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Konec Doby 
ledové a nový 

Viewegh  
Sníh definitivně roztál, teploty stou-

pají, opadá voda a tak jsme v našem 
městě vcelku beze škod přečkali jar-
ní povodně. Dá se tedy očekávat, že 

proroctví jednoho z „oběžníkových“ 
mailů, totiž: „Pokud nám to červe-

nec a srpen letos nepokazí, tak to 
bude docela pěkná zima.“, se nás už   

opravdu netýká...

Že nás ale také filmové tituly stá-
le upozorňují na soupeření zimy 

s teplem dokazují dva taháky dru-
hé půlky dubna. Potkat se můžete 
jak s pokračováním Doby ledové 

(pojmenované jak jinak než Obleva), 
tak i s dovolenkovými Účastníky 
zájezdu. (Ostatně letní přemítání 

nás v kině už zcela zasáhlo - právě v 
těchto dnech přemýšlíme, čím spes-

třit letošní sezónu letního kina na 
Kolejním náměstí a Hradišťské kul-
turní léto vůbec.) Premiérové tituly 
doplňují, vedle upírského pokračo-
vání Underworldu, politicko-dob-
rodružná témata zasazená do pro-

středí Blízkého Východu (Mariňák a 
oscarová Syriana).

Filmový klub opanují tentokrát pře-
devším snímky s asijskou tematikou 
(ale od neasijských tvůrců) - dánský 
Číňan a americké Ztraceno v pře-

kladu s Billem Murrayem a také  
znovuuvedené Motocyklové dení-

ky z letošního Projektu 100. Z české 
klasické tvorby určitě nevynechejte 

alegorický Případ pro začínajícího 
kata režiséra Pavla Juráčka a neděl-

ní projekci výborné psychologické 
válečné studie Karla Kachyni Kočár 
do Vídně uváděný k oslavám osvo-

bození města.

Pro děti je na konci měsíce nachys-
tán Čarodějnický Bijásek+ a pro 

přece jen odrostlejší zase Filip 
Topol a jeho Psí vojáci nebo hen-
drixovský a bluesový René Lacko.

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

Doba ledová 2 
 - Obleva 
Ice Age 2: The Meltdown / USA 2005 / 90 min. / příst. / dabing / 75 Kč
Režie: CARLOS SALDANHA / V českém znění: Jiří Lábus, Ota Jirák, Zdeněk 
Mahdal, Kateřina Brožová, Zbyšek Pantůček, Jan Maxián ad.

Nabitá komedie hýřící akcí, romantikou a nerozbitným přá-
telstvím, při které roztaje srdce všech - nezávisle na věku. 
Naši hrdinové - chlupatý mamut Manny, lenochod Sid, šav-
lozubý tygr Diego a prehistorická kryso/veverka, věčná 
smolařka Kryserka – se vracejí z prostředí pod bodem mra-
zu. Trojice hrdinů stále drží pospolu a užívá si výhody světa, 
který je ve stavu tání. Žijí v primitivní verzi vodního parku, 
nabité vodními skluzavkami, bazény s vlnami a spoustou 
zvířat užívajících si sluníčka. Jak ovšem tání pokračuje, naši 
hrdinové rychle pochopí, že oteplování má jednu zásadní 
nevýhodu: ohromnou, hrozivou povodeň. Tenčící se ledová 
hráz je všechno, co stojí mezi světem, který znali a akváriem 
nadživotní velikosti. Naši hrdinové se zoufale snaží uniknout 
před povodní, kterou naopak velmi podporují nevyzpytatel-
ní 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. 
Pečlivě střežená tajemství byla prozrazena a odhodlání jed-
noho zrazeného upířího válečníka znovu rozžehlo plamen 
staletí trvající války podlých predátorů. Nenasytná nesmr-
telná touha přijít na odhalení prapůvodu sporu mezi upíry 
a vlkodlaky odkrývá nová znepokojivá fakta. Minulost byla 
zkrátka velice zapeklitá a budoucnost možná odhalí zcela 
novou rasu, takovou, jakou ještě nikdy nikdo neviděl. Pokra-
čování ságy začne ve chvíli kdy upírka Selene vyhledá krá-
le upírů 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 vlko-
dlaka, takže Selene jeho spojenectví odmítá.

Účastníci zájezdu 
ČR 2006 / 113 min. / přístupný / 85 Kč   
Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / Hrají: Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil Kle-
pl, Květa Fialová, Jana Štěpánková, Martin Sitta, Pavel Liška ad.

Komedie podle románu a scénáře nejpopulárnějšího sou-
časného českého spisovatele Michala Viewegha navazuje 
na úspěch Románu pro ženy, který se stal nejúspěšnějším 
filmem loňského roku. Na dovolenou autobusem k Jad-
ranu vyráží náhodná skupinka cestujících. Najdeme mezi 
nimi sympatickou Jolanu, její rodiče, jejichž partnerství léty 
dospělo k stereotypu, šarmantní stárnoucí dámy Helgu a 
Šarlotu, hvězdou zájezdu je Max, zpěvák a sexy idol, který si 
chce od erotických dobrodružství odpočinout s kamarády 
- gayi. Průvodkyně Pamela, blondýna s růžovými brýlemi se 
rozhodla „vytvořit z nich správnou partu“. Oni se však vidí 
poprvé v životě! Během cesty a pobytu u moře na všech-
ny čeká řada komických, ale i absurdních situací, v nichž 
se lidé ukazují odhaleni, a to nejen do plavek. Přátelství, 
překvapivá setkání, letní milostná vzplanutí i divoké prázd-
ninové vášně se odrážejí v příběhu plném humoru a jemné 
vieweghovské ironie.

Mariňák  
Jarhead / USA 2005 / 124 min. / od 12 let / titulky / ŠU / 75 Kč  
Režie: SAM MENDES / Hrají: Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx, Peter Sarsgaard, 
Chris Cooper, Dennis Haysbert, Sam Rockwell, Lucas Black ad. 
Oscarový režisér Sam Mendes se už podíval pod kůži ame-
rického maloměsta (Americká krása), do světa gangsterů z 
časů prohibice (Road to Perdition) a teď nás v Mariňákovi 
zavádí mezi americké vojáky bojující za svou vlast na Blíz-
kém východě. Jak už jsme si u Mendese zvykli, znovu se 

Naše tipy                 
Doba ledová 2 - Obleva
sobota 15. 4. - středa 19. 4.
Nabitá animovaná komedie hýřící akcí, roman-
tikou a nerozbitným přátelstvím, při které roz-
taje srdce všech - nezávisle na věku.

Účastníci zájezdu   
čtvrtek 20. 4. -  středa 26. 4. 
Komedie podle románu a scénáře nejpopu-
lárnějšího současného českého spisovatele 
Michala Viewegha. 

Mariňák 
pondělí 23.4. - středa 26. 4.
Oscarový režisér Sam Mendes nás v Mariňá-
kovi zavádí mezi americké vojáky bojující za 
svou vlast na Blízkém východě. 
 
Motocyklové deníky 
úterý 25. 4. 20.00 hod.
Je mu třiadvacet, studuje medicínu - a ješ-
tě netuší, že vstoupí do dějin jako Ernesto 

„Che“ Guevara. 

Syriana  
čtvrtek 27. 4. -  neděle 30. 4.
Politický thriller, který nahlíží do dravého a 
zkorumpovaného prostředí světového ropné-
ho průmyslu. 
Oscar 2005 – 1 ocenění.

Kočár do Vídně 
neděle 30. 4. 17.30 hod.
Komorní psychologické drama režiséra 
Kachyni je křehkou studií o přerodu strachu 
až do nenávisti. Uvádíme k Oslavám osvobození.

jedná o sondu mimořádně štiplavou, detailní a zábavnou, v 
níž „tvrdí muziku“ vynikající herecké výkony hlavních před-
stavitelů. Dvacetiletý zelenáč Anthony Swofford (Jake Gyl-
lenhaal) chtěl pouze pokračovat v rodinné vojenské tradici. 
Netušil ale, že ho tato touha vyhodí se snajperskou puškou 
v ruce a padesátikolovým batohem na zádech uprostřed 
nekonečné arabské pouště tváří v tvář vražednému horku a 
nepřátelským iráckým vojákům. Se svou nezáviděníhodnou 
situací se Swofford a jeho kamarádi ve zbrani vyrovnáva-
jí prostřednictvím sarkasmu a černého humoru. Ve válce 
uprostřed země, které nerozumí, proti nepříteli, jehož nevi-
dí, a z důvodů, které nechápou, jim ani nic jiného nezbývá. 

„Když jsem poprvé četl předlohu, zaujalo mě, že se jedná o 
pohled na válku očima velmi specifického člověka - mladíka, 
který se sám teprve hledá a najednou se ocitá uprostřed 
arabské pouště. Kombinace mužnosti, humoru, surrealis-
mu a sarkastického nadhledu mi učarovala,“ popisuje čtení 
slavných válečných memoárů Anthonyho Swofforda režisér 
Mendes.

Syriana 
USA 2005 / 126 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč  
Režie: STEPHEN GAGHAN / Hrají: George Clooney, Matt Damon, Amanda 
Peet, Michelle Monaghan, Chris Cooper, Gina Gershon, William Hurt, Tim 
Blake Nelson, Greta Scacchi, Jeffrey Wright ad
Politický thriller, který nahlíží do dravého a zkorumpova-
ného prostředí světového ropného průmyslu, se několika 
souběžnými dějovými liniemi snaží poukázat na důsledky 
honby za bohatstvím a mocí. Dostaneme se v něm jak do 
pracoven washingtonských makléřů, tak mezi muže, kteří 
dřou na ropných polích v Perském zálivu. Zápletka filmu se 
rozvíjí na pozadí snahy mladého, charismatického a reform-
ního prince Nasira, představitele nejmenované země v Záli-
vu, který se snaží vyvázat z dlouhodobě nevýhodných smluv 
s americkými firmami a vládou, jež sledují jen své zájmy. 
Nasir, který se má stát dědicem trůnu, přiřkl práva na dal-
ší těžbu zemního plynu, jež byla dosud v držení texaského 
energetického gigantu Connex, větší a výhodnější nabíd-
ce ze strany Číny. Tento krok je pro Connex a americké 
obchodní zájmy v této oblasti bolestivou ránou pod pás...

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 

19.30 Břitva 2005: Malignant Tumour, Mass Genocide Process ad. – 100 Kč / Mír - bar Koncert

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 / 65, 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

17. po 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

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

20.00 Číňan – Dánsko, Čína 2005 / 93 min. / titulky / 50, 60 Kč
Asie ve filmu 

ART

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

19. st 15.30 Doba ledová 2 - Obleva – USA 2005 / 90 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč Bijásek

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

20.00 Ztraceno v překladu – USA 2003 / 105 min. / titulky / od 15 let / 40, 50  Kč  Asie ve filmu 
ART

20. čt 16.00 Případ pro začínajícího kata – ČSSR 1969 / 104 min. / na průkazku zdarma, ostatní 40 Kč Zlatý fond

18.00 Účastníci zájezdu – ČR 2006 / 113 min. / přístupný / 85 Kč

20.00 Účastníci zájezdu – ČR 2006 / 113 min. / přístupný / 85 Kč

21. pá 17.30 Účastníci zájezdu – ČR 2006 / 113 min. / přístupný / 85 Kč

20.00 Účastníci zájezdu – ČR 2006 / 113 min. / přístupný / 85 Kč

20.30 Filip Topol a Psí vojáci – předprodej 100 Kč, na místě 120  Kč Koncert

22. so 17.30 Účastníci zájezdu – ČR 2006 / 113 min. / přístupný / 85 Kč

20.00 Účastníci zájezdu – ČR 2006 / 113 min. / přístupný / 85 Kč 

23. ne 14.30 Kreslení křídami do mokrého papíru Malovásek

15.30 Mikeš I. – ČR 1971 - 1972 / 68 min. / 16, 26 Kč / Hvězdička Bijásek

20.00 Účastníci zájezdu – ČR 2006 / 113 min. / přístupný / 85 Kč

24. po 17.30 Účastníci zájezdu – ČR 2006 / 113 min. / přístupný / 85 Kč

20.00 Mariňák – USA 2005 / 124 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

25. út 17.30 Účastníci zájezdu – ČR 2006 / 113 min. / přístupný / 85 Kč

20.00 Mariňák – USA 2005 / 124 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč / Hvězdička

20.00 Motocyklové deníky - Argentina, Německo, Velká Británie, USA 2004 / 128 min. / 45, 55 Kč  
Projekt 100  

ART

26. st 15.30 Mikeš I. – ČR 1971 - 1972 / 68 min. / 16, 26 Kč Bijásek

17.30 Mariňák – USA 2005 / 124 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 

20.00 Účastníci zájezdu – ČR 2006 / 113 min. / přístupný / 75, 85 Kč ART

27. čt 16.00 Modrý samet – USA 1986 / 120 min. / titulky / ŠÚ / na průkazku zdarma Zlatý fond

20.00 Syriana – USA 2005 / 126 min. / od 15 let / titulky / 70  Kč Oscar

28. pá 17.30 Syriana – USA 2005 / 126 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč Oscar

20.00 Syriana – USA 2005 / 126 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč Oscar

20.00 René Lacko Band + Giro de Pivko - ohlédnutí – 50Kč (jezdci vstup za pětku) Koncert

29. so 17.30 Syriana – USA 2005 / 126 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč Oscar

20.00 Syriana – USA 2005 / 126 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč Oscar

30. ne 14.30 Čarodějnické malování Malovásek

15.30 Bijásek +:  Tentokrát čarodějnický! – 16, 26 Kč (masky vstup zdarma!) Bijásek

17.30 Kočár do Vídně – ČSSR 1966 / 78 min. / vstupné dobrovolné
Oslavy 

osvobození

20.00 Syriana – USA 2005 / 126 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč Oscar

1. po 17.30 Zmražená pojistka – Kanada, USA 2005 / 100 min. / titulky / 70 Kč

20.00 Zmražená pojistka – Kanada, USA 2005 / 100 min. / titulky / 70 Kč

2. út 17.30 Zmražená pojistka – Kanada, USA 2005 / 100 min. / titulky / 70 Kč

20.00 Kachní sezóna – Mexiko 2004 / 90 min. / titulky / 50, 60 Kč ART

3. st 15.30 Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň – USA 2005 / 132 min. / dabing / příst. / 16, 26 Kč Kč Bijásek

Překvapivě odvážný politický thriller, který 
sice delikátně, ale přesto nekompromisně, 
ukazuje jak to v zákulisí obchodu s ropou asi 
vypadá, a jakým způsobem USA prosazují 
svoje zájmy. Poměrně spletitý příběh, jehož 
hlavní postavou je iránský princ, jehož plány a 
představy změn, neodpovídají velkým americ-
kým korporacím.
Faye – www.csfd.cz

Přijetí filmu do soutěže festivalu Tribeca 
považujeme za zásadní úspěch. Účastníci 
zájezdu, kteří navazují na ty nejlepší tradice 
české veselohry, se tak ještě před svou čes-
kou premiérou dostali do první ligy na mezi-
národní úrovni.
Rudolf Bierman, Tomáš Hoffman (producenti snímku) – www.ct24.cz

filmové premiéry a novinky



Asie ve filmu
Asijská kinematografie na sebe poutá stále více pozornosti. Stalo se již téměř samozřejmostí, že dříve v Evropě takřka 
neznámé kinematografie slaví v poslední době i zde úspěchy a nacházejí v řadách Evropanů vděčné obecenstvo. Ceny z 
velkých filmových festivalů si pravidelně odnáší celá řada asijských filmových děl. Nebude proto jistě naškodu více si toto 
filmové teritorium přiblížit. Začneme „tak trochu od lesa“ dvěma snímky: Číňan a Ztraceno v překladu, které - ač nenatočeny asij-
skými režiséry - přibližují právě tuto oblast světa se svými specifiky. V květnu se můžete těšit na filmy nejznámějšího součas-
ného jihokorejského režiséra - Kim Ki-Duka, jehož snímek 3-Iron jste již mohli zhlédnout nedávno, chybět určitě nebude ani 
jeho aktuální film Luk. Na červen chystáme přehlídku čínské kinematografie, která představí nejen oscarový snímek Gejša, 
ale také premiérové filmy Nikdo nesmí chybět, Horská hlídka ad. Z dalšího aktuálního programu bychom Vám rádi doporučili např. 
Juráčkův Případ pro začínajícího kata, který je (nejen) svéráznou parafrází Gulliverových cest Jonathana Swifta. 

Pavel Juráček
Pavel Juráček se 
narodil roku 1935 
v Příbrami, vystudo-
val na FAMU sce-
náristiku ( např. je 
autorem scénářů 
k filmům Ikárie XB-1, 
Bláznova kronika, Sedmi-
krásky). Působil jako 
spoluvedoucí jedné 
z barrandovských dramaturgických skupin. Jeho tvorba 
nejzřetelněji odráží kafkovskou inspiraci, která se popr-
vé objevila již ve scénáři školního filmu Jana Schmidta 
Černobílá Sylva (1961) a naplno zazněla ve středometrážní 
absurdní grotesce Postava k podpírání (1963), kterou Juráček 
natočil, opět za režisérské spolupráce Jana Schmidta, 
podle vlastního námětu i scénáře. Půdorys filmu tvoří 
putování mladého muže po úřadech, když chce vrátit 
vypůjčenou kočku. Kafkův Zámek nahradila zrušená Půj-
čovna koček n. p. Kafkův poměr převažující úzkosti a s 
nádechem groteskního humoru vychýlil Juráček na dru-
hou stranu. Tvůrce využil principu skryté kamery, reakce 
lidí z ulice jsou nejisté, ustrašené, vyhýbavé. Podobně 
se chovají i úředníci. V kafkovském labyrintu úřadů se 
objevují relikty z minulosti, kanceláře s holými zdmi a 
telefony, odložená hesla. Chodby úřadů byly inspirová-
ny klamnými perspektivami Esherových obrazů. V závěru 
filmu je do děje prostřižen záběr hroutícího se Stalino-
va pomníku na Letné. V alegorické zkratce tak vyjadřu-
je Juráček podobnou otázku jako filmy Evalda Schorma. 
Půjčovna koček je nápad podobně absurdní jako soci-
alistická revoluce. Nejrealističtější formu vyprávění zvo-
lil Juráček v povídkovém filmu Každý mladý muž (1965). Prv-
ní povídka Achillovy paty vypráví o cestě dvou vojáků do 
plzeňské nemocnice a zpět. V druhé povídce je zachy-
cen běžný život jednotky kdesi v lesích. Juráček před-
stavuje základní vojenskou službu jako vzájemné před-
stírání mezi vojáky z povolání a mužstvem, kde čekání a 
nudu střídá nesmyslná činnost. Protiklad k nesmyslné 
činosti vojáků tvoří doprovodná náborová píseň Vojna 
není kojná, která upomíná na světové filmy o správných 
chlapcích a jejich velitelích.  Skeptické pocity tehdejší 
mladé generace režisér podtrhnul odloučením a nepři-
rozeným prostředím. Vrcholným Juráčkovým dílem je Pří-
pad pro začínajícího kata (1969), který byl inspirován románem 
Gulliverovy cesty. K Swiftově společenské satiře přidal 
Juráček kafkovskou existenciální tíhu, obohacenou živo-
tem v dvojtvářné socialistické společnosti, a obraz vnitř-
ního stavu hrdiny. Na počátku 70. let byl Juráček pro-
puštěn z Barrandova, po podpisu Charty 77 vyslýchán 
StB a nakonec donucen k odchodu za prací do SRN 
(1977–1983). Ani tam, ani po návratu domů se mu však 
už na dřívější práci nepodařilo navázat, neboť nenašel 
uplatnění v oboru. V květnu 1989 Pavel Juráček zemřel. 
V anketě Lidových novin byla publikace Deník (1959-1974) 
tohoto filmového scénaristy, dramaturga a režiséra, pub-
licisty, prozaika a básníka vyhlášena knihou roku 2003.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Číňan 
úterý 18. 4. 20.00 hod.
Kinamand / Dánsko, Čína 
2005 / 93 min. / titulky / 50, 
60 Kč
Režie: HENRIK RUBEN GENZ 
/ Hrají: Bjarne Henriksen, 
Vivian Wu, Mette Agnete Hor-
nová, Charlotte Fichová, Paw 
Henriksen, Lin Ku Wu, Peder 
Pedersen, Michael Rooker, 
Nicolas Winding Refn ad.
Keld je instalatér a po 
pětadvaceti letech jej 
opouští manželka, otrá-
vená letargií jeho duše 
i těla. Mlčenlivý muž se 
náhle ocitá před neleh-
kým úkolem - překonat 
apatii, která beze zbyt-
ku zaplnila jeho osiřelý 
byt. Náhoda jej přivede 
do čínského bistra, kde 
se seznámí s rozvětve-
nou rodinou majitele. 
A právě nový kamarád 
Feng po několika týd-
nech požádá Kelda o 
službu za patřičnou 
finanční náhradu. Má 
se oženit s Fengovou 
mladší sestrou a umož-
nit jí tak zůstat s rodi-
nou v Dánsku. Slovo 
melodrama sice dnes 
už zní poněkud staro-
módně, ovšem druhý 
celovečerní snímek 
Henrika Rubena Gen-
ze dokazuje, že lze 
naplnit jeho žánrové 
schéma i bez hysteric-
kého týrání divákova 
nitra. Jemně laděnému 
a v náznacích vedené-
mu vyprávění do znač-
né míry napomáhá mlčenlivá intenzita hereckých výkonů 
hlavních představitelů. Keldova odzbrojující citová neobrat-
nost tiše souzní s půvabnou křehkostí mladé Číňanky, ztě-
lesněné greenawayovskou herečkou Vivian Wuovou.

Ztraceno 
v překladu
středa 19. 4. 20.00 hod.
USA 2003 / 105 min. / titulky / 
od 15 let / 40, 50 Kč
Režie a scénář: SOFIA COPPOLA 
/ Hrají: Bill Murray, Anna Faris, 
Scarlett Johansson ad.
Jak se asi řekne japon-
sky „stojí to za …“? 
Výborný námět, dobrý 
scénář, skvělí herci a 
všímavá režie dělají z 
hořké komedie nejen 
favorita všemožných 
výročních cen, ale taky 
skvostný film. Posmut-
nělý, ale elegantní Bob 
Harris (Bill Murray) 
býval slavným americ-
kým hercem. Nyní přijíž-
dí na dva dny do Tokia, 
aby tu udělal spot na 
místní whisky Suntori. 

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

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 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. Naši hrdinové se zoufale snaží 
uniknout před povodní, kterou naopak velmi podpo-
rují nevyzpytatelní vodní plazi připravení převzít vládu 
nad novým zavodněným světem.

Kreslení křídami 
do mokrého 
papíru
neděle 23. 4. 14.30 hod.

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

rovy knihy, která jeho dojmy a prožitky z cesty dosti detailně 
popisovala. K tomu byly ještě přidány pasáže z Granadovy 
knihy týkající se stejného tématu. Společně s typicky jihoa-
merickým živelným Albertem (Rodrigo De la Serna) vyráží 
Ernesto (Gael García Bernal) na rozhrkaném motocyklu 
značky Norton 500, jemuž přezdívají Mocná II, na vskut-
ku megalomanskou cestu skrz Jižní Ameriku. Guevara je v 
pojetí Bernala protikladem bouřlivého Alberta - je přemýšli-
vý, idealistický, často spíše skeptický vůči Albertovu sangvi-
nickému přístupu. Člověk by v tomto tichém intelektuálovi 
těžko hledal budoucí ikonu všech revolucí. Ústřední dvojice 
se skvěle doplňuje a není tomu náhodou. Gael García Ber-
nal ukázal už ve svém debutu Amores Perros, že o tomhle 
Mexičanovi ještě uslyšíme a Zločin pátera Amara, či Špatná 
výchova to jen potvrzují. Nutno ale říci, že jeho kolega Rod-
rigo De la Serna se rozhodně nenechává svým mladším 
partnerem zahanbit a vkládá do Alberta tu tolik potřebnou 
energii, excentricitu a mírnou lehkomyslnost. Díky cestovní-
mu tempu tak z plejády tváří trochu více vyčnívá už jenom 
Mía Maestro v roli Ernestovy drahé polovičky Chichiny.  A 
je tomu tak i dobře, neboť Motocyklové deníky jsou cesto-
pisem v pravém slova smyslu a až na oba „průvodce“ zde 
není místo pro déle zvýrazňované individuality. 

Účastníci zájezdu 
středa 26. 4. 20.00 hod.
ČR 2006 / 113 min. / přístup-
ný / 75, 85 Kč   
Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / Hrají: 
Anna Polívková, Eva Holubo-
vá, Bohumil Klepl, Květa Fia-
lová, Jana Štěpánková, Mar-
tin Sitta, Pavel Liška ad.
Nová česká filmová 
komedie  podle bestselleru Michala Viewegha Účastní-
ci zájezdu režiséra Jiřího Vejdělka zaznamenala již  před 
domácí premiérou, která se koná 20.4. 2006, první meziná-
rodní úspěch. Film Účastníci zájezdu byl přijat do soutěže 
Tribeca Film Festivalu, který proběhne od 25. dubna do 7. 
května 2006 v New Yorku. Režisér Jiří Vejdělek, absolvent 
pražské FAMU, který patří  k tvůrcům mladé generace. Má 
na svém kontě už loňský divácky úspěšný snímek Román 
pro ženy. V následujícím rohovoru přibližuje natáčení toho-
to snímku.

Adaptace Románu pro ženy se stala vloni divácky nejúspěšnějším filmem. 
Od počátku se od vás čekalo, že natočíte hit. Jak se debutuje s tímhle 
tlakem v zádech?
Bylo dané, že by to měl být divácký hit. Já jsem se tím zase 
nedal stresovat do té míry, abych se tím řídil, spíš jsem vsa-
dil na trošku riskantní věc. Věřím, že diváci přijdou a nechci 
jim nabídnout něco zcela jednoduchého. Účastníci zájezdu 
jsou komedií, ale jsou v nich i dojemná místa. A takhle jsem 
si ten film od začátku představoval. Vím, že divácký úspěch 
je v tomto případě takřka povinný. Pokud to tak nebude, je 
zjevné, že to je moje vina. Michal Viewegh je jistota, pokazit 
to mohu jen já.

Jak probíhalo obsazování?
Když jsem knihu četl, přemýšlel jsem spíš nad tím, jak to 
udělat, než abych si dosazoval do postav konkrétní herce. 
S jedinou výjimkou a tou byla Květa Fialová. U té bych těžko 
představu měnil. Obsazování bylo složité v čase. Vybloko-
vat herce v nejhorším termínu, na podzim, kdy všichni zkou-
ší v divadle a ještě je tahat na natáčení do ciziny, to byl velký 
problém. Další byl – namíchat herecké obsazení tak, aby 
tam byly známé tváře v trochu jiných rolích, než je diváci 
čekají a pak naopak tváře, které ještě možná teď tolik zná-
mé nejsou, ale věřím, že při jejich kvalitách budou. A tohle 
aby hrálo jako orchestr. A pak jsme si dovolili takové legrác-
ky, jako že jsme do rolí řidičů Karla a Karla obsadili pány 
Krobota a Lišku a dnes máme hvězdy Českých lvů.

Všichni herci si vás i celé natáčení moc chválí. Jak to s nimi děláte?
No tak teď se červenám. Jsem moc rád, že jsou spokojení. 
To byla totiž jedna z věcí, která mě na té látce lákala. Byla 
velká režijní výzva, že v příběhu je spousta postav napříč 
generacemi. Lákalo mě vést spektrum herců od nejmen-
ších dětí až po dámy jako jsou Jana Štěpánková s Květou 
Fialovou. A jak to dělám? Možná to dělají dobře oni se 
mnou a pak jsou spokojení, protože mě dostali, kam chtěli.

A to jste je týral, když jste je hnal do vody ve dvou stupních nad nulou?
Co ve dvou stupních, ráno na teploměr produkce dýchala, 
aby se herci neděsili, že je mínus. Aby do té vody vůbec 
vlezli. Já vím, že jsem je týral, ale my jsme museli i při špat-
ném počasí natočit dobrý film, protože já pak nechci chodit 
před plátno a vysvětlovat lidem, že bylo ošklivo. Věřím, že 
herci budou nakonec na své výkony pyšní a pak snad zapo-
menou na to, jak jsem je trápil v ledové vodě.

Oblíbená otázka: nejnáročnější scéna?
Některé scény byly náročné technicky. Teď, když mám jet 
někam autobusem, mám trošku fobii. Narvat si plný auto-
bus herců a techniky, to bylo něco. Kolikrát jsme se řítili po 
dálnici a já se díval, jestli jsme na motorestu nezapomněli 
řidiče. Autobus řve sám o sobě, kolem štáb a vy říkáte her-
cům: ne, ne dělejte to křehčeji, citlivěji. Já mám rád, když je 
štáb oddělen od herců, když se k hercům nedostávají emo-
ce té strašné „bitky“ kolem natáčení.To ale v autobuse jde 
velmi těžko, tam jsme byli jako sardinky. Zvukař stojí herci 
za krkem, kamera je na něj nalepená, já jim dýchám za krk, 
že jim vlajou vlasy… Pak byly pro mě režijně náročné intim-
ní obrazy, které měly vyvážit komediální pasáže. Včetně 
milostné scény, samozřejmě. Stěžejní scénu mezi Aničkou 
Polívkovou a Martinem Pechlátem jsme měli úplně na kon-
ci natáčení. Většina těch scén, které mohly výrazně určit 
celek filmu, se sešla až na konci natáčení. To jsem musel 
hodně hlídat. Po celém tom úmorném natáčení už všichni 
cítí: jsme v cílové rovině, už vidí tu cílovou pásku… Ale právě 
s těmi klíčovými scénami jsem hodně spokojený.

Z materiálů distributora (Falcon)

Připravujeme

Kočár do Vídně
neděle 30. 4. 17.30 hod.
ČSSR 1966 / 78 min. / vstup-
né dobrovolné
Režie: KAREL KACHYŃA / 
Hrají: Iva Janžurová, Jaromír 
Hanzlík, Luděk Munzar, Vla-
dimír Ptáček, Ivo Niederle, 
Jiří Žák, Zdeněk Jarolímek, 
Ladislav Jandoš ad.
Komorní psychologic-
ké drama osvědčené 
autorské dvojice je 
křehkou studií o pře-
rodu strachu až do 
nenávisti. Na pomstu 
připravená Krista (jed-
na ze životních úloh 
Ivy Janžurové), kterou 
dva němečtí vojáci na 
sklonku války přinu-
tí, aby je svým vozem 
dovezla k rakouské 
hranici, den poté, co 
Němci oběsili jejího 
muže, nakonec nedo-
káže nepřítele zabít a 
zoufalou útěchu na-
jde v objetí vyděšené-
ho mladičkého vojáka 
(nesnesitelně dlouho 
živené napětí explo-
dovalo do nečekaně 
lidského, milostného 
sblížení). Ráno je tak 
najdou partyzáni a - neznajíce složité peripetie - krutě s 
nimi zúčtují. Film kromě nevšedního tématu zaujme origi-
nální poetikou: napjatá, tiše hrozící atmosféra opuštěného 
lesa koresponduje s pocity protagonistů, mlčenlivost jako 
nemožnost dorozumění, skrývaná nenávist a zloba jsou zře-
telné v zámlkách, detailech, gestech, výrazu tváří. Působivé 
je i vizuální ztvárnění a hudba varhanních skladeb. Film rela-
tivizuje zdánlivě jasný pojem spravedlnosti, zamýšlí se nad 
tragédií znecitlivěného automatického konání, hrdinové při-
pomínají nevinné oběti nezastavitelného válečného běsně-
ní. Strhující memento proti fanatickému aktu pomsty, proti 
zlobě a nenávisti, přináší katarzi z tragického pocitu. Dílo 
bylo dlouhý čas zakázané a označené za „hanebný ideový 
paskvil“.

Výstavy

Daleko od dětí a ženy, 
se kterou je už po čtvrt 
století. Lehce nad bod 
mrazu zvedne Harri-
sovi náladu jen úsměv 
půvabné dívky v hotelo-
vém výtahu (Charlotte 
- Scarlett Johansson). 
Nezapomenutelný Bill 
Murray dává Harrise 
jako chlápka smíře-
ného s během života 

– mít ženu a hádky, pra-
covat pro lidi, kteří ví 
polovinu toho, co on. 
Dokáže trefně glosovat 
okolní mumraj a hamle-
tovskou emoci vyjádřit 
mrknutím oka. Touhu 
si Harris vychutnává 
na jazyku s vědomím, 
že ani nemusí polknout. Charlotte je naopak překvapená, 
rozhozená a vlastně i hladová. Režisérka ji drží v pozadí a 
využívá dívčí (= půvabné) herectví Scarlett Johansson, kte-
rým scénu oživuje jako chuť čerstvého lososa citrónovou 
šťávou. Díky citlivě vnímané rozdílné zkušenosti figur je 
následující vzplanutí vzrušující a opravdové, jako v málokte-
rém bijáku. Ocenění: Oscar 2003 – Nejlepší původní scénář, 3 Zlaté Globy 

– Nejlepší komedie / muzikál, Nejlepší herec (komedie), Nejlepší scénář.

Motocyklové 
deníky   
úterý 25. 4. 20.00 hod.
Diarios de motocicleta / 
Argentina, Německo, Velká 
Británie, USA 2004 / 128 min. 
/ 45, 55 Kč
Režie: WALTER SALLES / Hra-
jí: Gael García Bernal, Rodri-
go De la Serna, Mía Maestro, 
Mercedes Morán ad.
Ernesto Guevara de 
la Serna je i u nás vel-
mi známou osobnos-
tí. Pravda, většinou je 
znám pouze pod pře-
zdívkou „Che“ a pro 
většinu lidí je známý 
jen jako obličej z triček. 
Ještě o něco smutněj-
ší je fakt, že mnohdy 
o tomto argentinském 
revolucionáři a idealis-
tovi nic neví ani ti, kteří 
ona trička nosí. Samot-
ná osoba tohoto muže 
je více než problema-
tická. Jedni jej vidí jako 
idealistu, hrdinu, muže, 
který pro své hodno-
ty zemřel, jiní zase vidí 
despotu, komunistic-
kého přisluhovače a 
tyrana. Přiznám se, že 
já, i přes své antilevico-
vé zaměření patřím ke 
skupině první. Nicméně film Motocyklové deníky nejsou fil-
mem, který by se zabýval „el Chem“. Motocyklové deníky se 
zabývají „Fuserem“ - třiadvacetiletým Ernestem Guevarou, 
který se chystá vyrazit s kamarádem Albertem Granadem 
na cestu po Latinské Americe. Motocyklové deníky nejsou 
filmem cesty revolucionáře, ale cestou dvou mladých lidí za 
dobrodružstvím a poznáním. Proto nyní odložme politické 
situace, neboť k nim se v případě tohoto filmu vrátíme až ke 
konci a i tak se jich dotkneme velmi zlehka. Motocyklové 
deníky jsou prostě cestopisem. Vznikly na základě Gueva-

Mikeš I. 
neděle 23. 4. 15.30 (*), středa 26. 4. 15.30 hod.
ČR 1971 - 1972 / 68 min. / 16, 26  Kč 
Režie: JOSEF KLUGE / Vypráví: Karel Höger  

Pohádky podle Josefa Lady. Mikeš se učí mluvit – O tom, 
jak Pepík Ševců naučil kocoura Mikeše mluvit a cho-
dit po dvou jako lidé. Mikeš na pouti –  Kterak kocour 
Mikeš s prasátkem Pašíkem šli na pouť a zažili přitom 
řadu veselých a “ dramatických “ příhod. Mikeš na hruš-
kách –  Jak Pepík Ševců podnikl s kocourem Mikešem  
výpravu na cizí hrušky. Mikeš čaruje –  O tom jak kocour 
Mikeš a kozel Bobeš potrestali Tondu Frantáků, který 
kradl hrušky obecnímu sluhovi. Jak Mikeš zachránil Bobe-
še – O tom, jak Mikeš vytáhl z bryndy kozla Bobeše, 
který na klouzačce prodřel obecnímu sluhovi boty a 
ten ho chtěl za to prodat.

Čarodějnické 
malování
neděle 30. 4. 14.30 hod.

Bijásek +:  
Tentokrát 
čarodějnický!
neděle 30. 4. 15.30 hod.
16, 26Kč (masky vstup zdarma!)
Pásmo krátkých čarodějnických filmů a současně i 
rej masek, soutěže a kouzlení v předvečer prvního 
májového dne. Vedle živého kouzelníka, pana eska-
motéra Hadaše, uvidíte tematický výběr krátkých fil-
mů: Chlapec a čarodějnice, Babička čarodějka , Mrňous a čaroděj-
nice, Čarovné lyže, Mikeš čaruje.  Přijďte se i do kina Hvěz-
da  rozloučit s posledním dnem bláznivého aprílové-
ho měsíce. Masky mají vstup zdarma, nejkrásnější 
navíc dostane sladkou cenu...

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

Břitva 2005: 
Malignant Tumour, Mass Geno-
cide Process, Hibakusha, Ador 
Dorath, Negative Face
sobota 15. 4. 20.30   Mír – bar 100 Kč   
Vyhlášení cen hudební ankety Břitva 2005.

Filip Topol a 
Psí vojáci
pátek 21. 4. 20.30 předprodej 100 Kč, na místě 120  Kč
Legenda českého undergroundu, pražská kapela, 
jejíž ústřední postavou je zpěvák, pianista, skladatel 
a textař Filip Topol, oslaví na podzim již 27 let své 
existence. Písně Psích vojáků byly použity ve filmech, 
podíleli se i na scénické hudbě k několika divadel-
ním představením. Hudba Psích vojáků má kořeny ve 
světovém undergroundu, značný je však i vliv sklada-
telů druhé půle 18. století. Filip Topol příležitostně 
vystupuje také sólově sám s pianem a repertoárem 
ze svých sólových alb, která jsou jeho nejniternější 
výpovědí. 
http://www.psivojaci.cz/

René Lacko Band 
Giro de Pivko - setkání 
pátek 28. 4. 20.30                     50 Kč, jezdci 10 Kč

Bilanční setkání všech těch, co mají rádi kola, kvalitní 
hudbu, putování za pivem a nemají rádi kladivo a srp!  
Akce se současně pozvánkou všem novým jezdcům k 
tvůrčí aktivitě na přípravě letošního Gira – 3.6. 2006. 
Vystoupí René Lacko Band, kapela vůdčí osobnosti 
slovenské bluesové scény. René Lacko o svém umě-
ní přesvědčil i druhým místem (nejlepší Evropan) na 
hendrixovském festivalu v Severní Karolíně. O tom sa 
nebav! 
http://www.renelacko.sk/

Squash Bowels, 
Neuropathia 
(PL) + Deflorace
sobota 29. 4. 20.30                                   120  Kč
Polské kapely Squash Bowels a Neuropathia před-
vedou, co to znamená gore grind a grind core. Pod-
poří je při tom české uskupení Deflorace.
www.squashbowels.prv.pl 
www.neuropathiasite.prv.pl

Dennis Hopper
Herectví se začal 
věnovat už v raném 
věku, v televizi debu-
toval v sérii Medic. V 
roce 1953 si odbyl 
filmovou premiéru v 
kultovním westernu 
Johnny Guitar Nicho-
lase Raye, jenž ho 
o dva roky obsadil 
i do Rebela bez příčiny jako chuligánský protějšek Jamese 
Deana. Hopper se s Deanem úzce sblížil a mohl si tak 
zahrát i v posledním Deanově filmu Obr. Po tragické Dea-
nově smrti se zdálo, že se Hopper pokoušel vypůjčit si 
co nejvíce z jeho osobnosti a absorbovat jeho vzdorovitý 
postoj k autoritám. Hopperův přílišný temperament pak 
byl příčinou sestupné tendence jeho tak rychle nastar-
tované kariéry. Na natáčení From Hell To Texas (1958) popudil 
celé filmové osazenstvo svými požadavky na opakování 
jednotlivých záběrů tak, že si musel hledat svůj filmový 
exil. Producenti jeho angažování považovali za tak vel-
ký risk, že se po dokončení Key Witness (1960) na plátně 
neobjevil další tři roky. Díky pozoruhodné roli ve wes-
ternu Synové Katie Elderové (1965) nesměle nakročil směrem 
ke svému comebacku. Poté se objevil v řadě psychede-
lických filmů jako v The Trip (1967), Hlava (1968). Tímto způ-
sobem získal nové publikum především mezi odpůrci 
současného establishmentu. Se svými přáteli Peterem 
Fondou a Jackem Nicholsonem před kamerou se roz-
hodl natočit vlastní film, zajistil přes $400,000 a zfil-
moval scénář spisovatele Terry Southerna. Výsledkem 
byla Bezstarostná jízda - drogami naplněná cesta Amerikou 
a oscarová nominace za Hopperův scénář. Film vydě-
lal miliony a motivoval hollywoodskou exekutivu k tomu, 
aby začala brát vážně jak mladé filmaře, tak mladé pub-
likum. Doposud vyvrženec Hopper se rázem stal ikonou 
mladé generace. Pokračováním Bezstarostné jízdy mělo být 
v roce 1971 The Last Movie, jež se sice setkalo s nadše-
ným přijetím na festivalu v Benátkách, nezaujalo však 
běžné diváky. Hopper se v průběhu 70tých let objevo-
val na plátně pouze sporadicky - většinou v nehollywo-
odských filmech. Většinu 70tých let strávil s reputací 
notorického divocha. Možná právě proto na výbornou 
zvládl roli šíleného novináře v Apokalypse F.F. Coppoly; 
mimochodem při této příležitosti takřka zešílel dooprav-
dy. V roce 1980 odcestoval do Kanady, aby se objevil 
v malém snímku Out Of The Blue. Na začátku natáčení byl 
požádán, aby se ujal i režie a k překvapení mnohých se 
film setkal se slušnými ohlasy. V roce 1986 se Hopper 
konečně vrátil na výsluní, a to rolí divokého psychopa-
ta Franka Boothe v Modrém sametu Davida Lynche a poté 
rolí basketbalového asistenta v dramatu Hráči z Indiany. 
Jeho návrat byl definitivně potvrzen rolí ve filmu Na břehu 
řeky a poté i režií filmu Barvy. Hopperův comeback pokra-
čoval v 90tých letech rolemi v Pravdivé romanci (1993) a Bas-
quiatovi(1996), zahrál si i „záporňáky“ v hollywoodských 
trhácích Nebezpečná rychlost a Vodní svět.

Filmové premiéry 
1.–3. 5. Zmražená pojistka
USA, Kanada 2005 / Režie: MARK MYLOD
4.–7. 5. Prime
USA 2005 / Režie: BEN YOUNGER 
4.–7. 5. Hostel
USA 2005 / Režie: ELI ROTH 

Zlatý fond 
Čt. 4. 5. 16.00  Daleká cesta
ČSSR 1950 / Režie: ALFRÉD RADOK  
Čt. 11. 5. 16.00 Annie Hall
USA 1977 / Režie: WOODY ALLEN

ARTkino
Út. 2. 5. 20.00 Kachní sezóna 
Mexiko 2004 / Režie: FERNANDO EIMBCKE 
St. 3. 5. 20.00 Postel  
ČR, SRN 1998 / Režie: OSKAR REIF  

Bijásek
St. 3. 5., Ne. 7. 5. 15.30
Letopisy Narnie: 
Lev, čarodějnice a skříň
USA 2005 / Režie: ANDREW ADAMSON
St. 10. 5., Ne. 14. 5. 15.30
Cirkus Hurvínek
ČSSR 1955 / Režie: JIŘÍ TRNKA 

Koncerty
Pá. 5. 5.
Ell Chorro a přátelé: Náhodné 
asociace, Jazzgang, Alone in the 
silence, Davidovy nové brýle
So. 6. 5.
Dark Gambale, Sad Harmony, 
Second End  

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. 
 

Modrý samet    
čtvrtek 27. 4. 16.00 hod.
USA 1986 / 120 min. / titulky 
/ ŠU / na průkazku zdarma  
Režie a scénář: DAVID LYNCH 
/ Hrají: Kyle Maclachlan, Isa-
bella Rossellini, Dennis Hop-
per, Laura Dern, Hope Lan-
ge, George Dickerson, Dean 
Stockwell, Priscilla Pointer, 
Jack Harvey ad.
Americký film Modrý 
samet má ambice vypo-
vídat o hrozící podobě 
dnešního světa přitažli-
vým způsobem, cha-
rakteristickým pro jeho 
režiséra Davida Lynche. 
Vyprávění, šokující rafi-
novaným pohráváním 
si s kýčem i morálkou, 
má dvě vrstvy. První je 
čitelná pro širší publi-
kum a prostřednictvím 
napínavého akčního 
příběhu vypráví o mla-
díkovi Jeffreym, který 
se náhodně zaplete do 
záhadného kriminální-
ho případu. Při pátrá-
ní po tajemství baro-
vé zpěvačky Dorothy 
se utká s překupníky 
drog, organizovanými 
démonickým, psycho-
patickým zloduchem 
Frankem. Zcela pod-
le pravidel Jeffrey nad 
zlem vítězí a nastoluje původní řád věcí. Druhá vrstva filmu 
je určena kritickému diváku, který může sledovat Lynchovu 
hru se schématy kriminálního příběhu a melodramatu. Při 
výkladu filmu se nabízí řada interpretací. Temný svět zloči-
nu a sexu, do něhož musí Jeffrey při svém pátrání se stoupit, 
je zcela protichůdný maloměstskému poklidu, v němž do 
té doby žil. Tento svět noci (jehož popis tvoří celou střední 
část vyprávění) může být hrdinovým snem, nebo spíše zná-
zorněním psychologického procesu dopívání, který vněm 
probíhá. Podle psychoanalytického rozboru filmu, jemuž 
napomáhá i jednoznačná obrazová symbolika, musí hrdina 
projít mučivým hrozným poznáním temných sil v sobě, aby 
se je naučil ovládat. Jeho poznání je korunováno naleze-
ním čisté lásky k andělské dívce Dandy, která mu pomáhá v 
jeho pátrání. Lynchův film je uhrančivou, kontroverzní podí-
vanou, atakující oko extrémními obrazy násilí a lásky, oškli-
vosti a krásy, naturalismem a stylizací. Na 10. MFF v Montrealu 
1986 získal Dennis Hopper Cenu za mužský herecký výkon.

Případ pro 
začínajícího kata   
čtvrtek 20. 4. 16.00 hod.
ČSSR 1969 / 104 min. / na 
průkazku zdarma, ostatní 
40 Kč 
Režie: PAVEL JURÁČEK / 
Hrají: Jiřina Jirásková, Edu-
ard Dubský, Věra Ferbasová, 
Slávka Budínová, Miroslav 
Macháček, Nataša Gollová, 
Radovan Lukavský, Pavel 
Landovský, Zdeněk Kryzánek, 
Lubomír Kostelka, Luděk 
Kopřiva, Jiří Hálek, Jiří Hrzán, 
Viktor Maurer, Klára Jerneko-
vá, Miloš Vávra ad.
Případ pro začínajícího 
kata je originální smě-
sí absurdity, černého 
humoru, symbolů, sati-
ry, ironie a grotesknos-
ti. Lemuel Gulliver se 
dostane do tajemného 
kraje Balnibarbi, jehož 
hlavní město Laputa 
se odedávna vznáší 
ve vzduchu, aniž by to 
Balnibarbané věděli. 
Gulliver se do Lapu-
ty dostane dlouhým 
komínem a vrací se 
do Balnibarbi zvěsto-
vat všem pravdu. Jeho 
odhalení však bere 
lidem ideály. Nechtějí 
pravdu poznat; nesne-
sou pomyšlení, že žijí 
v trapném klamu, v 
ubohé lži, v poddan-
ství falešného mýtu, v 
žalostné nevědomos-
ti. Poslední Gullivero-
va slova ve filmu jsou 

„Řekl jsem: Poslouchej, 
Vyskoči, jdou ty hodi-
ny nazpět, anebo se 
mi to jen zdá? Ale on 
namítne, co stále máte, 
copak vám nestačí, že 
je slyšíte tikat?“ Tento 
poslední film vynikající-
ho, předčasně zesnulé-
ho filmaře narazil po svém uvedení na nepochopení nor-
malizátorů a skončil v trezoru. Součástí uvedení budou i ukázky z 
deníku Pavla Juráčka.

Tajemný pohled Davida 
Lynche na dokonalost, 
čistotu a krásu americ-
kého města a jeho oby-
vatel. Pomalu se odhalu-
jící „posvětí“ do kterého 
proniká Kyle „Mu-addib“ 
MacLachlan. Již od úvod-
ní scény je patrné, že 
nám David Lynch ukáže 
co se vše může skrývat 
pod krásou(krásný zele-
ný opravovaný trávník) a 
zlo v něm (hnusní odpor-
ní brouci). Dále se je tu 
láaska, která v tomto 
filmu hraje aké svou roli. 
Láska (drozdi) všechno 
zlo a trápení zaženou 
(brouci). Z toho je jasný 
závěrečný význam příle-
tu drozda. Postava Fran-
ka je zastrašující, děsivá, 
arogantní, ale také vyvo-
lává jisté touhy. A to vše, 
celé toto podsvětí viděno 
díky zločinu (vloupání, 
voyagerismus).
Djkoma - www.csfd.cz

Absurdní sen, ve kterém 
je všechno možno - stej-
ně jako tomu bylo možno 
v tehdejší době, stejně 
jako je tomu možno dnes. 
Většina lidí vlastně neži-
je v realitě, ale ve snu, ze 
kterého se za žádnou 
cenu nechce probrat. 
Když jim Gulliver naru-
ší jejich snové ideály, je 
vypovězen, protože sku-
tečnost je vždy tíživější 
než sen. On jako jediný 
je cizincem v realitě snu, 
přestože pochází z pravé 
reality. O to víc zamrazí, 
když si člověk uvědomí, 
že tito hloupí lidé ve své 
pošetilosti jsou skuteč-
nosti mnohem blíže, než 
ji požaduje a chce vidět 
naše chápání reality. Je 
to krutá paralela - Balni-
barbi je tedy Svět a Lapu-
ta je obraz těch několika, 
co mu vládnou. Ale jsou 
to vlastně sluhové, kteří 
se pouze vyšvihli na mís-
ta vytvořená skutečnými 
Osobnostmi před nimi, 
které však už nežijí nebo 
své ideály vyměnily za 
pohodlí bohatství.
Reostat – www.csfd.cz

Místa, kam 
vstoupil Reflex  
12. 4. – 3.5. foyer kina Hvězda
Tato výstava je součás-
tí rozsáhlého výstavní-
ho cyklu Causa Reflex 

– 15 let časopisu, který 
Reflex představil v loň-
ském a předloňském 
roce při příležitos-
ti svých 15. naroze-
nin. 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. 

Sofia Coppola příběh z 
Japonska vypráví velmi 
zvolna, skvěle vykresluje 
atmosféru země, jazy-
kově a kulturně velmi 
odlišnou. Zde se v jed-
nom z hotelů setkají dva 

„ztracenci“, kteří se cítí 
osamoceni a mají potře-
bu komunikace, potřebu 
naslouchat jeden druhé-
mu. Oba dva cítí k sobě 
náklonost a oba dva to 

Oslavy osvobození

V první polovině 
května nabízíme

Kulturní odlišnost je 
formálně zdůrazněna i 
v úvodních titulcích a v 
názvech kapitol užitím 
čínských znaků zároveň 
s latinkou. Významné je 
i sloučení evropských a 
čínských prvků v hudeb-
ním doprovodu. V obraze 
režisér vsadil na studené 
barevné odstíny; interi-
éry a exteriéry naplňují 
hlavně modré či šedé 
barevné tóny. Genzův 
křehký příběh o složitém 
soužití lidí z různých čás-
tí světa je konkrétním, ze 
zdánlivě nedůležitých 
detailů vybudovaným 
obrazem dnešní globali-
zované civilizace. Keldo 
i Číňanka mají motivy 
pro uskutečnění fingova-
né svatby různé, pro oba 
je však výsledek stejný. 
Jazyková a kulturní bari-
éra totiž přetrvává i po 
sňatku. Keldova osamě-
lost a nejistota Číňanky 
jsou okolnosti, jež pro-
vázejí na počátku téměř 
každý vztah, jsou zde tím 
více pochopitelné. 
Lukáš Jirsa - http://kino.tiscali.cz

Motocyklové deníky 
okouzlujícím způsobem 
seznamují diváka s poza-
dím, jež způsobilo, že 
se „Fuser“ stal tím „Che“ 
z triček a plakátů. Jím 
můžete opovrhovat jako 
osobou, která na Kubě 
přivedla k životu komu-
nizmus, ale po shlédnutí 
filmu mu možná budete 
trochu rozumět. Nebo 
tohle dílo berte jako uni-
verzální, krásně uděla-
nou výpověď o hledání a 
ceně ideálu, které mladý 
Guevara na konci ještě 
má a právě se rozhodu-
je, že za ně bude bojovat. 
Víme, jak to dopadne, ale 
tahle cesta k dospělosti 
opravdu stojí za zhlédnu-
tí, bez ohledu na politic-
ké vyznání.
Elizabeth - www.kinomol.cz

hrají skvěle, hlavně Bill 
Murray, jehož výkon je 
umocněn tím, že jeho 
role je tak odlišná od 
jeho předchozích. Vrouc-
ných polibků, nebo stéka-
jících slz po tváři se nedo-
čkáte, přesto, nebo prá-
vě proto to mezi oběma 
nebývale jiskří.. Moc se 
nenasmějete, ani nebu-
dete mít pocit citového 
vydírání, tenhle film není 
ani romantický a kome-
die už vůbec ne. Žánrově 
se nedá zařadit a nej-
vhodnější příměr, který 
mně napadá - je to prostě 
HEZKÝ FILM.
Lima - www.csfd.cz

Prubířský kámen demýti-
zace především slavného 
českého odboje i mnoha 
stránek druhé světové 
války obecně. Obrazo-
vě krásný film naplněný 
symbolikou lesa, z nějž 
není úniku, mnoha křižo-
vatek, kde není ani jedna 
cesta správná, a cíle, kte-
rého dosíci nelze. Drama 
o zaslepenosti nenávisti, 
pomsty a neporozumění.
Pohrobek - www.csfd.cz

Jeden z nejlepších čes-
kých filmů o druhé světo-
vé válce, odkrývající její 
absurditu. Konec filmu 
snímá svatozář z par-
tyzánů a odkrývá málo 
známou tvář konce války. 
Krásná kamera, hudba, 
výborní herci. 
ZelenyPaul - www.csfd.cz


