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C
elé dětství procházel
Alexej Kotěnočkin (55) ko-
lem stolu svého otce Vja-
česlava a sledoval, jak na

něm ožívají vlk a zajíc. Před osmi
lety na tátovu režijní práci navázal
a do Zlína přivezl dva další díly seriá-
lu Jen počkej, zajíci! Letos se na festi-
val vrátil. A připouští, že slavná rus-
ká groteska může pokračovat dál.

Pokročily přípravy nových dílů?
Od té doby vznikl zatím jen jeden
tříminutový díl pro jedno předsta-
vení v Moskvě, najít se dá i na inter-
netu. Pokračování seriálu bych se
ale určitě nebránil, pokud by byl
nějaký projekt a peníze.

A kdyby záleželo jen na vás, vy
byste měl chuť pokračovat?
Pokud bude zájem producentů, tak
určitě. Ale nesmí se to dělat jen kvů-
li komerci a ve spěchu. Když seriál
točil otec, jeden díl vznikal rok. Byl
to malý tým, který vše dělal ručně a
odpovídal za kvalitu. Přirovnal
bych to k autům. Otec dělal Rolls-
-Royce, který vzniká ručním monto-
váním, kdežto výroba většiny seriá-
lů teď připomíná továrnu, je to pak
takový Ford Focus. A já bych chtěl
dělat Rolls-Royce, ne Ford Focus.

Od 60. let, kdy vznikaly první
díly, se kreslený film výrazně změ-

nil. Děti jsou zvyklé na 3D
a digitální efekty. Budete se držet
klasiky, nebo i vlk se zajícem mo-
hou dostat třetí rozměr?
To opět určí producenti. Pokud při-
jdou s nápadem, že chtějí natočit se-
riál ve 3D, tak proč ně. Pokud by byl
zájem na klasickém pokračování, zů-
stali bychom u té původní varianty.
Ale za sebe bych se třetímu rozměru
nebránil. V Rusku už dlouho pracuji
na dětském seriálu Lokomotiva Tis-
ka, který v tomto formátu je.

Dětské publikum se změnilo i ji-
nak. Je kritičtější, tráví hodiny
u počítače, má spoustu podnětů.
Musel byste zohlednit i tohle?
Mám dvouletého vnuka, který kou-
ká přes počítač na různé kreslené fil-
my. Nedávno mezi nimi sám obje-
vil Jen počkej. Ještě neví, že se na
něm podílel děda a praděda natá-
čel většinu dílů. Přesto ho mezi vše-
mi objevil. A ty moje dva díly si

pouští stále dokola, skoro od rána
do večera. Jeho rodiče říkají, že je to
hlas krve, že se mu líbí to, co natočil
děda. Ale já si myslím, že pokud ty
díly budou dál tak dynamické, ba-
revné a akční, jako byly dřív, i dneš-
ní děti na ně budou rády koukat.

Přesto vás omezuje stále stejné
schéma – vlk chytá zajíce. Kde
jste s otcem brali novou inspira-
ci? V reálných situacích?
Základní námět dostával otec od
scenáristů. Ale vlastní postava vlka
odráží právě to, že chtěl vystih-
nout člověka, který byl v 60. letech
v Moskvě běžně k vidění, který má
rád Vysockého, Beatles. Je posbíra-
ný z reálných postav, proto byl od
začátku tak populární. Lidé v něm
viděli konkrétní typ, člověka, který
žije vedle ve vchodu. Když se obje-
vil na plátně, ještě nemusel nic
udělat a už se smáli. Otec jeho
předobraz hledal docela dlouho.

Pak jednou uviděl chlapíka, který
byl opřený o zeď a kouřil. Běžel
domů a hned začal kreslit vlka.
Máma zase říkala, že vlk vypadá
přesně jako táta. Je pravda, že otec
předváděl kreslíři různé grimasy,
jak má vlk vypadat, a on ho potom
podle toho nakreslil.

Stále zmiňujete vlka. Co zajíc?
Se zajícem nebyly problémy. Když
od otce kamarádi i dřív chtěli, aby
jim něco nakreslil, vždycky kreslil
právě zajíce. Takže to měl být tako-
vý hezký, milý zajíček.

Když jste před osmi lety přivezl
dva nové díly do Zlína, objevil se
názor, že vlk a zajíc jsou na sebe
hodnější, že už se o zajíce diváci
tolik nebojí. Byl to záměr?
Ten názor se objevil možná proto,
že se tam vlk se zajícem občas spo-
jí, aby například zachránili loď.
A jak říkal scenárista Alexandr Kurl-
jandskij, cíl nikdy nebyl, aby vlk za-
jíce dohonil a snědl. Jsou to spíš ta-
koví dva klauni, kteří hrají jednu
hru. Pro diváky by určitě nebylo
tak zajímavé, kdyby se vlk tvářil, že
chce zajíce sníst. Ale ani v těch
mých dvou dílech není žádná scé-
na, kdy by se opravdu spřátelili.

Další věc, která se hodně řešila,
byla, že vlk přestal kouřit. Je to jas-
ný trend, přesto – musí i klasika
ustupovat politické korektnosti?
Sám jsem kuřák, takže mně je bliž-
ší vlk s cigaretou. Ale museli jsme
vyhovět novým předpisům. Snažil
jsem se tam dát odkaz k cigaretě
aspoň v náznaku jako lízátko Chu-
pa-chups. Ale víc to nešlo, vzhle-
dem k tomu, že teď vystřihávají ci-
garetu i z těch starých dílů.

To se opravdu děje?
Sám jsem to neviděl, ale vím, že

v Rusku to při uvádění v televizi vy-
střihávají, protože tam platí přísný
protikuřácký zákon.

Není pro vás odkaz otce i trochu
limitující – máte nápad a řeknete
si: Tohle by táta nechtěl?
Určitě jsem přemýšlel, jak by ty
nové díly viděl otec. Všechny prá-
ce na původních příbězích se děla-
ly u nás doma, takže jsem u všeho
byl. Dnešní problém je třeba s hud-
bou. U původních dílů otec mohl
použít cokoliv z celého světa a ne-
řešila se autorská práva. Dnes je to
složité vyjednávání a je to i drahé.

Je pravda, že měl původní seriál
problémy s režimem?
Táta se domluvil Vladimirem Vy-
sockým, že propůjčí hlas vlkovi, a
vedení studia Sojuzmultfilm to ne-
dovolilo. Nedostali přímé nařízení,
ale radši se pojistili, pro všechny
případy. Báli se, že by Vysockij ne-
byl pro režim spolehlivou osobou.

V září odstartuje v českých měs-
tech lední muzikál Jen počkej, za-
jíci!, čí to byl nápad?
Ten konkrétní projekt vznikl v Čes-
ku. Byl jsem osloven, abych napsal
námět, podle něj pak vznikl koneč-
ný scénář. I když úplně původní ná-
pad, abych udělal nějakou show,
měla moje manželka.

Funguje pořád marketingově
značka vlka a zajíce? Prodávají se
třeba na tričkách?
Ten brand je stále populární, děla-
jí se hlavně hračky, ale i trička, hrn-
ky a podobně. V průzkumech po-
pularity kreslených filmů se drží
stabilně na druhém místě. Na prv-
ním je vždycky nějaká novinka, tře-
ba americká, ta se mění každý
půlrok, ale na druhém místě zůstá-
vá Jen počkej... Petr Suchomel

Na festival přijel
Alexej Kotěnočkin,
spolutvůrce a syn
autora seriálu
Jen počkej, zajíci!
Chystá nové díly?

»NaWiranu Tembe lidi
reagovali s nadšením

Největší zážitek asi bylo setkání se za-
hraničními hosty, protože letošní roč-
ník je strašně bohatý na delegace, hlav-
ně co se týká mladých nadějných her-
ců. A obzvlášť bych asi zmínila mladin-
kou brazilskou herečku Wiranu Tem-
be. Lidé na ni skvěle reagují. Repríza je-
jího filmu Taina a Amazonská legenda
byla v pondělí ve tři hodiny odpoledne
a přišel plný sál. Diváci nadšeně tleska-
li. Takže největší zážitek je ona.

» Citlivý, ale ne prvoplánový
snímek Běž, chlapče, běž

Jedním ze zážitků byl určitě večerní
koncert Jaroslava Uhlíře. Ale asi nejvíc
mě dostala jedna z filmových projekcí,
konkrétně snímek Běž, chlapče, běž.
Protože nehrál nějak prvoplánově
na city a přesto byl velmi citlivý.

»Obrázky nevidomých,
to byla nádherná soutěž

Největší zážitek překvapivě nebyl fil-
mový. Velmi silný dojem ve mně zane-
chalo vyhlášení soutěže, do které při-
spěly svými obrázky nevidomé děti.
Byla to nádherná a hlavně upřímná
díla. Byla jsem z celé akce moc dojatá
a je dobře, že se takové projekty stále
více prosazují. Podporovat a oceňovat
znevýhodněné děti je velmi důležité.
Nejen pro ně, ale hlavně pro nás.

Vlk zajíce nikdy nesní, ale možná
za ním poběží do třetího rozměru

» Ilona Herman. Pracuje
s hvězdami, ale je normální

Já na festivalu většinou pracuji od rána
do večera, takže bohužel nemám čas
chodit na projekce, což mě hrozně
mrzí. Ale z toho, co jsem viděl pracov-
ně, tak se mi strašně líbila Ilona Her-
man, maskérka hollywoodských hvězd.
Velmi příjemná dáma. Přestože pracuje
s lidmi, kteří jsou pro nás naprosto ne-
dostupní, je to normální člověk a o své
práci hovořila krásně. Musím říct, že to
byla fantasticky strávená hodina.

Klára
Skřenková
tiskové oddělení

Lucie
Urbanová
fotografka

Podruhé Alexej Kotěnočkin se do Zlína vrátil po osmi letech. Foto: MAFRA

» Ta chvíle, než to
všechno vypukne

Jako každý rok je pro mě největším zá-
žitkem první dojem před vypuknutím
festivalu. Rozvěšené vlajky, město
plné billboardů, vše čeká na okamžik,
kdy zazní fiktivní klapka a celé město
žije svůj týdenní příběh.

PŘÍBĚH Mám rád Jiřího Trnku
Polský animátorWilkosz si přijel
pro cenu Grand prix Str. C2

Pavel
Krutil
tlumočník

Jen počkej, zajíci! Původní seriál vznikal od šedesátých do osmdesátých let. V letech 1993 a 2005 byly dotočeny ještě dva díly. Repro: Archiv MF DNES

Jaroslava
Hynštová
senior programmer

Monika
Kováčová
studentka

Anketa
Jaký byl váš
největší zážitek
z festivalu?

DOTAZNÍK Magda Reifová
Na co vzpomíná herečka oceněná
zlínskou hvězdou Str. C3

PROGRAM
Všechny projekce
na středu
a čtvrtek
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L
etošní ročník festivalu se
uzavře dnes večer. Kdo vy-
hraje ve které soutěži, to
dnes ráno možná nevědě-

li ani členové jednotlivých porot.
Jedno ocenění však už je jisté.
Grand prix převezme polský reži-
sér a animátor Tadeusz Wilkosz
(1934), který od roku 1951 studo-
val na pražské Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové v ateliéru Adolfa
Hofmeistera.

„Když jsem byl poprvé ve Zlíně,
navštívil jsem Hermínu Týrlovou.
Mluvil jsem i s Karlem Zemanem,
k němu se pořádala celá exkurze.
Úplně jsme se odloučili od ostat-
ních a povídali si spolu. To zrovna
dělal Barona Prášila,“ vzpomíná
skvělou češtinou na první návště-
vu města zasvěceného filmové ani-
maci. Zlín byl však tehdy poněkud
z ruky, a tak zkušenosti čerpal pře-
devším v pražském studiu Jiřího
Trnky. V mládí holdoval fotbalu a
chtěl se mu věnovat i v Praze. „Byd-
lel jsem na Letné, takže jsem hned
šel do Sparty, na jejíž stadion jsem
to měl dvě stě metrů. Jenže mi řek-
li, že cizince nepřijímají. Nakonec
jsem nastoupil do mančaftu na
UMPRUM. Jedna ze specializací
bylo i návrhářství u profesorky Vl-
kové, tak nám udělali dresy,“ líčí.

Krátký film se dělal rok
V Polsku se tehdy animovanému fil-
mu nikdo nevěnoval, a tak se Wil-
kosz stal jedním z asi osmi set pol-
ských studentů v tehdejším Česko-
slovensku. „Většinou to byli medici
a někteří potom vedli velké polské
nemocnice. Já jsem dobře znal naši
historii. A hned první večer, co jsme
přijeli do Prahy do Alšovy koleje,
tak nás čapli čeští studenti a vytkli
nám všechny nepravosti Poláků od
desátého století do současnosti.
A když jsem přijel na Západ, proto-
že jsem dělal v koprodukci s Fran-
couzi, tak oni se na nás dívali jako
na takové negry v bílé kůži. Pohled
zvenku je někdy důležitý,“ dodává.

Polsko bylo velmi zničené vál-
kou. Varšava byla z osmdesáti pro-
cent v troskách. „V obchodech

byla taková tmavě modrá tkanina
na svatební obleky a bílé plátno na
košile. V Praze jsem poprvé viděl
obchody, kde byly zelené a hnědé
košile, obchody s kůží, kovové ná-
dobí, sklo... Pro mě to byl podobný
šok jako později mezi socialistický-
mi státy a Západem,“ popisuje prv-
ní dojmy z Československa.

Tvorba animovaných filmů byla
vždy tak trochu řehole, Wilkosz se
brzy rozhodl pro animaci loutek.
„Tempo práce bylo zběsilé. Já mu-
sel každé dva týdny napsat půl scé-
náře a udělat kompletní návrh.
A další dva týdny se to schvalova-
lo. Desetiminutový film se dělal
rok. Když jsme chystali seriál
s medvídkem Colargolem, byla po-
depsaná smlouva na třináct filmů.
To by skutečně znamenalo třináct
let práce. To vůbec nemělo cenu.
Tak jsem se rozhodl, že napíšu půl
scénáře, udělám návrhy a budu
uměleckým vedoucím, který bude
mít dozor nad dílnou. Trvalo to na-

konec osm let,“ vzpomíná Wilkosz
na jedno ze svých zásadních děl.
Dlouhometrážní filmy s medvíd-
kem potom zhlédly v kinech dva
miliony diváků. „Poprvé jsme také
dostali za promítání v kinech pení-
ze. Soudruzi se rozčilovali – nic ne-
dělají a dostávají peníze. Jak je to
možné?!“ směje se.

Právě Colargol vznikal ve fran-
couzské koprodukci, jako produ-
cent se na něm podílel Albert Baril-
lé – autor populárního seriálu Byl
jednou jeden život. „I ten měl být
původně loutkový. Začal jsem ho
připravovat, ale nevyšlo to kvůli pe-
nězům,“ poznamenává Wilkosz.

Nejlepší cesta je z hlavy na papír
Wilkosz tvrdí, že o politiku se moc
nezajímal, nicméně politické zvra-
ty zasahovaly do jeho práce. Začát-
kem osmdesátých let chystal film
o dobrodružství tří malých medvíd-
ků pro rakouskou a německou tele-
vizi. „Pro polskou kinematografii

to bylo finančně velmi výhodné.
Přípravy trvaly dlouho a bylo nám
řečeno, že když do 17. prosince
1981 neukážeme první materiál,
nic z toho nebude. Připravili jsme
to a najednou bach – 13. prosince
vyhlásil Jaruzelski stanné právo.
Nikdo nikam nesměl a já byl v Kra-
kově. Tak jsem si říkal, že nejdřív
budou chytat dělníky ze Solidarity
a já nějak proklouznu. Dostal jsem
se do Lodže, ale dál to nešlo. Nako-
nec jsme ty výsledky prezentovali
až v únoru. Producent se na ně
kouká a říká – Tadeuzsi, vy jste gé-
nius! A já na to – A můžete mi to
dát písemně?“

A kdyby měl zavzpomínat, který
z animovaných filmů svých kolegů
si oblíbil? Padají hlavně česká jmé-
na. „Každý hledá svou cestu a mně
byl estetikou nejblíž Trnka. Líbili
se mi i první Prokoukové, které dě-
lal Zeman. Ale u animovaných fil-
mů je důležitá i dramaturgie
a v tom mi jistým vzorem mohly

být scénáře Jiřího Brdečky. Dobrý
byl i celý seriál o Krtkovi od Zdeň-
ka Milera, a když já jsem studoval,
tak krásná ukázka zase jiné techni-
ky byl jeho film O milionáři, který
ukradl slunce,“ vyjmenovává Wil-
kosz zdroje inspirace.

Od vysedávání nad papíry se
dnes přešlo k počítačové animaci,
což ovšem Wilkosz příliš neschva-
luje. „Mně se zdá, že nejlepší cesta
je z hlavy přes ruku tužkou na pa-
pír. Nebo popadnout loutku, kde
můžu improvizovat. Kdežto v počí-
tači tomu něco chybí. V poslední
době jsem však viděl dva filmy od
Disneyho, kde jsou skutečné lout-
ky a pozadí je udělané na počítači.
To je taky možnost. A ještě jedna
věc. Pamatujete scénu mezi
Chaplinem a prodavačkou květin
ve Světlech velkoměsta? A vzpo-
meňte si na film Maska. Jim Car-
rey, oči a srdce mu vyskakujou, tan-
cuje... Tak co si vás spíš získá?“

Václav Hnátek

Devět let Petr Koliha zlínský festi-
val řídil, letos sem přijel jako šéf
nové televizní stanice ČT Déčko,
která vysílá pro malé diváky. Na
konferenci o dětském zpravodaj-
ství diskutoval s odborníky z několi-
ka zemí o jeho potřebnosti a etice.

Potřebují tedy děti vlastní zprávy?
Myslím, že ano. Vysíláme je každý
den od startu Déčka. Je to zpravodaj-
ství se vším všudy, jen na úrovni dět-
ského vnímání. U nás je to nový fe-
nomén, ale v Evropě k veřejnopráv-
ním televizím patří. Dětem chceme
dávat informace nejen o tom, že se
narodil medvídek v zoo, ale i ty, kte-
ré mají společenský dopad. Teď to
třeba byly eurovolby. I na tyhle in-
formace mají právo. Ve Zlíně disku-
tujeme, co všechno by ještě měly,
nebo neměly vidět. Přivezli jsme
i některé kontroverznější reportáže.

Které byly kontroverzní?
Nedávno jsme uvedli reportáž

z Ukrajiny, kde byla rozháněna de-
monstrace na Majdanu. Přemýšle-
li jsme, co ukázat z neklidných da-
vových scén, museli jsme hledat
hranici zobrazování násilí.

Kde je ta hranice pro vás?
Dodržujeme předpisy, máme etický
kodex, ale je pravda, že je to i subjek-
tivní. Sám mám desetiletého syna,
a to je pro mě hlavní kritérium – co
by neměl vidět. A přiznám se, že
u některých reportáží si říkám, že by-
chom mohli být citlivější.

Konzultujete reportáže přímo
s dětskými diváky?
Máme standardní výzkumy. Pře-
dem se to konzultovat nedá, infor-
mujeme o novinkách daného dne.
Ale máme zpětnou vazbu, vytvořili
jsme si k tomu i takovou skupinu
asi třiceti odborníků – pedagogů,
psychiatrů, novinářů, umělců, cho-
dí nám také reakce diváků. Mys-
lím, že je to i záležitost kulturní tra-

dice, na západ od nás je dítě bráno
jako daleko rovnoprávnější člen ro-
diny, my tady máme takové tradič-
nější, východnější metody. Možná,
že tento nový fenomén tedy není
jen výchovou dětí, ale i rodičů.

Takže nevyhledáváte klasická dět-
ská témata, ale důležité události
podáváte dětskýma očima?
Ano, ale samozřejmě se nevyhýbá-
me ani tomu medvídkovi v zoo. Zá-
roveň chceme říct, že máme nové-
ho prezidenta, že byly volby, měli
jsme také reportáž o utečencích ze
Sýrie, kde jsme vyprávěli příběh
dětí, které musí s rodiči odcházet za
hranice a bydlet třeba ve stanu.

Váš syn je přesně v cílové skupi-
ně zpráv. Radíte se s ním?
Ano, všichni, kdo máme děti, samo-
zřejmě získáváme informace i od
nich. A určitě se s ním bavím
i o těch vážnějších tématech. Zdá se
mi, že děti někdy trochu podceňuje-
me, ony ty záležitosti vnímají velmi
ostře a jde jen o to, s nimi zavést de-
batu. Zprávy mohou být i výzvou ro-
dičům, aby to dělali. Mimochodem,
dětské zpravodajství je v Evropě vel-
mi populární i u dospělých, podává
svět v takových jasnějších kontu-

rách. Děti tyhle věci začínají řešit ně-
kdy kolem osmi let, ale samozřejmě
musíme počítat i s tím, že se dívají
také mladší. I ty musíme chránit.
Ani nejmenší dítě by nemělo přijít
k informaci, která by ho zneklidnila
nebo jím psychicky otřásla.

Totéž se řeší i ve Zlíně u filmů.
V dětské sekci jsou příběhy o sirot-
cích, alkoholicích v rodinách a po-
dobně. Kde je hranice u nich?
Je pravda, že ta úroveň přitvrzuje
a je to dané tradicí. Británie třeba
vyniká silným sociálním pohle-
dem, Němci jsou zase velmi otevře-
ní vůči sexualitě. Já jsem byl vždyc-
ky spíše ochranitelský, říkal jsem,
že každé dítě má právo na své dět-
ství. Nicméně musíte najít balanc,
abyste je zase neukolébávali jen v
té roztomilé poloze. Ale vždycky
bych se snažil dítě s tématy nestre-
sovat. Snažil jsem se hledat filmy,
ve kterých nebyla mnohdy až klišé
typu, že maminka umírá na rakovi-

nu. Najednou máte pocit, že každá
maminka má umírat na rakovinu.
Ona to není až tak pravda. Já jsem
spíš v tomhle směru takový opatr-
ný ochranitel.

Letos tady soutěží film Jiřího
Mádla Pojedeme k moři a zazní-
vá povzdech, že se takových pří-
běhů o dětech v Česku netočí víc.
Nemohla by pomoci právě ČT?
Mádlův film je úžasný. Nejenže ho
považuji za formálně dokonalý, ale
přichází s žánrem, který často ne-
pěstujeme, je to vlastně psycholo-
gický film s humorem. Po revoluci
přišlo žánrové zúžení a přestaly se
točit takové ty filmy „z ulice“, jaké
dělala paní Šimková-Plívová nebo
Karel Smyczek. Myslím, že pomoci
by mohli i zákonodárci, kdyby část
peněz na podporu kinematografie
šla cíleně na dětský film. A co se
týká ČT, právě Déčko by mohlo být
do budoucna objednavatelem růz-
ných žánrů. Petr Suchomel

Má na svém kontě
oceňované seriály,
krátké i celovečerní
snímky. Teď si
polský animátor
Tadeusz Wilkosz
přijel pro cenu
také do Zlína.

Pán loutek
Wilkosz patří mezi neúnavné
propagátory loutkového filmu.
V Polsku pořádá workshopy pro děti
a pyšní se tím, že některé z nich jdou
potom na filmovou školu.

FAKTA

Výběr z tvorby
Tadeusze Wilkosze
Myší triky (1959)
Debut. Skupina myší bojuje
proti kocourovi

Colargol (1967)
Seriál, ve kterémmedvídek
Colargol cestuje kolem světa

Mami, mluví taky slepice? (1997)
Dívka zachrání život mluvící slepici
a čekají je dobrodružství

Tajemství květu kapradiny (2004)
Muži unesou ze školky čtyři loutky.
Podaří se je zachránit?
(Promítá se dnes v Golden Apple
Cinema 2 od 8.20 hodin.)

„Medvídkovi v zoo
se nevyhýbáme,
ale říkáme i to,
že byly volby.“

Petr Koliha
ředitel ČT :D

„Mohl jsem dělat loutky pro Byl jednou
jeden život. Kresby byly levnější“

Děti mají vědět, co se děje ve světě. Ale nesmí je to stresovat
Šéf dětské televize ČT Déčko Petr Koliha přijel do Zlína diskutovat o etice dětského televizního zpravodajství. To jeho stanice vysílá už několik měsíců, v Česku je v tomto oboru průkopníkem
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1. Moje první dětská role
Už je to skoro 50 let... ani si nevzpomínám.

2. Moje nejslavnější dětská role
Tak to netuším.

3. Moje nejprotivnější dětská role
Nerozumím otázce.

4. Můj první kamarád „od filmu“
Těch byla spousta... Honzík Potměšil, Michal Suchánek,
Dana Vávrová, Míša Hofbauer a další.

5. Můj první nepřítel „od filmu“
Snad nikdo.

6. Moje první láska „od filmu“
Michal Dymek, který se mnou hrál ve filmu Páni kluci.

7. Můj první princ či Honza
Ač to tak nevypadá, u filmu je princů málo.

8. Moje první fanynky
O žádných nevím.

9. Můj první honorář (a na co padl)
Nevím. Tenkrát jsem nevěděla, že se za to platí.

10. Moje první setkání s filmovou kritikou
Žádnou jsem nikdy nečetla.

11. Moje první umělecká vzpoura
Nebyla jsem moc vzpurná.

12. Můj první učitel „od filmu“
Těch bylo asi hodně. Ale byla jsem neuvěřitelně
zabedněná, a tak jsem brala jako běžnou věc, že se
pohybuji mezi úžasnými a většinou výjimečnými lidmi.
Moje škoda.

13. Můj první útěk od filmu
Od filmu jsem nikdy neutekla.

14. Mé první setkání se zlínským festivalem
V roce 1975 nebo 1976 jsem na zlínský festival do
tehdejšího Gottwaldova, respektive do přilehlých
Otrokovic poprvé v životě letěla letadlem. A poprvé jsem
bydlela v hotelu. Pro jedenáctiletou holku to bylo
neuvěřitelné dobrodružství.

15. Mé letošní plány na zlínském festivalu
Užít si to. A těším se na dávné kamarády.

Princezna Po boku Marka Ebena se Reifová objevila v televizní pohádce
O statečné princezně Janě z roku 1978. Foto: Česká televize

Devítiletá Jedno z prvních televizních angažmá
Magdy Reifové bylo v seriálu Jana Eyrová z roku
1972 (nahoře), nyní vystupuje v pořadu Kouzelná
školka (vlevo a dole uprostřed). 3x foto: ČT

Dotazník pro dětskou hvězdu

Magda Reifová

Páni kluci S Michalem Dymkem ve filmu z roku 1975. Dymek potom hrál například ve
snímku Krakonoš a lyžníci, poté dal před herectvím přednost konzervatoři. Foto: Barrandov

54.mezinárodní
festival filmů
pro děti a mládež
⁄54th International
Film Festival for
Children and Youth

Navštivte novinku letošního ročníku!
Festivalový zámek — království dětí
30/5—5/6, denně 8—19.00, Zlínský zámek a okolní park
Celodenní program pro nejmenší!
• pohádkové dílny a tvoření pro děti i rodiče,
• Večerníčkovo minikino,
• kouzlení, stezky odvahy a soutěže o ceny,
• park plný atrakcí – skákací hrad, trampolíny,

koloběžky i cyklodráha,
• pěvecká soutěž, pohádkové postavičky,
• game zóna, herna a LEGO koutek,
• detektivní kancelář komisaře Vrťapky,
• Ríšova kavárna pro malé a velké.

Generální partner

30/5 — 5/6/2014
Dny polské kinematografie

www.zlinfest.cz

INZERCE
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Vlk z Wall Street Působivý snímek o dravém makléři v podání
Leonarda DiCapria promítá Letní kino ve středu od 21.30. Foto: Bontonfilm

Velké přátelství
Pettsona a Fiškuse
Pettson žije na malebné
farmičce. Má vše, co si starý muž
může přát, přesto se cítí
osamělý. Sousedka mu dá
kocoura, který začne mluvit.
A zažívají spolu úžasná
dobrodružství.

54. Zlín Film Festival 2014

FESTIVALOVÝ ZÁMEK ZÁBAVA / PROJEKCE / TVOŘIVOST

Festivalový zámek 30. 5.–5. 6. 2014

Otevřeno denně 8–19 hod

•VEČERNÍČKOVO KINO
•HERNA A LEGO ZÓNA
•ŠKOLA KOUZEL JIRKY HADAŠE
•HUDEBNÍ, DIVADELNÍ A TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
•WORKSHOPY – TVOŘIVÉ DÍLNY
•SKÁKACÍ HRAD, TRAMPOLÍNA, PÍSKOVIŠTĚ
•OUTDOOROVÉ A PLÁŽOVÉ AKTIVITY

54.mezinárodní
festival filmů
pro děti a mládež
⁄54th International
Film Festival for
Children and Youth

Finanční podpora

SpolupořadatelPořadatel

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

Významní partneři

Významní mediální partneři

Generální partner

INZERCE

Středa 4. června

Velké kino
Jill a Joy 8.30
Finsko, 2014, 80 min., P 5

Letní kino
Vlk z Wall Street 21.30
USA, 2013, 180 min., P 15

Golden Apple Cinema, sál č. 1
Velké přátelství 8.10
Pettsona a Fiškuse
Německo, 2014, 86 min., P 6
Ricky Rapper 4: Námluvy 10.30
Finsko, 2014, 79 min., P 7
Poslední cyklista 17.00
Česká republika, 2014,
2x80 min., ČN 14

Golden Apple Cinema, sál č. 2
Tajemství květu kapradiny 8.20
Polsko, 2004, 70 min., T 6
Cesta do školy 10.20
Francie, Čína, Jihoafrická
republika, Brazílie, Kolumbie, 2013,
77 min., VD 11
Nebe na Zemi 13.00
Nizozemsko, 2013, 102 min., P 13
Vrány 17.10
Polsko, 1994, 66 min., DPK 12
Magoři 19.40
Velká Británie, 2013, 80 min., YS 15

Golden Apple Cinema, sál č. 3
Super třída 2 – Pan učitel 8.30
jede kempovat
Nizozemsko, 2013, 78 min., P 8
Mazalové – Pravda 10.30
nebo pohádka?
Česká republika, 2014, 52 min., ČN 7
Škoda lásky: 17.20
Přirozený talent, Družička,
S jedním uchem naveselo
Česká republika, 2014, 94 min., ČN 15
Na hraně 20.00
Dánsko, 2014, 86 min., NH 16

Golden Apple Cinema, sál č. 4
Novoroční přání z New Yorku 8.40
Čína, 2014, 50 min., P 8
Skutečný Život 10.40
Velká Británie, 2013, 86 min., DOK 15
Finn 15.20
Nizozemsko, 2013, 90 min., P 12
Postřižiny 17.20
Česká republika, 1980, 93 min., T 12
Den cvoka 20.20
Polsko, 2002, 93 min., DPK 15

Golden Apple Cinema, sál č. 5
Příběhy z Afghanistánu 8.50
Dánsko, N/A, 85 min., V 10
Zítra bude líp 10.50
Japonsko, Polsko,
2011, 118 min., DPK 14
Pouští a pralesem 15.30
Polsko, 2001, 111 min., DPK 12

Golden Apple Cinema, sál č. 6
Jízdenka na Měsíc 8.45
Polsko, 2013, 120 min., DPK 14
Zoe a já 11.00
Švýcarsko, 2013, 88 min., SM 15
Show! 14.00
Česká republika, 2013,
67 min., DOK 12
Ping Pong Summer 16.30
USA, 2014, 92 min., P 14
Krycí jméno Krtek 19.50
Francie/Polsko, 2010,
108 min., DPK 16
Plovoucí věžáky 22.10
Polsko, 2013, 93 min., NH 16

Čtvrtek 5. června

Letní kino
Památkáři 21.30
USA, 2014, 119 min., P 15

Golden Apple Cinema, sál č. 6
Projekce vítězných filmů 54. ZFF

9.00

Zkratky užité v textu
u jednotlivých filmů
SD Mezinárodní soutěž hraných
filmů pro děti
SM Mezinárodní soutěž hraných
filmů pro mládež
DPK Dny polské kinematografie
D Soutěž celovečerních hraných
debutů
P Panoráma
DOK Dokumentární filmy
ČN České novinky
TN Tisíc a jedna noc
UZ Uznání Jaroslavu Uhlířovi
NH Noční horizonty
YS Young Stars
V Ve stínu války
T Pocty
VD Vzdálené dětství
6 Doporučená věková přístupnost

Škoda lásky Představuje se i tuzemský povídkový cyklus. Snímek je z epizody Družička. 4x foto: Zlín Film Festival

Program Na DiCapria pod „širák“

Na hraně Dánský příběh o pocitu viny ze lži a zrady ze sekce Noční horizonty se dává ve středu od 20 hodin.

Den cvoka
Adaś Miauczyński je frustrovaný
intelektuál postsocialistické
epochy. Mizerně placený učitel
nenávidí školu i studenty. I proto
polyká pilulky na zlepšení
fyzické a intelektuální kondice.

V posledních dvou
dnech festivalu
uvede Velké kino
americké
velkofilmy
Vlk z Wall Street
a Památkáři.
Chybět nebude ani
tuzemský
dokument o holčičí
kapele Show!,
britský Skutečný
život nebo klasická
hrabalovská
adaptace
Postřižiny.
Ze soutěžních
snímků už zbývá
pouze švýcarská
komedie Zoe a já.
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L etošní, už 54. ročník filmo-
vého festivalu ve Zlíně po-
malu končí. A bývá zvy-

kem, že na konci se nostalgicky
vzpomíná. Pokusím se vás toho
ušetřit, pobrečím si až doma pod
peřinou. Jednu věc však nemohu
opomenout.

Sedíc na Open Air Placu se skle-
nicí vína jsem si v hlavě zpětně
promítla všechny doprovodné
akce a projekce, kterých jsem se
tady na festivalu zúčastnila, a má-
lem jsem sebe samu dojala. Došlo
mi totiž, jak moc velké zadostiuči-
nění, po náročné roční práci,
musí být pro organizátory vidět
všechny ty dětské úsměvy a ra-
dost.

Asi už nikdy nezapomenu na
moment, kdy se festival zahajoval
a na plátně běželo odpočítávání.
Při posledních deseti sekundách
Velké kino přímo burácelo dět-
ským nadšením. Když přišli na pó-
dium jejich pohádkoví hrdinové
Dana Morávková a Jan Čenský, do-
stal se hluk v sále na hranici, která
by místní hygienické službě roz-
hodně nedělala radost.

Tím bych tedy chtěla všem, kte-
ří se na festivalu podílejí, nenápad-
ně poblahopřát za tak záslužnou a
krásnou práci.

Nakonec chci poděkovat děvča-
tům z tiskového centra, která si
uvědomila, že nejen děti tady na
festivalu potřebují nějaký dozor,
ale že i my novináři občas potřebu-
jeme hodné „chůvičky“, které se
o nás postarají. Jste nejlepší!

Tak zase za rok.

Omar, Abdul a Zizidi, tři afghánští
teenageři, se snaží získat azyl ve
vysněné Británii. Boj o přežití je
svedl z Asie pod jednu londýnskou
střechu. S napětím čekají, zda v Ev-
ropě budou moci zůstat, nebo se
z nich stanou vyvrhelové a bezdo-
movci. Dostávají se do konfliktů
s okolím i mezi sebou.

Britský film Povolení k pobytu,
v němž hrají většinu rolí skuteční
uprchlíci, soutěží v sekci evrop-
ských debutů. Do Zlína s ním včera
přijel představitel role Abdula, šest-
náctiletý Masieh Zarrien. „Téma je
mi blízké, hodně mých přátel přes-
ně tímhle procesem prošlo,“ říká.

Sám se narodil v Afghánistánu,
ale měl štěstí, Evropa ho přijala
bez větších obtíží. Většinu dětství
strávil v Nizozemsku, v Londýně,
kde studuje, žije s rodiči osm let.
Když se ho dnes zeptáte na národ-
nost, označí se za „evropského ob-
čana“. Při přípravě na roli mu po-

máhalo právě mnoho kamarádů,
kteří čekali na azyl. „Snažil jsem se
co nejvíc vžít do jejich perspektivy.
Zkoušel jsem si oživit jejich pocity,
když mi vyprávěli svoje příběhy.
Ve stejné situaci byli i někteří moji
příbuzní,“ říká mladý herec.

Režisér Bruce Goodison si ho vy-
bral při konkurzu, o němž se
Masieh dozvěděl přes organizaci,
která pomáhá právě afghánským
žadatelům o azyl. Jeho matku na-
padlo, že by se mohl s kamarádem
přihlásit. Tak to udělal a režisér Go-
odison mu řekl, ať přijde i příště.

„Prošel jsem sérií workshopů,
které pořádal Bruce s producenty.
Pak už to šlo ráz na ráz a vybrali
mě. Měl jsem prostě štěstí,“ vzpo-
míná.

Tři roky mezi uprchlíky
Masieh hraje nevděčnou roli Ab-
dula, jehož příjezd do Londýna
zkomplikuje jeho krajanovi Oma-

rovi cestu za vysněným povole-
ním k pobytu. Omar podal žádost
už před časem a najednou se zdá,
že ho nový krajan vážně ohrozí.
Nejistota se přitom blíží strachu
o život – skutečnost, že ho Britá-
nie možná nepřijme, ještě nezna-
mená, že se může vrátit domů. Co
by bylo dál, nikdo neví.

Podle Masieha je hlavním pří-
nosem filmu to, že zvýší povědo-
mí veřejnosti o azylovém řízení.
„Podle mě lidé nechápou, co se
děje, a neuvědomují si, čím tito
mladí lidé musí procházet. Mož-
ná, že to vyšší povědomí může
spustit nějakou změnu systému,“
pokládá řečnickou otázku.

Mladý herec věří tomu, že film
má sílu měnit svět a v podobných
případech pomoci k řešení tíži-
vých problémů.

„Rozhodně si myslím, že toho
může hodně změnit. Já sám jsem
se toho hrozně moc dozvěděl

o udělování azylu a jsem si jistý,
že o odvrácené straně tohohle sys-
tému se hodně dozvědí i všichni
diváci. Může to změnit jejich ná-
zor,“ věří Masieh.

Imigrace je nejen v Británii zá-
sadní téma. Režisér Bruce Goodi-
son se v minulosti proslavil jako
dokumentarista. Nyní se rozhodl
jeden z problémů, které sledoval,
převést do podoby celovečerního
hraného filmu, a právě tak se v pa-
desáti letech dostal do zlínské sou-
těže debutů, tedy prvních hra-
ných filmů evropských režisérů.

Goodison přesto neodložil doku-
mentární syrovost, i proto vybíral
herce při workshopech přímo v při-
stěhovaleckých komunitách.

Přípravou snímku údajně strávil
celé tři roky, kdy se mezi skutečný-
mi uprchlíky pohyboval, studoval
jejich životní podmínky, zvyky i tí-
živé příběhy, kterými museli v mi-
nulosti projít. Petr Suchomel

Klapka od Jana Saudka
Foto: Zdeněk Němec, MAFRA

T
opmodelka, herečka a za-
kladatelka nadačního fon-
du Šance Pavlína Němco-
vá přijela na festival po-

prvé, a to rovnou jako porotkyně
hlavní soutěže filmů pro děti a mlá-
dež. Svého favorita prozradit ne-
chtěla. Když přišla řeč na českého
zástupce, film Pojedeme k moři,
jen se potutelně usmívala.

Jste členkou mezinárodní poro-
ty. Co taková práce obnáší?
Naše šestičlenná porota hodnotí
celkem šestnáct soutěžních filmů.
Ale na rozdíl od minulých ročníků
se organizátoři letos rozhodli filmy
mezi porotu rozdělit. Takže jsme
vytvořili tříčlenné skupinky, které
v průběhu festivalu zhlédly vždy
osm stejných soutěžních filmů.

Jste ve filmové porotě poprvé.
Jak si to užíváte?
Je to báječné, jsem moc nadšená.
Byla jsem velmi poctěná, když mě
pořadatelé festivalu pozvali. Vel-

mi si rozumím i s dalšími porotci.
Na projekce chodím s indickou
produkční a dramaturgyní Moni-
cou Wahi a německým režisérem
Tomym Wigandem. Jsou to skvělí
lidé a práce s nimi mě velmi obo-
hacuje.

Na filmy chodíte společně s divá-
ky? Nepromítají vám je odděle-
ně?
Ne, díváme se společně se všemi
dalšími návštěvníky festivalu.
V pondělí dopoledne jsme měli
hned dva filmy za sebou. Kino
bylo opravdu přeplněné dětmi,
které na všechno reagovaly velmi
spontánně. Působilo to autentic-
ky a hrozně roztomile.

V Česku se tolik neví, že kromě
modelingu se už delší dobu věnu-
jete i herectví. Dokonce jste si za-
hrála ve velkofilmu Edith Piaf.
Jaká to byla práce?
Já jsem na place strávila týden,
přesněji tedy na pláži v Malibu,

kde jsme natáčeli mou scénu.
Byla to velká zkušenost a také
jsme se tam stihly skamarádit
s Marion Cotillard, představitel-
kou Edith Piaf, se kterou jsme si
teď velmi blízké.

Před natáčením jste musela pro-
jít běžným castingem?
Ano, přišla jsem na normální ka-
merové zkoušky, původně na ješ-

tě menší roli, než kterou jsem na-
konec dostala. Pak mi ale castin-
gový ředitel dal nový text, který
jsem se musela do dalšího dne na-
učit. Nějak se to povedlo a roli
jsem dostala.

Vnímali vás na natáčení jako zná-
mou topmodelku, nebo s vámi za-
cházeli stejně jako s dalšími čle-
ny štábu?

Vůbec, chovali se k nám všem úpl-
ně stejně. Víte, v tomto ohledu je
být slavná někdy spíše na škodu.
Spousta modelek si automaticky
myslí, že umí hrát. Přitom to tak vů-
bec není. Modeling nemá s herec-
tvím vůbec nic společného, jde spí-
še o pózu a faleš. Kdežto herectví
musí vycházet z nitra a jde tam
opravdu spíše o lidskou duši. Pro-
to jsem se tenkrát před lety vydala
do Actor Studia, abych si ujasnila,
jestli jsem vůbec schopná hrát,
nebo ne.

Teď jste v porotě dětského filmo-
vého festivalu. Zahrála jste si už
v nějakém filmu či seriálu pro
děti?
Loni jsem točila první řadu ame-
rické seriálu o dětech, kde ztvár-
ňuji maminku hlavního hrdiny,
a letos v létě budeme pokračovat
v natáčení druhé řady. Na to se
moc těším. To byla taková moje
první opravdová filmová zkuše-
nost s dětmi.

Jak se vám spolupracovalo s ma-
lými herci?
Paradoxně to bylo lepší než s ně-
kterými dospělými. Většina těch
dětských herců patří mezi profesio-
nály a z jejich přístupu k práci
může být člověk jen nadšený.

Monika Zavřelová

Poslední filmy z hlavních soutěží
se promítaly už včera, dnes se
o nich celý den radí porota. Kina
přesto nabízejí velký výběr z ostat-
ních sekcí přehlídky.

Dny polské kinematografie na-
bídnou ve tři čtvrtě na devět ráno
v šestém sále snímek Jízdenka na
Měsíc režiséra Jacka Bromskiho.
Dojemný i humorný příběh vyprá-
ví o putování dvou mladých brat-
rů, kteří museli v devětašedesá-
tém narukovat do armády. Pro-
cházejí zemí a připravují se na
službu u námořnictva. Cesta je zo-
celí, ale i znejistí.

Už na půl devátou ráno láká do
velkého sálu typicky dětský příběh
z festivalové sekce Panoráma. Fin-
ský snímek Jill a Joy je o dvou sed-
miletých dívkách, které najdou na
ulici peníze a koupí si za ně vlastní
dům. Začíná léto, o jakém sní kaž-
dé dítě.

Dospělé diváky může nalákat ve
dvě hodiny odpoledne do šestého
sálu kontroverzní český dokument
Show! Režisér Bohdan Bláhovec
v něm mapuje cestu členek dívčí
skupiny 5Angels za slávou a zají-
má ho hlavně to, zda si děti mo-
hou pozlátka showbyznysu užívat.
Není tvrdé pracovní nasazení, kte-
ré musí kvůli slávě a prosperitě pro-
ducentů podstoupit, přinejmen-
ším na hraně?

V 19.50 začíná rovněž v šestém
sále film Krycí jméno Krtek z pol-
ské sekce. Vypráví příběh třicátní-
ka Pawla, do jehož života tvrdě za-
sáhne zjištění, že se jeho otec před
lety zapletl s komunistickou taj-
nou policií. Taková věc se rodině
domnělého disidenta neodpouští.

Po náročných festivalových
dnech si mohou návštěvníci večer
odpočinout v letním kině u svižné-
ho filmu Martina Scorseseho Vlk
z Wall Street s Leonardem DiCapri-
em v hlavní roli. Začíná o půl desá-
té večer. (such)

Příběh o uprchlících: Hrál jsem svoje vlastní kamarády

Masieh Zarrien jako afghánský
teenager Abdul ve filmu Povolení
k pobytu. Foto: Zlín Film Festival

Hvězda i porotkyně Pavlína Němcová letos zasedá v hlavní porotě,
zároveň patří k nejsledovanějším hostům přehlídky. Foto: ČTK

Monika
Zavřelová

Aukce klapek
Prodal se Čtyřlístek
i krtkovský motiv
bez Krtka
Tradiční aukce pomalovaných
klapek přilákala do zlínského
univerzitního centra v úterý od-
poledne několik desítek lidí, jak
zájemců o dražbu, tak i prostých
přihlížejících. Asi z poloviny za-
plněná aula pak byla svědkem
zajímavých soubojů i nezájmu,
který některé položky vyvolaly.
Tak například první velká bitva
se strhla už u druhé položky, jíž
byla klapka vyzdobená Jarosla-
vem Němečkem a nazvaná Ces-
ta do pohádky. O motiv Čtyřlíst-
ku se nakonec „poprali“ dva kup-
ci a vítěz klapku získal za 40 tisíc
korun. O tisícikorunu víc vynes-
la klapka ztvárněná Kateřinou
Miler. Jsou na ní Krtkovi kamará-
di na návštěvě u Baribala. Licitá-
tor připomněl, že někteří umělci
chodí aukci podpořit přímo do
sálu. Zmínil i Bořka Zemana, kte-
rý však v první den festivalu ze-
mřel. Jeho poslední klapka se
prodala za 31 tisíc korun. Výtě-
žek celé aukce půjde na podpo-
ru studentských filmů. (vah)

Filmové tipy
Na středu lákají
Poláci a český
dokument

V nezvyklé roli filmové porotkyně
se na festivalu představila topmodelka
Pavlína Němcová. Není to náhoda. Jako
herečka teď natáčí jeden film za druhým.

Zápisník
Čirá radost? Když
kino burácelo
nadšením dětí

Filmy jsme si v porotě rozdělili.
Hodnotíme je v kině plném dětí
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S
he is Czech and still
speaks her native lan-
guage very well. In spite of
that we talk English toge-

ther. She says she feels more certa-
in this way. Ilona Herman is an
make-up artist and such stars as
Uma Thurman, Robert De Niro, Ni-
colas Cage or Sean Connery have
gone through her hands. Moreo-
ver, they ask for her services repea-
tedly. But she also met for example
Karel Roden. Here in Zlín she
didn’t want to speak about her
Czech roots. “I simply don’t want
to return to things that happened
some fifty years ago. Let’s talk only
about film, shall we?” she says.

You worked with Sean Connery
for the first time on the unoffi-
cial Bond movie Never Say Never
Again, which was also the last
Connery’s appearance as Bond.
Have you ever regreted that you
didn’t get the chance to work on
one of the classic James Bond
films?

Yes, that’s right, he had enough
by then. And no, I don’t regret at
all. Because this Mr. Connery’s
last Bond we were filming at the
same time when his successor Ro-
ger Moore was doing his Bond in
London, it was the movie called
Octopussy. And it was very fun-
ny, because they were sending
each other messages, they are
very good friends. So no, I don’t
regret.

Were they joking about doing
two different Bonds at the same
time?
Yes, of course!

What is your favorite work you
did?
I cannot say, which one is the favo-
rite, because they are all so diffe-
rent. And I have lot of memories of
different situations on lot of the
movies. I cannot pick only one.
But I’m glad that I had an opportu-
nity to do so many in different
ways.

So which one was the most dif-
ficult?
One of the most difficult was Cape
Fear, because of all the tattooing I
did for Robert De Niro. And very
difficult was Frankenstein, becau-
se of all that prosthetic make-up
which took hours to make.

I read that De Niro in Cape Fear
gained so much muscles that you
had to increase the prepared tat-
toos by some ten percent. Really?
It was two centimeters on each side.
He had to lie on the floor and
I hand-painted the tattoos on him.
But as he exercised to be fit for this
part, he gained his shoulders. So I
had to adjust the tattoo on the back.
And he is a very disciplined man.

The actor who is waiting several
hours for make-up must be very
patient!
Very! On Frankenstein it took twel-
ve hours. So we went to studio at
midnight and worked until mor-
ning. Then they filmed all day and

all night, so we didn’t have to do it
so often. And then it took three
four hours to take it off. Then we
had a day off and went back. That
was maybe first four weeks of shoo-
ting and it was very very difficult.
And it was a great team work.

Who has the final decision about
make-up? You? Actor? Director?
Everybody has to be somehow
happy. Otherwise it’s not going to
work. If the artist is not satisfied,
how can he go and show his work?

So a little bit of democracy in
film?
Absolutely. And that’s fun because
it’s good when everybody has diffe-
rent ideas. When you team it up,
then it all happens.

You developed something called
Protective nourishment and it’s
something which helps to fight
the aging process?
Actually, now it has been sold to Sou-
th Korea. And I’m on the way to Los

Angeles next Saturday to do some
promotion for Korean market.

And is it on regular market
anywhere else?
Yes. It’s kind of a private line. It’s
used by my colleagues and it’s sort
of a vitamin line.

So, you’re like NASA or army.
They also develop something and
years later they give it to com-
mon people.
Well, I wish I would be that!

Why do the actors choose you?
We work very well together and I
work on very long terms with
them. So we are so close that we
have almost the same ideas and
we don’t have to talk. With Mr. De
Niro I worked sixteen years on eve-
ry movie. I never had a holiday for
maybe first twenty years. But my
work is not “work”. I like what I do.
Otherwise you cannot do it with
all the flying and time pressure.

Václav Hnátek

„With Mr. De Niro
I worked sixteen
years on every
movie.“
Ilona Herman
make-up artist

M
ádl has shot a real
film for children,
about children and
moreover observe

through children’s eyes. “You got
me beastly. I want to go to the
sea,” appeared on Jiří Mádl’s cellu-
lar display in November two years
ago. It was – though rather infor-
mal – the first reaction of Czech TV
script editor who had finished rea-
ding Mádl’s script about two scho-
olboys from České Budějovice. At
that time it was already clear that
this creative experiment of the po-
pular actor is worth shooting for
the big screen and on top of that
the shooting could be co-produ-
ced by public television.

“It rarely happens that while rea-
ding you forget about your profes-
sion and let yourself be carried
away by the story and emotions
and read the script without stop-
ping from the beginning to the
end. This is what happened to me
while reading Jiří’s script. And I
knew right away I was holding an
extraordinary text in my hand,”
script editor Jaroslav Sedláček re-
calls. Looking back, he admits his
emotional text message somewhat
departed from the regular professi-
onal distance.

However, hardly anybody will
reproach him for that.

Step by step the script “got” a
lot of other people. And on Sunday
the film See the Sea, released in
April, is going to try to “get” the fes-
tival audience in Zlín, too. It will
be on in the main competition at
the Golden Apple Cinema 1. The
performance starts at 10.30. a.m.
The film director, who will introdu-
ce the film personally, will have
the autograph session with film
and graphology fans from 10 a.m.
in the Golden Apple atrium.

A broken back
At the beginning of the story ele-
ven year old Tomáš takes a mo-
vie-camera, his birthday present,
and doesn’t put it aside any more.
Soon he is joined by his Croatian
school-mate Haris. They both sho-
ot at home and at school enjoying
themselves a lot “until they realize
that a camera can disclose unplea-
sant things as well,” the distribu-
tor's official text warns lovers of re-
laxing comedies. Playful children
movie-cameras can notice that

parents don’t sometimes tell the
truth, or the communication in
the family is too straightforward
that it hurts and bruises. And, of
course, children are affected
worst.

Mádl strictly kept to his resoluti-
on that every shot must look as if
taken by one of the children he-
roes. That’s why cameras with vi-
deo-recorders, which can be
possessed by any well-to-do fami-
ly, were used instead of a big mo-
vie-camera. Even the height of chil-
dren’s eyes had to be respected. Di-
rector of photography Edita Ka-
inrathová said she had ruined her
back, but the result is absolutely
plausible – there isn’t a single shot
that theoretically couldn’t have
been shot by a child.

“This was the key to the whole
narration. The issue at stake
wasn’t whether to do it or not, but
how to do it best,” comments the
unusual approach script editor
Sedláček.

“Everybody was expecting
a cock-up”
Jiří Mádl was inspired by British
book Curious Incident of Dog
Night Time by Mark Haddon,
which is all written from a child’s
point of view. It’s nothing unusual
in literature as our Petr Bajza from
Bylo nás pět could tell already
some seventy years ago. Also in
Czech films we can find children
as narrators, it’s not Mádl’s inno-
vation. However, he is the first
who got the idea to carry out this
way of narrating as thoroughly as
writers in literature, i. e.
throughout the whole film.

Obviously, such an idea could
appear only with movie-cameras
accessible to almost every child.
No responsible parent would have
entrusted such an expensive thing
to an eleven year old rascal at the
time when Mádl, who is now 28,
was a child. Moreover, formerly
film editing would have been im-

possible in a children’s room.
Although the script looked pro-

mising, everybody was aware from
the beginning that the experiment
could be a failure. What if the chil-
dren’s takes had become meaning-
less when put together in a ninety
minute movie? “Everybody, but
for a few exceptions, was ex-
pecting a cock-up. But now I get
only positive reception,” Mádl
commented for MF DNES.

Sedláček, too, admits in retro-
spect concern of Czech TV. “For a
debuting film director it was a pit-
fall. But Jirka got over the deep
abyss with flying colours,” he
adds.

Like Páni kluci
The reviews to See the Sea were
mostly positive. Mirka Spáčilová,
MF DNES reviewer, rated the film
with decent 70 %. According to
her, it is the first Czech film since
the legendary Páni Kluci, shot in
mid-seventies, where the chil-
dren’s story can appeal to various

generations, as it “combines play-
fulness, wit, adventure and and
mystery without feeding people
with fundamental facts”. By the
way, tribute is going to be paid to
Páni kluci in Zlín this year as Mag-
da Reifová, who starred in the film
as a little girl, will get a new star on
the festival Walk of Fame.

And the comparison with other
films for children – respectively re-
grets that such films hardly appear
in Czech film industry – were
heard in comments to Mádl’s de-
but most frequently. While a clas-
sic fairytale is created from time to
time, new stories depicting the pre-
sent time are rare.

In 2006 Marie Poledňáková tur-
ned her attention to children.
However, her film Jak se krotí kro-
kodýli – where Mádl also played a
little role – was far from reaching
the fame of Poledňáková’s old
successful films from thirty years
ago starring the outstanding little
Tomáš Holý. Soon after its release
it was clear that this unconvincing

film would not set the Thames on
fire.

Sedláček, too, has to think
hard to recall when, before Mádl,
a decent film about contempora-
ry children was shot. In the end
he mentions Marie Procházko-
vá’s Kdopak by se vlka bál, which
was awarded the main prize Zlatý
střevíček in Zlín five years ago. In
Sedláček’s opinion Procházková,
just like Mádl now, was able to
pick up the threads of famous
film directors of films for chil-
dren such as Věra Plívová-Šimko-
vá (Páni kluci), Josef Pinkava (Me-
tráček), Radim Cvrček (Táňa a
dva pistolníci). “The tradition re-
mains. But we would like more. A
good film a decade is not
enough,” he says.

Because of the fact that we have
been waiting for a film like See the
Sea for a couple of years, we
should consider going and seeing
it to check whether the reviewers
and script editors are right or exag-
gerate. Petr Suchomel

Child actor Jan Maršál in the movie Pojedeme k moři. Photo: Zlín Film Festival

Two twelve year old brothers from
Warsaw were present at the festi-
val. The twins Kamil and Andrzej
Tkacz who starred in film Run Boy
Run. They both played the same
main role. As it was a really deman-
ding role, they had to take turns in
shooting. And you wouldn’t tell
them apart. During the interview
they answered in plural, but al-
most as one person.

In Zlín you present a Young Stars
festival section film Run Boy Run
which takes place during the
World War II. What is it about?
It’s a story of an eight year old
Jewish boy, who in 1942 escaped
from the Warsaw ghetto and spent
some time alone in the woods. His
parents were dead, so he had to
cope the situation alone.

Is it true that the film is based on
a real person’s life-story?
Yes, the man, whose story is depic-
ted here, lives in Israel now. We
even had a chance to meet him.

The topic of the film is very dif-
ficult. Was the shooting hard for
you as well?
Sometimes it was, but it was main-
ly fun. There were more children
there, but their shooting didn’t
last long, so we didn’t have time to
make friends.

How did you divide the mutual
role? Was it fifty-fifty?
Andrzej: First it was only me who
played the role, but then the direc-
tor decided I would take turns
with my brother Kamil. Then we re-
ally had it almost fifty-fifty.

What was the cooperation with
the film director Pepe Danquart
like?
He is a very nice man. But he is
German and he can’t speak Polish.
So we either had to speak English
or we needed an interpreter. But
on the whole he had a big un-
derstanding for us, as he himself
comes from twins.

Is the film going to another festi-
val?
We don’t think so. But we are an-
nounced everything at short noti-
ce. However, we know, that the
film has already appeared at a few
foreign festivals.

Kamil, you have already taken
part in a few films. Would you
like to become an actor some-
time?
I would, but I am not one hundred
percent sure. Surprisingly, we
both like studying. And I am also
thinking of becoming an architect.
We both save most of of the mo-
ney we got for the shooting for fur-
ther studies. (zav)

If Jiří Mádl hadn’t been invited to
Zlín this year, it would be like throwing
a party for seven dwarves without
Snow-white.

Two boys, one
role. “We took
turns and nobody
will notice it”

Mádl strictly kept to his
resolution that every
shot must look as if
taken by one of the
children heroes.

Mádl introduced Pojedeme k moři,
his debut as a film director

I was doing the Frankenstein make-up the whole night
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