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ZÁBAVA

BESEDY A PŘEDNÁŠKY
Klatovy – Jitka Lněničková –
Migrace sklářů v prostoru Českého lesa a Šumavy. Pavilon
skla.
(čtvrtek 19. 7., 17 h)
Klatovy – Vyprávění o
hvězdách a planetách – beseda
s ředitelem Hvězdárny a planetária Plzeň Lumírem Honzíkem.
Hůrka.
(pátek 20. 7., 18 h)
Chanovice – Botanik a cestovatel Václav Větvička. Zámek.
(sobota 21. 7., 18 h)
OSTATNÍ AKCE
Klenová – „Land art – Živé
umění“ – vernisáž venkovní
expozice v okolí hradu, kterou
vytvořily během výtvarného
sympozia dvě české a dvě německé výtvarnice. (19. 7., 17 h)
Mlázovy – Pohádkový týden v
Pohádkové chalupě. Malinkaté
divadélko denně od 11, 13 a 16
h. Středa táborák se strašidly,
čtvrtek s čertem Bonifác a čarodějnice Džumagul. Pátek 21 h
letní kino a pohádka O kouzelném jablku. Chybět V sobotu od
19 h večerní prohlídka a táborák.
(do 22. 7)
Klenová – Rytíři na hradě.
Středověký jarmark, vojenské
ležení, historizující tance, šermířská a divadelní vystoupení.
(sobota 21. 7., 13-20 h)
Kadešice – Setkání rodáků, náves. Ve 14 h zahájení, 14:30 h
odhalení pomníku obětem 1.
světové války. 15 h Myslivecká
kapela Atlas, 20 h kapela Botič
band. Doprovodný program v
obecním domě – výstava pohlednic a fotografií, ukázky
hasičské techniky. (21. 7., 14 h)
Hartmanice – KINO Synagoga
– Démanty noci. Horská synagoga.
(sobota 21. 7., 18 h)
Hošticky – Sraz babett Hošticky. Program: v 10 h zahájení
srazu, od 12 h spanilá jízda, 13
až 16 h soutěže o poháry, 16 h
vyhlášení vítězů a předání cen.
V 17 h kapela Snikers, od 20 h
Turbo revival a rockotéka DJ
KAMA.
(sobota 21. 7.)
Vrhaveč - Pouť. Sobota 14:30 h

KINO SUŠICE
18. 7. Mrakodrap (3D).
(20 h)
18. 7. Mrakodrap (3D).
(20 h)
20. 7. Mamma Mia: Here We Go
Again.
(20 h)
21. 7. Teambuilding.
(17 h)
21. 7. Mamma Mia: Here We Go
Again.
(20 h)
22. 7. Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená.
(14 h)
22. 7. Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema.
(17 h)
22. 7. Mamma Mia: Here We Go
Again.
(20 h)
LETNÍ KINO SANTOS SUŠICE
19. 7. Mamma Mia!
(21:30 h)
.
LETNÍ KINO KAŠP. HORY
21.7. Instalatér z Tuchlovic
(21:30 h)
LETNÍ KINO MAKOV
21. 7. Ferdinand.
(21:30 h)
LESNÍ DIVADLO NÝRSKO
18. 7. Největší showman.
(21:30 h)
20. 7. Padesát odstínu svobody.
(21:30 h)
23. 7. Já, padouch 3.
(21:30 h
TELEVIZE FILMPRO
16.-22. 7., po-ne 5-24 h Zprávy
z regionu: Mezinárodní folklorní festival Klatovy, Pouť v Auto
Nejdl, Klatovská pouťová heligonka, Opravy silnic v Klatovech, 90 let SDH Radinovy, Setkání v Balkovech, Vivat Familia v Hojsově Stráži, Výstavy na
Klenové, Open air Lázně, Chodská noční hasičská liga v Horním Metelsku.
Út-ne 9, 13, 18:30 a 21:30 h
Film týdne: Bystřická traktoriáda 2/2 (41 min).
St-ne (po zprávách z regionu)
magazín Letní tábor Indiana
Jones (opakování).
Čt-ne 11:30, 17:30, 20 a 24 h
Film z archivu: Bonbon Klatovy
3/3 r. 2008 (36 min). 11:15,
17:15 a 21:15 h Limuzína s Mírou Hejdou: Richard Krajčo –
opakování (15 min).
Po 23. 7., 5 h Toulky po Šumavě – pásmo krátkých filmů.
Odpoledne premiéra nových
Zpráv z regionu.

Významotvorným klíčem
je tu hudba, skrze niž toho
autor sděluje víc a silněji
než pomocí slov.

FILM
JANA PODSKALSKÁ

P

řed pěti lety okouzlil publikum i kritiku snímkem Ida
(oceněným posléze
i Oscarem), teď vstoupil do
kin jeho šestý hraný film
Studená válka. A znovu je
o čem mluvit.
SÍLA ČERNOBÍLÉ
Milostná balada odehrávající se na obou stranách železné opony vzbudila pozornost už při světové premiéře v Cannes, kde ji diváci
ocenili dlouhým, dojatým
aplausem. Stejný ohlas měl
snímek i při promítání na
karlovarském festivalu (kde
jej doprovázel hlavní mužský protagonista Tomasz
Kot) a nyní v rámci ozvěn
Šary Vary.
Stejně jako v případě Idy
sáhl Pawlikowski k černobílému formátu, s nímž umí
pracovat jako málokterý
současný filmař. Nikoli náhodou přirovnávají někteří
zahraniční kritici jeho filmy
k rané tvorbě filmařů nové
vlny, mj. Francoise Truffauta. Téma si o to říkalo –
minimalisticky vyprávěný
příběh lásky, jež se zrodila
ve špatné době, je soustředěn do krátkých kapitol a
černobílá dává vyniknout
strohosti doby rámované
studenou válkou.
Pěvecky nadaná Zula a

ČERNOBÍLÁ LÁSKA. Tomasz Kot a Joana Kulig jako milenci masakrovaní železnou oponou. Foto: Aerofilms

skladatel a dirigent folklorního souboru Wiktor se potkávají zkraje 50. let na
polském venkově, kam muž
přijíždí s kolegyní hledat
nové talenty. Mezi mladičkou nespoutanou dívkou a
vážnějším mužem přeskočí
jiskra, jejich vášnivé lásce
ale dobové kulisy nepřejí.
Jejich útěky a návraty
odehrávající se mezi Polskem a Francií, mezi turné
socialistického folklorního
souboru (zahrnující i slunnou Jugoslávii) a pařížskými
hudebními bary jsou plné
neklidu, touhy i stesku a
marných pokusů o naplnění
vzájemného vztahu. Nesvědčí mu ani protikladné
povahy a přání obou milenců. Zula se silnými venkovskými kořeny nedokáže
žít v odtažité intelektuální
Paříži, svobodomyslný Wik-

tor zase v ideologicky stále
více svazovaném Polsku.
VYPRÁVÍ HUDBOU
Je až s podivem, s jakým
minimem prostředků si režisér v této teskné baladě o
lásce vystačí. Nepotřebuje
velké celky, panoramata či
rušné městské kulisy. Ani
přemíru dialogů. K vykreslení úvodní vesnické nálady
mu stačí jediný záběr na
muže s miskou polévky a
stařenku v šátku v chudé
kuchyňce a uprostřed toho
až zázračně zrozený dívčí
zpěv. Stejně si počíná i nadále. Vypráví úsporně, v
jednoduchých obrazech, a
přesto emotivně o touze po
splynutí spřízněných duší,
svobodě tvorby a života. O
tom, že navzdory silnému
citu člověk své vnitřní nastavení nepřekročí.

DVĚ SRDCE
Ústředním motivem je píseň
Dvě srdce, která tu má – v
duchu příběhu – dvojí symbolické aranžmá. Nejprve
strhující vesnické podání,
posléze jazzové pařížské, ale
bez jiskry. Jak hudba, tak
text a jeho síla – mimo domácí půdu náhle „ztraceny
v překladu“. Stejně jako interpretka, jež je ve svém
živlu doma v Polsku, ale
Paříž ji nebaví, svazuje. Jediný okamžik, kdy ožije,
patří haleyovskému rokenrolu, kdy v divokém tanci
„vybíjí“ frustraci z ciziny.
Výtečně pracuje režisér i s
dalšími skladbami a texty,
mj. Georgem Gershwinem.
Je to mimořádná podívaná. A silný prožitek ze souhry obrazu, hudby i příběhu
dokládajícího věcně a bez
zbytečných výkladů, jak svět
rozdělený železnou oponou
ničil životy a vztahy. Bez
hlavních protagonistů by
ovšem nebyl ničím. Joana
Kulig a Tomasz Kot skvěle
naplňují Pawlikowského
minimalistickou koncepci.
Mimochodem, předobrazem
jejich postav byli
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film diváka zasáhne.
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LETNÍ KINO KLATOVY
19. 7. Planeta Česko.
(22 h)
20. 7. Backstage.
(22 h)
21. 7. Kluci z hor.
(22 h)

KINO ŠUMAVA KLATOVY
18. 7. Mrakodrap.
(20 h)
21. 7. Mamma Mia! Here We Go
Again.
(20 h)
22. 7. Mamma Mia! Here We Go
Again.
(20 h)

Polský režisér tvořící
v Británii Pawel A.
Pawlikowski svými
díly šetří. Ale když se
jeho film objeví na
plátně, stojí to za to.
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ku

DIVADLO
Horažďovice – Velké lhaní.
Tyjátr. Muzeum. (so 21. 7., 19 h)
Nýrsko – Fraška o kádi, Rozmarné cesty osudu. Nýrští
ochotníci. Lesní divadlo.
(neděle 22. 7., 15 h)

VÝSTAVY
Horažďovice – Miloslav Svatoš
– Svět pod hladinou. Fotografie.
Městská galerie.
(do 30. 8.)
Velký Bor – Šumava – tradiční
i neobvyklé fotografie Jana Kavaleho, výstavní síni U Trčků. V
pracovní dny 7 – 15 h, jinak po
domluvě na místním obecním
úřadě.
(do 22. 7.)
Klatovy – Galerie U Bílého jednorožce. Theodor Pištěk – obrazy a kresby.
(do 12. 8.)
Klenová – Galerie Klatovy /
Klenová: Malíř, sochař, grafik a
multimediální umělec Vladimír
Větrovský. Sýpka.
(do 19. 8.)
Eliáš Dolejší – Kryštof Kaplan –
Vojtěch Míča – Sáva Spirova –
Erika Velická. Sochařská výstava
pěti autorů. Zámek. (do 19. 8.)
Leona Telínová / Noční motýl.
Fotografie. Purkrabství.
(do 26. 8.)

Balada za studené války

hod
n

letní biatlon, 17:30 h hasičská
soutěž netradičních útoků, 21 h
pouťová zábava, kapela Zenit.
Neděle: 14:30 fotbalové utkání
starých gard Vrhaveč – Běšiny.
17 h vzpomínkové fotbalové
utkání na Josefa Javorského.
Areál TJ Sokol.
(21. a 22. 7)

ku

ZÁBAVY A KONCERTY
Annín – Spirituál Kvintet.
Mouřenec.
(středa 18. 7., 19 h)
Klatovy – Letní hudební středy
na náměstí: Strip Dolls + Třískáč.
(středa 18. 7., 18 h)
Klatovy – Michal Prokop Trio.
Bistro Vlaštovka. (20. 7., 20 h)
Klatovy – Hudební pátky v renesančním dvorku: Clarinet
Factory + Greedies. Vídeňská
ulice čp 66. (pátek 20. 7., 18 h)
Bystřice nad Úhlavou – Setkání harmonikářů. Bystřický
park.
(sobota 21. 7., 14 h)
Klatovy – J. A. R. Bistro Vlaštovka.
(sobota 21. 7., 20 h)
Klatovy – Báječná rocková koroze 2018 a 30 let Lord. Program: 12:25 h Mr. Sanchez Band,
13:25 h Iron Maiden revival,
14:25 h Vejce, 15:25 h Odyssea,
16:55 h Weget, 17:55 h Kabát
revival West, 18:55 h TAM, 19:55
h Lord, 21:25 h Extra Band revival, 23:10 h Benefit. Lázně.
(sobota 21. 7., 12 h)
Nýrsko – Jakub Smolík. Pod
sjezdovkou. (sobota 21. 7., 20 h)
Sušice – Repas rock. Santos.
(sobota 21. 7., 19 h)
Horažďovice – Milan Polata –
lidové písničky. Kavárna Šibule.
(neděle 22. 7., 15 h)
Plánice – Irena Budweiserová,
plánický kostel sv. Blažeje.
(úterý 24. 7. 17 h)
Klatovy – Letní hudební středy
na náměstí: Petrovická sedmička.
(středa 25. 7., 18 h)
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Tipy z regionu

Studená válka
Brno Scala: 18. – 22. 7.
Praha Světozor: 19. – 25. 7.

Démon alkohol a „smutní muži“ Dana
Svátka rezonují u diváků
Novinka Dana Svátka
Úsměvy smutných
mužů táhne. Film
podle knihy Josefa
Formánka vidělo už
přes 23 tisíc diváků
a reagují na něj i lidé
se zkušenostmi se
závislostí.
Český film Úsměvy smutných mužů, který natočil
Dan Svátek na motivy
knižního bestselleru Josefa
Formánka, přilákal za první
víkend do kin 23 561 diváků
a jen o pár stovek skončil
na třetím místě za americkými trháky.
DÍKY HERCŮM!
„Velké díky patří protagonistům filmu, zejména fantastickému výkonu Davida
Švehlíka, Jardy Duška, Ondřeje Malého a dalších
skvělých českých herců.
Moc mě těší obrovský zájem diváků, kteří film v kinech navštívili, a zároveň
chci poděkovat za skvělé
ohlasy a hodnocení, čehož
si opravdu velmi vážím,“ říká režisér filmu Dan Svátek.
Film o úspěšných mužích,
kteří spadli až na samé dno,

V LÉČEBNĚ. David Švehlík a Jaroslav Dušek spojeni bitvou proti stejnému nepříteli – notorismu. Foto:
Bontonfilm

aby se tak odrazili vzhůru,
se odehrává z velké části
na půdě protialkoholní léčebny, kde kromě smutných
chvil hrdinové zažívají i
nemálo úsměvných okamžiků. V hlavní roli exceluje recenzemi oceňovaný
David Švehlík coby spisovatel Josef Formánek, který
příběh na vlastní kůži sám
prožil.
PRO DOBRO VĚCI
„Doufám, že náš film po-

může dobré věci a o tématu
závislosti na alkoholu se
bude více mluvit, protože se
netýká pouze mužů, ale i
žen a bohužel i dospívajících dětí,“ dodává k ožehavému tématu režisér Dan
Svátek.
Velký ohlas má snímek
na sociálních sítích, kde zároveň běží reklamní kampaň, mimo jiné na Facebooku.
Reakce jsou nečekaně
pozitivní, řada uživatelů

neváhá veřejně se svěřovat
se svými zkušenostmi se
závislostmi. Za všechny
alespoň jeden: „Síla. Pokud
člověk zažil dva otce alkoholiky a po té jeden čas
sám chlastal první ligu,
musí ho tenhle film roztrhat na kusy. Druhou půlku
filmu jsem v kině probulil.
A nestydím se za to. Člověk
si během hodiny a půl uvědomí spoustu věcí. Pánové
a dámy: Moc děkuji a smekám.“ (kul)

