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revue kulturní mozaika

Celé prázdniny až do 7. září v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě a ve 
Zvolenu mohou příznivci Shakespeara vidět osm jeho her. Naplá-
nováno je 153 představení. Hlavní letošní novinkou je komedie Sen 
noci svatojánské v režii kreativní dvojice Skutr (Trpišovský + Kukuč-
ka). Uvidíme plejádu výborných herců, třeba Richarda III. hraje Jiří 
Langmajer, ve Zkrocení zlé ženy je představitelkou Kateřiny Tatiana 
Vilhelmová, Falstaffa ve Veselých paničkách windsorských svěřil re-
žisér Jiří Menzel Bolku Polívkovi. Zajímavé je, jak i po 400 letech je 
Shakespeare svými názory stále aktuální a přitažlivý. Přesný přehled 
představení je na www.shakespeare.cz  Na snímku jsou Martin Písa-
řík a Hana Vagnerová ve Snu noci svatojánském. 

Pokud máte rádi dobrodružné sci-fi filmy, tak jistě znáte snímky Star Trek 
o hvězdném putování lodi Enterprise. V televizi se začaly objevovat od roku 
1964, následně pak v kinech. Poslední novinka je natočena nejen ve 3D, 
tedy trojrozměrně, ale je to první hraný hollywoodský film, kde některé 
akční a epické scény jsou snímány  IMAX kamerami, takže ještě do větší 
šíře a rozlišení. Podle režiséra J. J. Abramse: „Film jde mnohem dál než 
předchozí Star Trek. Jsou v něm vizuálně originální planety, divoké honičky 
vesmírných lodí, velkolepé trikové scény a má i propracovanější příběh.“ 

Herecké obsazení je stejné jako v několika  předchozích filmech. Prostě, to se musí vidět. Máte pocit, že dobrodruž-
ství ve vesmíru prožíváte na vlastní kůži. 

39. ročník Letní filmové školy v Uherském Hradišti
Uskuteční se od 26. 7. do 3. 8. v sedmi sálech a dvou letních kinech města. Pořadatelé 
z Asociace českých filmových klubů program rozdělili do šesti sekcí podle témat. Ně-
mé filmy budou mít letos živý hudební doprovod, zaměřený na tvorbu českého rodáka 
G. W. Pabsta. Další sekce se zaměří na rok 1933 - nástup fašismu či na tři generace 
českého filmu. Jako host má přijet i režisérská legenda Vojtěch Jasný (1925). Na své si 
přijdou milovníci hororů v sekci Půlnoční delikatesy, velkou pozornost jistě získá Zlatá 
éra Hollywoodu s filmy z let 1930 až 1945 včetně proslulého Jihu proti severu s Vivien 
Leighovou a Clarkem Gablem (na snímku).

Prázdninové akce v Českém Krumlově
Otáčivé hlediště má letos na programu balet Carmen (18. – 21. 7.), operu Ri-
goletto (26. – 31. 7.), v srpnu budou následovat balet Romeo a Julie, komedie 
Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em), Dekameron a Pták Ohnivák a lišák 
Zorro. Pořadatelem je Jihočeské divadlo z Českých Budějovic. Bližší info na 
www.otacivehlediste.cz. 

Jinou tradiční českokrumlovskou akcí je 22. ročník Mezinárodního hudebního 
festivalu. Koná se od 19. 7. do 17. 8. převážně v Pivovarské zahradě, v Maškar-
ním sále a v Zámecké jízdárně. Účinkují čeští i zahraniční umělci, např. 2. 8. Se-

veročeská filharmonie Teplice řízená Charlesem Olivieri-Munroem nebo 16. 8. koncert kapely Čechomor a hostů u příležitosti  
25 let trvání této kapely. Více na www.festivalkrumlov.cz. Výlet do přírody tak lze spojit s kulturním zážitkem. 

Letní Shakespearovské slavnosti 2013

Filmový unikát – Star Trek: Do temnoty
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S tebou už nikdy
Anglická autorka ženských romá-
nů Alexandra Potter pochází z kra-
je sester Brontëových. V reálném 
životě prý je ustaraná pesimist-
ka, proto při psaní vytváří svět, 
ve kterém by chtěla žít, a proto je 
ve svých knihách optimistka: „Ří-

ká se, že dvě manželství ze tří končí rozvodem. Tak já 
chci psát o tom jednom, které vydrží!“ U nás jsme ji ob-
jevili nedávno a rázem se vyhoupla na přední čtenářskou 
příčku. Napsala devět knih, tahle je čtvrtá u nás přelo-
žená. Její téma? Představte si, že byste našla toho pra-
vého… a pak zjistila, že se ho nemůžete zbavit! Kniha 
na dovolenou jak dělaná.

Ukradený totem
Hledáte dobrodružnou knížku pro 
vnuky, aby je zaujala? A vás po-
chopitelně taky. Známý cestova-
tel a spisovatel Miloslav Stingl 
dal dohromady pět svých příběhů 
z různých koutů světa, jako třeba 
z australské pouště, u Eskymáků 
nebo na Havaji. Jeho vyprávění jsou vždy napínavá. 
Knihu ilustroval akademický malíř Josef Kremláček.

Putování s knihou
Neobvyklý místopis sestavili Petr 
Kovařík a Blanka Frajerová. Podle 
jejich průvodce se můžete vydat 
do 95 lokalit spojených s českou 
prózou 19. a 20. století. Dočtete se 
o autorech, obsahu jejich děl a zá-
roveň o místopisu. Co se třeba vy-

dat po stopách Mrštíkovy Pohádky máje, Páralovy Sou-
kromé vichřice, Jiráskova Pokladu,  Drdova Městečka 
na dlani, Škvoreckého Tankovém praporu? Jsou tu úžas-
né náměty na výlety a ještě se dozvíte mnoho zajímavos-
tí. Doplněno je mnoha fotografiemi.

Turistické maximum
Přehled důležitých i zajímavých 
informací, jak a kde si vybrat za-
hraniční dovolenou ke své spoko-
jenosti, sepsali lidé znalí – Ivana 
Masáková a Ivan Černý, fotogra-
ficky bohatě doplnil Miroslav Fe-
szanicz. Nechybí tu rady ani pro 
seniorské zájezdy 55 + nebo pro 
cestování samotných žen. Informace jsou zpestřeny re-
portážními postřehy. Je to čtení k užitku i pro zábavu, 
a vejde se do kapsy.   

Věnceslava Dezortová
Foto Viktor Kronbauer (Sen noci svatojánské), Vojtěch Resler (Babovřesky), archiv CinemArt (Star Trek) a archiv  

 V Národním technickém muzeu v Praze si můžete až 
do 1. ledna 2014 prohlédnout výstavu k 60 letům televizního vy-
sílání v naší republice, obsahuje na 150 předmětů včetně prvních 
modelů televizorů, jak si je pamatujeme z dětství.
 V Muzeu hl. m. Prahy je k vidění retrospektivní výstava fo-
tografií Zdenko Feyfara u příležitosti jeho 100. výročí narození, 
potrvá do 25. srpna. 
 Režisér Zdeněk Troška natáčí druhý díl komedie Babovřesky 
a tentokrát zapojil i několik známých českých hokejistů. Prozra-
díme, že tam bude vystupovat též tým HC Babovřesky, který je 
čistě ženský, tedy babský a nejstarší hráčce je 84 let (na snímku). 
Nejsou rozkošné? Film přijde do kin začátkem příštího roku.

Zajímavé  knížky

Jednou větou


