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Měsíc knihy 
(a filmu) 

V druhé půlce měsíce, který nám 
odtajnil letošní oscarové vítěze 

(některé z nich, včetně toho hlavní-
ho, filmu Crash, právě uvádíme) se 
hlásíme k tradici března co měsíce 

knihy. Proto také náš výběr filmů, jež 
spojují potištěné stránky a filmové 

plátno.  Největší porci adaptací jsme 
sice připravili do Bijásku a Zlatého 

fondu, povedená dílka ale naleznete 
i v hlavním programu: vynikající fil-

mová verze románu Jane Austenové 
Pýcha a předsudek nebo moder-

nizovaný příběh holčičky s červeným 
čepečkem Karcoolka.

Středeční a nedělní snímky pro 
(nejen) dětského diváka uvádějí 

zejména příběhy známého dánského 
pohádkáře. Naše celobřeznová spo-
lečná snaha (společná s Knihovnou 
B.B.Buchlovana - a to i s pomocí ve 

vestibulu kina instalované výstavy) 
směřuje k oslavě knihy v podobě 

mimořádného programu Bijásek+ 
v pátek 31. března, tentokrát na 
téma H. Ch. Andersen. Bijásek + 
se stane i pro příští měsíce zajíma-

vým programem, který vždy v posled-
ní neděli v měsíci spojí krátké filmy, 

soutěže, divadla, kouzlení či malý 
maškarní bál... 

   
Výrazné literární pozadí mají i dva 
skvosty, které uvedeme ve čtvrteč-

ních setkáních s klasickým filmem: 
Plechový bubínek podle stejno-

jmenného románu Gunthera Grasse 
a temný příběh autorů Fuks - Herz 
Spalovač mrtvol. (Snad se nám 

povede ke druhému jmenovanému  
přizvat herečku Vlastu Chramosto-
vou a jejího manžela, kameramana 

Stanislava Milotu.)

V hudební nabídce klubu Mír už 
si určitě všimněte na druhé straně 

tohoto materiálu inzerovaného kon-
certu Lenky Dusilové a jejích hostů 

na začátku dubna. 

Josef Korvas, 
pověřený vedením MK UH

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

víkendové dny 
od 20:30                         

 Klub Mír
koncerty, 

videotéky, rock párty, 
speciální pořady

vestibul, sál  
kina Hvězda                          

Výstavy
pravidelné uvádění

převážně fotografických 
projektů mladých, 

ale i prověřených autorů

Tygr a sníh 
La tigre e la neve / Itálie 2005 / 121 min. / od 15 let / tit. / ŠÚ / 75 Kč 
Režie: ROBERTO BEGNINI / Hrají: Roberto Benigni, Jean Reno, Nicoletta 
Braschi, Steven Beckingham, Emilia Fox, Jonah Lotan ad.

Příjemná, inteligentní komedie režiséra a herce Roberta 
Benigniho o velké osudové lásce. Básník Attilio (Roberto 
Benigni) je lektorem na univerzitě v Římě a právě publiko-
val sbírku svých prací nazvanou „Tygr a sníh“. Bezmezně 
miluje kritičku Vittorii (Nicoletta Braschi). Prakticky žije jen 
pro ni, dvoří se jí, pronásleduje ji na kaž-dém kroku a kaž-
dou noc o ní sní. Vittorie si ho příliš nevšímá, jeho snažení 
přechází se shovívavým úsměvem a jen zřídka přijímá jeho 
neustálá pozvání. V roce 2003 odjíždí Vittoria do Bagdádu 
udělat rozhovor s iráckým básníkem Fuadem (Jean Reno). 
Během bombardování je zraněna a upadá do kómatu. At-
tilio neváhá ani minutu, vydává se za ní, rozhodnutý udělat 
cokoliv, aby svou milovanou zachránil. Snaží se pro ni zajis-
tit lepší lékařskou péči, získat léky tam, kde není možné 
dostat ani aspirin, projde skrz minová pole, přejde poušť... 
Z byčejného básníka se tak stává odvážný hrdina, který pro 
život své lásky dokáže udělat nemožné... Tygr a sníh je milý 
příběh o obrovské vášni k životu, o síle lásky a o naději, že 
láska dokáže existovat a přežít i v těch nejtěžších časech.

.Bambi 2 
Bambi and The Great Prince of the Forest / USA 2006 / 76 min. / dabing 
/ přístupný / 65 Kč 
Režie: BRIAN PIMENTAL / V českém znění: Miloslav Mejzlík, Eliáš Bauer, 
Václav Mareš, Šimon Šťěpán, Šťěpán Krtička, Michaela Schönová, Šťěpán 
Krtička, Johana Krťičková, Marianna Jurková, Zdeněk Šťěpán, Jiří Knot, 
Kamila Špráchalová, Marcela Peňázov ad.
Animovaná pohádka Bambi II, v níž se po více než šedesáti 
letech znovu setkáme s Bambim, Velkým knížetem, Dupí-
kem, Kvítkem, Filim, Výrem a dalšími nezapomenutelnými 
zvířátky, se odehrává krátce poté, co mladý jelení princ ztra-
tí svou maminku a zjistí, že jeho tatínek je ve skutečnosti 
váženým Velkým knížetem. Film, který nese inspirující posel-
ství o odvaze, naději a překonání bolesti ze ztráty, vypráví 
příběh o zprvu rozpačitém vztahu mezi hravým srnečkem a 
jeho královským otcem, kteří se společně vydávají na neleh-
kou cestu, na níž vzájemnou snahou překonají smutek a na-
jdou v sobě něco krásného a nečekaného: rodinu.  

Žít po svém  
An Unfinished Life / USA 2005 / 105 min. / titulky / ŠÚ / 75 Kč  
Režie: LASSE HALLSTROM / Hrají: Robert Redford, Jennifer Lopez, Mor-
gan Freeman, Becca Gardner, Damian Lewis ad.

Hvězdně obsazené drama o ztrátě a nalezení smyslu života 
od slavného režiséra Lasse Hallströma (Čokoláda, Pravidla 
moštárny). Žít po svém je příběh rančerské rodiny, která 
byla rozdělena a nyní se snaží zhojit staré rány  a odpus-tit. 
Einar Gilkyson (Robert Redford), zkušený rančer na odpo-
činku dlouho žije jen ze svých vzpomínek. Stále je zničen ze 
smrti svého jediného syna, ke které došlo před deseti lety. 
Nyní tráví svůj čas staráním se o nájemníka na svém ranči 
- jediného důvěrného přítele Mitche (Morgan Freeman), kte-
rý byl ošklivě zraněn při střetu s grizzlym. Einarův poklidný 
život obrátí vzhůru nohama příjezd jeho snachy Jean (Jenni-
fer Lopez), kterou Einar viní ze smrti svého syna. Jean však 
přijíždí se svou dcerkou Griff (Becca Gardner), o které tvr-
dí, že je Einarovou vnučkou. Jedenáctiletá dívka je z rančer-
ského života nadšená. Pro Einara, který už na život rezigno-
val, je zvídavá Griff vytržením ze stereotypu, se kterým se již 
smířil. Žít po svém vypráví příběh o dobrodružství, soucitu 
a opravdovém shledání.

Karcoolka
Hoodwinked / USA 2005 / 80 min. / přístupný / dabing / 65 Kč
Režie: CORY EDWARDS / V českém znění: Jana Mařasová, Jana Drbohlavová, 
Pavel Rýmský, Zdeněk Junák, Jan Přeučil, Ota Jirák, Filip Švarc ad.
Červená Karkulka je sice klasické pohádkové téma, ale zde 
je vše naopak. Začínáme od konce. “Chlupatí a opeření“ 
strážci zákona pátrají po tom, co se odehrálo v chaloupce 
babičky, jakou roli tu hraje sekera, vlk i samotná Karkulka… 
Škody a porušení zákonů  jsou závažné – násilné vloupá-
ní, narušení domácího klidu, úmysl sežrat, máchání seke-
rou bez povolení. A nejen to –  chrabří strážci zákona musí 
zjistit, jaká je spojitost případu s  Cukrářským banditou, s 
tím zloduchem, který má na svědomí řadu loupeží receptů 
na sladkosti ve všech cukrárnách v širokém okolí… Bratři 
Cory a Todd Edwardsovi jsou neobyčejně vtipnými tvůrci 
nastupující režijní generace a jejich verze Karkulky je vytvo-
řena v duchu „shrekovské“ filosofie, tedy pobavit všechny 
za všech okolností… Český dabing chystá výjimečné obsa-
zení… 

Naše tipy                 
Tygr a sníh 
čtvrtek 16. 3. - neděle 19. 3. 
Příjemná, inteligentní komedie režiséra a 
herce R. Benigniho o velké osudové lásce.

Žít po svém  
pondělí 20. 3. -  středa 22. 3. 
Hvězdně obsazené drama o ztrátě a naleze-
ní smyslu života od slavného režiséra Lasse 
Hallströma !

Crash 
úterý 21. 3. 20.00 hod.
Zajímavé, silné a nepředvídatelné drama 
odvážně zkoumá místo mezi černou a bílou, 
místo mezi obětí a agresorem. 3x Oscar 2005

Dějiny násilí
středa 22. 3. 20.00 hod.
Tom Stall vedl spokojený život. Do doby než 
se stal hrdinou.  2x nominace Oscar 2005

Tanec v temnotách
čtvrtek 30. 3. 16:00 hod. 
Jedněmi obdivovaný, druhými odmítnutý film  
Larse von Triera. MFF Cannes - Zlatá palma
 a navíc hereckou cenu pro Björk.

Pýcha a předsudek 
pondělí 27. 3. - středa 29. 3
Nejhorší je, když někoho k smrti nenávidíte a 
zároveň bez něj nemůžete být.

Růžový panter
The Pink Panther / USA 2006 / 120 min. / od 12 let / dabing / 75 Kč
Režie: SHAWN LEVY / Hrají: Steve Martin, Kevin Kline, Scott Adkins, Jean 
Reno, Beyoncé Knowles, Henry Czerny, Emily Mortimer, Roger Rees ad.
Ztratil se diamant Růžový panter. A nejzmatenější detek-
tiv na světě se ho snaží najít. Inspektor Jacques Clouseau. 
Jméno, které vzbuzuje hrůzu ve všech zločincích světa - a 
také ve všech ostatních lidech, kteří měli tu čest se s ním 
setkat. Snad za to mohou jeho zcela mylné deduktivní 
schopnosti, snad jeho neschopnost pochopit věci zjevné 
na první pohled, snad jeho značně omezená jazyková výba-
va nebo zcela chybějící pohybová koordinace. Důležité je, 
že i přes poněkud neortodoxní a často udivující metody se 
mu pokaždé podaří sobě vlastním neodolatelným způso-
bem vyřešit i ten nejrafinovanější zločin. Aspoň doposud 
tomu tak bylo.

Pýcha     
a předsudek 
Pride and Prejudice / GB 2005 / 123 min. / příst. / titulky / ŠÚ / 75 Kč  
Režie: JOE WRIGHT / Hrají: Keira Knightley, Brenda Blethyn, Donald 
Sutherland, Judi Dench, Matthew MacFadyen ad.
Nejhorší je, když někoho k smrti nenávidíte a zároveň bez 
něj nemůžete být. Jeden z nejčtenějších a nejoblíbenějších 
knižních bestsellerů, Pýcha a předsudek britské spisova-
telky Jane Austen, se po více než šedesáti letech vrací na 
filmové plátno. Snová výprava do Anglie konce 18. století s 
hvězdným obsazením, okouzlující kamerou a nesmrtelným 
příběhem dokáže alespoň na dvě hodiny zpomalit zběsilé 
tempo moderní doby. Klasický příběh lásky a nenávisti líčí 
osudy pěti krásných sester Bennetových, které jejich mat-
ka vede pevnou rukou k životnímu názoru, podle něhož je 
žena šťastná jedině tehdy, když se bohatě provdá. Jediná 
Elizabeth se tomuto modelu zatím úspěšně vzpírá, plně 
podporována dětinským otcem. „Pýcha a předsudek poskytla základ-
ní zápletku tolika romantickým komediím, že je s podivem, že se ji nikdo tak dlouho 
neodhodlal natočit,“ říká producent Paul Webster. Režisér Joe 
Wright se ovšem pokusil zpracovat toto důvěrně známé 
téma po svém. 

Hra s nevěrou
Derailed / USA 2005 / 107 min. /  titulky / od 12 let / 75 Kč
Režie: MIKAEL HÅFSTRÖM / Hrají: Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent 
Cassel, Melissa George, RZA, Tom Conti, Xzibit, Giancarlo Esposito ad.

Výkonný pracovník v reklamní agentuře Charles Schine 
(Clive Owen) je jen dalším člověkem z Chicaga, který každé 
ráno běží na vlak v 8:43, aby se dostal včas do práce. Když 
jej ale jednou nestihne a díky tomu se setká s Lucindou 
Harris (Jennifer Aniston), jeho život se nenávratně změní. 
Lucinda je šarmantní, krásná a svůdná. Přestože jsou oba v 
manželském svazku a mají děti, jejich vzájemná přitažlivost 
je neodolatelná. Společné obědy brzy přejdou v koktejly 
po práci a zanedlouho se už oba ocitají v hotelovém pokoji. 
Jejich zdánlivě bezchybný vztah se však radikálně změní v 
okamžiku, kdy do pokoje vtrhne brutální cizinec LaRoche a 
začne oba milence ohrožovat pistolí. Poměr se brzy změní 
v noční můru, která je mnohem nebezpečnější a násilnější, 
než si dokázali představit. Charlesův život začne být brzy 
plný podvodů, vydírání, násilí a zločinu. Vzhledem k nemož-
nosti svěřit se své ženě nebo kontaktovat policii se stává 
vězněm ve světě, který nepoznává, a v němž není po jeho 
předchozím životě ani památky.

16. čt 16.00 Povídky o bledé luně po dešti – Japonsko 1953 / 94 min. / na průkazku zdarma Zlatý fond

18.00 Bambi 2 – USA 2006 / 76 min. / dabing / přístupný / 65 Kč

20.00 Tygr a sníh – Itálie 2005 / 121 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

17. pá 15.30 Bambi 2 – USA 2006 / 76 min. / dabing / přístupný / 65 Kč

17.30 Bambi 2 – USA 2006 / 76 min. / dabing / přístupný / 65 Kč

20.00 Tygr a sníh – Itálie 2005 / 121 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

18. so 17.30 Bambi 2 – USA 2006 / 76 min. / dabing / přístupný / 65 Kč

20.00 Tygr a sníh – Itálie 2005 / 121 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

19. ne 14.30 Vyrábění plastických obrázků Malovásek

15.30 Bambi 2 – USA 2006 / 76 min. / dabing / přístupný / 55, 65 Kč Bijásek

17.30 Tygr a sníh – Itálie 2005 / 121 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Tygr a sníh – Itálie 2005 / 121 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20. po 17.30 Žít po svém – USA 2005 / 105 min. / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Žít po svém – USA 2005 / 105 min. / titulky / ŠÚ / 75 Kč 

21. út 17.30 Žít po svém – USA 2005 / 105 min. / titulky / ŠÚ / 75 Kč

20.00 Crash – USA, Německo 2004 / 113 min. / přístupný / titulky / 60, 70 Kč Oscar - ART

22. st 15.30 My tři a pes z Pětipes –ČR 1971 / 70 min. / 16, 26 Kč Bijásek

17.30 Žít po svém – USA 2005 / 105 min. / titulky / ŠÚ / 75 Kč 

20.00 Dějiny násilí – USA 2005 / 120 min. / titulky / od 15 let / 45, 55 Kč Oscar - ART

23. čt 16.00 Spalovač mrtvol – ČR 1968 / 95 min / na průkazku zdarma, ostatní 40 Kč Zlatý fond

17.45 Karcoolka – USA 2005 / 80 min. / přístupný / dabing / 65 Kč

20.00 Růžový panter – USA 2006 / 120 min. / od 12 let / dabing / 75 Kč

24. pá 17.30 Karcoolka – USA 2005 / 80 min. / přístupný / dabing / 65 Kč

20.00 Růžový panter – USA 2006 / 120 min. / od 12 let / dabing / 75 Kč

20.30 Volant + Punk Floyd, Bačkůrky z mechu -  80 Kč Koncert

25. so 17.30 Karcoolka – USA 2005 / 80 min. / přístupný / dabing / 65 Kč

20.00 Růžový panter – USA 2006 / 120 min. / od 12 let / dabing / 75 Kč

20.30 Vankúšik, Davidovy nové brýle -  Mír - bar /20 Kč Koncert

26. ne 14.30 Malování temperovými a akvarelovými barvami Malovásek

15.30 Pasáček vepřů – ČR 1958 - 1980 / 62 min. / loutkový / 16, 26 Kč Bijásek

17.30 Karcoolka – USA 2005 / 80 min. / přístupný / dabing / 65 Kč

20.00 Růžový panter – USA 2006 / 120 min. / od 12 let / dabing / 75 Kč

27. po 17.30 Růžový panter – USA 2006 / 120 min. / od 12 let / dabing / 75 Kč

20.00 Pýcha a předsudek – Velká Británie 2005 / 123 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč Oscar

28. út 17.30 Růžový panter – USA 2006 / 120 min. / od 12 let / dabing / 75 Kč

20.00 Pýcha a předsudek – Velká Británie 2005 / 123 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč Oscar - ART

29. st 15.30 Pasáček vepřů – ČR 1958 - 1980 / 62 min. / loutkový / 16, 26 Kč Bijásek

17.30 Pýcha a předsudek – Velká Británie 2005 / 123 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč Oscar

20.00 Růžový panter – USA 2006 / 120 min. / od 12 let / dabing / 75 Kč / Hvězdička

20.00 Outsider – Dánsko, Island 2005 / 106 min. / titulky / 50, 60 Kč ART

30. čt 16.00 Tanec v temnotách – Dánsko 2000 / 140 min. / od 12 let / titulky / na průkazku zdarma, ostatní 40 Kč Zlatý fond

20.00 Hra s nevěrou – USA 2005 / 107 min. /  titulky / od 12 let / 75 Kč

31. pá 15.30 Andersenův bijásek + – filmy, soutěže, možná přijde i kouzelník.... - ve spolupráci s Knihovnou BBB UH Bijásek

17.30 Hra s nevěrou – USA 2005 / 107 min. /  titulky / od 12 let / 75 Kč

20.00 Hra s nevěrou – USA 2005 / 107 min. /  titulky / od 12 let / 75 Kč 

1. so 17.30 Walk the Line – USA 2005 / 135 min. / titulky /od 12 let / ŠÚ / 70 Kč Oscar

20.00 Walk the Line – USA 2005 / 135 min. / titulky /od 12 let / ŠÚ / 70 Kč Oscar

20.30 Broken Babylon -  Mír - bar / zdarma Partyt

2. ne 14.30 Chlupatá kresba Malovásek

15.30 Madagaskar – USA 2005 / 85 min. / 16, 26 Kč Bijásek

17.30 Walk the Line – USA 2005 / 135 min. / titulky /od 12 let / ŠÚ / 70 Kč Oscar

filmové premiéry a novinky



Oscar 2005
Na začátku března byly vyhlášeny a uděleny filmové ceny Oscar za rok 2005. Pokud jste jen trochu sledovali informace v  
novinách či na internetových serverech, museli jste zaznamenat, že za najvětšího favorita byl pokádán snímek Ang Leeho 
Zkrocená hora. Jedná se o netradiční milostný příběh; netradiční především proto, že milostný vztah zde spolu prožívají dva 
muži. Snímek, který se dotýká i dnes poměrně tabuizované oblasti, si nakonec odnesl tři Oscary, toho nejcennějšího -  za 
nejlepší film -  však dostal snímek Crash (+ ještě i další dva Oscary ). kanadského scenáristy a režiséra Paula Haggise. Ten 
napsal scénář už k loňskému vítězi Oscarů, snímku Million Dollar Baby. Kde se vzal nenápadný muž, který se prý inspiroval 
vlastní bouračkou a k natáčení půjčil vlastní dům? Kanaďan, jenž ve dvaadvaceti přesídlil do Los Angeles, psal až do roku 
2000 jen pro televizi, a to včetně i z našich televizních obrazovek známého seriálu Walker, Texas Ranger. Pak zkusil dva filmové 
scénáře a z obou byly oscarové objevy. A co další oceněné snímky? Mezi ně patří např. Walk the Line, Capote, Gejša, Siriana nebo 
Nepohodlný. Většinu z nich uvedeme v našem kině v průběhu následujících týdnů. Přejeme Vám příjemnou podívanou. 

J. Herz: Mám hrůzu rád
Režiséru Juraji Her-
zovi se povedlo 
cosi nevídaného. V 
Paříži před časem 
zaznamenal jeho 
film Spalovač mrtvol 
druhou největší 
návštěvnost roku. 
V konkurenci ame-
rických výpravných 
snímků bodoval film 
černobílý, od jehož 
natočení uplynulo 
víc než čtvrt století. 
Spalovač mrtvol se stal pro Pařížany vpravdě kultovním fil-
mem. Je to paradox. Ale zdaleka ne první v pestrém živo-
tě Juraje Herze. Zdá se, že tento elegantní drobný muž 
prostě paradoxy přitahuje.

 Jaký máte pocit z návratu Spalovače mrtvol?
Bizarní. Najednou se objeví film a ten oslovuje široké 
publikum. Spalovač měl v Paříži úspěch i díky majiteli 
kina Accattone. Kazik Hentchel, jinak spisovatel, dostá-
vá film ke správným lidem, kteří své mínění předávají ji-
nam, až se z něj stane dílo, které každý najednou musí 
vidět. Tady nikdo takový není.
 Pamatujete si ještě, co vás motivovalo natočit tento film, který byl 
nominován na Oscara?
 Všechno začalo tím, že jsem se doslechl, že někdo na-
psal román, který se jmenoval Spalovač mrtvol. Jméno 
autora mi nic neřeklo. Ladislava Fukse jsem ještě neznal. 
Ale mně se ten název tak líbil, že jsem si řekl: To musím 
točit.
 To vám stačilo tak málo?
 To nebylo málo. Takový titul, to už nějak zní, vyvolává 
obrovské představy. Hned jsem viděl, jak by se vyjí-
mal na plakátech. Tak jsem si knihu koupil. A přečetl ji. 
Jenomže jsem byl zklamán. Nebyla to předloha vhodná 
pro film. Přesto jsem Ládíkovi Fuksovi zavolal a sdělil 
mu své úmysly: že bych to spolu s ním rád přepracoval. 
Scházeli jsme se dva roky v kavárně Slavia, kde jsem 
tenkrát projednával všechny své filmy. Jednou dvakrát 
týdně. Něco jsme napsali a řešili to. Přepisovali, disku-
tovali.
 To se Fuks ani nebránil, že manipulujete s jeho neuvěřitelným příbě-
hem?
 Naopak, on byl nadšen. Byl magicky přitahován celým 
tím procesem, protože jsem byl první, kdo chtěl nějakou 
jeho knihu točit. Choval se jako malé dítě, které obje-
vuje dárky pod vánočním stromečkem. Aby měl aspoň 
nějakou představu o tom, jak pracuju, vzal jsem ho na 
natáčení svého prvního celovečerního filmu Zname-
ní Raka. Posadil jsem ho do křesla, točil jsem zrovna 
nějaký obyčejný detail. Nehybně vše sledoval. Když 
jsem řekl: Stop!, začal tleskat. Jako v divadle. Byl fas-
cinován. Bavilo ho to. Cokoliv jsem potřeboval změnit, 
tak rád udělal.

zdroj: časopis Reflex 1997, autor: Petr Volf

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Crash 
úterý 21. 3. 20.00 hod.
USA, Německo 2004 / 113 
min. / přístupný / titulky / 
60, 70 Kč 
Režie: PAUL HAGGIS / Hrají: 
Sandra Bullock, Don Chea-
dle, Matt Dillon, Jennifer 
Esposito, William Fichtner, 
Brendan Fraser, Terrence Ho-
ward, Ludacris, Thandie New-
ton, Ryan Phillippe, Larenz 
Tate, Tony Danza, Keith David, 
Loretta Devine ad.
Hospodyně z Brentwo-
odu a její manžel, 
okresní prokurátor. 
Perský majitel obcho-
du. Dva policejní detek-
tivové, kteří jsou milen-
ci. Ředitel televize tma-
vé pleti a jeho manžel-
ka. Mexický zámečník. 
Dva zloději aut. Policej-
ní nováček. Korejský 
pár ve středním věku. 
Všichni žijí v Los Ange-
les. A během následují-
cích 36 hodin se všich-
ni střetnou. Snímek 
Crash, provokativní a 
nebojácný pohled na 
složitost rasové proble-
matiky v Americe, je jed-
ním z mála filmů, které 
se snaží v publiku vyvo-
lat zamyšlení nad vlast-
ními předsudky. Pod-
manivé městské drama 
se noří do atmosféry 
Los Angeles po 11. 
září a sleduje protínání 
příběhů jeho hlavních 
hrdinů, pocházejících z 
různých etnických sku-
pin. Zatímco postavy 
vzájemně vstupují do 
svých životů a zase je 
opouštějí, zkoumá film 
strach a bigotnost z mnoha různých perspektiv. V bojové 
zóně intolerance není nikdo v bezpečí. A nikdo není imunní 
vůči zuřivosti, která podněcuje násilí a mění životy. Zajíma-
vé, silné a nepředvídatelné drama Crash odvážně zkoumá 
šedé místo mezi černou a bílou, místo mezi obětí a agre-
sorem. a nenachází žádná jednoduchá řešení. V hlavních 
rolích dynamického celovečerního debutu držitele ceny 
Emmy, režiséra, scenáristy a producenta Paula Haggise, 
se představí Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon, 
Jennifer Esposito, William Fichtner, Brendan Fraser, Ter-
rence Howard, Chris „Ludacris“ Bridges, Thandie Newton, 
Ryan Phillippe a Larenz Tate. Snímek získal tři Oscary 2005.

Dějiny násilí
středa 22. 3. 20.00 hod.
History of Violence / USA 
2005 / 120 min. / titulky / od 
15 let / 45, 55 Kč 
Režie: DAVID CRONENBERG / 
Hrají: Maria Bello, Ed Harris, 
William Hurt, Viggo Morten-
sen, Stephen McHattie, Peter 
MacNeill, Steve Arbuckle ad.
Tom Stall vedl spoko-
jený život. Do doby 
než se stal hrdinou. 
Tom Stall si poklid-
ně žije s manželkou a 
dvěma dětmi v malém 

Bijásek (středa a neděle 15.30), Malovásek  (neděle 14.30 hod.)

Vyrábění   
plastických 
obrázků
neděle 19. 3. 14.30 hod.

Bambi 2 
neděle 19. 3. 15.30 hod.
USA 2006 / 76 min. / dabing / přístupný / 55, 65 Kč 
Režie: BRIAN PIMENTAL 

Animovaná pohádka Bambi II, v níž se po více než 
šedesáti letech znovu setkáme s Bambim, Velkým 
knížetem, Dupíkem, Kvítkem, Filim, Výrem a další-
mi nezapomenutelnými zvířátky, se odehrává krátce 
poté, co mladý jelení princ ztratí svou maminku a zjis-
tí, že jeho tatínek je ve skutečnosti váženým Velkým 
knížetem. Film, který nese inspirující poselství o odva-
ze, naději a překonání bolesti ze ztráty, vypráví příběh 
o zprvu rozpačitém vztahu mezi hravým srnečkem a 
jeho královským otcem, kteří se společně vydávají na 
nelehkou cestu, na níž vzájemnou snahou překonají 
smutek a najdou v sobě něco krásného a nečekané-
ho: rodinuuálních vychytávek, vtípků a krásně bizarní-
mu herectví strhne i „dospěláky.

My tři a pes   
z Pětipes
středa 22. 3. 15.30 hod.
ČR 1971 / 70 min. / 16, 26 Kč 
Režie: OTA KOVAL / Hrají: Helena Růžičková, Robert Krásny, Karel 
Augusta, Váckav Postránecký, Jana Andersýková, Václav Kotva.
Prázdniny, řeka a parta dobrých kamarádů v českém 
filmu. Prázdninový příběh pražského kluka Tondy 
Houdka se odehrává v malé vesničce Pětipsy. Bude 
také muset překonat nepřátelství se svým nenávi-
děným spolužákem Rudou, ale hlavně zažije velké 
a nezapomenutelné dobrodružství při nočním lovu 
obrovského úhoře.

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

vána dětinským otcem. Když se v blízkém zámečku zabydlí 
svobodný a hlavně bohatý pan Bingley, všichni Bennetovi v 
čele s maminkou zavětří šanci na výhodný sňatek. Nejstar-
ší dcera Jane, citlivá a krásná dívka panu Bingleymu oka-
mžitě podlehne. Mladší Elizabeth se zase zamlouvá jeho 
přítel, pan Darcy, který ovšem vypadá jako ukrutný snob 
a navíc má podle všeho prsty v krizi, která později naruší 
vztah Jane a pana Bingleyho. Je možné jednoho člověka 
stejně vášnivě nenávidět jako milovat? „Pýcha a předsudek 
poskytla základní zápletku tolika romantickým komediím, že 
je s podivem, že se ji nikdo tak dlouho neodhodlal natočit,“ 
říká producent Paul Webster. Režisér Joe Wright se ovšem 
pokusil zpracovat toto důvěrně známé téma po svém. „Roz-
hodně jsem se chtěl vyhnout bezstarostné idylce, kterou se 
filmy z tohoto historického období často vyznačují. Snažil 
jsem se Pýchu a předsudek co nejvíc přiblížit skutečnosti a 
současnosti. Je to film o mladých dívkách, které se poprvé v 
životě zamilují. To se před dvěma sty lety vyjadřovalo stejně 
jako dnes,“ říká režisér. Tomu se do filmu podařilo obsadit 
elitu britského herectví (Judi Dench, Brenda Blethyn), mla-
dé hvězdy (Keira Knightley, Rosamund Pike) a jako pomysl-
nou třešničku na dortu hollywoodského veterána Donalda 
Sutherlanda. Snímek byl nominován na 4 Oscary 2005. .

Outsider
středa 29. 3. 20.00 hod.
Voksne mennesker / Dánsko, Island 2005 / 106 min. / titulky / 50, 60 Kč
Režie: DAGUR KÁRI / Hrají: Nicolaj Kopernikus, Nicolas Bro ad.
Mladík Daniel je outsi-
der, jak má být. Ofici-
álně nevydělává žádné 
peníze, neplatí poku-
ty ani dluhy. I benzin 
do svého starého fia-
ta 600 si kupuje po 
půllitrech. Je však cel-
kem spokojený. Občas 
nasprejuje na zakázku 
pro zamilovaného vrs-
tevníka graffiti se jmé-
nem jeho vyvolené a 
to mu stačí k živobytí. 
Dokud spolu s dalším 
podivínským přítelem, 
zvaným Dědek, nepo-
zná nekonformní dívku 
Franc, prodavačku v 
pekařství. Vše se za-
čne měnit a přibydou 
nečekané existenční 
potíže. K osudům vlast-
ně stále ještě nedo-
spělých lidí se připo-
juje i souběžný příběh 
dobře situovaného, 
leč k smrti znuděné-
ho soudce. Islandský 
režisér Dagur Kári na 
sebe upozornil debu-
tem Albín jménem Nói, 
jehož protagonistou 
byl dospívající a „poně-
kud netypický“ mladík. 
Reálie městečka na 
břehu islandského fjor-
du nahrazuje v novém 
Káriho snímku dánské 
hlavní město. Ale nový 
příběh nemá zdaleka 
tak dramatický oblouk. 
Vyprávění ozvláštňuje 
je zejména použití čer-
nobílého materiálu. Oce-
nění: Brussels European Film 
Festival 2005 – cena Golden 
Iris, uvedení na Cannes 2005 
v sekci Un certain regard. 

 

Připravujeme

Výstavy

městě Millbrook ve 
státě Indiana. Jediná 
noc však navždy změ-
ní jejich životy. Tom 
svou rozhodností zma-
ří loupež, ke které do-
jde v jeho bistru, čímž 
zachrání mnohé ze 
svých zákazníků i přá-
tel. V sebeobraně při 
tom dva z hledaných 
kriminálníků zabije. Je 
prohlášen hrdinou a 
ze dne na den se z něj 
stává mediální celebri-
ta. Tato sláva mu však 
není zrovna příjemná a 
chce utéci zpět ke své-
mu předchozímu životu. 
Jenže tu se ve městě 
objeví tajemný a nebez-
pečný muž Carl Fogaty, 
který tvrdí, že Tom mu v 
minulosti ukřivdil. Tom 
a jeho rodina se musí 
bránit křivému nařčení 
a vyrovnat se s náhlou 
změnou jejich každo-
denní reality. Jejich 
vztah je vystaven zkouš-
ce a oni jsou najednou 
nuceni postavit se tomu, co leželo ukryto pod povrchem ... 
Snímek byl nominován na 1 Oscara 2005.

Pýcha    
a předsudek   
úterý 28. 3. 20.00 hod.
Pride and Prejudice / Velká 
Británie 2005 / 123 min. / 
přístupný / titulky / ŠÚ / 
75 Kč
Režie: JOE WRIGHT / Hra-
jí: Keira Knightley, Brenda 
Blethyn, Donald Sutherland, 
Judi Dench, Matthew MacFa-
dyen ad.
Nejhorší je, když něko-
ho k smrti nenávidí-
te a zároveň bez něj 
nemůžete být. Jeden 
z nejčtenějších a nej-
oblíbenějších knižních 
bestsellerů, Pýcha a 
předsudek britské spi-
sovatelky Jane Austen, 
se po více než šedesá-
ti letech vrací na filmo-
vé plátno. Snová výpra-
va do Anglie konce 
18. století s hvězdným 
obsazením, okouzlující 
kamerou a nesmrtel-
ným příběhem dokáže 
alespoň na dvě hodiny 
zpomalit zběsilé tempo 
moderní doby. Klasický 
příběh lásky a nenávis-
ti líčí osudy pěti krás-
ných sester Benneto-
vých, které jejich matka 
vede pevnou rukou k 
životnímu názoru, pod-
le něhož je žena šťast-
ná jedině tehdy, když 
se bohatě provdá. Jedi-
ná Elizabeth se tomuto 
modelu zatím úspěšně 
vzpírá, plně podporo-

Malování   
barvami
neděle 26. 3. 14.30 hod.

Pasáček vepřů 
neděle 26. 3. 15.30 hod., středa 29. 3. 15.30 hod.
ČR 1958 - 1980 / 62 min. / loutkový / 16, 26 Kč 
Režie: H. TÝRLOVÁ, J. KLUGE, B. POJAR / Výtvarník: L. Kadlček, V. Dobro-
volný, J. Kluge, M. Štěpánek. 
Pasáček vepřů – Pohádka H.Ch.Andersena ve 
výtvarném povídání H.Týrlové. Hloupý vlk – Moder-
ní pohádka o líném a hloupém vlkovi. Jak šlo vejce 
na vandr – Příběh vajíčka – skořápky, které uteklo z 
nakládající láhve, protože se nechtělo dát sníst, ale 
chtělo se stát krásným kohoutem. Jak jedli vtipnou 
kaši – Čtvrtý díl seriálu o medvídcích , vypráví o tom 
, jak poprvé malý naivní medvídek vyzraje nad svým 
vychytralým kolegou. 

Andersenův 
Bijásek+ 
pátek 31. 3. 15.30 hod.
vstupné dobrovolné
Zajímavý celoodpolední program Bijásek + pořádaný 
ve spolupráci a za pomoci Knihovny Bedřicha Bene-
še Buchlovana v Uh.Hradišti, který malé i větší diváky 
(a čtenáře) nasměřuje pohodovým programem správ-
ným směrem k Noci s Andersenem… Vedle krátkých 
filmů na motivy pohádek H.CH. Andersena zažijete 
vystoupení dětí z družebního Trenčína, soutěže, … 
Možná přijde i kouzelník. 

Jsou srdečně zvány všechny děti, i ty, na které letos nezbylo místo 
na spaní v knihovně.

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

Volant + Punk 
Floyd,   
Bačkůrky   
z mechu
pátek 24. 3. 20.30 hod.     80 Kč
Melodický ska-punk. 10 let VOLANT tour!!! 

Vankúšik,   
Davidovy nové 
brýle
sobota 25. 3. 20.30    Mír – bar  20 Kč
Hudební trio Vankúšik (kytara, basa, bicí) je ovliv-
něno zejména Johnem Scofieldem, šestnáctinovým 
rytmem a dobrou náladou. Více informací o kapele 
najdete na webových stránkách http://vankusik.wz.cz
Davidovy nové brýle (zpěv, bicí, basa, kytara) je rock-
ová kapela z Uherského Hradiště, která se nebojí do 
svých skladeb zařadit prvky jazzu a populární hudby.

Lars von Trier
Lars von Trier (nar.  
30. dubna 1956; 
Kodaň) dostal svou 
první kameru již v 
deseti a roku 1967 
natočil jednominu-
tový animovaný film 
Výlet do Squashlandu. 
Za jeho první „veli-
ký“ snímek můžeme 
považovat ale až 
film Pěstitel orchidejí, který mu pomohl dostat se na filmo-
vou školu. Pak se jeho kariéra začala pohybovat prud-
ce vzhůru, v roce 1984 natočil první díl své evropské 
trilogie Prvek zločinu (The Element of Crime), kterému napsal 
scénář spolu se spisovatelem Nielsem Vørselem, a 
dostal za něj v Cannes cenu za techniku, což byla prv-
ní cena pro dánský film od roku 1966, a jeho kariéra 
začala být sledována. Ve druhém díle evropské trilogie 
s názvem Epidemie (1987), který stvořil Trier opět se spi-
sovatelem Vørselem, pojednává o lékaři dr. Mesmero-
vi, jenž se snaží pomoci světu od zhoubné nemoci, kte-
rou však nevědomky sám šíří. Film byl přijat velice vlaž-
ně, jak kritikou, tak diváky, Triera to ale nijak nezdrtilo a 
chystal natočení dalšího snímku, kterým dokončil evrop-
skou trilogii. Evropa (1991), snímek se odehrává roku 1945 
v Německu a dostal v Cannes opět cenu za techniku. 
Trier také natočil jeden z nejpodivnějších seriálů, který 
kdy byl k vidění, Království (1994; orig. Riget). Osudy jednot-
livých postav seriálu jsou spolu porůznu pospojovány, 
ale každý navíc prožívá i svá vlastní dobrodružství. Seri-
ál poskytne zároveň zábavu a komediální melodrama s 
vystříbřeným humorem a zároveň hrůzostrašný příběh, 
po kterém jen tak nikdo neusne. Mezi další známé sním-
ky Larse von Triera patří Prolomit vlny (1996), šokující Idioti 
(1998) - film natočený podle manifestu Dogma 95 (film 
musí být natočen výhradně pomocí přírodních podmí-
nek – žádná přidávaná hudba, předabování, bez umělé-
ho osvětlení a dokonce i bez úpravy in- a ex- -teriérů atd.) 

- a muzikál Tanec v temnotách (2000). Na těchto snímcích již 
pracoval sám (scénář, režie). Právě ten posledně jme-
novaný „zařídil“ natočení další trilogie, tentokrát americ-
ké. Důvod? Američané začali Triera kritizovat, protože 
natočil film o zemi, kde nikdy nebyl a ten se rozhodl 
odpovědět právě trojicí snímků odehrávajících se v USA. 
Dogville (2003) je prvním dílem a zároveň i názvem americ-
ké trilogie. Vypráví o mladičké dívce Grace (Nicole Kid-
man), která se ukryje před svým otcem v malé vesnici 
ve Skalistých horách. Obyvatelé si Grace zamilují a ona 
pro ně pracuje, pak ale jednoho dne do vesničky přije-
de policie a vyvěsí v ní na Grace zatykač a najednou se 
vše změní. Obyvatelé Dogville ji začnou zneužívat, ale 
ona jim jejich skutky stále odpouští, neboť věří, že k nim 
mají nějaký důvod... již brzy se však stane něco, co by 
od Grace nikdo z obyvatel nečekal. Loňský film Mander-
lay (2005) je pokračováním americké trilogie, tentokrát se 
Trier věnuje převážně problematice otroctví.

 V první polovině 
dubna nabízíme

Filmové premiéry 
1.–5. 4. Walk the Line
USA 2005  / Režie: JAMES MANGOLD 
6.–9. 4. Dobrou noc a hodně 
    štěstí
USA 2005 / Režie: GEORGE CLOONEY
6.–12. 4. Univerzální uklízečka
VB 2005 / Režie: NIALL JOHNSON

Zlatý fond 
Čt. 6. 4. 16.00 Trainspotting  
VB 1996 / Režie: DANNY BOYLE 

ARTkino 
Út. 4. 4. 20.00 Utajený 
Francie 2005 / Režie: MICHAEL HANEKE 
St. 5. 4. 20.00 Walk the Line 
USA 2005  / Režie: JAMES MANGOLD 

 Bijásek
Ne. 2. + St. 5. 4 15.30
Madagaskar 
USA 2005 / Režie: ERIC DARNELL, TOM McGRATH  

Více informací o programu 
naleznete na www.mkuh.cz  

Václav Čtvrtek  
5. 3. – 31. 3. foyer kina Hvězda
Bijásek v měsíci břez-
nu je cele podřízen 
tématu Měsíc knihy. Ve 
spolupráci s Knihov-
nou Bedřicha Bene-
še Buchlovana v Uh. 
Hradišti jsme připravili 
nejen pestrý výběr pře-
vážně adaptací pohá-
dek (zejména těch 
H.Ch. Andersena),  ale 
také výstavu k tématu 
knižní ilustrace a spisovatele Václava Čtvrtka (4.4. 
1911 - 6.11. 1976), tvůrce příběhů o loupežníku Rum-
cajsovi, Makové panence, Křemílku a Vochomůrkovi 
a dalších.  

Výstava ZUŠ 
9. 3. - 4. 4. foyer kina Hvězda
Výstava představí práce žáků Základní umělecké 
školy Uherské Hradiště, kteří se v rámci rozšířeného 
vyučování připravují na studium ve školách s výtvar-
ným zaměřením. Dále bude představen fotografický 
projekt žáků ZUŠ Uherské Hradiště oboru Fotogra-
fie pod názvem „Lidská přání“. Černobílé fotografie 

Tanec     
v temnotách   
čtvrtek 30. 3. 16.00 hod.
Dánsko 2000 / 140 min. / od 
12 let / titulky / na průkazku 
zdarma, ostatní 40 Kč
Režie: LARS VON TRIER / Hra-
jí: Björk, Catherine Deneuve, 
David Morse, Peter Storma-
re, Joel Grey, Cara Seymour, 
Jean-Marc Barr, Siobhan Fal-
lon, Udo Kier, Jens Albinus, 
Stellan Skarsgård, Paprika 
Steen.
Přední evropský režisér 
Lars von Trier je jedním 
ze zakladatelů dánské-
ho manifestu Dogma 
95. Zde se však od 
těchto pravidel odklo-
nil, aby vytvořil stylizo-
vaný žánr hudebního 
a tanečního filmu. Na 
nákladném evropském 
projektu se podílela 
řada zemí, např. Dán-
sko, Francie, Švéd-
sko, Itálie, SRN, Nor-
sko či Finsko. Děj se 
ovšem odehrává ve 
Spojených Státech v 
polovině šedesátých 
let. Hrdinkou je své-
rázná československá 
emigrantka Selma Jež-
ková, jíž hrozí brzká 
slepota. Sama emi-
grovala do Států, aby 
tu zajistila oční ope-
raci synovi, postižené-
mu dědičnou choro-
bou. Selmu obklopují 
dobří lidé, přesto však 
zůstává ve svém údělu 
sama. Potíže překoná-
vá zejména díky vášni k muzikálu. S amatéry zkouší muzikál 
Za zvuků hudby a často pak muzikálová čísla v představách 
přenáší do reálného prostředí, v němž se pohybuje. Domi-
nantou filmu, který podobně jako snímek Prolomit vlny řeší 
téma sebeobětování, zůstává výkon islandské zpěvačky 
Björk, jež se zde se svou výjimečnou rolí zcela identifiko-
vala bez dalších ambicí na filmovou kariéru. Dokumentár-
ní způsob snímání pomocí ruční digitální kamery tvoří pak 
zvláštní a často diskutovaný kontrast k žánru melodrama-
tu a muzikálu. Jedněmi obdivovaný, druhými odmítnutý film si odnesl 
z festivalu v Cannes obě hlavní ocenění - Zlatou palmu a navíc hereckou 
cenu pro Björk.

Spalovač mrtvol   
čtvrtek 23. 3. 16.00 hod.
ČR 1968 / 95 min / na prů-
kazku zdarma, ostatní 40 Kč
Režie: JURAJ HERZ / Hra-
jí: Rudolf Hrušínský, Vlasta 
Chramostová, Jana Stehno-
vá, Miloš Vognič, Ilja Pra-
chař, Zora Božinová, Edu-
ard Kohout, Jiří Lír, Dimitrij 
Rafalski, Václav Kotva, Míla 
Myslíková, Vladimír Men-
šík, Jiří Hálek, Jana Šulcová, 
Jiří Menzel, Nataša Gollová, 
Oldřich Vízner.
Konec 30. let: Pan 
Karel Kopfrkingl je 
obětavý zaměstnanec 
pražského krematoria 
a vzorný otec rodiny, 
který důsledně dbá 
o řádný chod domác-
nosti a všestrannou 
výchovu svých dětí. 
Rád předčítá ze své 
oblíbené knihy o Tibe-
tu. Tíživá atmosféra 
napjaté doby násobí 
všeobecný strach. V 
měšťáckém stereotypu 
žijící Kopfrkingl spolu-
pracuje s nacistickými 
okupanty a s obludnou 
samozřejmostí se zbavuje všeho nebezpečného ve svém 
okolí, včetně členů vlastní rodiny. Jeho velká a nebezpečná 
kariéra začíná... Filmová adaptace psychologického horo-
ru, vzdáleně upomínajícího na Hitchcockovy grotesky, kon-
geniálně vystihuje morbidní atmosféru a jakoby neskuteč-
ný svět panoptikálních postav vynikající předlohy Ladislava 
Fukse (vyšla v roce 1967). Pan Kopfrkingl se stal životní 
rolí Rudolfa Hrušínského a tragikomedie Spalovač mrtvol 
jedním z nejvýznamnějších filmů Juraje Herze, jenž tu plně 
uplatnil svůj smysl pro bizarnost, perverzi a fantaskní vidě-
ní. I když byl snímek normalizátory českého filmu příkladně 
zatracován a nemohl se po dlouhá léta objevit ani v kinech, 
ani v televizi, sotva lze tento titul pominout ve výčtu nejhod-
notnějších českých filmů. Na scénáři spolupracoval s Jura-
jem Herzem autor původní novely Ladislav Fuks, kamera-
manem byl Stanislav Milota. Když režisér Juraj Herz v roce 
1969 film natočil, zřejmě netušil, jaké další osudy toto dílo 
čekají. Celých dvacet let byl film odsuzován normalizačními 
cenzory a teprve po roce 1989 se začal promítat. Dnes již 
lze Spalovače mrtvol zařadit mezi přední díla české kine-
matografie šedesátých let – období, které bývá považováno 
za vůbec nejplodnější a dosud nepřekonané v celé historii 
českém filmu. V roce 1969 získal Herz za režii a Milota za kameru toho-
to filmu cenu FITESU Trilobit. Na Přehlídce českých a slovenských filmů v 
Sorrentu obdržel snímek Stříbrnou SirénuS.

Něco neuvěřitelného! 
Kdo neviděl Rudolfa 
Hrušínského v tomhle, 
tak jako by jej ještě nevi-
děl nikdy hrát. On tady 
totiž předvádí vysokou 
školu, co vysokou ško-
lu, přímo Oxfordskou 
univerzitu hereckého 
mistrovství. Vpodstatě 
se dá říct, že celý příběh 
je postaven jen na jeho 
neskutečných hereckých 
schopnostech. Ale to 
je samozřejmě míněno 
jen s nadsázkou. Ostatní 
herci jsou nepochybně 
taky skvělí a také scénář 
a režie jsou excelenetní. 
Bravo všem zúčastně-
ným.
Radyo– www.csfd.cz

Naprosto úchvatná cito-
vá hra režiséra s herci. 
Naprsoté vymáčknu-
tí všeho co se dalo ze 
všech herců (a to hlavně 
z Björk ) vymáčknout. 
Zvláštní až skutečná roz-
klepaná kamera zoomu-
jící na tvář plačící milující 
matky je opravdu citové 
vydírání nejvyššího stup-
ně. Geniálně hrající Björk 
a úžasně působící hudeb-
ní složka.... + Mist mistrů 
Larse von Trier. .. Tento 
film není o ničem hez-
kém ani příjemném. Ten-
to film vás zničí a nechá 
vás at si celé to sebeo-
bětování a lásku ke své 
rodině dáte dohromady 
a vyjasníte si co je správ-
né a co ne. Že dnes nevy-
hrává vždy pravda. Ať žije 
toto nejlepší muzikálové 
drama posledního deseti-
letí. Lars Lars Lars.....
Djkoma – www.csfd.cz

s jemným humorem poodkrývají kritické postoje ale i 
intimní a tajná přání obyvatel města Uherské Hradiš-
tě. Více informací o fotoprojektu na www.fotomosty.info

21. 3.        Crash - 3 Oscary
USA, SRN 2004 / Režie: PAUL HAGISS

22. 3.        Dějiny násilí - 1 nominace
USA 2005 / Režie: DAVID CRONENBERG

27. - 29. 3. Pýcha a 
     předsudek - 4 nominace
VB 2005 / Režie: JOE WRIGHT 

1. - 5. 4.     Walk the line - 1 Oscar
USA 2005 / Režie: JAMES MANGOLD 

6. - 9. 4.     Dobrou noc a 
      hodně štěstí - 6 nominací
USA 2005 / Režie: GEORGE CLOONEY 

3. 5., 7. 5.  Letopisy Narnie: Lev, čarodějni        
                 ce a skříň - 1 Oscar
USA 2005 / Režie: ANDREW ADAMSON

připravujeme k uvedení: 
Capote - 1 Oscar
Syriana - 1 Oscar
Nepohodlný - 1 Oscar
Gejša - 3 Oscary
King Kong - 3 Oscary

Outsider začíná jako 
malá, neokázalá, ale 
divácky vlídná melancho-
lická komedie o trampo-
tách dvou tápajících mla-
díků. Konflikt s finančním 
úřadem, setkání s intoxi-
kovanou pekařkou nebo 
vynucená konverzace s 
její matkou jsou situace-
mi, v nichž se zejména 
mladé publikum okamži-
tě najde, aniž je nutné 
sahat ke chtěnostem ve 
stylu filmů Davida Ondříč-
ka. A i když se Outsider 
někdy rád zatoulá ke 
stylizovanějšímu humoru, 
jako například v improvi-
zované scéně Dědkových 
toužebně očekávaných 
zkoušek na fotbalového 
rozhodčího, nikdy neu-
stoupí z realistické polo-
hy: takových outsiderů 
kolem nás pobíhají tisíce, 
jenom si jejich zvláštní-
ho světa neumíme všim-
nout. A zatímco autenti-
citě napomáhá černobílá 
kamera a civilní herectví 
většiny postav, poněkud 
excentričtější postavě 
Dědka se daří vyhýbat 
stereotypu samoúčelné-
ho „komického kama-
ráda hlavního hrdiny“, 
tak často přítomnému v 
současných amerických 
komediích.
Vojtěch Rynda – http://kino.tiscali.cz 

Cronenberg zajímavě 
mixuje všechny mož-
né styly, z nichž nejvíce 
zaujme ten „westerno-
vý“. Civilně jednoduchý 
příběh se sune dopředu 
díky síle hereckých výko-
nů a vzájemnému pro-
plétání scén, které i přes 
svou žánrovou rozdílnost 
fungují vedle sebe více 
než dobře. Manželský 
sex posunutý na hranici 
odvázaného soft porna 
zvedne puritánským divá-
kům minimálně obočí a 
detailní kamera při prů-
střelech hlavy nenechá 
na pokoji ani toho nejo-
trlejšího. I když je pravda, 
že mělkost scénáře ve 
druhé polovině by chtělo 
zamaskovat rychlejším 
tempem, je nakonec vše 
vynahrazeno mistrov-
ským závěrem, v němž 
Cronenberg jasně doka-
zuje, že si stejně divá-
ka obtočí kolem prstu, i 
když nechce. 
 Isherwood – www.csfd.cz

Oscar 2005

pátek 7. 4. klub Mír vstup 160 Kč /190 Kč                

Silný v celku, omamují-
cí v momentech. Crash 
Paule Haggise je jedním 
z těch úžasných filmů, 
které neždímou emoce, 
ale doslova je z diváka 
vyrazí. Syrovost, s jakou 
Haggis k postavám v úvo-
du přistupuje, mu dává 
dostatečně živou půdu v 
následujícím dění, kdy si 
dovolí prakticky cokoli. 
Nechává postavy se stře-
távat v absurdních náho-
dách, které však v jeho 
vedení nepůsobí stroje-
ně, ale přirozeně... tako-
vý ten malý příběh, který 
ukazuje absurditu živo-
ta, jak ho známe. Citlivá 
práce s tématem rasismu 
je zde dovedena k napro-
sté dokonalosti, protože 
žádná z postav, i přes své 
očividné názory, není v 
konečném zúčtování tak 
charakterově černobí-
lá, jak by se mohlo zdát. 
Přesto se věrně vykres-
lují problémy současné 
společnosti. Chytrý pří-
běh je dokreslen hudbou, 
která má podobně pod-
manivou sílu, jako třeba 
nedávný soundtrack ke 
Collateralu. Crash je jed-
ním z nejlepších a nejpů-
sobivějších filmů, které 
jsem kdy viděl.
Tom Hardy - www.csfd.cz Spisovatelka Jane Aus-

ten a její dílo mi doteď 
nebylo nikterak známé 
– ani se tomu nedivím, 
její tvorba je zejména pro 
ženy. Nejnovější podoba 
zmíněného románu je 
dílem scenáristky Debo-
rah Moggach a neznámé-
ho režiséra Joe Wrighta 
pod záštitou osvědče-
ného studia Working 
Title (Láska Nebeská, ..). 
Příběh nikterak roze-
bírat nebudu, jedná se 
o nejklasičtější možné 
schéma, silně romantic-
ké, včetně sladkého a 
šťastného konce. Vyzdvi-
hl bych hlavně špičkové 
dialogy, kterým nechy-
bí šmrnc, dynamika a 
zejména skvostná ironie 
a bravurní vtip. Neustálý 
úsměv, který mne dopro-
vázel po celý film se čas-
to střídal vyloženě se 
smíchem. Ovšem abso-
lutně nejlepší je výtečné 
zpracování. Tvůrci proje-
vili obrovský cit pro látku.
Karels - www.csfd.cz


