night on Earth
USA 1991 / 129 min. /
na průkazky zdarma, 45Kč
Režie: JIM JARMUSCH /
Hrají: Gena Rowlands, Winona Ryder, Armin Mueller-Stahl, Giancarlo Esposito, Rosie
Perez, Richard Boes, Isaach
De Bankolé, Béatrice Dalle, Stéphane Boucher, Roberto Benigni, Paolo
Bonacelli, Matti Pellonpää, Kari Väänänen, Sakari Kuosmanen ad.
Od Podivnější než ráj (1984) prošla tvůrcova svébytná poetika jistým vývojem a jeho svět se pootevřel širší divácké
veřejnosti. Jarmuschovou doménou zůstává žánr černé komedie, prohlubuje se však kontrast mezi „vnější“ zábavností a trpkým vyzněním „všedních“ příběhů. Režisér se však
nevzdává vyprávěcí askeze v podobě minima aktérů, umístěných do několika málo
Nikdy bych neřekl, že
prostředí a prožívajících
mně bude tak moc ba„nicotné“ epizody; o to
vit koukat 2 hodiny do
raﬁnovaněji však s nimi
auta. Jenže když je k
tvůrce nakládá. Druhý dispozici vtipný scenář
Jarmuschův barevný ﬁlm s vyšperkovanými diaje členěn do pěti poví- logy a ještě lépe - když
dek, odehrávajících se to všechno napsal Jarzároveň během noci v musch a hudbu k tomu
různých časových pás- stvořil geniální blázen
mech v pěti velkých měs- Tom Waits, tak vlastně
tech (Los Angeles, New není divu. Pět povídek
York, Paříž, Řím, Helsin- z různých prostředí a s
ky) a v odpovídajících ja- lidmi různých mentalit
zycích. Aktéry jsou míst- a jedna je lepší, jak ta
ní taxíkáři a jejich pasa- druhá. Od Los Angeles
žéři. Jarmusch jemně pa- až po Helsinki, všude
rafrázuje typické postavy, lidé zažívají svá minižánry a styly jednotlivých dramata a Jarmusch o
kinematograﬁí (Hollywo- tom umí báječně a hřejiod, newyorská škola, vě lidsky vyprávět.
francouzský neobarokní Lima – www.csfd.cz

Ať
žije republika
Čtvrtek 27.10. 16:00

ČR 1965 / 134 min. / na průkazky zdarma
Režie: KAREL KACHYŇA / Scénář: Jan Procházka, Karel Kachyňa / Kamera: Jaromír Šofr / Hudba: Jan Novák / Hrají: Zdeněk Lstibůrek , Naděžda
Gajerová, Vlado Muller, Gustav Valach, Jurij Nazarov, Iva Janžurová, Jindra Rathová, Jaroslava Vysloužilová, Eduard Bredun, Jiří Chmelař, Josef
Karlín, Vladimír Stach ad.
Opravdu krásný a úžasMoravský venkov na jaře ný ﬁlm, velice dojemný,
roku 1945. Dvanáctiletý působivý, leč tragický.
vesnický kluk má své vlast- Prátos, http://www.febiofest.cz
ní starosti a sny, i když se
kolem překotně odehráJe to zvláštní, v naší livají velké i malé tragédie
teratuře zcela ojedinělé
posledních válečných dnů.
dílko, noblesní dětská
Uvedení ﬁlmu na moskevbalada v próze, postupském festivalu vyvolalo ně slunečná jako mánevoli a pobouření nad jové jitro, palčivá jako
zobrazením osvoboditelů. žňová úzkost o chléb,
Během let zákazu se titul zoufalá jako poprava
vytratil z diváckého podvě- spravedlivého.
domí a už se na něj málo- Václav Černý
který z pamětníků vzpomíná. Možná je to škoda.
Trpká mozaika líčí konec druhé světové války na moravském venkově očima malého kluka. Olin má od svého otce za úkol převést
do bezpečí jejich kobylu. Tu mu seberou ustupující němečtí vojáci a hrdina se začne obávat otcova hněvu. Potká se i s přicházejícími Rusy... Jednoduchou zápletku obestírá předivo vzpomínek,
představ a snů. Lyrické i syrové obrazy ukazují ústrky, jež Olin
zažívá od svých vrstevníků, jeho nevraživost vůči surovému otci i
jeho lásku k matce. Úvaha o pokřivené české mentalitě se objevuje hlavně ve ﬁnále, kde venkované doženou k sebevraždě údajného kolaboranta. V jiné přízračné scéně Olin uvidí své rodiče s
nakradeným majetkem. Autoři kladou důraz na demytizující pohled, týkající se často podlého a vychytralého chování vesničanů.
Ať žije republika završuje sérii Kachyňových dětských ﬁlmů a zároveň tvoří mezistupeň k přemýšlivým úvahám o sporných zákrutech moderních českých dějin. Ocenění: Velká cena a Cena FIPRESCI
VIII. MFF Mar del Plata 1966. Uvádíme ke státnímu svátku ČR.

ﬁlm, velkohubá italská
fraška, seversky zasmušilé ﬁlmy Akiho Kaurismäkiho), což
se prosazuje ve vyprávěcím rytmu, akcentaci významotvorných motivů, v přesné hudbě Toma Waitse i v samotném
hereckém obsazení „typickými“ herci té které kinematograﬁe. Raﬁnovaná struktura vyprávění poskytuje v jen zdánlivě „náhodných“ situacích obraz světa paradoxů, v němž žijí
„vidoucí“ slepci i bezdomovci, kteří jsou všude doma, a v
němž se všichni musí vyrovnávat s pocity odcizení v prostředí falešných mýtů. Noc na Zemi je malý, moudrý a zároveň
velmi zábavný snímek, zasluhující si svou inteligencí, humorem a myšlenkovou náplní pozornost všech ctitelů dobrého
ﬁlmu. Snímek uvede krátkým komentářem k hudbě ve ﬁlmech Jima Jarmusche a osobnosti Toma Waitse hudební publicista Jiří Černý.

Jim Jarmusch

Narodil se 22. ledna 1953. Vyrostl v industriálním městečku Akron v rodině úředníka a ﬁlmové recenzentky. V
sedmnácti odešel do New Yorku, kde začal studovat literaturu a toužil se stát spisovatelem. Nevěděl, co dělat
se životem, a tak se přihlásil ke studiu na ﬁlmové fakultě Newyorské univerzity, kam byl jako jediný přijat bez
předchozích ﬁlmařských zkušeností, jen na základě
svých esejů a fotograﬁí. Svůj debut Trvalá dovolená natočil
v roce 1980 jako absolventský ﬁlm za 15 000 dolarů ze
stipendia, které mělo pokrýt poplatky za studium. Rozvláčný snímek o šestnáctiletém mladíkovi, který bezcílně
bloumá New Yorkem a hledá místo, jež bude lepší než
to předchozí, se ale ve škole nelíbil stejně jako fakt, že
jeho autor nezaplatil školné, takže Jarmusch nedostal
diplom. „Později ale začali používat mé jméno k propagaci
školy a já v jednom rozhovoru řekl, že to není fér, když se jim
nelíbil můj absolvenťák a nedali mi diplom, tak mi ho nakonec
poslali,“ popisuje své studijní peripetie. Černá komedie
Podivnější než ráj, příběh maďarské emigrantky Evy, jejího
amerikanizovaného bratrance a jeho přítele, kteří spolu tupě zabíjejí čas, Jarmuschovi vysloužila Zlatou kameru na festivalu v Cannes. Publikum počátku 80. let,
éry vznikající MTV a klipové kultury, však snímek zavrhlo jako velkou nudu. Jeho další ﬁlm Mimo zákon, o trojici
trestanců (Tom Waits, Roberto Benigni a John Lurie)
připravujících útěk z vězení, obsahovala jedinou akční
scénu, kterou nakonec Jarmusch z ﬁlmu vystřihl, takže
výsledkem byla další tak trochu hořká konverzační komedie, v níž vyniká Benigniho postava se svou směšnou
italskou angličtinou. Další snímek Tajuplný vlak, trojice historek odehrávajících se v rodišti Elvise Presleyho, svede
do podivného motelu japonský pár, který přijel navštívit
rodný dům svého idolu, a čerstvě ovdovělou Římanku
Luisu, která musí kvůli přeloženému letu někde přečkat
noc. Film Noc na zemi se celý skládá z příběhů taxikářů z
pěti světových metropolí. Nepřekonatelnou směs smutného a komického nabízí newyorská povídka o východoněmeckém cirkusáckém emigrantovi, který se živí jako
taxikář, přestože neví, kde je brzda a kde je plyn. V polovině 90. let se Jarmusch obrátil zpět k Americe a její kultuře a vzal si na mušku tradiční obraz Divokého západu.
Mrtvý muž vypráví o úředníčkovi jménem William Blake
(Johnny Depp), který v náhodné potyčce zastřelí člověka a stane se psancem. Na útěku mystickou krajinou Divokého západu potká indiána jménem Nikdo, který Blakea považuje za svého oblíbeného básníka a pomůže
mu absolvovat magickou pouť do světa mrtvých. Hudbu
k černobílé odyseji o životě a smrti napsal Neil Young,
o jehož kapele Crazy Horse Jarmusch poté natočil celovečerní dokument Rok koně. V následujícím ﬁlmu Ghost
Dog - Cesta samuraje vypráví Jarmusch příběh mystického
nájemného vraha ve službách italské maﬁe, řídícího se
ﬁlosoﬁí japonských samurajů. Dalších několik let režisér
strávil dotáčením krátkých ﬁlmů pro sérii Kafe a cigára, na níž
začal pracovat už v roce 1986 a v roce 1993 za povídku
Někde v Kalifornii získal na 46. MFF v Cannes Zlatou palmu za krátký ﬁlm. Jarmuschův nejnovější snímek Zlomené
květiny (pozn. - v kině Hvězda uvedeme na začátku prosinc e 2005), v
němž hlavní roli ztvárnil Bill Murray, je příběhem starého
mládence, který dostane anonymní dopis, kde je psáno,
že má devatenáctiletého syna, a on se vydává zjistit, která z jeho bývalých lásek je matkou. Navzdory brilantnímu

humoru se jedná především o ﬁlm o osamělosti. „Netočil
jsem komedii, je to velmi vážný psychologický ﬁlm. Ale vždycky používám stejnou metodu - o vážných věcech mluvit s humorem,“ řekl o ﬁlmu Jarmusch.
www.artﬁlm.wz.cz - upraveno

Literární tvorba Jana
Procházky a román
Ať žije republika
„Po léta bylo všude kolem nás tolik nepopsatelné hrůzy, tolik
nelidské krutosti, tolik nepředstavitelného zla, tolik, o čem
jsme se báli, že nám nikdy nebude uvěřeno, že jsme viděli
před sebou jediný úkol. … Vydat svědectví, vytáhnout do boje
proti zapomnění.“ Viktor Fischl
Jan Procházka během své obsáhlé literární tvorby napsal dvě díla pro mládež, v obou jsou hlavními postavami děti, jedná se o romány Ať žije republika (1965) a Divoké
prázdniny (1967). Hlavní postavou druhého jmenovaného
románu je dvanáctiletá Lenka, tvrdohlavá, ale zároveň
citlivá dívka, která upne všechny své síly k tomu, aby zachránila život týráním zdivočelému hřebci. I tento příběh,
stejně jako ten v románu Ať žije republika, se odehrává během několika dnů, které jsou však nabity dějem. V obou
vyprávěních se také objevuje láska dítěte ke koni. Jan
Procházka psal scénáře zejména k ﬁlmům režiséra Karla Kachyni. Tato ﬁlmová tvorba pravděpodobně ovlivnila
i jeho spisovatelkou činnost, díla pro mládež nevyjímajíc.
V románu Ať žije republika se čtenář seznámí s drsnou pravdou a musí se orientovat v povahách postav a přemýšlet o různých dopadech války. Je skutečně neobvyklé a
zvláštní, jak se venkovská idyla líčená chlapeckýma očima, které jí dodávají na kráse a čistotě, mění v realitu, jež
je plná strachu nejen o chlapeckou hrdost, ale posléze i
o holý život. Oldřich postupně poznává i hořkou pravdu
o skutečné podstatě lidí, se kterými žije a kteří se navenek chovají j ko vzorní občané, křesťané a vlastenci.
Velice podstatná je skutečnost, že román Ať žije republika je zčásti i vyjádřením osobních zážitků a zkušeností
autora. Lenka Procházková, jeho dcera, v knize Heleny
Štvrtoňové uvedla: „Jeho rodiče byli vlastně střední statkáři,
řekla bych. Měli nějaké pole a jejich snem vždycky bylo mít
koně. Což se asi splnilo … Měl to dětství určené tím, že musel pomáhat na poli a v hospodářství, takže se odreagovával
takovými vylomeninami. Byl vždycky dost vůdčí typ, s klukama vždycky něco prováděli. Jednou si hráli na napoleonské
války a v rámci toho boje zapálili stohy, takže tam shořelo
sklizené pole. To opravdu udělali … Táta byl hodně bit, celé
dětství.“ Podtitul románu zní „Já a Julina a konec velké války“. Velkou válkou, jejíž ukončení je naznačeno, je
bezesporu boj proti fašistickému Německu. Kromě tohoto úsilí o svobodu republiky se však odehrávají boje
jiné, které vyplývají ze samotné lidské podstaty a které
jsou lokalizovány. Dospělé postavy mezi sebou používají
zbraně různého druhu, aby rozšířili svůj majetek, získali
čest apod. (...)
výňatek ze studie Markéty Nejedlé, http://citarny.web2u.cz/modules.
php?name=News&ﬁle=article&sid=424

Bijásek a Malovásek

Čert
a Káča
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 pohádka 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 seriálu „Mach a Šebestová“.
Tentokrát se oba hrdinové pomocí kouzelného sluchátka
přenesou z hodiny dějepisu na pirátskou loď.

Hry s vitrážovým
papírem
Neděle 23.10. 14.30

Výtvarná technika pro každého. Zhotovení průsvitných obrázků za pomoci vitrážového papíru. Budeme potřebovat šikovné ruce, nůžky, pastelky a lepidlo.

Úžasňákovi
Neděle 23.10. 15:30| Středa 26.10. 15.30

USA 2004 / 115 min. / dabing / 16Kč 26Kč
Režie a scénář: BRAD BRID.
Bob Parr kdysi býval jedním z největších světových superhrdinů – pod pseudonymem Pan Úžasňák každý den zachraňoval životy a sváděl boje se zlými padouchy. Nyní však
pracuje jako likvidátor škod v pojišťovně a jediné souboje, které svádí, jsou s časem a vzrůstající nadváhou. Když
jej (spolu se všemi ostatními legendárními bojovníky proti
zločinu) před patnácti lety donutil sled nešťastných omylů
a pošetilých soudních sporů pověsit superoblek na hřebík,
přijal i se svou ženou Helen (Paní Úžasňáková) občanskou
totožnost a nyní se snaží se svými třemi dětmi žít normálním
životem. Bob má ale neochvějné nutkání vrátit se do akce, k
čemuž dostane příležitost v okamžiku, kdy jej tajemná zpráva povolá ke splnění přísně tajného úkolu na vzdáleném ostrově. Když Bob zjistí, že za celým tajemstvím stojí génius
zločinu a jeho ďábelská pomsta, vydává se zbytek rodiny
Úžasňákových na záchrannou akci, která je příslibem nevídaných soubojů důvtipu a superschopností.

Malování
barvama
Neděle 30.10. 14.30

Výtvarná technika pro každého. Malování temperovými barvami pohádku Sněhurka a Prpaslíci.

Sněhurka
a prpaslíci
Neděle 30.10. 15:30

Jo divadlo Ostrožská Nová Ves / 40Kč 50Kč
Režie: IVANA BENDOVÁ / Choreograﬁe: Jitka Králíková / Hudba: Kateřina
Mančalová / Scéna, kostýmy: společná práce / Výtvarný dozor, opona,
program a plakát: Kateřina Kudrová / Výroba kostýmů: Blažena Hrachovská / Výroba scény: Vladimír Kudr / Graﬁcká úprava: Radoslav Benda /
Hrají: Kateřina Jarošová, Marie Hrachovská, Marie Frantová, Eva Skýbová,
Adéla Botková, Renata Kudrová, Silva Večeřová, Eva Skýbová ad.
Pohádková komedie se zpěvy a tanci pro malé a dospělé děti. Sněhurka a prpaslíci je malá zpěvná pohádka pro
všechny, kterým nevadí, že vždycky není všechno jenom tak
jak je normálně zvykem. Víte co se třeba stane, když Sněhurka najde muchomůrku švestkovou? Nebo když jsou trpaslíci obzvláště hravé bytůstky a rozhodnou se hrát hru
na P? To by totiž jeden neřekl, co všechno je možné! Ale
žádné obavy, nakonec stejně všechno skončí svatbou. A
nebo že by ne? Pěkně pomotané! Pánové, paní, potomci,
padám.
JO divadlo - divadlo jednoty Orla Ostrožská Nová Ves - je divadlo, založené v létě 2003 a posléze vzato pod ochranná orelská křídla. Ve svém repertoáru má prozatím tři inscenace: autorsky
zpracované pohádky pro děti
Červená Karkulka a Sněhurka a
prpaslíci a dále
pak hru Viktorie
Hradské Commedia ﬁnita, určenou
spíše
odrostlejším divákům (od 15-ti
let), jež netradičním způsobem nahlíží některé momenty
ze života Emy
Destinnové.

První polovina listopadu 2005
Premiéry

1. - 2. 11.
Hrubeš a Mareš
jsou kamarádi do
deště
3. - 9. 11.
Góóól
3. - 7. 11.
Walace & Grommit:
Prokletí králíkodlaka
10. - 16. 11.
Oliver Twist

Zlatý fond

Čt. 3. 11. 16.00
Nick park uvádí
Čt. 10. 11. 16.00
Zlaté opojení

ARTkino

Út. 1. 11. 20.00
Nuda v Brně
Čt. 2. 11. 20.00
Hrubeš a Mareš
jsou kamarádi do
deště

Út. 8. 11. 20.00
Podivnější než ráj
St. 9. 11. 20.00
3 – Iron

Bijásek

St. 2. 11. 15.30
Šroubkovo
dobrodružství
Ne 6. 11. 15.30
Dobrodružství
Robinsona Crusoe,
námořníka z Yorku

Divadlo

Ne. 27. 11. 15.30
Honza Nebojsa
Divadlo PIMPRLATA z Valašského Meziříčí

Koncert

Pá. 11.11. 20:00
Michal Prokop +
Luboš Andršt +
Jan Hrubý:
Unplugged
Čt. 24.11. 19:30
Traband
7.10.2005 8:17:11

