duben 2
16.–30. dubna
Kancelář

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

Pokladna

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

Válka, humor,
Španělé
V novinkách této části dubna se
můžete potkat s válečným oscarovým snímkem Clinta Eastwooda Dopisy z Iwo Jimy, po němž bude na začátku května následovat jeho americké
dvojče, totiž snímek Vlajky našich otců.
Filmovému zpracování válek a jejich
důsledků je věnován také náš dárek
k oslavám osvobození – dubnoví
Všichni dobří rodáci a Smrt si říká Engelchen a Ivanovo dětství v květnu. Vážnější tóny obsahuje očekávaný Babel,
který jsme doplnili i dřívějšími tituly
režiséra. Humornější pohled na svět
pak přinášejí Prázdniny pana Beana a
romantický Hudbu složil, slova napsal s
Hughem Grantem.
Z dalších zajímavých akcí nesmím
zapomenout na mezinárodní výstavu dětských kreseb Obrázek pro tebe,
kterou doprovází zajímavé pásmo
krátkých filmů Jiří Trnka a Jan Werich
uvádějí, návštěvu hudebního publicisty Jiřího Černého nebo mimořádný
nedělní koncert pražského seskupení Hm. Jako předzvěst blížícího se
semináře španělských filmů, na němž
se naše kino výrazně podílí, pak
můžete brát znovuuvedení Formanových Goyových přízraků společně s
úspěšnými tituly Obsluhoval jsem anglického krále a Vratné lahve.
Josef Korvas

každý den
od 17.30 a 20.00

Projekce filmů

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

Bijásek

rodinné filmy pro nejmenší,
české klasické pohádky,
divadelní představení...
každou neděli
od 14.30 Malovásek
aktivní odpoledne
pro nejmenší
s výukou různých
výtvarných metod
každé úterý
a středu od 20.00

ARTkino

pravidelná nabídka
nejlepších filmů
z přehlídek, soutěží
a filmových festivalů
každý čtvrtek
od 16.00 Zlatý fond
vzdělávací projekce
nejvýznamnějších filmů
domácí a světové
kinematografie
především pro studenty
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

16. po 17.30 Babel – USA 2006 / 142 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
20.00 Dopisy z Iwo Jimy – USA 2006 / 141 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč
17. út 17.30 Dopisy z Iwo Jimy – USA 2006 / 141 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Babel – USA 2006 / 142 min. / od 15 let / titulky / 70, 80 Kč
18. st 15.30 Autogramiáda a setkání nad knihou„Jaroslav Riedel: Kritik bez konzervatoře - rozhovor s Jiřím Černým“
16.00 Commitments + úvod Jiří Černý – Velká Británie 1991 / 118 min. / od 15 let / titulky / na průkaz zdarma, 45 Kč
18.15 Babel – USA 2006 / 142 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
20.OO Nauka o snech + krátké hudební M.Gondry – Francie 2005 / 105 min. / přístupný / titulky / 55, 65 Kč / Hvězdička
20.30 Dopisy z Iwo Jimy – USA 2006 / 141 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
19. čt 16.00 Eragon – USA 2006 / 104 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 65, 75 Kč
18.00 Prázdniny pana Beana – Velká Británie 2006 / 90 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
20.00 Vratné lahve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 75 Kč
20.00 Hudbu složil, slova napsal –USA 2007 / 104 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč / Hvězdička
20. pá 16.00 Eragon– USA 2006 / 104 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
18.00 Hudbu složil, slova napsal – USA 2007 / 104 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Vratné lahve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 75 Kč
20.00 Prázdniny pana Beana – Velká Británie 2006 / 90 min. / přístupný / titulky / 75 Kč / Hvězdička
20.00 Bassta Fidli vol. 7: Yanzan (DE), Atan (PL), Marty (SK), USE DJS (CZ),... – 60 Kč
21. so 16.00 Eragon – USA 2006 / 104 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
18.00 Vratné lahve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 75 Kč
20.00 Hudbu složil, slova napsal – USA 2007 / 104 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Prázdniny pana Beana – Velká Británie 2006 / 90 min. / přístupný / titulky / 75 Kč / Hvězdička
20.30 This Is What I call Popular Music Vol. 9: Ex-Tip, Do-Řady,... – 130 Kč
22. ne 15.30 Eragon – USA 2006 / 104 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 65, 75 Kč
17.30 Vratné lahve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 75 Kč
19.30 Hm... (v mimořádný termín mimořádné bonusy: barová úprava, filmy, ...) – 50 Kč
20.00 Prázdniny pana Beana – Velká Británie 2006 / 90 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
20.00 Hudbu složil, slova napsal –USA 2007 / 104 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč / Hvězdička
23. po 17.30 Prázdniny pana Beana – Velká Británie 2006 / 90 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
20.00 Jako malé děti –USA 2006 / 136 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
24. út 17.30 Prázdniny pana Beana – Velká Británie 2006 / 90 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
20.00 Jako malé děti – USA 2006 / 136 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Nepříjemná pravda – USA 2006 / 95 min. / přístupný / titulky / 60, 70 Kč / Hvězdička
25. st 15.30 Jiří Trnka a Jan Werich uvádějí – ČR 1954 – 1986 / 60 min. / 25, 35 Kč
17.30 Prázdniny pana Beana – Velká Británie 2006 / 90 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
20.00 Jako malé děti – USA 2006 / 136 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč
26. čt 16.00 Všichni dobří rodáci – ČR 1968 / 114 min. / od 12 let / zdarma (i bez průkazky)
18.00 Horší už to nebude – USA 2006 / 113 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.00 Štěstí na dosah – USA 2006 / 117 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč
27. pá 17.30 Štěstí na dosah – USA 2006 / 117 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Horší už to nebude – USA 2006 / 113 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.30 Michal Pavlíček – Tour ´07 – 180 Kč
28. so 17.30 Horší už to nebude – USA 2006 / 113 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.00 Štěstí na dosah – USA 2006 / 117 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Alone in the Silence, Mentally Corrupted,... – Mír - bar
29. ne 14.30 Výroba větrníků –výroba pestrobarevných větrníků z papíru
15.30 Jiří Trnka a Jan Werich uvádějí – ČR 1954 – 1986 / 60 min. / 25, 35 Kč
17.30 Štěstí na dosah – USA 2006 / 117 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Horší už to nebude – USA 2006 / 113 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
30. po 16.30 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, Německo, Maďarsko 2005 / 119 min. / od 12 let / 80 Kč
18.30 Vratné lahve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 75 Kč
20.30 Goyovy přízraky – USA, Španělsko, ČR 2006 / 106 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
1. út 16.30 Goyovy přízraky –USA, Španělsko, ČR 2006 / 106 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
18.30 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, Německo, Maďarsko 2005 / 119 min. / od 12 let / 80 Kč
20.30 Vratné lahve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 75 Kč
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filmové premiéry a novinky

Party

Naše tipy
Eragon
Koncert

čtvrtek 19. 4. - neděle 22. 4.
Další dobrodružný fantasy film. Chudý farmářský chlapec Eragon najde v Dračích horách podivný modrý
kámen.

Bijásek

Hudbu složil, slova napsal

Koncert

čtvrtek 19. 4.– neděle 22. 4.
Comeback vybledlé popové hvězdy Alexe Fletchera
(Hugh Grant) a jeho cesta k úspěchu.

Vratné lahve

čtvrtek 19. 4.– neděle 22. 4., pondělí 30.4. - středa 2.5.
Nad filmem se klene střecha humoru, která ho chrání
před sentimentem a způsobuje, že odcházíme z biografu s pocitem, že jsme byli svědky lidské komedie.

bum a ještě si s ní zazpíval duet. Každý má právo na svůj
comeback, jenže Alex už celé roky nesložil ani notu a psaní
textu mu nikdy dvakrát nešlo. Jenže teď má během několika málo dnů přijít s hitem. V tu chvíli do příběhu vstoupí
kouzelně nepředvídatelná květinářka Sophie, jejíž schopnost hrát si se slovy se Alexovi docela hodí. Sophie má za
sebou neúspěšný vztah se spisovatelem Sloanem Catesem a tak se jí do spolupráce s Alexem, který co do vztahů nemá právě dobrou pověst, dvakrát nechce. Jenže krev
není voda, srdci neporučíš a hudba má nebývalou moc.
Alex i Sophie si postupně uvědomují, že pokud chtějí najít lásku a uspět, budou se svým obavám muset postavit...

Vratné lahve

ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 75 Kč
Režie: JAN SVĚRÁK / Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Alena
Vránová, Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Jiří Schmitzer, Pavel
Landovský, Jiří Macháček, Nela Boudová, Jan Budař ad.

Štěstí na dosah

čtvrtek 26. 4.– neděle 29. 4.
Příběh milujícího a starostlivého otce (Will Smith), který
se zoufale snaží zabezpečit svoji rodinu.
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Eragon

USA 2006 / 104 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
Režie: STEFEN FANGMEIER / Hrají: Edward Speleers, Sienna Guillory, Garrett Hedlund, Jeremy Irons, Djimon Hounsou, John Malkovich,
Robert Carlyle, Máté Haumann, Alun Armstrong ad.
Po Harrym Potterovi, Pánovi prstenů a Letopisech Narnie
další dobrodružné fantasy. Chudý farmářský chlapec Eragon najde v Dračích horách podivný modrý kámen. Zprvu ho chce pouze zpeněžit a zabezpečit jím rodinu na
nadcházející krutou zimu, jenže když se z kamene „vyklube“ dračí vejce a z něj později dračí mládě - Safira, uvědomí si, že stojí tváří v tvář dobrodružství, které sahá vysoko
nad jeho možnosti. Jeho prostý život přes noc zanikne a
on se ocitne v novém, nebezpečném světě intrik, kouzel a
válek. Pouze se starodávným mečem a moudrým průvodcem musí Eragon se Safirou zdolávat nebezpečné situace a odolávat temným silám v království, kterému vládne
král, jehož zlo nezná hranic. Dokáže Eragon naplnit své
předurčení a převzít břímě legendárních Dračích jezdců?

Prázdniny pana Beana

Koncert

Oscar 2007
Koncert
Malovásek
Bijásek
Oscar 2007

Mr. Bean‘s Holiday / Velká Británie 2006 / 90 min. / přístupný / titulky
/ 75 Kč
Režie: STEVE BENDELACK / Hrají: Rowan Atkinson, Jean Rochefort, Karel
Roden, Willem Dafoe, Max Baldry ad.
Katastrofa dostala svůj vlastní pas. Svou neomezenou fantazii využívá k co nejkomplikovanějším řešením těch nejjednodušších problémů. Neortodoxní postup sice přináší
řadu potíží, ale na konci série událostí, kterou by šlo také
charakterizovat jako sled mimořádně nešťastných příhod, stojí vždy triumfálně jako vítěz - Bean, pravá filmová
katastrofa. Před deseti lety se z televizních skečů poprvé přesunul na filmové plátno a teď se na něj znovu vrací. Bát by se měli především Francouzi, do jejichž země
se vydává na prázdniny. Původně chtěl pan Bean (Rowan
Atkinson) na Francouzské riviéře pouze nachytat trochu
bronzu a pár dní si odpočinout. Život tohoto škodolibého smolaře ani mimo hranice Velké Británie nijak nešetří, a tak se pohodová cesta změní v sérii zmatků, nehod a
katastrof, které vyvrcholí promítáním jeho velmi peprného
prázdninového deníčku na filmovém festivalu v Cannes.

Hudbu složil, slova napsal

Music & Lyrics / USA 2007 / 104 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: MARC LAWRENCE / Hrají: Drew Barrymore, Hugh Grant, Kristen
Johnston, Jason Antoon, Scott Porter ad.
Není comeback jako comeback... Alex Fletcher je vybledlá
popová hvězda 80. let, o kterou je zájem už jen mezi skalními nostalgiky, kteří navštěvují vesnické zábavy. Jednoho
dne jej kontaktuje médii oslavovaná hvězdička Cora Corman, která jej požádá, aby jí napsal písně na její nové al-

způsob, jak změnit její (a svůj) konec. Horší už to nebude
je neotřelou komedií o tom, jak vzít svůj dosavadní život
do rukou a učinit z něj takový, jaký ho chcete mít. Tečka.

Štěstí na dosah

The Pursuit of Happyness / USA 2006 / 117 min. / přístupný / titulky /
ŠÚ / 70 Kč
Režie: GABRIELE MUCCINO / Hrají: Will Smith, Jaden Smith, Thandie
Newton, Kurt Fuller, Brian Howe, Dan Castellaneta ad.
Will Smith jako osamělý otec, který by za šťastný život svého syna dal všechno. Chris Gardner (Will Smith) je otec tříčlenné rodiny, který se zoufale snaží najít takovou práci, aby
dokázal uživit sebe a své nejbližší. Přestože vyvíjí obrovské
úsilí, aby udržel rodinu nad vodou, matka (Thandie Newton) jeho pětiletého syna Christophera (Jaden Christopher
Syre Smith) už nedokáže vzdorovat psychickému stresu z
permanentní finanční krize a po těžkém rozhodování je
opustí. Chris, který je nyní svobodným otcem, se i nadále
všemi možnými způsoby snaží najít lépe placenou práci.
Nakonec dostane možnost přihlásit se na praxi do prestižní firmy, která se zabývá obchodem s akciemi. Přestože
se v úvodní fázi musí obejít bez jakékoliv finanční odměny,
nabídku přijme a doufá, že na konci stáže na něj čeká regulérní pracovní nabídka a s ní i slibná budoucnost. Vzhledem
k nulovým příjmům je však i se svým synem brzy vyhozen
z bytu a donucen přespávat v útulcích pro bezdomovce,
na autobusových zastávkách, na veřejných záchodcích
a dalších místech, kde je ten trochu možné. I přes všechny nástrahy osudu však Chris nijak nepolevuje ve své snaze být milujícím a starostlivým otcem, v čemž mu nejvíce
pomáhá láska a důvěra, kterou v něj Christopher vkládá.

Obsluhoval jsem
anglického krále

Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení. Dlouho
očekávaná rodinná komedie scenáristy Zdeňka Svěráka a
režiséra Jana Svěráka uzavírá volnou trilogii, kterou započala na Oscara nominovaná Obecná škola, na níž navázal
mezinárodně úspěšný film Kolja, oceněný Oscarem pro
nejlepší neanglicky mluvený film roku 1996. Hrdinou Vratných lahví je bývalý učitel Josef Tkaloun. Definitivně se rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit s pozicí
důchodce, trávícího čas na lavičce v parku. Tkaloun je plný
aktivity, nápadů i chlapských tužeb a nemíní zestárnout
v nečinnosti. Nad filmem se klene střecha humoru, která
ho chrání před sentimentem a způsobuje, že odcházíme
z biografu s pocitem, že jsme byli svědky lidské komedie.

ČR, Slovensko, Německo, Maďarsko 2005 / 119 min. / od 12 let / 80 Kč
Režie: JIŘÍ MENZEL / Hrají: Oldřich Kaiser, Julia Jentsch, Milan Lasica,
Marián Labuda, Martin Huba, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Jaromír Dulava,
István Szabó ad.
Nejlepší film loňského roku podle slavného románu Bohumila Hrabala. Tématem Hrabalova slavného románu je
životní dráha číšníka, později hoteliéra a nakonec cestáře v době politických zvratů první půle dvacátého století.
Mnohokrát v životě pocítí, že jím druzí opovrhují pro malý
vzrůst, pro sympatie k Němcům, pro jeho češství, proto, že
má původ odloženého dítěte, i pro osobitou životní filozofii.
Nikdy však nezatrpkne, neoplácí nenávistí, nemstí se. Touží
po bohatství a uznání ve své profesi, touží po milující ženě
- ale dostává se mi jich jen krátce. Není uznán ani jako árijec,
ani jako milionář... Ocenění: Český lev za režii i nejlepší snímek roku.

Jako malé děti

Goyovy přízraky

Little Children / USA 2006 / 136 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: TODD FIELD / Hrají: Kate Winslet, Jennifer Connelly, Patrick Wilson, Jackie Earle Haley, Noah Emmerich ad.
Láska zrozená na předměstí. Ústřední hráči příběhu tvoří
známý milostný trojúhelník, jehož potenciální přítomnost
provází většinu manželských soužití od nepaměti. Nová
žena v životě ženatého muže znuděného stereotypem a
zdaleka už ne tolik překypujícího láskou k choti, které to
kdysi před Bohem slíbil. Přidejte k tomu úpěnlivou sexuální potřebu a touhu po novém těle a vyjde vám, že Brad
(Patrick Wilson) je v tom se Sarah (Kate Winslet) až po uši.
A jeho manželka Kathy (Jennifer Connelly) přitom trpělivě vychovává doma jejich potomka a na manželovy pozdní příchody z práce nahlíží stále s neskrývanou důvěrou
v oku. Brzy se však o Ní doslechne a nic už není jako dřív.

Goya´s Ghosts / USA, Španělsko, ČR 2006 / 106 min. / od 15 let / titulky
/ 70 Kč
Režie: MILOŠ FORMAN / Hrají: Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan
Skarsgård, Randy Quaid, Craig Stevenson, Mabel Rivera, Unax Ugalde,
Michael Lonsdale ad.
Nový film Miloše Formana. Příběh se odehrává v roce 1792,
kdy Goya nastoupil na španělský královský dvůr jako dvorní malíř. Je založen na vztahu Goyi a jeho múzy Ines. Třetí
zásadní postavou velkého dramatu je Goyův přítel, katolický mnich Lorenzo. V časech, kdy se Evropou jako morová
nákaza šířila francouzská revoluce, posílila katolická církev
ve Španělsku svou moc znovuobnovením inkvizice, což
mělo zastrašit obyvatelstvo toužící po revoluci a absolutní
nezávislosti na jakékoliv despotické autoritě. Velký zlom v
Goyově životě nastane, když je Ines obviněna z kacířství a
po vykonstruovaném procesu na mnoho let uvězněna. Za
vším stojí lstivý Goyův přítel Lorenzo, jehož city vůči Ines
Stranger Than Fiction / USA 2006 / 113 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
nebyly opětovány. Po mnoha letech se Goya seznamuje s
Režie: MARC FORSTER / Hrají: Will Ferrell, Maggie Gyllenhaal, Dustin dalším potenciálním objektem pro realizaci svého talenHoffman, Queen Latifah, Emma Thompson, Tom Hulce, Linda Hunt, tu, mladičkou prostitutkou Alicií. Až později zjistí, že je to
Christian Stolte ad.
dcera Ines. Goya se dozvídá o znásilnění a pravdu o otci
Harold Crick není ještě připraven zemřít! Po deseti letech Alicii.... Lorenzovi. Malíře Francisca Goyu, považovaného
usilovné práce je spisovatelka Karen Eiffel téměř na konci dnes za praotce moderního umění ztvárnil ve filmu Stellan
své poslední a možná nejlepší knihy. Jejím jediným úko- Skarsgard (Piráti z Karibiku)), katolického mnicha Lorenza si
lem zůstává vymyslet, jak zabít svoji hlavní postavu, Harol- zahrál Javier Bardem (Hlas Moře, Collateral), zatímco Natada Cricka. Karen však nemá ani tušení, že Harold Crick z lie Portman (Na dotek) si zahrála dvojroli; Goyovu múzu
nevysvětlitelných důvodů žije ve skutečném světě… a Ines a taktéž mladou dívku Aliciu. Producentem filmu je
najednou slyší její slova. Fikce a realita se střetnou, když Saul Zaentz, který už s Formanem spolupracoval na oscarozmatený Harold slyší, co si ona myslí, a zjistí, že musí najít vých filmech Amadeus a Přelet nad kukaččím hnízdem.

Horší už to nebude

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

Eragon
čt. 19. 4. 16.00 hod., ne. 22. 4. 15.30 hod.

USA 2006 / 104 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč
Režie: STEFEN FANGMEIER / Hrají: Edward Speleers, Sienna Guillory, Garrett Hedlund, Jeremy Irons, Djimon Hounsou, John Malkovich, Robert Carlyle, Máté Haumann, Alun Armstrong ad.
Po Harrym Potterovi, Pánovi prstenů a Letopisech
Narnie přichází další dobrodružné fantasy. Na dění v
Alagaesii dohlíželi po celá staletí Dračí jezdci, bojovníci a kouzelníci doprovázení draky. Jeden z nich,
krutý a mocichtivý Galbatorix, však rozpoutal válku.
A vzešel z ní jako vítěz. Na mnoho desetiletí zůstal
pouze jediný nositel odkazu Dračích jezdců: Brom.
Kdysi velký válečník, dnes vypravěč ukrývající se v
Carvahallu, té nejzapadlejší vesničce celého království. Po letech marné naděje ale nadešel čas zvratu.
Bromův soused, sedmnáctiletý mladíček Eragon, je
šťastným nálezcem dračího vejce, o něž byla svedena nejedna lítá řež. A právě jeho si dračice Safira
zvolila za svého jezdce. Král však nehodlá nečinně
přihlížet, jak jediný muž, který by se mu kdy mohl
postavit, nabírá síly a rozumy. Do všech koutů země
vyrážejí vojska urgalů, dva ra’zakové i černokněžník
Durza. Jejich úkol je prostý: zavraždit Eragona...

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

Jiří Trnka a Jan
Werich uvádějí

jeho návod na únik ze slepé uličky. Tím mužem je bývalý americký viceprezident Al Gore, který po neúspěšných
prezidentských volbách v roce 2000 přesměroval kormidlo svého života vstříc záchraně planety před nezvratnými změnami. Film zaznamenává jeho „putovní show
na téma globálního oteplování“, v níž dokáže být zábavným, upřímným a strhujícím řečníkem,“ který chce svým
varovným poselstvím vyburcovat co nejvíc lidí. Premiéru
si Nepříjemná pravda odbyla na nezávislém filmovém festivalu v Sundance, kde ji publikum ohodnotilo ovacemi ve
stoje. Autentičnosti snímku napomohla i sama příroda. V
průběhu natáčení totiž na Spojené státy udeřila největší
katastrofa v jejich moderních dějinách - hurikán Katrina.
Tvůrci tak získali nejen aktraktivní záběry, ale také zároveň pádný argument pro svá tvrzení. „Některé pravdy se
špatně poslouchají, protože ve chvíli, kdy si je připustíte a
uznáte, že na nich něco je, víte, že se budete muset změnit.
A změna může být docela nepříjemná,“ vysvětluje Al Gore.
Ocenění: 2x Oscar: Nejlepší celovečerní dokumentární film a Nejlepší
píseň pro film.

st. 25. 4., ne. 29. 4. 15.30 hod.

ČR 1954 – 1986 / 60 min. / kreslený, loutkový / 25, 35 Kč
Režie a výtvarník: J. TRNKA , V. POSPÍŠILOVÁ , P. POŠ, B.POJAR

O zlaté rybce -Jan Werich vypráví pohádku Jiřího
Trnky o rybáři, jeho chamtivé ženě a hodné rybce.
Jak stařeček měnil, až vyměnil - barevné kreslené leporelo podle lidové pohádky, vypráví Růžena
Nasková. Dva mrazíci - veselé taškařice dvou mrazíků, k nimž namluvil komentář Jan Werich a Vlasta Burian. Lakomá Barka - slavná pohádka z Werichova Famfára, jejímiž hlavními protagonisty jsou
lakomá Barka a dobrá srdce obyčejných vesničanů.
Milovník zvířat – o starém opuštěném pánovi, který si koupí jakási malá zvířátka, z nichž však nečekaně vyrostou opravdoví obři – velryba a dva sloni.

Výroba větrníků
neděle 29. 4. 14.30 hod.

Výroba pestrobarevných větrníků z papíru.

Filmové výpravy napříč světem i fantazií
V rámci naší minipřehlídky Iñárritu - Bernal - Gondry můžete navštívit novinkový Babel. Po filmech Amores Perros a 21 gramů přichází Alejandro González Iñárritu s další osudovou skládačkou, v níž na hrdiny dopadají kruté náhody a bolestné tragédie.
Vítěz letošních Zlatých glóbů nás zavede do Mexika, Maroka a Japonska. Snad ještě dál (a přesto nebezpečněčně blízko)
se odehrává Gondryho Nauka o snech. Přestože hlavní hrdina filmu v podání Gael Garcii Bernala žije celou dobu fyzicky v Paříži,
není minuty, kdy by neulétl ve svých „papírových“ snech až na hranice lidské fantazie. Zpátky na zem nás vrátí až Guggenheimův dokument Nepříjemná pravda, v němž někdejší americký viceprezident Al Gore rozebírá ekologická témata. Poslední
dubnový ART bude patřit snímku Jako malé děti . Na jeden scenáristický a dva herecké Oscary nominované tragikomické
drama vypráví příběh lásky zrozené na jednom předměstí. Upozornit bychom měli také na představení Zlatého fondu ve
středu 18. dubna, kdy přijede známý hudební publicista Jiří Černý, aby zde uvedl film Commitments a představil novou knihu.

Dopisy z Iwo Jimy
pondělí 16. 4. 20.00 hod.

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

Bassta fidli vol. 7: djs
Yanzan (DE), Atan
(PL), Marty (SK), ...
pátek 20.4. 20.30

Pravidelná party. www.basstafidli.net

60 Kč

kost a hravost jejich hudby potěší milovníky jazzu,
klasiky i rocku a přenáší se i na návštěvníky jejich
koncertů. Pozor, v mimořádný termín mimořádné
bonusy! Barová úprava v sále, promítání filmů členů kapely, překvapení navíc, … Hm… dokáží téměř
zkamenělé klasiky vytáhnout ze zašedlých stránek
na světlo a umocnit jejich texty hudební atmosférou.
www.skupina.hm

Michal Pavlíček
Tour ´07
Popular Music Vol. 9: –pátek
27.4. 20.30
180 Kč
Ex-Tip (SK), Do-Řady,
Aqva Silentia, Havárie, Žádná špína

This Is What I call

sobota 21.4. 20.30
Punkový večírek.

130 Kč

Hm...
neděle 22. 4. 19.30

50 Kč

Hm.. patří do kategorie skupin, pro něž těžko najdete nějakou kategorii. Koncerty Hm... jsou pestrou
ochutnávkou různých žánrů, nabídnutých s lehkostí,
muzikantskou přirozeností a vtipem (ne nadarmo
se druhé CD skupiny Hm… jmenuje Oběd). Leh-

Alone in the Silence,
Mentally Corrupted
sobota 28.4. 20.00 Mír - bar
Připravujeme: 11.5. Sad Harmony, Dying Passion, Life Evil,

19.5. Frank Zappa quartet + René Lacko Band.

Výstavy

Obrázek pro tebe
19. - 30.4. foyer kina Hvězda

Výstava kreseb a dětských prací mateřských škol MŠ Lomená, MŠ Lednické Rovné (SR), MŠ Nagytarcza (HU). V rámci mezinárodního výměnného projektu Socrates. Vernisáž 19.4. v 10:00 hodin.

Letters from Iwo Jima / USA
2006 / 141 min. / od 12 let /
titulky / 65, 75 Kč
Režie: CLINT EASTWOOD
/ Scénář: Iris Yamashita /
Kamera:
Tom Stern
/ Hudba: Kyle Eastwood, Michael Stevens /
Hrají: Ken Watanabe, Pro mě osobně je tenhle Eastwoodův velmi zajímavý válečný film vítěKazunari Ninomiya, Shido
zem Oscarů 2006. Velmi srozumitelNakamura, Ryo Kase ad.
ně a pečlivě budovaný příběh, skvěle
Příběh bitvy o Iwo
rozpoznatelné postavy, kdy každý
Jimu očima japon- okamžik vím, kdo je kdo a o co tam
ských vojáků. Před jde a především ten pohled z druhé
jedenašedesáti
lety strany, to je to, co dělá Iwo Jimu tak
se na Iwo Jimě utka- krásným filmem. Velmi lidský, smutly americká a japon- ný a opravdový příběh.
ská armáda. O několik Jossie– www.csfd.cz
desetiletí později bylo
v lávové půdě ostrova objeveno několik stovek dopisů.
Tyto dopisy pojednou dávají anonymním šikům bojujících
vojáků tváře a hlasy. Japonští vojáci, kteří jsou odveleni
na Iwo Jimu, si uvědomují, že pravděpodobnost návratu z bitevního pole je mizivá. Velitelem obrany je generál
Tadamichi Kuribayashi, jehož cesty po Americe mu ukázaly
nemilosrdnou tvář války, ale vedly jej i k pochopení toho,
jak Američanům v Tichomoří zabránit v další expanzi. Díky
Kuribayashiho nevídané taktice se boje, které si Američané představovali jako rychlou a krvavou porážku, protáhly
na čtyřicet dní hrdinné a vynalézavé obrany. Podařilo se to
i kvůli tomu, že Kuribayashiho bojovníci dokonale zvládli
orientaci v prostoru vulkanického ostrova. Ocenění: 1x Oscar:
Nejlepší střih zvukových efektů, 1x Zlatý glóbus.

Babel
Česká kytarová legenda Michal Pavlíček a jeho kytarový sólový projekt. Hrají instrumentální hudbu z
Pavlíčkovy tvorby od Stromboli přes Pražský výběr v
triu s bubeníkem Milošem Meierem a baskytaristou
Martinem Ivanem. Jde o kytarovou fusion exhibici na
pomezí žánrů, vycházející hlavně z rocku.
www.michalpavlicek.cz

Připravujeme

úterý 17. 4. 20.00 hod.

Blanchett (Královna Alžběta, Charlotte Gray, Nebe, Veronica Guerin, Letec), Brad Pitt (Sedm, Dvanáct opic, Podfu(c)k,
Sedm let v Tibetu, Dannyho parťáci) nebo Gael García Bernal (Amores perros – Láska je kurva, Mexická jízda, Špatná výchova, Motocyklové deníky). Ocenění: 1x Oscar: Nejlepší
původní hudba, 1x Zlatý glóbus: Nejlepší drama.

Nauka o snech
+ krátké hudební
M.Gondry
středa 18. 4. 20.00 hod. (*)

La Science des rêves / Francie 2005 / 105 min. / přístupný / titulky / 55, 65 Kč
Režie: MICHEL GONDRY /
Scénář: Michel Gondry /
Kamera: Jean-Louis Bompoint / Hudba: Jean-Michel
Bernard / Hrají: Gael García Bernal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat, Miou- Nevšední filmový zážitek, který se
nesmí vidět, ale prožít. Nádherná
Miou ad.
exploze Gondryho fantazie, imaginaNejnovější film france a kreativity. Zde se projevil, jako
couzského krále fantamalé dítě, které má svou nejoblíbezie Michela Gondryho. nější hračku právě film. To vše, ale
Nauka o snech je podi- k všeobecnému pobavení divákova.
vínským výletem do Jako komedie totiž Nauka funguje
kolážové říše divů, kte- naprosto skvěle a Bernal je o hodrá je vyrobena z papí- ně sympatičtější než Carrey. Forma
ru, celofánu a před- naštěstí nepřebijí obsah, a tak je
stav. Nauka o snech příběh rovnocenným partnerem
je laškovná romantic- formální dokonalosti díla.
ká fantazie odehráva- CheGuevara– www.csfd.cz
jící se v chaotickém
mozku Stephana Mirouxa (Gael Garcia Bernal), mladého
výstředního muže, jehož sny mu neustále napadají reálný svět. Když dřímá, stává se z něj charismatický moderátor „Stephane TV,“ který přednáší „nauku o snech“ do papírových kamer. Ve skutečném životě má nudnou práci ve
vydavatelství Pařížského kalendáře a hyne láskou ke své
sousedce Stephanie (Charlotte Gainsbourg). Přestože je
Stephanie Stephanem zezačátku okouzlena, je zmatena
jeho dětinstvím a labilním postojem k realitě. Stephanův
spolupracovník Guy (Alain Chabat) je obyčejný praktický
chlapík a snaží se Stephanemu radit, jak se chovat k opačnému pohlaví. Stephane však žije v obláčcích a neposlouchá ho. Protože není schopen získat si srdce Stephanie
když bdí, rozhodne se hledat odpovědi ve svých snech.

USA 2006 / 142 min. / od 15
let / titulky / 70, 80 Kč
Režie: ALEJANDRO GONZÁLEZ IŃÁRRITU / Scénář:
Guillermo Arriaga / Kamera: Rodrigo Prieto / Hudba:
Gustavo Santaolalla / Hrají:
Brad Pitt, Cate Blanchett,
Peter Wight, Harriet WalBezmoc, tj. společný jmenovatel
ter, Trevor Martin, Matyemozaiky zvané Babel. Zoufalost se
lok Gibbs, André Oumanmísí se smutným nepochopením
sky, John O‘Mahony, Adri- ve světě, který rozdělují jazyky až v
ana Barraza, Elle Fanning, poslední řadě. Ińárritu a jeho dvorní
Gael García Bernal, Emilio scenárista Arriaga vytvořili opět
Echevarría, Clifton Collins silný komorní příběh, jehož podstata
Jr., Michael Pena ad.
leží potřetí (a naposledy) v sestaveTři příběhy odehrávají- ní různých částí k sobě. Vedle toho
An Inconvenient Truth / USA
cí se paralelně v Maro- vyniká osvědčená režie a hudební
2006 / 95 min. / přístupný /
ku, Tunisku, Mexiku a doprovod - Gustavo Santaolalla
dokumentární / titulky /
Japonsku. Babel je již brnká jako o život a právě v těchto
60, 70 Kč
třetím snímkem vze- úsecích ožívají nejsilnější pasáže
Režie: DAVIS GUGGENHEIM /
šlým z úspěšné spolu- snímku. Nejzajímavější příběh
Hrají: Al Gore.
práce režiséra Alejan- pro mne byla bezesporu Japonská
Všichni sedíme na
dra Gonzáleze Iñárrita příměs, pro zbytek příběhu, který je
časované
bombě.
a scenáristy Guillerma protkán spíše současnými globálníPokud mají pravdu Konečně někdo přenesl toto téma
na filmové plátno a v této formě
Arriagy (Amores Perros, mi problémy prakticky nepodstatná,
pesimistické
hlasy,
rozhodně osloví více lidí a konečně
avšak
pevně
stojící
sama
o
sobě,
s
21 gramů). Stejně jako
představované drtivou
někdo možná pochopí kam náš svět
velkou
dávkou
naléhavosti
a
intimní
v jejich předchozích
většinou
světových
směřuje. AL Gore, nás provádí svým
společných
projek- deprese.
klimatologů, máme
světem a světem, který pomalu
Renton
–
www.csfd.cz
tech se i nyní náhodně
přibližně deset let na poznává co dokáže globální otepproplete několik zdánto, abychom odvrátili lování, velmi příjemně a není tak
livě nesouvisejících lidských osudů. Dvojice Američanů, ekologickou katastro- vnucený a sebevědomí jako všem
Richard a Susan, je na zájezdě v Maroku. Kvůli Susanině fu nedozírných rozmě- známý Michael Moore. Množství dat
zdraví však musí svůj pobyt zde narychlo prodloužit... Chů- rů, kterou by dopro- je velmi působivé a některé údaje mi
va Amelia se bojí, že nestihne svatbu příbuzných v Mexi- vázelo extrémní poča- vyrazili dech. Jen tak dál ať se točí
ku. Spolu se synovcem se rozhodne, že tam tajně odjede sí a jež by nenávrat- tyhle filmy a konečně se o problému
i s opatrovanými dětmi... V Japonsku řeší mladá hlucho- ně změnila tvář naší začne snad více mluvit.
němá dívka své psychické problémy. Ty jsou způsobené planety a život na ní. Djkoma– www.csfd.cz
jednak sebevraždou matky, jednak neschopností komu- Pokud jste se teď zaranikace s otcem... Synové marockého pastýře dostali kvůli zili, určitě vás zaujme hit filmového festivalu v Sundance,
hlídání ovcí od otce loveckou pušku. Samozřejmě ji chtějí Nepříjemná pravda režiséra Davise Guggenheima. V ní
vyzkoušet. Kulka letí dál, než mysleli... Režisér obsadil do popisuje zanícený souboj jednoho muže s mýty a nepravsvého nového filmu mimo jiné takové herce jako je Cate dami obklopujícími fenomén globálního oteplování a

Jako malé děti
středa 25. 4. 20.00 hod.

Little Children / USA 2006 /
136 min. / od 12 let / titulky
/ 65, 75 Kč
Režie: TODD FIELD / Scénář: Todd Field, Tom Perrotta / Kamera: Antonio
Calvache / Hudba: Thomas Newman / Hrají: Kate
Winslet, Jennifer Connelly,
Snímek se může opřít o několik
Patrick Wilson, Jackie Earle
silných pilířů. Ať už je to adaptovaný
Haley, Noah Emmerich ad.
scénář, který rozpracovává psycholoLáska zrozená na předgii postav, servíruje jízlivé i úsměvné
městí. Sarah Pierceo- dialogy a dává spoustu podnětů k
vá je osamělá matka, zamyšlení. Mnoho nesou na svých
která si během neu- bedrech herci. Věrné a přirozené
stálého
pendlování podání umocňuje veskrze pravdivé
mezi pískovištěm a jednání, kde se mísí nedospělost
plotnou začíná málem mysli a lehkovážnost jednání bez
myslet, že nemuse- ohledu na dopady. Velmi podstatné
la studovat anglickou je i režijní pojetí, nesoucí se v duchu
literaturu na to, aby z osobitého vyprávění se zvláštní
ní byla předměstská atmosférou, kde je líbivý hudební
panička. Pro její nejas- podklad Newmana upozaděn a do
né pocity, v nichž se popředí se v mnoha scénách dostává
mísí zakořklost a vina, pouze zvuk.
však nemá pochope- Epoh – www.csfd.cz
ní jak manžel, úspěšný byznysmen, tak sousedky, které jsou v rolích spořádaných předměstských slepic zjevně úplně blažené. V
okamžiku, kdy se na pískovišti objeví osamělý otec se
synkem v praštěné šaškovské čepici, Sarah pochopí, že
by mohla získat spojence. Netuší ovšem, že sympatický
Brad Adamson se pro ni toho horkého léta stane něčím
víc – spiklencem, kamarádem a nakonec milencem, který jí rozumí, obdivuje ji a dokáže stejně jako ona riskovat
svůj poklidný, stabilizovaný život (včetně manželky Kathy,
pohlcené profesí filmové dokumentaristky)... Režisér Todd
Field před šesti lety diváky potěšil vztahovým dramatem
V ložnici, který mu vynesl šest oscarových nominací. I ve
svém následujícím filmu Jako malé děti, inspirovaném
románem Toma Perrotty, nabízí realistický, lehce černohumorný pohled na každodenní život, posunovaný
však přesvědčivě a bohatě strukturovanými charaktery
k neodvratnému tragickému finále. O to se ovšem nepostarají žárliví partneři milenců, ale muž, který je v podstatě stejným, byť viditelnějším vyděděncem jako Sarah a
Brad – postarší „úchyl“ Ronald, proti jehož přítomnosti v
poklidné čtvrti protestují všichni její pokojní obyvatelé. Je
ovšem jasné, že ve skříni tady kostlivce skrývá ledaskdo...

IX. Seminář
archivního filmu:
Španělská
kinematografie
(3. - 6. května 2007)

Nepříjemná
pravda
úterý 24. 4. 20.00 hod. (*)

V první polovině
května nabízíme
Filmové premiéry

1.–2.5. Obsluhoval jsem anglického krále
ČR, SR 2005 / Režie: JIŘÍ MENZEL
1.–2.5. Vratné lahve
ČR 2006 / Režie: JAN SVĚRÁK
1.–2.5. Goyovy přízraky
USA, Šp., ČR 2006 / Režie: MILOŠ FORMAN
6.–9.5. Vlajky našich otců
USA 2006 / Režie: CLINT EASTWOOD
6.–9.5. Drsňák
Německo 2006 / Režie: DETLEV BUCK
10.–16.5. Bestiář
ČR 2007 / Režie: IRENA PAVLÁSKOVÁ
13.–16.5. Red Road
VB, Dánsko, Skotsko 2006 / Režie: ANDREA ARNOLD
11.–13.5. Artur a Minimojové
Francie, USA 2006 / Režie: LUC BESSON

Zlatý fond

čt. 3.5. 16.00 Andaluský pes + Nenápadný půvab buržoazie
Francie 1928 + 1972 / Režie: LUIS BUŃUEL
čt. 10.5. 16.00 Ivanovo dětství
Rusko 1962 / Režie: ANDREJ TARKOVSKIJ

ARTkino

út. 8.5. 20.00 Drsňák
Německo 2006 / Režie: DETLEV BUCK
st. 9.5. 20.00 Vlajky našich otců
USA 2006 / Režie: CLINT EASTWOOD
út.15.5. 20.00 Nejlepší sportovec století
NizozemÍ, Švédsko, Německo 2006 / Režie: MISCHA
ALEXANDER

Bijásek

ne. 6.5., st. 9.5. 15.30 Z Devatera pohádek
ČR 1936-1972 / Režie: EDUARD HOFMAN
ne 13.5. 15.30 Artur a Minimojové
Francie, USA 2006 / Režie: LUC BESSON

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

POZOR! V MIMOŘÁDNÝ TERMÍN MIMOŘÁDNÉ BONUSY: BAROVÁ ÚPRAVA, PROMÍTÁNÍ
FILMŮ ČLENŮ KAPELY, PŘEKVAPENÍ NAVÍC.

NEDĚLE 22. DUBNA I 19:30
KLUB MÍR I VSTUPNÉ 50 KČ
Hosté:
José María Forn
Režisér a producent José María Forn (Barcelona,
1928) je významnou postavou národní i katalánské
kinematografie. Vedl časopis Panorama Literario a
podílel se na založení Institutu katalánského filmu,
v roce 1976 byl zvolen jeho prezidentem. V roce
1981 spoluzakládá společnost Centre Promotor de
la Imatge, S.A. Je členem Rady filmových poradců
a Rady kulturních poradců Katalánska a předsedá
Shromáždění katalánských filmových producentů.
Odkaz jeho tvorby se pohybuje mezi díly vytvořenými na zakázku jako je Trest smrti (Pena de muerte) nebo Drogová stezka (La ruta de los narcóticos)
a dalšími snímky osobnější povahy s vyššími uměleckými ambicemi, například Viníci (Los culpables)
nebo Spálená kůže (La piel quemada). Těžištěm
přehlídky Fornových filmů jsou tato díla osobní,
která autora často dostala do střetu s cenzurou,
zejména v případech, kdy se zabýval politikou, přistěhovalectvím nebo občanskou válkou.

Imanol Uribe

Asociace českých filmových klubů společně s Institutem Cervantes de Praga a Městskými kiny Uherské Hradiště pořádá 3. - 6. května 2007 v Uherském
Hradišti Seminář archivního filmu zaměřený na
španělskou kinematografii. Hosty semináře budou
významní španělští režiséři José María Forn a Imanol Uribe. Kromě jejich retrospektivy budou mít
diváci možnost shlédnout i filmy ověnčené národní filmovou cenou Goya a výběr filmů ze zlatého
fondu španělské kinematografie, která bude představena ve své rozmanitosti od děl poplatných ideologii, přes sociálně-kritický realismus padesátých
let, novou vlnu - tzv. Escuela de Barcelona, až po
boom 90-tých let. Součástí semináře bude i výstava filmových plakátů Quijotes de celuloide.

Španělský filmový tvůrce Imanol Uribe se narodil
v roce 1950 v San Salvadoru, vyrůstal v Madridu.
V roce 1972 Uribe dokončil studium žurnalistiky
a nastoupil na Escuela Oficial de Cinematografía,
kde studoval filmovou režii. Po promoci v roce
1974 založil vlastní produkční společnost Zeppo
Films a velmi brzy upoutal pozornost kontroverzními socio-politickými portréty Basků a jejich snahou
vytvořit samostatný stát. V rámci přehlídky budou
uvedeny jeho filmy postihující právě toto téma Mikelova smrt (La Muerte de Mikel) a Sečtené dny
(Días contados), považované za jedno z nejsilnějších španělských sociálních dramat 90-tých let

Pro diváky, kteří se nechtějí nebo nemohou akreditovat, máme dobrou zprávu - většina filmů bude přístupná i veřejnosti, cena jedné vstupenky bude 70 Kč.

Více informací o semináři a
akreditaci naleznete na
http://archiv.seminare.acfk.cz/

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Commitments
+ úvod Jiří Černý

Všichni dobří rodáci

Pozor! mimořádně středa (!) 18. 4. 16.00 hod.

čtvrtek 26. 4. 16.00 hod.

U příležitosti Oslav osvobození.

The Commitments / Velká
ČR 1968 / 114 min. / od 12
Británie 1991 / 118 min.
let / zdarma (i bez průkaz/ od 15 let / titulky / na
ky)
průkazku zdarma, 45 Kč
Režie: VOJTĚCH JASNÝ / ScéRežie: ALAN PARKER / Scénář: Vojtěch Jasný / Kamenář: Roddy Doyle, Dick
ra: Jaroslav Kučera / Hudba:
Clement , Ian La Frenais /
Svatopluk Havelka a Pavel
Kamera: Gale Tattersall /
Kopta (texty písní) / Hrají:
Hudba: Paul Bushnell / HraVlastimil Brodský, Radoslav
Nemilosrdná obžaloba kolektivizačjí: Angeline Ball, Maria DoyBrzobohatý, Vladimír Menních procesů 50.let, kdy komunisticle Kennedy, Johnny Murphy,
šík, Waldemar Matuška, Vácký režim šel i přes mrtvoly. Mrazivý,
Colm Meaney, Eanna MacLi- Vítěz ankety o nejlepší irský film
lav Babka, Josef Hlinomaz,
zvolna gradující děj. Kameraman
am, Alan Parker ad.
Karel Augusta, Ilja Prachař,
všech dob je pro mě především nejčaruje, herci hrají jako o život (hlavCommitments
neo- vtipnější irský film. I když je pravda,
Václav Lohniský, Věra Gala- ně Menšík jako Jožka Pyřk je nezapopouští klasické sché- že jsem jich zase tolik neviděl, ale
tíková, Helena Růžičková ad. menutelný). Závěrečné rozhřešení ve
ma filmů o vzestupu tenhle film je od začátku do konce
Téměř už legendární stylu „co bylo, to bylo“ zanechává v
a pádu skupiny. Co jej nabytý skvělým humorem (obzvlášť
film režiséra Vojtěcha divákovi pocit lítosti nad zmařenými
však vynáší do nadprů- postava otce v podání povědomého
Jasného začíná v jed- životy a zníčeným dílem několika
měru jsou nádherné obličeje z řady hollywoodských dílek
né malebné morav- generací sedláků. Reakce režimu po
soulové songy, doko- Colma Meaneyho má výborné hlášské vesnici v květnu roce 1968 byla logická - přísně zakánalé obsazení a přede- ky) a nádhernými písničkami.
1945. Lidé tady proží- zaný, trezorový film.
vším výborný humor. Sharky– www.csfd.cz
vají nejkrásnější dny Lima– www.csfd.cz
Alan Parker natočil
svého života, večer se
zábavnou a ani na chvíli nenudící podívanou. Když auto- všichni scházejí v hospodě U Vola při vínku a muzice, kde
ři vyhlásili, že hledají členy kapely pro filmovou verzi kni- hlavní prim vede bezstarostný piják Zášínek. Přichází však
hy Roddyho Doyle The Commitments, mnozí, i velmi mla- únor 1948. Vesnice se rozděluje na dva nesmiřitelné tábodí muzikanti v Dublinu, se zúčastnili této zkoušky v naději, ry. Poklidné časy rodáků končí...Režisér Vojtěch Jasný sbíže budou objeveni. Kniha se stala mimořádně populární ral materiál pro Rodáky od roku 1946. Spolu s Kachyňovou
v Irsku i v zahraničí. Více než tři tisíce nadšenců, dokon- a Procházkovou Nocí nevěsty přinesl pravdivé svědectví o
ce i ti, kteří neuměli vůbec nic, zkoušeli v konkursu štěstí. poválečných osudech vesnice, především o dramatickém
Z této veselé směsi bylo vybráno dvanáct lidí, kteří měli přelomu padesátých let Je to jeden z nejkrásnějších a myšhrát manažera, zpěváky a hráče na hudební nástroje. Spo- lenkově nejhlubších filmů v celé historii naší kinematogralu vytvořili fiktivní dublinskou soulovou skupinu, podle níž fie. Mnoho let byl pečlivě ukryt v trezoru, ale přesto mezi
byl pojmenován film. Příběh sleduje skutečný život v seve- lidmi koloval na stovkách videokazet. Není to pouhé popisroirském Northsideru. Děj začíná tím, že ambiciózní hudeb- né vyprávění, ale básnické převyprávění dramatických lidník Jimmy Rabbitte dává dohromady novou soulovou ských osudů, které se dostaly do konfliktu s mocí, násilím
kapelu. Všichni hudebníci mu plně důvěřují. Charismatický a krutostí. Vojtěch Jasný ve filmu, který mu mimo jiné přinesl cenu
Jimmy všechny přesvědčí, že soulová hudba je ten pravý za režii z MFF v Cannes 1968, poskytl mimořádnou příležitost plejádě
zvuk pro dublinskou dělnickou třídu. Protože je jich málo, našich hereckých osobností a životní roli nabídl především RadoslaJimmy Rabbitte jako manažér dá inzerát, že hledá hudeb- vu Brzobohatému. (Projekce se koná za podpory města Uh.Hradiště v
níky se skutečnou muzikantskou duší. Skupina pak projde rámci Oslav osvobození - viz i 8.5. Smrt si říká Engelchen a 10.5. Ivanovo
všemi fázemi, kterými musí projít každá začínající kapela. dětství .)
Soubor drží pohromadě díky tvrdé práci svého manažera,
který řídí život celého hudebního společenství, ale v závěru ztrácí síly a vzdává se všech aktivit. Po úspěchu se pak
dostaví nezvratný rozkol, osobní srážky a rozdílné hudební
názory. Herci ve filmu skutečně 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 kariéru. Film byl v roce 2005 v anketě
Jameson označen za Nejlepší irský film všech dob.

Jiří Černý

Vojtěch Jasný

(* 25.2. 1936)
Významný
český
hudební kritik. Vystudoval žurnalistiku na
FF UK. V letech 1961 1965 pracoval s výjimkou vojenské služby
jako kulturní redaktor týdeníku Mladý svět.
Poté co dostal výpověď z ideologických
důvodů, živil se jako publicista na volné noze. Přispíval
do nejrůznějších hudebních časopisů. V Československém rozhlase uváděl a připravoval pořady. Přechodně
pracoval jako korektor v tiskárně nebo na Lidové škole umění. V listopadu 1989 se účastnil zakládání Občanského fóra a moderoval některé demonstrace. V letech
1990 - 1992 působil v časopisu Rock & Pop, pravidelně
uvádí vlastní pořady v rozhlase. Pořádá klubové poslechové pořady (Antidiskotéky a Rockování).

(* 30.11. 1925 )
Vojtěch jasný se narodil v Kelči v učitelské rodině. S filmem
se seznámil už jako
čtyřletý, když jeho
otec, činovník Sokola, zakoupil pro místní sokolskou jednotu
za vlastní peníze promítací přístroj a začal
promítat filmy. Film Vojtěchovi doslova učaroval a o jeho
životní dráze bylo v podstatě rozhodnuto. Na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy vydržel V. Jasný jen pouhý
rok a přešel na FAMU, kde nejprve studoval kameru a až
potom, v roce 1951, režii. S K. Kachyňou během studií
natočil první dlouhometrážní filmový dokument o osidlování pohraničí Není stále zamračeno. Úspěšná spolupráce
pak pokračovala na dalších dokumentárních filmech Za
život radostný, Neobyčejná léta a z natáčení v Číně vznikly filmy Lidé jednoho srdce, Stará čínská opera a Z čínského zápisníku.
S Kachyňou nafilmovali i první celometrážní hraný snímek Dnes večer všechno skončí (1954). Po krátkém filmu Bez
obav režíroval Jasný snímek, kterým upoutal pozornost
diváků i kritiky, povídkový film Touha (1958). V něm už se
promítlo, jak střet s realitou vyléčil Jasného z jeho počátečního nadšení pro novou, pokrokovou společnost.
Výrazný úspěch však Jasnému přinesla až filosoficky
laděná moralistní „pohádka“ Až přijde kocour (1963), která
nemilosrdně odhalovala přetvářku nové „socialistické“
společnosti. Film Jasný natočil ve spolupráci se scenáristou Jiřím Brdečkou a herci V. Brodským, J. Werichem,
Emílií Vašáryovou a dalšími. Jasného posledním filmem,
realizovaným u nás před jeho vynucenou posrpnovou
emigrací do SRN, bylo drama Všichni dobří rodáci, situované do režisérova rodného kraje. Na realizaci se výrazně
podíleli vynikající kamerou Jaroslav Kučera i skladatel
Svatopluk Havelka. Na úspěchu filmu, který byl komunisty zavřen na dlouhá léta ve filmových trezorech, měly
zásluhu i herecké výkony R. Brzobohatého, V. Brodského, V. Lohniského, W. Matušky, V. Menšíka a řady dalších
herců. Sedmdesátá léta jsou v Jasného tvorbě vyplněna
především prací pro západoněmeckou televizi. Podařilo se mu ale realizovat i několik celovečerních filmů, z
nichž nejdůležitější je přepis románu Heinricha Bölla
Klaunovy názory (1975). Posledním celovečerním hraným
filmem, který realizoval v zahraničí, se stala Velká země
malých (1987). Po návratu do vlasti natočil dokument Why
Havel (Proč Havel) a volné pokračování svého nejslavnějšího filmu Všichni dobří rodáci. Návrat ztraceného ráje (1999), volně navazující na slavné Rodáky, však kritika přijala vlažně a nevzbudil ani zájem diváků. Vojtěch Jasný je činný
rovněž jako vysokoškolský pedagog, působil na vysokých školách ve Vídni, Salzburgu, Mnichově a New Yorku. Své vzpomínky a několik lekcí o filmu shrnul na konci
devadesátých let do knihy Život a film.

Alan Parker
(* 14.2. 1944)
Parker začal pracovat
v podatelně náborové agentury, kde
se vypracoval až na
režírování reklamních
snímků. Pak založil firmu na výrobu těchto filmů. V roce 1975
režíroval Parker pro
BBC televizní film Evakuovaní a nato hranou prvotinu Bugsy Malone (1976) - muzikálovou parodii na gangsterky, kde vesměs hrály děti.
Půlnoční expres z roku 1978, trýznivé vyprávění o mladém Američanovi uvězněném v Turecku kvůli pašování
drog, získal mezinárodní ohlas a byl nominován na šest
Oscarů. Získal dva Oscary, zároveň ale vyvolal výhrady pro způsob, jak vylíčil Turky. Následovala Sláva (1979),
která sleduje osudy osmi nadaných teenagerů, za který
byl poctěn Oscary za nejlepší původní hudbu a za nejlepší původní píseň. Pak se Parker dal jiným směrem a
v roce 1982 natočil strastiplné drama manželského rozkladu Přestěhuj v noci. Tentýž rok přišel do kin Pink Floyd Zeď, halucinační příběh o duševním zhroucení hvězdy
rock music. V Ptačím (Birdy) z roku 1984 Parker prováděl
průzkum psýchy dvou mladíků poznamenaných válkou. Začátkem roku 1988 Alan Parker natáčí film Mississippi: Pálení, jehož děj je situován na jih Spojených států v
šedesátých letech. V roce 1991 točí hudební film o vzestupu a pádu dublinské kapely Commitments. S Madonnou spolupracoval na muzikálové Evitě (1996). Za jeho
práci pro britský film mu byl udělen rytířský titul.

