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V pražských kinech Aero, 
Oko a Světozor ode dneška 

lze zhlédnout výstavu autor-
ských plakátů studentů Ústavu 
umění a designu Západočeské 
univerzity v Plzni.

Tvůrci�South�Parku�
založili�studio
Trey Parker a Matt Stone, slav-
ní tvůrci seriálu South Park či 
oceňovaného muzikálu Book of 
Mormon, založili vlastní studio. 
V něm by v příštích letech 
chtěli realizovat své budoucí 
projekty. Na založení studia 
se finančně podílela společ-
nost The Raine Group, která 
ve studiu získala i minoritní 
podíl.

Snímek�Hobit�dál�
ovládá�česká�kina
První díl filmu Hobit vede 
i pátý týden od premiéry sta-
tistiku návštěvnosti českých 
kin. O víkendu ho zhlédlo 
dalších 25 tisíc diváků. I když 
se jejich počet od předminu-
lého víkendu o třetinu snížil, 
je v kinech stále vyhledáván. 
Zatím má na kontě více než 
555 tisíc diváků, kteří v po-
kladnách nechali 85,4 milionu 
korun.

Piráti�z�Karibiku�5�
připlují�v�roce�2015
Miliardářská série Piráti z Kari-
biku se do kin vrátí v létě roku 
2015. Distribuční společnost 
Walt Disney stanovila datum 
premiéry na 10. července 
přespříštího roku. Již v příštím 
roce se pak mladší diváci mo-
hou těšit na pokračování hitu 
Mupeti.  >čtk, sul

  krátce

Clifford A. 
Pickover: 
Matematická 
kniha
Nakladatelství:� 
Argo/Dokořán, 2012
Překlad:�Petr Holčák
Hodnocení:�80 %

Nespoutaný 
Django
(western,�USA,�165�minut)
Režie:�Quentin Tarantino
Hrají:�Jamie Foxx, Christoph 
Waltz, Leonardo DiCaprio
Premiéra:�17. ledna
Hodnocení:�90 %
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Hobit�míří�do�Číny.�Po loňské bondovce 
Skyfall také mezinárodní hit Hobit: Neočekávaná 
cesta zamíří v letošním roce do Číny. Podle serveru 
magazínu Variety se čínská premiéra Hobita uskuteční 
22. února, a Čína tak bude posledním velkým trhem, 
kde se Hobit pokusí uspět. Podle specializovaného 
serveru boxofficemojo.com je aktuálně na celosvětovém 
kontě Hobita 886,2 milionu dolarů. Je tedy velmi 
pravděpodobné, že novinka Petera Jacksona překoná 
hranici miliardy dolarů hrubých tržeb.

Tarantino odpoutal Djanga i nesvobodné  „negry“
FILMOVÁ RECENZE
Stanislav Šulc l Praha

R ežisér Quentin Ta-
rantino po několika 
dílech ryze zábavních 

už v Hanebnejch panchar-
tech vsadil na závažný obsah 
podaný svým typickým ruko-
pisem. V Nespoutaném Djan-
govi dosahuje tato snaha 
ještě mnohem výraznějších 
odstínů a lze bez jakékoli iro-
nie říci, že Nespoutaný Djan-
go je Tarantinovým obsahově 
nejdůležitějším dílem. A do-
konce je po obsahové stránce 
při vší komediálnosti a wes-
ternovosti jedním z nejzá-
sadnějších filmů natočených 
loni.

Jak je u Tarantina běžné, 
příběh je o pomstě. Oko-
vy spoutaný Django (Jamie 
Foxx) se stává svobodným 
a chce se pomstít mužům, 
kteří jej a jeho ženu vědomě 
prodali odděleně. Dva roky 
před americkou občanskou 
válkou si to může dovolit díky 
německému imigrantovi 
a lovci, doktoru Schultzovi. 
Ve skvělém podání Taran-
tinova objevu Christopha 
Waltze doktor Djanga osvo-
bodí a společně „zabíjejí bě-
lochy za peníze“. Aby Djan-
govu ženu zachránili, musejí 
vymyslet komplikovaný plán 
na přechytračení jižanského 
otrokáře Candyho (brilantní 
Leonardo DiCaprio). Plán 
se ale zvrtne a vše směřu-
je ke krvavé řežbě ve stylu 
Sama Peckinpaha.

Ačkoli Tarantinův Django 
je westernem, v mnohém je 
spíše antitezí žánru. Odehrá-

vá se striktně na americkém 
východě (nikoli na Divokém 
západě). Tvůrce také žánr 
zbavuje tradiční „bezbolest-
né“ estetiky (v počátku žánru 
klíčové kvůli cenzorům, poz-
ději kvůli možnosti oslovit 
nejširší publikum). A nejdů-
ležitější je, že slavný filmař 
western zbavuje romantizu-
jícího nánosu. Western totiž 
pro mnohé funguje jako ná-
vrat do pochopitelných dob, 

kdy dobro a zlo byly jasné 
a neprostupné kategorie. 
Právě s tím ale Tarantino po-
lemizuje každým okamžikem 
svého filmu. Kvůli tomu vše-
mu ale lze namítnout, že Ha-
nebný pancharti působili 
mnohem „westernovějším“ 
dojmem než Django.

Zásadní je Tarantinův re-
vizionismus – nahlíží na rok 
1858 okem dnešního tvůrce 
(a diváka) a zcela legitimně 

nabízí svou ideální fantazii 
odehrávající se v té době. 
Stejně jako židovští bojov-
níci pod vedením Alda Rai-
nea kosí nácky, střílí Django 
jednoho bělocha za druhým 
a tím osvobozuje všechny 
utlačované „negry“. Na roz-
díl od Panchartů pak platnost 
Djanga je v podstatě stále 
stejná dnes jako v době, kdy 
se odehrává. Tarantino tak 
dává často velmi nepříjemně 

zakusit obyčejnost Ameriky 
před zrušením otroctví, kdy 
cena lidského života byla 
hrůzně nízká. K tomu pak 
patří neustálé opakování slo-
va negr, které patří v Holly- 
woodu na seznam zakáza-
ných výrazů.

Kouzelná je na „samou-
kovi z videopůjčovny“, jak 
se Tarantinovi přezdívá, jeho 
schopnost závažný obsah po-
dat lehkou, až uchechtanou 

formou. Již scénář je u Ta-
rantina vždy plný brilantních 
dialogů. Režie v nejlepších 
momentech odlehčenost díla 
ještě posiluje (opět skvělá prá-
ce se soundtrackem). Přesto 
Pancharti byli lépe natočení, 
výrazněji. Ale pokud za ger-
mánského hrdinu Siegfrieda 
bojujícího o Brunhildu ozna-
číte černošského otroka Djan-
ga, můžete na režijní genialitě 
klidně trochu slevit.

Za�lepší�svět. Bývalý 
otrok Django (Jamie Foxx, 
na snímku vpravo) a doktor 
Schultz zabíjejí bílé zločince 
za peníze. Pro černocha 
v 19. století vysněný džobFo
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Matematická kniha láká  
na krásné záhady čísel
KNIŽNÍ RECENZE
Stanislav Šulc l Praha

Publikací snažících se popu-
larizovat matematiku vychází 
každoročně desítky, možná 
i stovka. Přesto Matematickou 
knihu sestavenou Cliffordem 
A. Pickoverem lze označit 
za svého druhu unikát. A to 
především díky velkorysé for-
mě, kterou jí vtiskla naklada-
telství Argo a Dokořán.

Obsahově kniha nepře-
kvapí – nabízí 250 mezní-
ků ve výzkumu matematiky 
od mravenčího krokoměru 
po hypotézu matematického 
vesmíru. Spousta zastávek je 
očekávatelných i laiky (Pytha-
gorova věta, integrální výpo-
čet, fraktály), většina ale tvoří 
dokonalou nadstavbu středo-
školské matematiky, u níž 
většina z nás nejspíš skončila. 
A jak dokládá Matematická 
kniha, bylo by škoda, kdy-
by pátrání po tajemství čísel 
skončilo tak brzy.

Na stránkách defilují pro-
blémy logiky, které se nám 
dnes mohou zdát až triviál-
ní, či naopak nesmyslné. Ale 
v minulosti právě tyto otázky 
hnaly vědeckou společnost 
a posouvaly člověka stále blíže 
k dnešních počítačům, vesmír-
nému výzkumu i kvantové me-
chanice. A samozřejmě stále 
tajemné teorii strun, jež snad 
konečně propojí několik do-
posud nesmiřitelných odvětví 
vědy.

Vše je podáno přístupnou 
formou. Kvůli tomu jsou samo-
zřejmě problémy vždy před-

staveny a „naťuknuty“. Picko-
ver si ale nedává za cíl čtenáři 
nabídnout jednoduchou učeb-
nici celé matematiky. Spíše 
sympatickou a atraktivní for-
mou předestřít matematický 
nátěr, za nímž se ta skuteč-
ná matematika skrývá. Pro 
mladší čtenáře to je ideální 
forma i díky pěkným ilustra-
cím, často od výtvarníka Paula 
Nylandera, jehož počítačové 
grafiky mnohé matematické 
problémy provázejí. A kdyby 
jen jediný z mladších čtenářů 
nakonec skončil jako skutečný 
matematik, Matematická kni-
ha by splnila svůj účel.

Počítačové�ilustrace.�Jednotlivé matematické 
rébusy a objevy často doprovázejí počítačem 
vytvořené ilustrace výtvarníka Paula Nylandera
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