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Konečně 
jaro! 

Tak jsme se konečně dočkali a už 
snad začnout vonět trávníky a stromy 
a my odhodíme bundy a kabáty. Ani 
my v kině (a klubu Mír) nelenošíme 
a máme pro vás zajímavé programy, 

kterými si nastupující jaro můžete 
zpestřit. Nepřehlédněte „dvojky“ 

trháků z filmové minulosti (Základní 
instinkt, Doba ledová), další zají-
mavé tituly Oscarů a Felixů (Walk 
the Line, Dobrou noc a hodně 

štěstí, Utajený), ale také předveli-
konoční přehlídku filmů o lidských 

právech z festivalu Jeden svět 2006 
i se zajímavými výstavami a hostem.

Za hosty musíme považovat také 
pravidelnou návštěvu kapel a studen-

tů z družebního anglického města 
Bridgwateru a s ní spojený koncert, 

a snad nejočekávanější host jara 
bude určitě Lenka Dusilová a její 
band. Čerstvá vítězka dvou Andělů 

přijede už 7. 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 

každou neděli 
od 14.30                          

 Malovásek
aktivní odpoledne 

 pro nejmenší 
s výukou různých 

 výtvarných metod

každé úterý 
 a středu od 20.00          

ARTkino
nejlepších filmů 

 z přehlídek, soutěží 
 a filmových festivalů

každý čtvrtek 
od 16.00                          

 Zlatý fond
vzdělávací projekce 

 nejvýznamnějších filmů 
  kinematografie

Walk the Line 
USA 2005 / 135 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč   
Režie: JAMES MANGOLD / Hrají: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, 
Robert Patrick, Larry Bagby ad.

V roce 1955 vkráčel drsný, vyzáblý kytarista, který si říkal 
J. R. Cash, do tehdy ještě neznámých Sun Studios v Mem-
phisu. Tento okamžik měl později nesmazatelný vliv na vývoj 
americké kultury. Za pomoci úderných akordů a hlasu, kte-
rý byl hluboký a temný jako noc, přiváděl Cash s obrovskou 
intenzitou na svět písně o zármutku a bolesti, které byly 
odvážné, plné skutečného života a lišily se od všeho, co 
mělo publikum do té doby možnost slyšet. Ten den odstar-
tovala úvodní etapa dlouhé kariéry Johnnyho Cashe. Kro-
mě toho, že přišel s průkopnickým a originálním zvukem, 
který se později měl stát inspirací pro rockové, countryové, 
punkové, folkové i rapové hvězdy, vydal se také na cestu 
dramatické osobní proměny. Během nejdramatičtější etapy 
svého života - v průběhu níž stál tváří v tvář svým démonům, 
bojoval o lásku, která mu pomohla odrazit se ode dna, a 
naučil se balancovat na tenké hranici mezi zkázou a spásou 

- se změnil ze sebedestruktivní popové hvězdy v kultovního 
„Muže v černém“. Film Walk The Line byl nominován celkem na 3 Zlaté 
Glóby, dále na Oscara v 5 kategoriích, přičemž zvítězil v kategorii Nejlepší 
ženský herecký výkon v hlavní roli.

.Univerzální
uklízečka  
Keeping Mum / VB 2005 / 103 min. / od 12 let / titulky / ŠU / 65 Kč  
Režie: NIALL JOHNSON / Hrají: Rowan Atkinson, Kristin Scott Thomas, 
Maggie Smith, Patrick Swayze, Emilia Fox, James Booth ad.
Rowan Atkinson se po třech letech vrací na filmová plát-
na. Hraje muže tak zabraného do psaní perfektního kázání, 
že ani netuší, že jeho manželka ho podvádí nebo že jeho 
dorůstající děti jsou chuligáni. Reverend Walter Goodfel-
low je místní vikář, který žije se svojí ženou Glorií a svými 
dvěma dětmi v malém anglickém městě Little Wallop. Glo-
ria se vážně snaží si udržet dekorum vikářovy ženy, ale brzy 
zjistí, že její děti a její beznadějný manžel jsou pro ni málo. 
Touží po spáse a ta přichází v podobě Grace okouzlující, 
diskrétní hospodyně, která má svoji vlastní definici o údrž-
bě domu a neuvěřitelnou dovednost na řešení problémů. 
Grace se rozhodne vzít vše do svých rukou a zbavit město 
všech špinavých tajemství.

Dobrou noc a 
hodně štěstí 
Good Night, and Good Luck / USA 2005 / 93 min. / přístupný / tit. / 75 Kč  
Režie: GEORGE CLOONEY / Hrají: David Strathairn, Robert John Burke, 
Patricia Clarkson, George Clooney, Jeff Daniels, Tate Donovan ad.

Černobílý film George Clooneyho je rekonstrukcí sporu 
komentátora zpravodajství stanice CBS Edwarda Murro-
wa se senátorem Josephem McCarthym. Jejich konfronta-
ce se odehrávaly přímo v živém vysílání. McCarthy stál v 
50. letech v čele senátního výboru, který vyšetřoval občany 
podezřelé ze spolupráce s komunisty. Práce výboru se ve 
skutečnosti rovnala honu na čarodějnice. Kampaň senáto-
ra McCarthyho v nejmrazivějších letech studené války lze 
přirovnat k politickým procesům ve východním bloku ve 
stejné době, i když postihy v případě USA nebyly naštěs-
tí tak tvrdé. Nespravedlivé obvinění přesto zničilo řadě lidí 
život nebo kariéru. Právě televizní zpravodajství o těchto 
kauzách pomohlo pronásledování zastavit. Film dosud získal 
5 ocenění na MFF v Benátkách 2005, dále cenu pro nejlepší mimoevrop-
ský film v při udílení Evropských filmových cen 2005, 3 nominace na Zlatý 
Glóbus v hlavních kategoriích a 6 nominací na Oscara.

Základní instinkt 2 
Basic instinct 2: Risk Addiction / USA 2005 / 115 min. / od 15 let /  tit. / 
70 Kč
Režie: MICHAEL CATON-JONES / Hrají: Sharon Stone, David Morrissey, 
Stan Collymore, Hugh Dancy, Charlotte Rampling, David Thewlis, Alexandra 
Staden ad.
Spisovatelka Catherine Tramellová (S.Stone) má opět pro-
blémy se zákonem. Scotland Yard určil psychiatra, aby ji 
vyšetřil. Stejně tak, jako dříve Nick Curran, je doktor Galss 
C.Tramellovou okouzlen a vlákán do svůdné pasti. Samot-
ná režie filmu byla svěřena do rukou Michaela Caton-Jone-
se, který má za sebou filmy s Robertem De Nirem (Hodi-
na Pravdy), Brucem Willisem (Šakal) a Liamem Neeso-
nem (Rob Roy). Po několika letech od uvedení kultovního 
Základního instinktu navázala Sharon na postavu nebez-
pečné spisovatelky svým opravdu jedinečným způsobem. 
Podle jejích slov půjde v tomto filmu konečně o to pravé 
ořechové. 

Naše tipy                 
Walk the Line 
sobota 1. 4. - středa 5. 4. 
V roce 1955 vkráčel drsný, vyzáblý kytarista, 
který si říkal J. R. Cash, do tehdy ještě nezná-
mých Sun Studios v Memphisu. 
Oscar 2005 – 1 ocenění 

Dobrou noc    
a hodně štěstí   
čtvrtek 6. 4. -  neděle 9. 4. 
Černobílý film George Clooneyho je rekon-
strukcí sporu komentátora zpravodajství sta-
nice CBS Edwarda Murrowa se senátorem 
Josephem McCarthym.
Oscar 2005 – 1 ocenění. 

Základní instinkt 2  
pondělí 11. 4. -  středa 12. 4.
Spisovatelka Catherine Tramellová (S.Stone) 
má opět problémy se zákonem. Scotland 
Yard určil psychiatra, aby ji vyšetřil. 

Committments
úterý 11. 4. 20.00 hod.
Alan Parker natočil zábavnou a ani na chvíli 
nenudící podívanou. 

Pink Floyd: The Wall
čtvrtek 13. 4. 16.00 hod. 
Kultovní snímek Pink Floyd: The Wall je jed-
ním z mála filmových děl experimentujících s 
ryze hudební látkou. 

Doba ledová 2 
– Obleva 

Ice Age 2: The Meltdown / USA 2005 / 90 min. / příst. / dabing / 75 Kč
Režie: CARLOS SALDANHA / Hrají: Ray Romano, John Leguizamo ad.
Nabitá komedie hýřící akcí, romantikou a nerozbitným přátel-
stvím, při které roztaje srdce všech - nezávisle na věku. Naši 
hrdinové - chlupatý mamut Manny, lenochod Sid, šavlozubý 
tygr Diego a prehistorická kryso/veverka, věčná smolařka 
Kryserka – se vracejí z prostředí pod bodem mrazu. Trojice 
hrdinů stále drží pospolu a užívá si výhody světa, který je ve 
stavu tání. Jak ovšem tání pokračuje, naši hrdinové rychle 
pochopí, že oteplování má jednu zásadní nevýhodu: ohrom-
nou, hrozivou povodeň. Tenčící se ledová hráz je všechno, 
co stojí mezi světem, který znali a akváriem nadživotní veli-
kosti. Naši hrdinové se zoufale snaží uniknout před povod-
ní, kterou naopak velmi podporují nevyzpytatelní vodní plazi 
připravení převzít vládu nad novým světem.

Underworld: 
Evolution 
USA 2005 / 106 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč  
Režie: LENN WISEMAN / Hrají: Kate Beckinsale, Scott Speedman, Shane 
Brolly, Tony Curran, Derek Jacobi, Steven Mackintosh, Michael Sheen ad.
Ve filmu Underworld Evolution nabírá dlouholetý spor mezi 
upíry a vlkodlaky nových rozměrů, začínají krvelačné hody, 
boj zapovězené lásky a čas na velkolepou pomstu. Pečli-
vě střežená tajemství byla prozrazena a odhodlání jednoho 
zrazeného upířího válečníka znovu rozžehlo plamen stale-
tí trvající války podlých predátorů. Nenasytná nesmrtelná 
touha přijít na odhalení prapůvodu sporu mezi upíry a vlko-
dlaky odkrývá nová znepokojivá fakta. Minulost byla zkrátka 
velice zapeklitá a budoucnost možná odhalí zcela novou 
rasu, takovou, jakou ještě nikdy nikdo neviděl. Pokračování 
ságy začne ve chvíli kdy upírka Selene vyhledá krále upí-
rů Markuse, a doufá, že s ním bude moci smlouvat o život. 
Kříženec Michael se spojí se Selene v jejím boji, jenže 
si nevěří protože v sobě nedokáže zkrotit krev vlkodlaka, 
takže Selene jeho spojenectví odmítá. 

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 je 
jen dalším člověkem z Chicaga, který každé ráno běží na 
vlak v 8:43, aby se dostal včas do práce. Když jej ale jed-
nou nestihne a díky tomu se setká s Lucindou Harris, 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 obě-
dy 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 mno-
hem nebezpečnější a násilnější, než si dokázali představit. 
Charlesův život začne být brzy plný podvodů, vydírání, násilí 
a zločinu. Vzhledem k nemožnosti svěřit se své ženě nebo 
kontaktovat policii se stává vězněm ve světě, který nepozná-
vá, a v němž není po jeho předchozím životě ani památky.

1. so 17.30 Walk the Line – USA 2005 / 135 min. / titulky /od 12 let / ŠÚ / 75 Kč Oscar

20.00 Walk the Line – USA 2005 / 135 min. / titulky /od 12 let / ŠÚ / 75 Kč Oscar

20.30 Broken Babylon -  Mír - bar / zdarma Party

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 / 75 Kč Oscar

20.00 Walk the Line – USA 2005 / 135 min. / titulky /od 12 let / ŠÚ / 75 Kč Oscar

3. po 17.30 Walk the Line – USA 2005 / 135 min. / titulky /od 12 let / ŠÚ / 75 Kč Oscar

20.00 Walk the Line – USA 2005 / 135 min. / titulky /od 12 let / ŠÚ / 75 Kč Oscar

4. út 17.30 Walk the Line – USA 2005 / 135 min. / titulky /od 12 let / ŠÚ / 75 Kč Oscar

20.00 Utajený – Francie 2005 / 117 min. / titulky / 50, 60 Kč 
Felix 2005 

ART

5. st 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 / 75 Kč Oscar

20.00 Walk the Line – USA 2005 / 135 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65, 75 Kč Oscar - ART

6. čt 16.00 Trainspotting – Velká Británie 1996 / 94 min. / vstup volný - bonus k oslavám ICM Zlatý fond

17.45 Univerzální uklízečka – Velká Británie 2005 / 103 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65 Kč

20.00 Dobrou noc a hodně štěstí – USA 2005 / 93 min. / přístupný / titulky / 75 Kč Oscar

7. pá 17.30 Dobrou noc a hodně štěstí – USA 2005 / 93 min. / přístupný / titulky / 75 Kč Oscar

20.00 Univerzální uklízečka – Velká Británie 2005 / 103 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65 Kč

20.30 Lenka Dusilová - Mezi Světy Tour 2006 -  160, 190 Kč Koncert

8. so 17.30 Univerzální uklízečka – Velká Británie 2005 / 103 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65 Kč

20.00 Dobrou noc a hodně štěstí – USA 2005 / 93 min. / přístupný / titulky / 75 Kč Oscar

9. ne 14.30 Krupicová kresba Malovásek

15.30 Fimfárum Jana Wericha – ČR 2002 / 90 min. / 16, 26 Kč Bijásek

17.30 Univerzální uklízečka – Velká Británie 2005 / 103 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65 Kč

20.00 Dobrou noc a hodně štěstí – USA 2005 / 93 min. / přístupný / titulky / 75 Kč Oscar

10. po 17.30 Univerzální uklízečka – Velká Británie 2005 / 103 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65 Kč

20.00 Základní instinkt 2  – USA 2005 / 115 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč 

11. út 17.30 Základní instinkt 2  – USA 2005 / 115 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč 

20.00 Univerzální uklízečka – Velká Británie 2005 / 103 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65 Kč / Hvězdička

20.00 Commitments – Velká Británie 1991 / 118 min. / od 15 let / titulky / 45, 55 Kč 
P 1OO     

ART

12. st 15.30 Fimfárum Jana Wericha – ČR 2002 / 90 min. / 16, 26 Kč Kč Bijásek

17.30 Univerzální uklízečka – Velká Británie 2005 / 103 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 65 Kč 

17.30 Bosna a Herzegovina + Místa, kam vstoupil Reflex Výstavy

18.00 Ozvěny Jednoho světa 2006, část I.  - 90 min. / 30, 40 Kč / Hvězdička ART

20.00 Základní instinkt 2  – USA 2005 / 115 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč 

20.00 Ozvěny Jednoho světa 2006, část II. - 90 min. / 30, 40 Kč / Hvězdička ART

13. čt 16.00 Pink Floyd: The Wall – Velká Británie 1982 / 95 min. / titulky / od 15 let / na průkazku zdarma, ostatní 40 Kč Zlatý fond

17.45 Doba ledová 2 – Obleva – USA 2005 / 90 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

20.00 Underworld: Evolution – USA 2005 / 106 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč 

20.00 Bridgwater tour 2006 – 40 Kč Koncert

14. pá 17.30 Doba ledová 2 – Obleva – USA 2005 / 90 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

20.00 Underworld: Evolution – USA 2005 / 106 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč 

15. so 15.30 Doba ledová 2 – Obleva – USA 2005 / 90 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

17.30 Doba ledová 2 – Obleva – USA 2005 / 90 min. / přístupný / dabing / 75 Kč 

20.00 Underworld: Evolution – USA 2005 / 106 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

16. ne 14.30 Malování do škrobu Malovásek

15.30 Doba ledová 2 – Obleva – USA 2005 / 90 min. / přístupný / dabing / 75 Kč Bijásek

17.30 Doba ledová 2 – Obleva – USA 2005 / 90 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

20.00 Underworld: Evolution – USA 2005 / 106 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
pátek 7. 4. / klub Mír / vstup 160, 190 Kč  

Lenka Dusilová

filmové premiéry a novinky



Jeden svět?
Skoro by se chtělo říct: co film - to svět. Což je do jisté míry asi pravdou, protože každý tvůrce, nejen filmový, otiskuje do 
své tvorby kus své jedinečnosti. Opravdu jedinečné jsou podle mého názoru filmy Michaela Hanekeho, jehož nejnovější 
snímek Utajený můžete na začátku dubna v Artu vidět. Další dva filmy, které nabídne Art, spojuje téma hudby: v prvním pří-
padě jde o letošní oscarovou biografii countrylegendy Johnnyho Cashe Walk The Line, v tom druhém o hudební film Commit-
ments  z letošní přehlídky Projektu 100. Na téma hudby navazujeme i v programu Zlatého fondu: film Trainspotting je po zvukové 
stránce jakousi přehlídkou britských hudebních hitů (např. Underworld s jejich songem Born Slippy), druhý film Pink Floyd: The Wall 
je kombinací animovaných sekvencí s natočeným materiálem, který z hudby Pink Floyd dělá hodinu a půl trvající videokli-
povou smršť plnou fantaskních nápadů. Ve středu 12. dubna zahájíme dvě výstavy při příležitosti Ozvěn festivalu Jeden svět 2006, 
který by mol být svéráznou odpovědí na otázku, zda je ten náš svět skutečně jeden...

5. výročí otevření ICM 
Vzhledem k tomu, že Informační centrum pro mlá-
dež Uh. Hradiště oslaví 6. dubna 2006 páté výročí 
zahájení své činnosti, dovolilo si pro veřejnost u 
příležitosti tohoto výročí připravit následující pro-
gram:

Internet zdarma, 
5. 4. – 7. 4., ICM

Chcete si zdarma 
zasurfovat na netu? 
Pokud ano, tak 
přijďte ve dnech 5. 
4. – 7. 4. v době od 
8:00 do 18.00 do 
ICM. K dispozici 
budou čtyři počíta-
če a pro každého 
minimálně hodina 
zdarma! V přípa-
dě zájmu je možné 
udělat rezervaci na tel.: 572 525 526 nebo e-mailem na 
icm@icm.uh.cz s udáním dne a hodiny. Kdo dřív přijde, 
ten déle surfuje!

Film zdarma - Trainspotting, 6. 4., 16.00, kino Hvězda

Nejlepší britský film desetiletí... Film oceněn Českým 
lvem! Šokující, otevřená výpověď mladé generace o živo-
tě, o drogách, konzumní a nudné společnosti, revoltují-
cích mladých lidech, o Seanu Connerym, o falešných 
přátelích, o touze po penězích a o výletu skrz smradla-
vou toaletu... O tom všem je svérázná komedie Trains-
potting. 

Soutěž o autobusový lístek do zahraničí

Máte zájem podívat se do některého z evropských velko-
měst? Pokud ano, nyní se vám naskýtá ideální příležitost 
vyhrát zpáteční autobusový lístek pro jednu osobu do 
některé z evropských metropolí! Stačí jen odpovědět 
na jednoduchou otázku, kterou naleznete na www.najdi-
cestu.cz v sekci Soutěže, a pak mít trochu štěstí. Odpo-
vědi můžete posílat od pondělí 27. 3. až do pátku 7. 4. 
do 17.00, kdy bude soutěž uzavřena a vylosován výher-
ce. Kromě jízdenky se hraje i o dva dárkové poukazy na 
karty ISIC, ITIC, IYTC. Tak neváhejte a zapojte se! Více 
informací na www.najdicestu.cz. Ceny do soutěže věnovala 
společnost GTS international Zlín.

5ICM 
5. 4. - 4. 5., ICM
Prezentační výstava zachycující nejvýznamnější oka-
mžiky v pětileté historii ICM Uherské Hradiště. Více 
informací naleznete na www.najdicestu.cz.

Partneři oslavy: GTS international Zlín, Městská kina Uh. Hradiště
Mediální partner: Radio Zlín, Dobrý den s Kurýrem 

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Utajený 
úterý 4. 4. 20.00 hod.
Caché / Francie 2005 / 117 
min. / titulky / 50, 60 Kč 
Režie: MICHAEL HANEKE / 
Hrají: Juliette Binoche, Dani-
el Auteuil, Maurice Bénichou, 
Annie Girardot, Nathalie 
Richard ad.
George (Daniel 
Auteuil), pracovník TV, 
dostane zvláštní balí-
ček obsahující video s 
ním a jeho rodinou taj-
ně natočený materiál 
a znepokojivé kresby, 
jejichž smysl je dost 
nesrozumitelný. Netu-
ší, kdo mu mohl zásil-
ku poslat. Sekvence na 
videu jsou postupně 
osobnější, což nazna-
čuje, že odesílatel zná 
George již delší dobu. 
George cítí nebezpečí 
a bojí se o svou rodinu. 
Rozhodne se navštívit 
policii, ta však odmít-
ne jakoukoliv pomoc, 
protože ze zásilky není 
zřejmá žádná konkrét-
ní hrozba... Hanekeho 
Utajený připomíná, že 
i po více než čtyřech 
desetiletích zůstává 
pro jednu generaci Francouzů a Alžířanů stále živá rána 
vzájemné xenofobie a nepochopení. Film Utajený není ana-
lýzou Alžírské války ani OAS, pouze mementem – tichou 
výčitkou zařezávající se do svědomí průměrných Francouzů, 
kterým jsou Arabové žijící mezi nimi přinejlepším lhostejní. 
Nejlepší evropský film roku – Felix 2005.

Walk the Line
středa 5. 4. 20.00 hod.
USA 2005 / 135 min. / od 12 let 
/ titulky / ŠÚ / 65, 75 Kč 
Režie: JAMES MANGOLD / 
Hrají: Joaquin Phoenix, Ree-
se Witherspoon, Robert Pat-
rick, Larry Bagby ad.
Biografii legendy ame-
rické country Johnny-
ho Cashe lze zahrnout 
do vlny životopisných 
filmů, která americké 
kinematografii domi-
novala v roce 2004. 
Jakkoliv se totiž Walk 
The Line „narodilo“ až 
v roce následujícím, se 
snímky jako Ray nebo 
Letec má společného 
tolik, že můžeme mlu-
vit o podobnosti tak-
řka sourozenecké. V 
rámci tohoto přirovná-
ní jsou Walk The Line 
a Ray vlastně dvojva-
ječná dvojčata. Podob-
nosti mezi oběma titu-
ly pocházejí hned ze 
dvou zdrojů: najdeme 
je jak ve formální strán-
ce, tak i v životních 
osudech hudebníků, 
jež tyhle filmy zachycu-
jí. Johnny Cash i Ray 

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

Chlupatá
kresba
neděle 2. 4. 14.30 hod.

Madagaskar 
neděle 2. 4. 15.30, středa 5. 4. 15.30 hod.
USA 2005 / 85 min. / dabing / 16, 26 Kč 
Režie: ERIC DARNELL, TOM McGRATH  

Animovaný snímek studia Dreamworks vypráví o čtve-
řici zvířecích celebrit z Central Park ZOO v New Yor-
ku. Nejlepší přátelé - lev (Ben Stiller), zebra (Chris 
Rock), žirafa (David Schwimmer) a těhotná hrošice 
(Jada Pinkett-Smith) - si užívají péče ošetřovatelů do 
té doby, než jeden z nich zmizí. Zbytek se ho vydává 
hledat, ale během útěku ze zoologické zahrady jsou 
polapeni a deportováni do míst, jaká nikdo z nich 
neočekával - do „domovské“ Afriky. Zvířátka se tak 
musí vypořádat se skutečným životem v přírodě, s 
problémy, se kterými se během svého života zatím 
nepotýkala (shánění potravy). Naštěstí nejsou na 
Madgascaru sami, potkají se tu například s lemurem, 
který si libuje v pořádání opravdu hlučných rave parti-
es. Avšak ne každý je vítá s otevřenou náručí.

Krupicová 
kresba
neděle 9. 4. 14.30 hod.

Fimfárum 
Jana Wericha
neděle 9. 4. 15.30, středa 12. 4. 15.30 hod.
ČR 2002 / 90 min. / 16, 26 Kč 
Režie: AUREL KLIMT, VLASTA POSPÍŠILOVÁ / Mluví: Jan Werich.
Kouzelná rákoska; jediná na světě – čili unikát, nebo 

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

dé práci svého manažera, který řídí život celého hudební-
ho společenství, ale v závěru ztrácí síly a vzdává se všech 
aktivit. Po úspěchu se pak dostaví  nezvratný rozkol, osob-
ní srážky a rozdílné hudební názory. Herci ve filmu skuteč-
ně hrají a zpívají vlastní písničky. Na základě úspěchu filmu 
The Commitments někteří z hlavních protagonistů tohoto 
filmu odjeli na vcelku úspěšné turné po Evropě a USA, ti 
nejlepší pak dokonce nastoupili profesionální hudební kari-
éru. Film byl loni označen za „nejlepší irský film všech dob“.

Ozvěny Jednoho 
světa 2006, 
část I. a II. 
středa 12. 4. 18:00, 20.00 hod. (*) 
30, 40 Kč
Výběrové projekce toho nejlepšího (včetně oceněných 
snímků), co letos nabídl festival Jeden svět 2006, festival 
filmů o lidských právech.

Část I. - 18.00 hod.:

Čečenské pohlednice
Coca – Die Taube aus Tschet-
chenien / Švýcarsko 2005 / 
86 min. / Režie: ERIC BER-
GKRAUT 
Vypálené domy, roz-
bombardované ulice, 
matky oplakávající své 
mrtvé děti, masové hro-
by plné zohavených těl. 
Na sto videokazet a 
plné igelitové tašky fotofilmů s podobnými záběry již doká-
zalo vyvézt z Čečenska několik žen sdružených v organi-
zaci nazvané Válečné echo. Pomocí této dokumentace se 
snaží podpořit žaloby čečenských civilistů, kteří se obrátili 
na Mezinárodní soud pro lidská práva ve Štrasburku. Duší 
organizace je padesátiletá Zainap – střídavě dokumentuje 
situaci v Čečensku a v uprchlických táborech v Ingušsku, 
převáží fotografie a nahrávky do Ruska a Německa a bojuje 
za práva Čečenů po celé Evropě. Spolu se svými kolegyně-
mi se snaží udělat pro svou zemi, co se dá, a dokázat svě-
tu, že čečenský terorismus je zoufalou reakcí malé skupiny 
lidí, nikoliv celonárodní koníček. Dokument švýcarského 
režiséra Erica Bergkrauta vznáší řadu znepokojivých otá-
zek. Opravdu se dá ruská vojenská přítomnost v Čečensku 
nazývat protiteroristickou operací, když při ní od roku 1994 
zemřelo přes třicet tisíc dětí a dalších několik set civilistů? 
Měl pravdu čečenský prezident Ahmed Kadyrov, když tvr-
dil, že Rusko konflikt nechce ukončit, protože z něj ruská 
armáda těží? Kdo a proč na něj o pár měsíců později spá-
chal atentát? A dokáže OSN Čečenům vůbec někdy pomo-
ci, když v Radě bezpečnosti disponuje Rusko právem veta? 
Cena Rudolfa Vrby na festivalu Jeden svět 2006 za nejlepší 
film v kategorii Máte právo vědět.

Součástí projekce od 18.00 bude i návštěva hosta z fotografické skupiny 
R9 z Rožnova pod Radhoštěm Josefa  Bosáka a uvedení jeho videosnímku z 
Bosny a Herzegoviny. (Od 17.30 vernisáž výstav – viz níže.)

Část II. - 20.00 hod.:

Milý Muslime
Lieber Muslim / Němec-
ko, Polsko 2005 / 35 min. / 
Režie: KERSTIN NICKIG  

„Milý Muslime, až 
budeš dospělý a my 
už tu třeba nebudeme, 
nikdy nezapomeň, že 
jsi Čečen a že je tvou 
povinností pomáhat 
svému lidu, jak jen to 
půjde.“ To píše v jednom z mnoha zápisů do deníku Sacita 
svému tříletému synu Muslimovi. Před rokem odešla spolu 
s manželem a s přeživšími členy rodiny do Polska a požáda-
la zde o azyl. S sebou vzali videonahrávky a fotografie, kte-
ré jsou výmluvným svědectvím o válce v jejich rodné zemi, 
a zároveň jsou zdrojem mnoha bolestivých vzpomínek. To 
kvůli novinářské činnosti obou manželů přišel zřejmě o 
život Sacitin otec a bratr, to kvůli skrytým videonahrávkám 
byla několik dní zadržována a mučena její sestra, kvůli tomu 
nakonec museli ze země odejít, ačkoli by raději zůstali. Nyní 
čekají, zda jim Polsko udělí azyl, žijí vzpomínkami na minu-
lost a nadějí pro budoucnost. Malý Muslim je však přinutí 
zabývat se také přítomností – mír v Čečensku je v nedo-
hlednu, a jejich syn tak zřejmě vyroste v cizí zemi. Na osob-
ním příběhu Sacity a její rodiny dokumentuje režisérka Ker-
stin Nickigová nekonečnost a beznaděj čečenského kon-
fliktu, který se táhne už dvě stě let. Díky unikátním záběrům, 
natočeným Sacitou a jejím manželem, tak znovu připomíná 
osud malé, ale vzdorovité kavkazské země, z níž v důsled-
ku válek odešla v posledních deseti letech celá polovina 
obyvatelstva do exilu a kde přišly o život desítky až stovky 
tisíc civilistů. Cena primátora hlavního města Prahy na festivalu Jeden 
svět 2006.

TOTÁLní popření
Total Denial / USA 2005 / 
77 min. / Režie: MILENA 
KANEVA
Velké kultury vždy vzni-
kaly na zádech otro-
ků. Některé politické 
strategie se bohužel 
nemění, stejně jako 
nemizí vůle k odporu. 
Ka Hsaw, uprchlík z 
Barmy, žijící v ilegalitě v sousedním Thajsku, podniká cesty 
zpět do barmské džungle, aby vyhledal původní osadníky z 
kmene Karen. Jejich příběhy natočené na kameru mu mají 
posloužit k obžalobě nadnárodních ropovodních společ-
ností Unocal a Total. Tyto dva ekonomické kolosy přispívají 
ročně barmské vládě patnácti miliony dolarů. Jejich jména 
a loga jsou napsána nad dveřmi každé nemocnice nebo 
školy, ale už na první pohled je jasné, že peníze putují ji-
nam. Vládnoucí vojenská junta kupříkladu neustále posi-
luje výzbroj svých milicí. Když se vydáme společně s Ka 
Hsawem do zelených hor, vidíme i druhou tvář „humánního“ 
gesta bohatých akcionářů. Na místě původních osad domo-
rodců, kteří si od zdejší nádherné, téměř nedotčené přírody 
brali jen to nejnutnější ke svému přežití, stojí teď přistáva-
cí plochy pro helikoptéry a těžební technika. Vojáci vypáli-
li domy a tamější obyvatele odvedli do pracovních táborů, 
aby z nich učinili novodobé otroky. Odvaha obžalovat před 

Připravujeme
soudem jedny z největších celosvětových společností, jak 
to učinil Ka Hsaw, inspirovala v boji o dodržování základ-
ních lidských práv i další země, jako jsou Indonésie nebo 
Nigérie. Cena Václava Havla na festivalu Jeden svět 2006 
pro film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lid-
ských práv.

Projekce v 18:00 i 20:00 budou pro zpestření zaháje-
ny výběrem toho nejlepšího, co nabídl festival Jeden 
svět 2006 v oblasti sociálních „reklam“ – best off 
výběr!
www.oneworld.cz/

Bosna a Herzegovina 10 let 
poté + Místa, kam vstoupil 
Reflex (pokračování z rubriky Výstavy) 
Vernisáž výstav 12. 4. v 17.30 hodin.

Bosna a Herzegovina 10 let poté 
(Fotoklub R9 Rožnov pod Radhoštěm)

(…) Rádi bychom se pokusili tuto situaci zdokumentovat a 
ukázat veřejnosti pohled na věc našima očima. Celá foto-
expedice proběhla v květnu tohoto roku (2005). Fotoklub 
R9 byl založen na počátku roku 2003. Vznikl z volného 
sdružení amatérských fotografů (z Rožnova a blízkého oko-
lí), kteří se do té doby scházeli v pravidelných intervalech v 
rožnovských hospodách a diskutovali nad fotkami, focením, 
pili při tom pivo a jiné nealkoholické nápoje. A tak se 15.1. 
2003 (budiž to den posvěcený) rozhodli založit fotoklub, 
aby tak jednání svému řád a větší smysl dali. Jeho název 
vznikl z prvního písmene slova Rožnov (sídlo fotoklubu) a z 
počtu devíti zakládajících členů, tedy R9.
 
Jeden svět = místa, kam vstoupil 
Reflex
(…) Přestože reportéři Reflexu vstoupili na mnohá myslitel-
ná i nemyslitelná místa, největší obdiv si zasluhují reportáže 
a fotoreportáže z míst, kde se bojuje, kde je každoden-
ně ohrožován život. Nebylo jich za léta existence časopi-
su Reflex málo a výstava může předvést jen malý výsek ze 
všech témat, která reportéři za dobu existence časopisu 
zaznamenali. I přesto je patrné, že práce reportérů patří 
k tomu nejnáročnějšímu i nejzáslužnějšímu, co Reflex na 
svých stránkách otiskl.

Výstavy

Charles v dětství ztratili bratra, což v nich vyvolalo trauma-
tický pocit viny, jenž v dobách počínající slávy otupovali dro-
gami, dokud nedošli vykoupení. Co do formy oba filmy sta-
ví na dokonalém splynutí hereckých představitelů s jejich 
rolemi, na retrospektivním „vypichování“ klíčových momen-
tů v životech i kariérách, na detailní evokaci dobových reálií, 
strhujících rekonstrukcích živých vystoupení a samozřejmě 
i na perfektním soundtracku. Walk The Line a Ray se dále 
shodují i v tom, že mapují pouze ranou fázi uměleckých 
drah svých hrdinů. Distributor název Walk The Line rozum-
ně nepřeložil, protože odkazuje na jeden z Cashových nej-
větších hitů. Ten těží z umělcovy časté trestanecké tematiky 
- a právě legendární Cashův koncert ve folsomské věznici z 
13. ledna 1968 film z větší části rámuje. Začátek skrz mříže 
je ideálním vstupem do děje i do cashovské poetiky jak pro 
hudebníkovy ctitele, tak pro laiky. V dalších dějstvích se 
však film lomí k obecnostem, popisnosti a banalitě. Ano, 
peripetie Cashova života se nijak zvlášť nelišily od osudů 
jiných ikon populární hudby a tím pádem ani od klasické-
ho schématu vzestupu a pádu archetypálního hrdiny, ale 
tím spíš je měl režisér James Mangold nahlédnout z tro-
chu jiného, ozvláštňujícího úhlu. Film zachraňují fantastické 
herecké výkony hlavních představitelů – Joaquina Phoeni-
xe coby Johnnyho Cashe a Reese Witherspoonové v roli 
June Carter. Joaquin Phoenix vítězí detaily jako je kamen-
ný pohled či pozdvihnutý horní ret, zatímco Reese Wither-
spoonová v roli jižanské krásky exceluje jaksi celkově, jako 
by se pro ni narodila (což je při jejím louisianském původu 
vlastně pravda). Film Walk The Line byl nominován celkem na 3 Zlaté 
Glóby, dále na Oscara v 5 kategoriích, přičemž zvítězil v kategorii Nejlepší 
ženský herecký výkon v hlavní roli.

Commitments   
úterý 11. 4. 20.00 hod.
The Commitments / Velká 
Británie 1991 / 118 min. / od 
15 let / titulky / 45, 55 Kč
Režie: ALAN PARKER / Hrají: 
Robert Arkins, Michael Aher-
ne, Angeline Ball, Maria Doy-
le Kennedy, Dave Finnegan, 
Bronagh Gallagher, Felim 
Gormley, Glen Hansard, Dick 
Massey, Johnny Murphy ad.
Commitmens neopouš-
tí klasické schéma fil-
mů o vzestupu a pádu 
skupiny. Co jej však 
vynáší do nadprůměru 
jsou nádherné soulové 
songy, dokonalé obsa-
zení a především výbor-
ný humor. Alan Parker 
natočil zábavnou a 
ani na chvíli nenudící 
podívanou. Když auto-
ři vyhlásili, že hledají 
členy kapely pro filmo-
vou verzi knihy Roddy-
ho Doyle The Commit-
ments, mnozí, i velmi 
mladí muzikanti v Dub-
linu, se  zúčastnili této zkoušky v naději, že budou objeveni. 
Kniha se stala mimořádně populární v Irsku i v zahraničí. 
Více než tři tisíce nadšenců, dokonce  i ti, kteří neuměli 
vůbec nic, zkoušeli v konkursu štěstí. Z této veselé směsi 
bylo vybráno dvanáct lidí, kteří měli hrát manažera, zpěváky 
a hráče na hudební nástroje. Spolu vytvořili fiktivní dublin-
skou soulovou skupinu, podle níž byl pojmenován film. Pří-
běh sleduje skutečný život v severoirském Northsideru. Děj 
začíná tím, že ambiciózní hudebník Jimmy Rabbitte dává 
dohromady novou soulovou kapelu. Všichni hudebníci mu 
plně důvěřují. Charismatický Jimmy všechny přesvědčí, že 
soulová hudba je ten pravý zvuk pro dublinskou dělnickou 
třídu. Protože je jich málo, Jimmy Rabbitte jako manažér 
dá inzerát, že hledá hudebníky se skutečnou muzikantskou 
duší. Skupina pak projde všemi fázemi, kterými musí projít 
každá začínající kapela. Soubor drží pohromadě díky tvr-

kniha pohádek Jana Wericha, ale také celovečerní 
loutkový film. Pět pohádek – nepohádek Jana Weri-
cha daly vzniknout pásmu animovaných filmů, které 
natočili Vlasta Pospíšilová a Aurel Klimt. Je mezi nimi 
Fimfárum, Lakomá Barka, Franta Nebojsa, Až opa-
dá listí z dubu a Splněný sen. Český loutkový film je 
v širokém povědomí spjat především s dílem Jiřího 
Trnky, které proslavilo naši kulturu daleko za hrani-
cemi. Vlasta Pospíšilová a Aurel Klimt v této tradici 
pokračují..

Malování
do škrobu
neděle 16. 4. 14.30 hod.

Doba ledová 2 
– Obleva 

neděle 16. 4. 15.30, středa 19. 4. 15.30 hod.
USA 2006 / 92 min. / dabing / 65, 75Kč 
Režie: CARLOS SALDANHA / Hrají: Ray Romano, John Leguizamo, Denis 
Leary ad. 

Nabitá komedie hýřící akcí, romantikou a nerozbit-
ným přátelstvím, při které roztaje srdce všech - nezá-
visle na věku. Naši hrdinové -  chlupatý mamut Manny, 
lenochod Sid, šavlozubý tygr Diego a prehistorická 
kryso/veverka, věčná smolařka Kryserka – se vracejí 
z prostředí pod bodem mrazu. Trojice hrdinů stále 
drží pospolu a užívá si výhody světa, který je ve stavu 
tání. Žijí v primitivní verzi vodního parku, nabité vod-
ními skluzavkami, bazény s vlnami a spoustou zvířat 
užívajících si sluníčka. Manny kolem sebe vidí rodi-
ny držící pohromadě a cítí se připraven založit svou 
rodinu. Nikdo ale v okolí nezahlédnul jiného mamuta 
celou věčnost, Manny se obává, že může být posled-
ním žijícím mamutem. 

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

Broken Babylon
sobota 1. 4. 20.30 hod.    Mír - bar    zdarma  
DJs na této party budou prezentovat především 
hudební styl zvaný drum‘n‘bass.

Lenka Dusilová 
- Mezi Světy 
Tour 2006
pátek 7. 4. 20.30 hod.    160 Kč /190 Kč

Stálice naší scény Lenka Dusilová vydala v loňském 
roce album Mezi světy, které je plné klidných melo-
dií. Deska se natáčela v New Yorku a San Francis-
ku, její konečná podoba se pak mixovala na Floridě. 
Nyní hodlá se svým albem seznámit celou ČR. Na 
koncertech zazní již zmiňované album Mezi světy 
a průřez Lenčinou dosavadní tvorbou. Kapela na 
svých vystoupeních vystřídá různé dynamické roviny, 
od klidné a intimní až po rockový nářez. Představí se 
i hosté, mezi jinými Klára Vytisková, James Harries 
nebo Triny. Lenka Dusilová je čerstvou nositelkou dvou Andě-
lů 2005.

Blade Loki (PL), 
Lecsa Punk  
(HU), Bessar Un-
ggas,...
čtvrtek 13.4. 20.00 hod.    110 Kč / 120 Kč
Další ska-punk-rockový večírek, tentokrát se zajímavý-
mi hosty z Polska a Maďarska. Dále vystoupí kapely 
Vision Days, Skinned Alive, Godsville a Skamafutra.

Bridgwater 
Tour 2006
čtvrtek 13.4. 20.00 hod.    40 Kč 
Každoroční koncert kapel z britského Bridgwateru 
(družební město Uh.Hradiště), na kterém vystoupí 
formace ve stylu rocku, popu, grunge i elektroniky. 
Přestaví se kapely Cut Nancy, Koala Attack!, Superfishal, Airfi-
eld, Shavin Mavis a Jet Screams In The Sky.

Alan Parker
Alan Parker se naro-
dil roku 1944 v lon-
dýnské čtvrti Isling-
ton a začal pracovat 
v podatelně nábo-
rové agentury, kde 
se vypracoval až na 
režírování reklam-
ních snímků. Pak 
založil firmu na výro-
bu těchto filmů spo-
lečně a Alanem Marshallem, jenž později byl producen-
tem všech Parkerových hraných filmů. V roce 1975 reží-
roval Alan Parker pro BBC televizní film Evakuovaní (The 
Evacuees) a nato hranou prvotinu, muzikálovou parodii na 
gangsterky, Bugsy Malone (Bugsy Malone, 1976 ). Půlnoční expres 
z roku 1978, trýznivé vyprávění o mladém Američanovi 
uvězněném v Turecku kvůli pašování drog, získal mezi-
národní ohlas a byl nominován na šest Oscarů včetně 
kategorie nejlepšího filmu a nejlepší režie. Získal pocty 
v kategoriích nejlepšího scénáře a nejlepší původní 
hudby, ale vyvolal výhrady pro způsob, jak vylíčil Turky. 
Následovala Sláva (Fame, 1979), která sleduje osudy osmi 
nadaných teenagerů v newyorské střední herecké škole. 
V roce 1980 byl film poctěn Oscary za nejlepší původní 
hudbu a za nejlepší původní píseň, kromě toho dal pod-
nět pro realizaci dlouhého televizního seriálu. Pak se 
Parker vydal opět jiným směrem a v roce 1982 natočil 
strastiplné drama manželského rozkladu Přestěhuj v noci, 
kde hráli Albert Finney a Diane Keatonová. Tentýž rok 
přišel do kin snímek Pink Floyd: The Wall, halucinační pří-
běh o duševním zhroucení hvězdy rock music. Parkerův 
zájem o propojení hudebního námětu a hraného filmu 
se projevil už na počátku 80. let zmiňovaným snímkem 
Sláva. V náročném filmovém projektu Pink Floyd: The Wall se 
však tvůrce přiblížil poetice hudebního tvaru mnohem 
zajímavějším a v kinematografických dějinách jedineč-
ným způsobem. V Ptačím (Birdy) z roku 1984 Parker prová-
děl průzkum psýchy dvou mladíků poznamenaných vál-
kou. Začátkem roku 1988 Alan Parker natáčí film Missis-
sippi: Pálení (Mississippi: Burning), jehož děj je situován na jih 
Spojených států v šedesátých letech a hlavní roli vytváří 
Gene Hackman. Režisér také připravoval novou verzi 
Modrého anděla (The Blue Angel) s Madonnou, s níž nakonec 
spolupracoval na muzikálové Evitě (1996), Příběh zachy-
cuje krátký, ale dynamický život Evy Perónové, chudé 
herečky, která dosáhla úspěchu, o jakém se jiným ani 
nesnilo. Pulitzerovou cenou ověnčené bestsellerové 
vzpomínky na bídu od spisovatele Franka McCourta při-
měly režiséra Alana Parkera k natočení sugestivního pří-
běhu malého Franka, který skrze neúnosné životní pod-
mínky nachází sám sebe a své místo v životě. Film byl do 
kin uveden v roce 1999 pod názvem Andělin popel (Angela‘s 
Ashes). Parkerův zatím poslední filmový počin se jmenuje 
Život Davida Galea (2003), tentokrát se jedná o směsici prv-
ků dramatu i thrilleru ve snímku zabívajícím se otázkou 
trestu smrti.  Za svou práci pro britský film byl Alanu Parkerovi 29.5. 
2002 udělen rytířský titul.

 Ve druhé polovině 
dubna nabízíme

Filmové premiéry 
20.–25. 4. Účastníci zájezdu
ČR 2006 / Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK  
24.–26. 4. Mariňák
USA 2005 / Režie: SAM MENDES 
27.–30. 4. Syriana
USA 2005 / Režie: STEPHEN GAGHAN 

Zlatý fond 
Čt. 20. 4. 16.00 Případ pro 
       začínajícího kata
ČSSR 1969 / Režie: PAVEL JURÁČEK  
Čt. 27. 4. 16.00 Modrý samet
USA 1986 / Režie: DAVID LYNCH

ARTkino 
Út. 18. 4. 20.00 Číňan 
Dánsko, Čína 2005 / Režie: HENRIK RUBEN GENZ 

St. 19. 4. 20.00 Ztraceno 
       v překladu  
USA 2003 / Režie: SOFIA COPPOLA  

 Bijásek
Ne. 23. 4. + St. 26. 4 15.30
Mikeš I.
ČR 1971 - 1972 / Režie: JOSEF KLUGE 
 

Více informací o programu 
naleznete na www.mkuh.cz  

Bosna 
a Herzegovina 
10 let poté  
12. 4. – 3.5. foyer kina 
Hvězda
Cílem projektu Foto-
klubu R9 z Rožnova 
pod Radhoštěm je při-
blížit současnou situa-
ci oblasti, která prošla 
těžkým obdobím. I po 
relativně dlouhé době 
od ukončení konfliktu 
se dozvídáme, že situa-
ce v turisticky známých 
oblastech se výrazně 
liší od ostatních lokalit.  

Pink Floyd: 
The Wall   
čtvrtek 13. 4. 16.00 hod.
Velká Británie 1982 / 95 min. 
/ titulky / od 15 let / na prů-
kazku zdarma, ostatní 40 Kč 
Režie: ALAN PARKER / Scé-
nář: Roger Waters / Hrají: 
Bob Geldof, Christine Har-
greaves, James Laurenson, 
Eleanor David, Kevin McKeon, 
Bob Hoskins, David Bingham, 
Jenny Wright, Alex McAvoy 
ad.
Kultovní snímek Pink 
Floyd: The Wall je jed-
ním z mála filmových 
děl experimentujících 
s ryze hudební látkou. 
Na počátku bylo mimo-
řádně úspěšné stej-
nojmenné dvojalbum 
populární skupiny Pink 
Floyd. Po úspěchu 
jeho jevištního zpra-
cování se režisér Alan 
Parker ujal režie celo-
večerního filmu; napo-
sledy byla The Wall 
inscenována ve scé-
nické podobě v roce 
1989 u příležitosti zbourání Berlínské zdi (ovšem bez Pink 
Floyd). Parkerův zájem o propojení hudebního námětu a 
hraného filmu se na počátku 80. let projevil už snímkem 
Sláva. V náročném filmovém projektu Pink Floyd: The Wall 
se však tvůrce přiblížil poetice hudebního tvaru mnohem 
zajímavějším a v kinematografických dějinách jedinečným 
způsobem. Podle scénáře vůdčího ducha skupiny Rogera 
Waterse vznikl film, jenž je tříští symbolických obrazů a ani-
movaných sekvencí, volně spojených písněmi a situací fik-
tivní hlavní postavy rockové hvězdy Pinka. Hrdina se zamk-
ne v hotelovém pokoji a v neurčeném časovém úseku se 
vyrovnává s patovou životní situací. Vracejí se mu vzpomín-
ky na dětství, jež do značné míry určilo jeho příští život (tra-
gická smrt otce v zákopech druhé světové války, přehnaně 
ochranitelská péče milující matky). V halucinogenních sta-
vech, podmíněných také drogami, se muž vrací ke klíčovým 
okamžikům svého života. Pronásledují ho scény represí a 
lidské agresivity, vracející se a obměňující se scény, uza-
vírající Pinka do jediné bludné situace. Zpěvák cítí postu-
pující fyzický rozklad. Nakonec se z něj stane chladnokrev-
ně brutální vůdce, který na pódiu, vyzdobeném fašistickými 
symboly, káže svou cynickou doktrínu. Písně skupiny Pink 
Floyd jsou dnes už hudební klasikou a vizuálně uhrančivý 
snímek neztratil nic ze své naléhavosti a umělecké výjimeč-
nosti.

Trainspotting   
čtvrtek 6. 4. 16.00 hod.
Velká Británie 1996 / 94 min. 
/ vstup volný - prémiová pro-
jekce v rámci oslav 5. výročí 
ICM
Režie: DANNY BOYLE / 
Scénář: John Hodge / Hra-
jí: Ewan Mcgregor, Ewen 
Bremner, Johny Lee Miller, 
Kevin Mckidd, Robert Carlyle, 
Peter Mullan, James Cosmo, 
Eileen Nicholas ad.
Další snímek tvůrčího 
tria, skládajícího se 
z režiséra Dannyho 
Boylea, scénáristy Joh-
na Hodge a producen-
ta Andrewa MacDonal-
da, si získal ještě větší 
celosvětovou populari-
tu než předchozí Mělký 
hrob. Ve vyprávění hlav-
ního „hrdiny“, asociál-
ního mladíka Rentona, 
se odkrývá bizarní svět 
revolty proti současné 
konzumní společnosti. 
Renton a jeho skotští 
přátelé jsou totiž narko-
mané, jejichž jedinou 
starostí je sehnat další 
dávku. Jenže „skutečný 
život“ smutné protago-
nisty „semele“ a změ-
ní. Někteří nepřežijí, z 
jiných - jako například 
právě z Rentona - se 
stanou „normální“ lidé. 
Epizodické vyprávění 
vytváří zvláštní mozaiku, 
z níž se velmi působi-
vě vynořuje pochmur-
ný obraz jedné „ztracené“ generace. Snímek těží z tradic 
britského civilismu a dokumetárních filmů se sociální téma-
tikou, ale zároveň je radikálně inovuje pomocí surrealis-
tických hříček, černého humoru, dynamické kamery, stři-
hu a charakterizace hlavních postav. Režisér Boyle svým 
pozorováním světa z nevšedního (a generačně vypjatého) 
úhlu opět provokuje měšťáckou společnost. Svým filmem 
jako hozenou soubojovou rukavicí políčkuje standardní 
středostavovskou morálku a tradiční hodnoty. Zároveň si 
postupně získává u nejmladšího publika přívlastek kultov-
ního režiséra (důležitou roli v tomto procesu hraje hudební 
složka filmu, obsazená právě kultovními jmény anglosaské 
scény 80. a 90. let)..

Trainspotting by se s 
jistou dávkou nadhledu 
dal brát jako dokument, 
který je však natočen v 
rychlém tempu, občas 
si pomáhá zběsilým 
střihem a je doplněn 
navýsost dobře vybranou 
hudbou. Trainspotting 
je (nad/anti)generační 
výpovědí o lidech, kte-
rým drogy daly a záro-
veň vzaly úplně všechno. 
Heroinové opojení může 
být jistě tou nejpříjemně-
ší věcí, ale zároveň absti-
nenční příznaky mohou 
dosahovat kvalit hororu.
Isherwood– www.csfd.cz

Velmi depresivní kritika 
doby v níž se to odehrá-
vá. Každá špatná věc 
nastoleného systému 
je další „cihla do zdi...“. 
Silná Pinkfloydovská 
hudba, která tento film 
vyzvedá do netušených 
výšin. Dokonalé kreslené 
sekvence, které v sobě 
skrývají velkou sílu toho-
to filmu.
Djkoma – www.csfd.cz

Místa, kam 
vstoupil Reflex  
12. 4. – 3.5. foyer kina Hvězda
Tato výstava je součástí rozsáhlého výstavního cyklu 
Causa Reflex – 15 let 
časopisu, který Reflex 
představil v loňském 
a předloňském roce 
při příležitosti svých 
15. narozenin. Poprvé 
byla tato výstava, pod 
původním názvem 

„Místa, kam vstoupil 
Reflex“, vystavena v lednu 2005 v Domě kultury měs-
ta Ostravy. I přes svůj „věk“ výstava neztratila nic na 
své aktuálnosti. 
Obě výstavy jsou pořádány v návaznosti na Ozvěny Jednoho světa 
2006 dne 12.4. (viz více dále vpravo na této straně).

27. - 30. 4. Syriana - 1 Oscar
USA 2005 / Režie: STEPHEN GAGHAN 

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

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

Film je životopisem ame-
rického countryového 
zpěváka Johnnyho Cashe, 
hlavně období jeho úspě-
chu. Pouze několik chvil 
v úvodu je věnováno jeho 
dětství, jehož vliv, zejmé-
na otcův, na zpěvákovu 
osobnost je posléze jed-
ním z hlavních témat fil-
mu. Pak následují taktéž 
rychle probrané hudební 
počátky a zbytek filmu 
se již odehrává v době 
Cashova hudebního 
úspěchu, na koncertních 
vystoupeních a během 
jeho osobních vrcholů 
i pádů. Zpěváka obdi-
vuhodně ztvárnil herec 
Joachim Phoenix.
Gerr – www.csfd.cz

Oscar 2005

Generační snímek určité 
sociální skupiny. Každým 
coulem kvalitní film. Nej-
lepší role Ewan McGre-
gora. Begby alias Robert 
Carlyle je nejlepší posta-
va. Zvol si život, zvol si 
povolání....
Rob Roy– www.csfd.cz

Mistrovská režijní práce 
Hanekeho a zasloužená 
cena na festivalu v Can-
nes. Film nedává diváko-
vi ani chvíli vydechnout, 
neustále ho drží v napětí 
a zvědavosti (což je čás-
tečně i zásluha snímaní 
kamery - delší statické 
záběry), kdo je pořizova-
telem nahrávek, kdo je 
postava Madzida atd., a 
obsahuje scénu, kterou 
se zde nesluší prozra-
zovat, ale která nikomu 
snad nikdy nezmizí z 
paměti a při níž to v sále 
při projekci (DEF v Brně, 
6. 2. 2005) zašumělo.
Mulosz - www.csfd.cz

Vítěz ankety o nejlepší 
irský film všech dob je 
pro mě především nej-
vtipnější irský film. I když 
je pravda, že jsem jich 
zase tolik neviděl, ale 
tenhle film je od začátku 
do konce nabytý skvě-
lým humorem (obzvlášť 
postava otce v podání 
povědomého obličeje 
z řady hollywoodských 
dílek Colma Meaneyho 
má výborné hlášky) a 
nádhernými písničkami.
Sharky - www.csfd.cz


