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S
ekce Dny polské kinemato-
grafie obsáhne čtyři části.
Nejstarším filmem kolek-
ce zaměřené na tvorbu

pro děti a mládež je fotbalový pří-
běh v režii Stanislawa Jedryky Klu-
ci, gól!; vznikl roku 1969 podle
úspěšné knihy Adama Bahdaje Do
poločasu 0:1, která vyšla i u nás.

Dva naopak nedávné snímky
pro mládež, které natočil účastník
karlovarské soutěže Robert Gliński

– Ahoj, Terezko a Sviňky, doplní
premiérový vítěz sekce Generati-
on 14 z Berlinale, snímek Baby
Blues. Jeho hvězda Magdalena Be-
rusová doprovodí i film Nekoneč-
ně. Jiná delegace slibuje další sní-
mek na téma fotbal, retrokomedii
Být jako Kazimierz Deyna, v níž
chce otec ze svého syna vychovat
slavného hráče.

Zbylé dvě sekce určené dospě-
lým uvedou průřez starší i novější

etapou polské tvorby. Z posledních
čtyř let pocházejí příběhy Láska,
Krycí jméno Krtek nebo Křtiny –
oceňované drama dvou přátel s kri-
minální minulostí, které přiveze re-
žisér Marcin Wrona, zároveň člen
zlínské poroty evropských debutů.

Nezapomenout na Bolka a Lolka
Minisekce Polish Choice neboli
Polský výběr, na jejíž podobě opět
spolupracovali lidé ze žánrově spří-
zněné poznaňské přehlídky, se za-
měří na nestárnoucí klasiku filmař-
ských legend.

Krzysztof Kieslowski se připome-
ne Krátkým filmem o lásce či Ama-
térem, režisérka Hořícího keře a
absolventka pražské FAMU Agnie-
szka Hollandová málo známou
Osamělou ženou, kterou dokonči-

la těsně před svou emigrací v roce
1981. A laureát nedávné čestné
ceny Febiofestu režisér Andrzej
Wajda mimo jiné Zemí zaslíbe-
nou, Člověkem z mramoru, Katyní
– ale také pozapomenutým, za své
premiéry v roce 1960 však velmi
ohnivě diskutovaným milostným
příběhem Nevinní čarodějové.

Portrét polské kinematografie
by nebyl úplný bez ukázek anima-
ce, a mezi nimi zase nesmí chybět
věhlasné duo Bolek a Lolek. Hlavní
prostor však zaujme profil jedné
z osobností animovaného polské-
ho filmu Tadeusze Wilkosze, který
rovněž před lety studoval v Praze a
na festivalu bude oceněn Grand
Prix za celoživotní přínos v oblasti
animované tvorby pro děti.

Mirka Spáčilová

» Třeba S tebou
mě baví svět

Líbí se mi filmy od Marie Poledňákové,
třeba S tebou mě baví svět.

Nevinní čarodějové
Snímek Andrzeje Wajdy,

předního polského režiséra,
z roku 1960 vypráví o úspěšném

lékaři a hudebníkovi, kterého
sráží ke dnu naprostá

osamělost. Nemá přátele
a marně hledá smysl života.

» Super je pohádka
Na vlásku

Super je pohádka Na vlásku, Polární
expres nebo Grinch. Hlavně se dívám
na animované filmy.

Krycí jméno Krtek
Do života třicátníka Pawla se
vrací nedávná minulost Polska.
Jeho otec, někdejší člen
opoziční Solidarity, je nařčen, že
byl informátorem komunistické
tajné policie. Z hrdiny je ze dne
na den vyvrhel.

» Shrek, protože je
takový zelený

Můj asi oblíbený dětský film je Shrek,
protože je takový zelený. Mám rád
hlavně animované filmy.

» Čert z Princezny
ze mlejna mě baví

Já mám asi nejradši Twilight ságu.
Ale kdybych měla vybírat z pohádek,
tak nejvíc se mi líbí Princezna ze mlej-
na, ten čert mě tam moc baví.

»Na samotě u lesa.
V jednoduchosti je krása

Líbí se mi třeba Na samotě u lesa, v
jednoduchosti toho filmu je krása. S te-
bou mě baví svět je také dobrá veselo-
hra. Z pohádek se doma často díváme
na Anděla páně nebo S čerty nejsou
žerty.

» S dcerami se díváme na
Pipi Dlouhou punčochu

My teď máme s dcerami rády Pipi
Dlouhou punčochu, na kterou se často
díváme.

Šárka
Tokošová

»Můj oblíbený je Shrek,
má zajímavou barvu

Můj oblíbený film je asi Shrek, protože
je animovaný a má opravdu zajíma-
vou barvu.

DEBUT Pojedeme kmoři
Soutěžit bude i první režijní
počin Jiřího Mádla Str. C2

Jiří
Valter

Anna
Novosadová

Vlasta
Rudlová

Eva
Toufarová

Bolek a Lolek Klasický polský animák nemůže na přehlídce kinematografie našich sousedů chybět. Snímek z epizody Lukostřelci. 3x foto: Zlín Film Festival

Magda
Suchánková

Adam
Alvarez

Každý rok se na Zlín Film Festivalu
představuje jedna národní kinematografie,
letos padla volba na blízké sousedy
s četnými profesními vazbami.

Anketa
Jaký je váš
nejoblíbenější
dětský film?

FAKTA

Kdy jít na polské filmy
Pátek
18.00 Člověk z mramoru sál 5
19.20 Katyň sál 1
20.00 Být jako Kazimierz

Deyna Vel. kino
Sobota
8.30 Bolek a Lolek sál 3
17.20 Nevinní čarodějové sál 4
Neděle
17.20 Země zaslíbená sál 4
19.50 Amatér sál 6
Pondělí
10.50 Baby blues sál 5
19.50 Láska sál 6
Úterý
9.00 Kluci, gól! sál 6
20.30 Sviňky sál 5

Polský výběr nabídne i milostný
příběh od režiséra Katyně

DOTAZNÍK Zpověď Jana Potměšila
Herec a někdejší dětská hvězda
vzpomíná na své role Str. C3

PROGRAM
Všechny projekce
na pátek, sobotu
a neděli
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MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA



PÁTEK 30. KVĚTNA 2014
WWW.IDNES.CZ2 C filmový festival

N
echutně jsi mě dostal.
Chci jet k moři, přečetl
si Jiří Mádl předloni
v listopadu na displeji

mobilu. Byla to – pravda, trochu
neformální – první reakce drama-
turga z České televize, který dočetl
jeho scénář o dvou školácích z Čes-
kých Budějovic. V tu chvíli už bylo
jasné, že tvůrčí pokus populárního
herce za něco stojí a že by se do-
konce mohl začít točit v koproduk-
ci veřejnoprávní televize pro velké
plátno.

„Málokdy se stane, že člověk při
čtení zapomene na svoji profesi,
nechá se strhnout příběhem a
emocemi a hltá scénář až do kon-
ce. Přesně tohle se mi u Jirkova scé-
náře přihodilo. Takže ano, od prv-
ní chvíle jsem věděl, že v ruce dr-

žím mimořádný text,“ vzpomíná
dnes dramaturg Jaroslav Sedláček.
Zpětně přiznává, že jeho emotivní
esemeska poněkud vybočila z běž-
ného profesionálního odstupu.

Těžko se však najde někdo, kdo
by mu to vyčítal.

Scénář postupně „dostal“ ještě
hodně dalších lidí, film Pojedeme
k moři měl letos v dubnu premiéru
a v neděli se pokusí „dostat“ i festi-
valové diváky ve Zlíně. Promítá se
v hlavní soutěži od půl jedenácté
v prvním sále kina Golden Apple
Cinema. Uvede ho režisér osobně,
fanouškům filmů a grafologie
bude rozdávat autogramy už od de-
síti hodin v pasáži Zlatého jablka.

Zničená záda
Na začátku filmového příběhu si je-
denáctiletý Tomáš vezme do ruky
kameru, kterou dostal k narozeni-
nám, a už ji neodloží. Brzy se
k němu přidá jeho chorvatský spo-
lužák Haris, oba natáčejí doma i ve
škole, výborně se baví, „ale jen do
chvíle, než zjistí, že kamera dokáže
odhalit také věci, které jsou nepří-
jemné“, varuje milovníky odpočin-

kových komedií oficiální text distri-
butora. Ani hravým dětským kame-
rám totiž neunikne, že rodiče ně-
kdy nemluví pravdu, jindy je zase
komunikace v rodině až nezdravě
přímočará a zůstávají po ní modři-
ny. A nejvíc to odnášejí samozřej-
mě děti.

Mádl se důsledně držel předse-
vzetí, že každý záběr musí vypa-
dat, jako by ho natáčel jeden z dět-
ských hrdinů. Místo velké filmové
kamery proto použil foťáky s na-
hráváním videa, jaké může mít
doma každá movitější rodina. Do-
držet se musela dokonce i výška
dětských očí, které se dívají do hle-
dáčku. Kameramanka Edita Ka-
inrathová si sice podle svých slov
zničila záda, ale výsledek je napros-
to věrohodný – ve filmu neuvidíte
jediný záběr, který by teoreticky
nemohlo natočit dítě.

„Byl to klíč k celému vyprávění.
Tam nešlo o to, jestli ano, nebo ne,
ale jak nejlépe,“ říká k neobvyklé
metodě dramaturg Sedláček.

„Všichni čekali průser“
Jiří Mádl se inspiroval knížkou Po-
divuhodný případ se psem od brit-
ského spisovatele Marka Haddo-
na, která je celá psaná z pohledu dí-
těte. V literatuře to není nic ojedi-
nělého, o čemž by takový Péťa Baj-
za z Bylo nás pět mohl vyprávět už
před sedmdesáti lety. Ani v čes-
kém filmu není Mádl zdaleka prv-
ní, kdo udělal z dítěte vypravěče.
Ale zřejmě jako prvního ho na-
padlo trvat na tom stejně důsledně
jako spisovatelé – od prvního do
posledního písmenka, tedy od prv-
ního do posledního záběru.

Takový nápad logicky mohl přijít
až v době, kdy je kamera dostupná
každému dítěti. Když bylo jedenáct
letos osmadvacetiletému Mádlovi,
žádný zodpovědný rodič by rošťáko-
vi z prvního stupně vzácný přístroj
do ruky nedal, nehledě na to, že po-
řízené záběry by dítě těžko dokáza-
lo sestřihat ve svém pokojíku.

I když scénář vypadal slibně,
všem bylo od začátku jasné, že ex-
periment se může při natáčení kru-
tě vymstít. Co kdyby se ukázalo, že
„dětské“ záběry z foťáků se nedají
smysluplně pospojovat do devade-
sátiminutového snímku? „Všichni
čekali průser, až na úplné výjimky.

Ale teď slyším samé kladné ohla-
sy,“ shrnul to pro MF DNES Mádl.

Obavy České televize zpětně při-
znává i Sedláček. „Pro debutující-
ho režiséra to byla velká nástraha.
Ale Jirka tou hlubokou propastí
prošel na výbornou,“ říká.

Jako Páni kluci
Kritika přijala film Pojedeme
k moři většinou kladně. Podle re-

cenzentky MF DNES Mirky Spáči-
lové, která Mádlovi nadělila sluš-
ných 70 procent, je to první český
snímek od legendárních Pánů klu-
ků z poloviny sedmdesátých let,
jehož dětský příběh má nadgene-
rační přesah a „spojuje tolik hra-
vosti, vtipu, dobrodružství a ta-
jemství, aniž by zároveň strkal lid-
stvu pod nos zásadní sdělení“.
Páni kluci se mimochodem letos
ve Zlíně dočkají ocenění – hereč-
ka Magda Reifová, jež ve snímku
jako holka hrála, dostane novou
hvězdu na festivalovém chodníku
slávy.

A právě srovnání s jinými dětský-
mi filmy – respektive povzdech
nad tím, že se v Česku v poslední
době skoro netočí – zaznívalo v ko-
mentářích k Mádlově debutu nej-
častěji. Zatímco klasická pohádka
čas od času vznikne, nové příběhy
ze současnosti jdou do kin asi po-
dobně často jako sci-fi thrillery,
tedy téměř vůbec.

Dětem dala velký prostor na-
příklad Marie Poledňáková v
roce 2006. S filmem Jak se krotí
krokodýli – kde měl mimocho-
dem malou roli i Mádl – však zda-
leka nedokázala navázat na svoje
třicet let staré úspěšné filmy s vy-
nikajícím dětským hercem Tomá-
šem Holým. Už záhy po premié-
ře Krokodýlů bylo jasné, že tohle
rozpačité dílo díru do plátna neu-
dělá.

Jeden dobrý film za deset let
Také Jaroslav Sedláček dlouho
vzpomíná, kdy před Mádlem něk-
do natočil obstojný film o součas-
ných dětech. Nakonec jmenuje
Kdopak by se vlka bál od Marie Pro-
cházkové, která si právě ze Zlína
před pěti lety odvezla hlavní cenu
Zlatý střevíček. Procházková podle
Sedláčka dokázala podobně jako
nyní Mádl se ctí navázat na slavné
režiséry dětských filmů Věru Plívo-
vou-Šimkovou (Páni kluci), Josefa
Pinkavu (Metráček) či Radima
Cvrčka (Táňa a dva pistolníci). „Ta
tradice tu tedy pořád je. Jen by to
chtělo houšť a větší kapky. Jeden
dobrý film za deset let je málo,“
říká Sedláček.

Z toho, že na film Pojedeme
k moři se čekalo několik let, záro-
veň vyplývá, že není od věci na něj
zajít a osobně zkontrolovat, zda to
náhodou recenzenti a dramaturgo-
vé s chválou moc nepřehánějí. Tak-
že v neděli ráno ve Zlatém jablku?

Petr Suchomel

Nová dětská hvězda?
Hlavního hrdinu Tomáše hraje ve
filmu Petr Šimčák (vpravo). Je to

jeho první role a kdo ví, třeba
jednou také získá hereckou

hvězdu na chodníku slávy. Vedle
dětí obsadil Mádl i osvědčené

známé tváře. Například Ondřeje
Vetchého nebo Jaroslavu

Pokornou (nahoře).
2x foto: Falcon

Hlavní metou pro autory dět-
ských filmů, které se promítají
ve Zlíně, je cena Zlatý střeví-
ček. Sošku dívky s elegantní
botou na rameni však nemů-
že dostat každý film, který
je na programu jednoho
z osmi festivalových kin.

O prestižní cenu bojují
jen snímky zařazené do tří
hlavních sekcí: Mezinárodní
soutěže hraných filmů pro
děti, hraných filmů pro mlá-
dež a animovaných filmů.

Jsou to příběhy, jež prošly
náročným výběrem organi-
zátorů festivalu. Důležitou
podmínkou je, že to musí
být filmy nové – tedy z letoš-
ního či loňského roku. Ty
zahraniční se tedy v Česku
promítají vůbec poprvé.

Zlín však nezůstává jen

u střevíčků. Každý rok nadě-
luje spoustu dalších cen.

Vlastní ocenění rozdává
například dětská porota,
tedy přímo hodnotitelé
z řad nejmenších diváků.

Po celý festival se hlasuje
také v soutěži o diváckou

cenu, která nese název Zlaté
jablko. Autoři nejlepších stu-

dentských filmů si odvážejí
Zlínského psa.

Zvláštností festivalu je také
speciální kategorie pro celove-
černí hrané debuty, tedy filmy,
jejichž režiséři se postavili za ka-
meru poprvé.

Slavnostním vyhlášením vý-
sledků a předání cen vyvrcholí
festival příští středu večer. Ve
čtvrtek se budou v kině Golden
Apple celý den znovu promítat
vítězné filmy. (such)

Úplně první film, na který letos za-
měří svůj přísný pohled porota, se
bude promítat dnes od deseti ho-
din ve Velkém kině při slavnost-
ním zahájení festivalu. Start soutě-
že o Zlatý střevíček to bude poměr-
ně netradiční – brazilský snímek
Taina a Amazonská legenda se
celý natáčel v deštném pralese
a hrají v něm jeho skuteční obyva-
telé, často nedotčení civilizací.

Film se tak už na první pohled
odlišuje od konkurentů v sekci hra-
ných dětských filmů, kteří letos až
na dvě další výjimky – Indii a Kana-
du – pocházejí z Evropy.

Hlavní zajímavostí ranní projek-
ce bude přítomnost sedmileté Wi-
ranu Tembe, herečky titulní role,
kterou režisérka Rosane Svartma-
nová našla přímo mezi indiánský-
mi domorodci. Cesta do Zlína tak
bude jedním z jejích mála výletů

do města. Pozornost reflektorů si
zaslouží, vyhrála improvizovaný
lesní „konkurz“ při domorodých
hrách, kterého se zúčastnilo prý
na dva tisíce dětí.

Příběh přesto bude českým dě-
tem srozumitelný. Hrdinka v něm
hledá svůj původ, sní o budoucnos-
ti a především si najde dva nové ka-
marády, kteří pocházejí každý „z ji-
ného světa“. Až nenadálé dobro-
družství ukáže, co mají společné-
ho. Jde o závěrečný film z trilogie
o Taině a autoři slibují samostatný
příběh bez odkazů na předešlé.

Do lesa míří i američtí teenageři.
Schovat se před rodiči
Druhá hlavní soutěž, sekce hra-
ných filmů pro mládež, tedy dospí-
vající diváky, se letos rozkročila ješ-
tě šířeji do světa. Jsou v ní zastou-
peny filmy z Kolumbie, Mongolska

či Austrálie. Přispěly také Spojené
státy, a to snímkem Králové léta,
který se bude promítat rovněž už
v první den festivalu, dnes od pěti
hodin večer ve druhém sále kina
Golden Apple. Na rozdíl od ama-
zonského dobrodružství půjde

hlavně o komedii. Tři hrdinové se
v něm vydávají shodou okolností
také do lesa. Jen to není les deštný
a jdou tam dobrovolně – strávit
léto bez dozoru rodičů. Otestovat
si svobodu a volnost. Postaví si do-
konce vlastní dům a chtějí se živit
jen tím, co najdou.

Že to v žádném případě nemůže
dopadnout dobře, je jasné každé-
mu – kromě hlavních hrdinů.

Aniž by bylo třeba odhalovat zá-
pletku, lze prozradit, že i jim to
v určitý moment dojde. Původní
předsevzetí utéct rodině tak končí
lekcí o tom, jak skvělé je rodinu
mít, respektive někam patřit.

Dnešní soutěžní den uzavře ni-
zozemské drama pro mládež Klu-
ci, příběh o hranici přátelství v pro-
středí atletiky. Začíná v šestém
sále Zlatého jablka deset minut
před osmou večer. Petr Suchomel

I když scénář vypadal
slibně, všem bylo od
začátku jasné, že
experiment se může při
natáčení krutě vymstít.

FAKTA

Soutěžní tipy na víkend
Sobota, 10.30, Golden Apple 1
Nizozemský film StaLOSe
o Vánocích z dětské soutěže
vypráví o malém Maxovi, jemuž
zpestří Vánoce mluvící los.

Neděle, 15.10, Golden Apple 3
Švédský filmMy jsme ti nejlepší
o dívkách, jež založí punkovou
kapelu, v dětské soutěži překvapí.

O co se hraje? Vítězný snímek
si odveze střevíček nebo psa

Mádl se důsledně držel
předsevzetí, že každý
záběr musí vypadat,
jako by ho natáčel jeden
z dětských hrdinů.

Kdyby letos do Zlína nepozvali Jiřího
Mádla, bylo by to jako pořádat mejdan
pro sedm trpaslíků bez Sněhurky. Natočil
pravý dětský film o dětech, a navíc
zabíraný dětskýma očima. Film Pojedeme
k moři i jeho režiséra uvidíte ve Zlatém
jablku v neděli.

Cesta k moři se zastávkou ve Zlíně.
Jiří Mádl představí svůj režijní debut

Soutěž začíná v lese – mezi indiány i rebely
První festivalový den nabídne tři filmy z hlavních sekcí. Přehlídku zahájí dětské dobrodružství z amazonského pralesa
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Jan Potměšil
Dotazník pro dětskou hvězdu

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

Od ženy za pultem
po Bony a klid
Jan Potměšil (1966) stál poprvé před kamerou v te-
levizních Bakalářích z roku 1971, vyzkoušel si také
dětskou roli v normalizačním seriálu Žena za pul-
tem (vlevo na snímku s Jiřinou Švorcovou). Filmo-
vé hraní okusil prvně ve snímku Tajemství Ocelové-
ho města z roku 1978, kde se objevil po boku Jaro-
míra Hanzlíka nebo Josefa Vinkláře. V osmdesátých
letech hrál v pohádce O princezně Jasněnce a létají-
cím ševci i v kultovním snímku Bony a klid, stejně
jako v jeho letošním pokračování. Potměšil hraje i v
divadle. Je členem spolku Kašpar, který hraje
v pražské Celetné. Objevil se například v Hamletovi
(s Milenou Steinmasslovou nahoře) a za ztvárnění ti-
tulní role v Shakespearově hře Richard III. (vpravo
dole) získal cenu Alfréda Radoka.

1. Moje první dětská role
V televizi, v bakalářské povídce
Lokomotiva s Vladimírem Menšíkem
v režii Jaroslava Dudka. Bylo mi asi
devět.

2. Moje nejslavnější dětská role
Viktor v Tajemství Ocelového města
v režii Ludvíka Ráži. Hrál jsem
s Jaromírem Hanzlíkem, Martinem
Růžkem a Josefem Vinklářem. Tehdy
mi bylo třináct.

3. Moje nejprotivnější dětská role
Hrál jsem samé sympaťáky – i v Ženě
za pultem…

4. Můj první kamarád „od filmu“
Vladimír Menšík.

5. Můj první nepřítel „od filmu“
To byl čas. Musel jsem stíhat školu,
fotbal, lyžování, kamarády…

6. Moje první láska „od filmu“
My všichni kluci jsme tehdy milovali
Danu Vávrovou, Leontýnku z Ať žijí
duchové.

7. Můj první princ či Honza
Hrál jsem spíš řemeslníky, hlavně
ševce…

8. Moje první fanynky
Všechny ženy ze štábu a maminka.

9. Můj první honorář (a na co padl)
Za natáčecí den na Barrandově
bylo 120 Kčs. Kdo ví, jestli mi
zůstaly.

10. Moje první setkání
s filmovou kritikou
Poprvé se o mně psalo jako o běžci,
v popisku pod fotkou ve Večerní
Praze: „Velkou Kunratickou běžel
i čtyřletý Honzík Potměšil.“ Další
články mě už tudíž nepřekvapily.

11. Moje první umělecká vzpoura
V dětském věku jsem se nebránil
ničemu, nechal jsem se kopnout
koněm do hlavy i ponořit pod hladinu
ledové řeky. Sloužil jsem umění rád.

12. Můj první učitel „od filmu“
Vladimír Menšík, Dana Medřická,
Jaromír Hanzlík, Josef Somr, Iva
Janžurová, Jana Hlaváčová, Jaroslav
Dudek, Ota Koval, Ludvík Ráža, Karel
Smyczek…

13. Můj první útěk od filmu
Ve čtrnácti letech jsem nešel
na konzervatoř, ale na gymnázium,
a kvůli tomu odmítl roli v seriálu
Dlouhá bílá stopa. Dodnes v ní září
můj kamarád Tomáš Karger. Taky
jsem jednou utekl kvůli fotbalovému
zápasu z natáčení filmu Borisek, malý
seržant.

14. Mé první setkání
se zlínským festivalem
Poprvé jsem na festivalu byl s filmem
Tajemství Ocelového města někdy
v roce 1980.

15. Mé letošní plány
na zlínském festivalu
Užít si ho s osmiletým synem.
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Festivalový víkend
uvede snímek
Taina a Amazonská
legenda z dětské
soutěže nebo film
Králové léta
z mládežnické
přehlídky.
Představí se polská
Sexmise a letní
kino večer láká na
Rivaly nebo druhý
díl Hobita.

Pátek 30. května

Velké kino
Taina a Amazonská legenda 10.00
Brazílie, 2013, 88 min., SD 8
Být jako Kazimierz Deyna 20.00
Polsko, 2012, 97 min., DPK 12

Letní kino
Rivalové 22.15
USA, Německo, 2013, 123 min., P 15

Golden Apple Cinema, sál č. 1
Kykyryký 8.10
Kanada, 2014, 80 min., P 7
Bibi & Tina 10.30
Německo, 2014, 101 min., P 10
Katyň 19.20
Polsko, 2007, 117 min., DPK 15

Golden Apple Cinema, sál č. 2
Pot, slzy a naděje – Bez práce 10.20
nejsou koláče + Co nejde silou,
jde ještě větší silou
Česká republika, 2014, 43 min., ČN 9
Tři veteráni 13.00
Česká republika, 1983, 93 min., UZ 5
Králové léta 17.10
USA, 2013, 95 min., SM 14
Touha po životě 19.40
Polsko, 2013, 107 min., DPK 15
Čas sklizně 22.15
USA, 2014, 116 min., NH 16

Golden Apple Cinema, sál č. 3
Soutěž 8.30
Dánsko, 2013, 95 min., P 12
Duch nad zlato 10.30
Česká republika, 2013, 92 min., ČN 10
Střepy v parku 13.10
Německo, 2013, 94 min., D 15
Temné vody 17.20
Finsko, 2013, 106 min., D 15
Mud 20.00
USA, 2012, 130 min., YS 14

Golden Apple Cinema, sál č. 4
Malý duch 8.40
Německo, Švýcarsko,
2013, 92 min., P 8

Klučičí válka 10.40
Nizozemsko, 2014, 87 min., P 10
Pásmo studentských filmů 1 15 13.20
Pásmo studentských filmů 2
15 15.20
Pásmo studentských filmů 3
15 20.20

Golden Apple Cinema, sál č. 5
Irácké dětství 8.50
Irák, Velká Británie, 2014, 56 min., V 10
Marodi 10.50
Nizozemsko, 2014, 92 min., P 13
Soutěžní animace 1, 60 min. 8 15.30
Člověk z mramoru 18.00
Polsko, 1976, 150 min., DPK 15
Hlava plná metalu 21.00
Island, 2013, 97 min., P 15

Golden Apple Cinema, sál č. 6
Osmiválec na start! 9.00
Německo, 2013, 106 min., P 10
Za školou 11.00
Argentina, 2013, 95 min., P 13
Vše, co miluji 16.30
Polsko, 2009, 95 min., DPK 15
Kluci 19.50
Nizozemsko, 2013, 78 min., SM 15
Big Love 22.10
Polsko, 2012, 100 min., DPK 18

Sobota 31. května

Velké kino
LEGO® příběh 15.00
USA, Austrálie, 2014, 100 min., P 5

Letní kino
Hobit: Šmakova dračí poušť 21.30
USA, Nový Zéland, 2013,
161 min., P 15

Golden Apple Cinema, sál č. 1
StaLOSe o Vánocích 10.30
Nizozemsko, 2013, 81 min., SD 7
Ledové království 17.00
Německo, USA, 1984, 102 min., TN 8
Být jako Kazimierz Deyna 19.20
Polsko, 2012, 97 min., DPK 12

Golden Apple Cinema, sál č. 2
Jmenuji se Emil 10.20
Švédsko, 2013, 62 min., P 10
Pásmo studentských filmů 4
15 13.00
Počítačový závislák 15.00
Izrael, USA, 2013, 74 min., DOK 15
Zoe a já 17.10
Švýcarsko, 2013, 88 min., SM 15
Mateo 19.40
Kolumbie, Francie, 86 min., SM 14
Los Ángeles 22.15
Mexiko, Německo, 2014,
97 min., NH 16

Golden Apple Cinema, sál č. 3
Bolek a Lolek. Velké putování 8.30
Polsko, 1977, 101 min., DPK 6
Legendární parta 10.30
USA, 2012, 93 min., TN 8
Slavnosti sněženek 13.10
Česká republika, 1983, 83 min., T 10
Bratr 15.10
Gruzie, Francie, 2014, 94 min., P 15

Zítra možná 17.20
Rakousko, 2013, 88 min., D 15
Něha 20.00
Švédsko, 2013, 80 min., D 16

Golden Apple Cinema, sál č. 4
Diana a Julian 10.40
Filipíny, 2013, 93 min., VD 10
Gabriel 13.20
Polsko, 2013, 83 min., DPK 8
Žirafa 15.20
Francie, Německo, Itálie,
Palestina, 2013, 85 min., V 15
Nevinní čarodějové 17.20
Polsko, 1960, 83 min., DPK 15
Hlasy němých 20.20
USA, 2013, 80 min., P 15

Golden Apple Cinema, sál č. 5
Soutěžní animace 2, 62 min. 4 8.50
Soutěžní animace 3,
65 min. 8 10.50
Divoká léta 13.30
Španělsko, 2013, 70 min., DOK 10
Artur a souboj dvou světů 15.30
Francie, 2010, 101 min., TN 6
Na shledanou zítra 18.00
Polsko, 1960, 80 min., DPK 14
V temnotě 20.30
Polsko, Německo, Francie,
Kanada, 2011, 138 min., DPK 16

Golden Apple Cinema, sál č. 6
Pásmo animovaných filmů, T 5

9.00
Babylon v lavicích 14.00
Francie, 2013, 89 min., DOK 12

Člověk na kolejích 16.30
Polsko, 1956, 80 min., DPK 15
Běž, chlapče, běž 19.50
Polsko, Německo, Francie,
2014, 112 min., YS 12
Výslech 22.10
Polsko, 1989, 118 min., DPK 18

Neděle 1. června

Velké kino
Sexmise 19.20
Polsko, 1983, 116 min., DPK 16

Letní kino
Revival 21.30
Česká republika, 2013, 111 min., P 15

Golden Apple Cinema, sál č. 1
Pojedeme k moři 10.30
Česká republika, 2014, 90 min., SD 12
Čaroděj ze země Oz 17.00
USA, 1939, 102 min., TN 10

Golden Apple Cinema, sál č. 2
Slavná pětka 3 10.20
Německo, 2014, 95 min., SD 10
Polské animáčky, 69 min., DPK 4

15.00
Když Inge tančí 17.10
Německo, 2013, 102 min., YS 13
Dálkové ovládání 19.40
Mongolsko, Německo, USA,
2013, 90 min., SM 15
Verše pro démony 22.15
Austrálie, 2013, 88 min., NH

Golden Apple Cinema, sál č. 3
Méďové na cestách. Plzeň, 10.30
České Středohoří, Bílé Karpaty,
Poděbradsko
Česká republika, 2013,
4x10 min., ČN 6
Velká obrázková loupež
Česká republika, 2014, 15 min., ČN 6
Špačkovi v síti času: 13.10
Tatínek na objednávku
Česká republika, 2013, 53 min., ČN 8
My jsme ti nejlepší! 15.10
Švédsko, 2013, 102 min., SD 12
Dobrý život 17.20
Francie, 2013, 93 min., D 15

Golden Apple Cinema, sál č. 4
Pevnost 10.40
Indie, 2014, 106 min., VD 10
Trápení 13.20
Česká republika, 1961, 84 min., T 10
Tatínkovo kolo 15.20
Írán, 2014, 100 min., VD 10
Země zaslíbená 17.20
Polsko, 1974, 179 min., DPK 15

Golden Apple Cinema, sál č. 5
Soutěžní animace 4, 47 min. 4 8.50
Soutěžní animace 5, 66 min. 8 10.50
Soutěžní animace 6, 62 min. 11 13.30
Gattu 15.30
Indie, 2011, 79 min., VD 8
Ve jménu ďábla 18.00
Polsko, 2011, 115 min., DPK 16
Létající prasata 21.00
Polsko, 2010, 99 min., DPK 15

Golden Apple Cinema, sál č. 6
Duhová kulička 9.00
Česká republika, 1985, 76 min., T 10
Pásmo studentských filmů 5 15

11.00
Vlny 14.00
Indie, 2012, 92 min., VD 10
Rejs 16.30
Polsko, 1970, 65 min., DPK 15
Amatér 19.50
Polsko, 1979, 112 min., DPK 14
Pásmo studentských filmů 6 15

22.10

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

Změna programu vyhrazena.
Další vydání vychází v pondělí.

Skutečná indiánka Ve snímku Taina a Amazonská legenda hraje skutečná domorodá dívka Wiranu Tembe, jež je i hostem letošní přehlídky. Film se
promítá dnes od 10 hodin ve Velkém kině a v pondělí v 15 hodin ve druhém sále Golden Apple Cinema. Foto: Zlín Film Festival

Program Odmalé válečnice po Hobita

Generální partner ZLÍN FILM FESTIVALU Vás zve na

sobota31. 5. 2014Začátek v10:00

Nám. Míru, ZLÍN

MODERUJÍ

Jan
Čenský

Simona Babčáková
Jiří

HadašDana
Morávková

Vstup
VOLNÝ

Xindl X
ObčerstveníSoutěže na atrakcích

PROGRAM

18:00
Divadelní představení

O človíčkovi
Doprovodný
program

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
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N icky drží dvojitý smutek.
Strašlivá bouře mu vzala
otce a teď se mu kvůli de-

presi dědeček utápí v alkoholu.
Sžíravá anotace kanadského fil-

mu Parta mimo zákon nepochází
z přehlídky dekadentních existen-
ciálních dramat, ale z mládežnic-
kého festivalu ve Zlíně. A to dokon-
ce přímo z jeho dětské sekce.

O Zlatý střevíček se spolu s ním
utká příběh tří dívek, které si zalo-
žily punkovou kapelu, aby dokáza-
ly, že „punk není mrtev“ nebo tře-
ba indické drama o chlapcích, kte-
ří se chtějí zbavit otce jednoho
z nich pomocí lektvaru.

Až na tyto zásadní opusy vytáh-
nete děti, kolem fronty na lístek
zřejmě proskotačí Jů a Hele, pří-
padně Králíci z klobouku (možná
i Vendula Svobodová, ale to teď
ponechme stranou) a děti budou
posléze čelit otázkám prarodičů,
jak se jim pohádka líbila.

Malí diváci právě odhalili dvě
tváře zlínského festivalu. Tu po-
hádkovou, někdy trochu přeslaze-
nou, ale i tu, kde mají prostor sku-
tečné „festivalové“ filmy, jen vy-
právěné dětskou řečí a pro děti.

Samozřejmě, většina z nich
skončí happy endem. Ale hlavně
ukazují dětem už v nízkém věku
pořádnou filmařinu, kterou někdy
zakrývá balast prázdných main-
streamových skopičin.

Zda kvůli tomuto obohacení sto-
jí za to vystavit potomka drása-
vým příběhům o sirotcích v péči
depresivních alkoholiků, to nechť
posoudí rodič sám.

Z
latým hřebem hudební-
ho programu letošního
Zlín Film Festivalu bude
bezesporu pondělní kon-

cert Jaroslava Uhlíře. Skladatel
a klavírista se od šesti hodin ve-
čer představí ve zlínském Kongre-
sovém centru spolu s doprovod-
nou kapelou.

Uhlíř letos na festivalu převez-
me cenu za přínos dětskému fil-
mu. Nutno říct, že zcela po právu.
Vždyť snímky jako Ať žijí duchové,
Lotrando a Zubejda nebo S čerty
nejsou žerty provází už několik ge-
nerací a hudba, kterou k nim slo-

žil, na tom má nemalý podíl. Na
zlínském koncertu Uhlíř předvede
své největší hity, z nichž mnohé po-
cházejí i z televizní Hodiny zpěvu,
na které už pětadvacet let spolu-
pracuje se Zdeňkem Svěrákem.

„Jsme zpívající autoři. Takže tře-
ba písnička Není nutno z filmu Tři
veteráni má jen sedm tónů. Tím
vzniká klam, že umíme zpívat, ale
vlastně ve skutečnosti neumíme,“
tvrdí Uhlíř.

Odpoledne s Kašpárkem
Další koncerty se budou konat pod
otevřeným nebem, ovšem na kry-
tém pódiu na náměstí Míru.

Už dnes večer zde vystoupí zpě-
vačka Ewa Farna. O den později se
představí písničkář Xindl X, jehož
vážné i nevážné protestsongy mí-
chají hiphopové frázování s fol-
kem. Hrát bude od 19 hodin
a o půl osmé nabídne v pasáži ob-
chodního centra Zlaté jablko také
autogramiádu.

Zaměření festivalu určeného
pro děti a mládež vyhovuje Kašpá-
rek v rohlíku, jehož vystoupení je
naplánované na neděli, kdy je

ostatně i Mezinárodní den dětí. Ce-
lodenní program na náměstí pořá-
dá jako jeden z partnerů festivalu
Český rozhlas. A protože si koncert
Kašpárka v rohlíku užijí hlavně ti
nejmenší, začíná se už o půl páté.

Sólo pro ženský hlas
O pondělní doprovodný program
se postará hlavní mediální partner
přehlídky Mladá fronta DNES.
Děti i rodiče se mohou těšit na
klaunská vystoupení, soutěže
nebo dětské divadélko.

Ve čtyři hodiny odpoledne do-
jde na autogramiádu hokejistů HC
PSG Zlín a od šesti večer nastoupí
na pódium populární kapela Chi-
naski.

Koncert uspořádaný nadací Kap-
ka naděje představí v úterý večer
Báru Basikovou a ženský zpěv
bude na náměstí lákat i ve čtvrtek.
Mladá a na klavír hrající zpěvačka
Lenny, nadějný talent s překvapi-
vě drsným hlasem. Dcera Lenky Fi-
lipové se ohlásí ve 20 hodin.

Na Open Air Placu vedle Kongre-
sového centra dostanou šanci míst-
ní kapely Mistake, Free Fall, Ba-
dyan, The Blackties a další.

Detaily k hudebním vystoupe-
ním najdete na webových strán-
kách festivalu www.zlinfest.cz

Václav Hnátek

DIVADLO

Hrají Simona Stašová
a Svatopluk Skopal

V neděli od 19 hodin se v Kongreso-
vém centru představí Simona Sta-
šová a Svatopluk Skopal v hlavních
rolích komedie Divadla ABC Filu-
mena Marturano, jež patří k tomu
nejlepšímu z italské tvorby. Co
musí podstoupit prostá žena, aby
dostala k oltáři zhýralého boháče?

WORKSHOPY

Jamování, graffiti
i chození po laně
Denně od 16 hodin bude na Open
Air Placu k dispozici Slackline,
tedy chození nebo skákání po
laně, které je zavěšené mezi dvě-
ma body, za přítomnosti odborné-
ho instruktora. Od 17 hodin si bu-
dete moct vyzkoušet, jak se dělá

graffiti, nebo se jen přijít podívat
na opravdové profesionály. Muzi-
kálně založení zájemci si můžou
zajamovat. Hudební produkce
nadšenců bude mít svůj prostor na
Open Air Placu denně v 18 hodin.
V sobotu od 14 hodin se na festiva-
lovém zámku předvedou Kouzla fil-
mových maskérů. Studenti Střední
umělecké školy scénického výtvar-
nictví z Bratislavy předvedou, jak
věrohodně namaskovat nejrůzněj-
ší rány, jizvy, popáleniny, ale také
jak vytvořit efekty stárnutí a jak vy-
zrát na historické líčení.

VÝSTAVY

Za Janem Palachem
do podzemního krytu
Dnes v šest hodin večer se v budo-
vě U13, kde sídlí rektorát a knihov-
na Univerzity Tomáše Bati, usku-
teční vernisáž výstavy Bio Elemen-
ty. Své fotografie zde představí čes-
ko-belgický umělec Dušan Swa-
lens. Od pátku do neděle bude
v podzemním krytu pod zlínskou
poliklinikou zpřístupněna výstava,
která nabídne sto třicet snímků
předních českých fotografů, kteří
zachytili masové události v Praze

po sebeupálení Jana Palacha v led-
nu 1969.

SETKÁNÍ S HVĚZDAMI

Červený koberec
i autogramiády

Zpěvačka Ewa Farna se bude pode-
pisovat dnes ve 13 hodin na náměs-
tí Míru. V 16 hodin potom festival
přivítá první hvězdy na slavnost-
ním červeném koberci. Uvede se
tu modelka a herečka Pavlína Něm-
cová, Jana Plodková, Jiří Mádl, Da-
vid Matásek, Ondřej Pavelka nebo
Lukáš Pavlásek. Ze zahraničních
hvězd se tu objeví Gabriela Muska-
la nebo Marcin Korcz. V sobotu na
červený koberec přijde Aňa Geisle-
rová, Jan Hřebejk, David Novotný,
Maroš Kramár, Michaela Dolinová
nebo Lukáš Hejlík a z cizinců Den-
nis Reinsma, Runa Greiner či Lea
Bloch. Od 18 hodin se v Kongreso-

vém centru uskuteční setkání
s tvůrci seriálu Znamení koně.
V neděli od 10 hodin se ve Zlatém
jablku bude podepisovat Jiří Mádl
v rámci uvedení jeho nového filmu
Pojedeme k moři. Nedělní červený
koberec v 16 hodin přivítá Nelu
Boudovou, Lenku Krobotovou,
Hanu Vagnerovou a Jana Rosáka,
ze zahraničních hvězd tu bude
Anna Kazejak, Paula Kalenberg
nebo Wiranu Tembe.

BESEDY

Jaká je maskérka
hollywoodských hvězd
Besedy uvedou Rozmarná léta čes-
kého filmu s dramaturgem a filmo-
vým publicistou Jaroslavem Sed-
láčkem (Kongresové centrum, pá-
tek, 16 hodin), denně od 16.30 se
tamtéž bude konat Filmžurnál
DNES, tedy talkshow Vladimíra
Kroce s hosty červeného koberce.
Režisér Václav Marhoul dnes
v 18 hodin v Kongresovém centru
rovněž představí připravovaný
film Nabarvené ptáče, bude se číst
i z jeho scénáře. V neděli ve dvě ho-
diny odpoledne se s fanoušky se-
tká Ilona Hermanová, umělecká

maskérka, která pracovala pro Ni-
colase Cage, Roberta De Nira nebo
Umu Thurmanovou. V neděli od
17.30 se v Kongresovém centru
představí fenomén ČSFD. Dozvíte
se, jak komentáře v největší čes-
ko-slovenské filmové databázi
ovlivňují život filmů.

PRO DĚTI

Napínavý závod nebo
stavění z lega

Detektivní dílna komisaře Vrťapky
se otevře dnes v 10 hodin na zám-
ku. V průběhu interaktivního
workshopu budou děti luštit, kres-
lit a hlavně pátrat. Zlaté jablko v so-
botu v 10 hodin nabídne stavění
z kostek lega, na své si přijdou malí
i velcí. V neděli v 9.30 hodin odstar-
tuje na zámku Amazing Race – vel-
ká festivalová soutěž pro dvou- až
čtyřčlenné týmy, jejichž úkolem

bude projít několik stanovišť roz-
místěných na klíčových festivalo-
vých scénách. V neděli v 10 hodin
se bude na zámku konat animační
workshop Malý objevitel. Děti bu-
dou odkrývat různé hádanky, vy-
zkouší si jednoduché techniky ani-
mace či stínové divadlo.

RELAX

Ohňostroj a socha
z Hvězdných válek
Open Air Plac dnes v deset večer na-
bídne velkolepou show s ohňostro-
jem nad Zlínem. V sobotu a v neděli
bude na Open Air Placu vznikat so-
cha, bude vyrobena přímo ve stylu
Hvězdných válek. Objekt připomí-
nající kultovní filmovou sérii bude
tvořen převážně z odpadových a
skladových materiálů. V sobotu od
10 hodin bude na náměstí Míru fun-
govat Kavárna potmě nadačního
fondu Světluška, která nabízí jedi-
nečnou příležitost nahlédnout do
světa nevidomých. V neděli od
11 hodin se ve Zlatém jablku usku-
teční Pečení pro děti s UNICEF.
Hvězdy budou prodávat čerstvé pe-
čivo, výtěžek půjde na pomoc dě-
tem ze třetího světa. (zav)

K tanci i poslechu Michal Malátný s kapelou Chinaski bude hrát v pondělí 2. června od 18 hodin na zlínském
náměstí Míru v rámci dne MD DNES. Foto: Jan Zátorský, MAFRA

Petr
Suchomel
spolupracovník
MF DNES

Od sžíravého písničkáře Xindla X po
„ujetý“ soubor Kašpárek v rohlíku hrající
pro malé pankáče. Různorodě pojatá
hudební nabídka se rozprostře na třech
místech. Hrát se bude na otevřených
scénách i v Kongresovém centru.

FAKTA

Termíny koncertů
Ewa Farna 30. května
náměstí Míru 18.00
Xindl X 31. května
náměstí Míru 19.00
Kašpárek v rohlíku 1. června
náměstí Míru 16.30
Chinaski 2. června
náměstí Míru 18.00
Jaroslav Uhlíř 2. června
Kongresové centrum 18.00
Bára Basiková 3. června
náměstí Míru 18.00
Nebe 5. června
náměstí Míru 18.30
Lenny 5. června
náměstí Míru 20.00

HOSTÉ

Kdo přijede do Zlína
Už od čtvrtka jsou na festivalu
moderátoři Jan Čenský a Dana
Morávková nebo herci Anna
Polívková a Václav Neužil. Další
hvězdy dorazí o víkendu.

Pátek
Jiří Mádl, Tereza Voříšková,
Igor Bareš, Miroslav Vladyka,
Jana Plodková, Lukáš Pavlásek,
Aňa Geislerová, Zbigniew Czendlik,
Roman Vojtek, Jan Hřebejk,
Ondřej Pavelka, Maroš Kramár,
Vladimír Kratina

Sobota
Petr Šimčák, Jan Maršál,
Lenka Krobotová, Hana Vagnerová,
Arnošt Goldflam,
Markéta Hrubešová

„Není nutno má jen
sedm tónů. Tím vzniká
klam, že umím zpívat.“

Jaroslav Uhlíř
hudebník a skladatel

Zápisník
Králíci ve
frontě na depresi

Není nutno chodit jen na filmy.
Zahrají Chinaski i Jaroslav Uhlíř

Výběr z doprovodného programu
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BRAZIL

Taina – an Amazon
Legend
Shot in the Amazon rainforest this
film tells the story of Taina, a
5-year-old orphan native girl who
dreams of becoming a warrior and
discovering her true origin. Along
the way, she makes unexpected fri-
ends; Laura, a lost city girl, and
Gobi, a nerd native boy. While on
an eventful journey, they learn to
overcome their mutual differen-
ces. Taina confronts the ancestral
enemy of her family, Jurupari, the
incarnation of Evil who wants to
destroy the Forest. This film
concludes the Taina trilogy that
includes Taina – An Amazon Ad-
venture and Taina 2 – A New Ama-
zon Adventure.
Velké kino, 30. 5., 10.00
Golden Apple Cinema 2, 2. 6., 15.00

CZECH REPUBLIC

To See the Sea
Eleven-year-old Tomas wants to
be a filmmaker. When he gets a vi-
deo-camera for his birthday, he de-
cides to make his first film about
his family and friend. We thus gra-
dually get to know his father, mo-
ther, grandma, and his friend Ha-
ris, who helps him with the fil-
ming. The boys go crazy and enjoy-
ing filming, but only until they rea-
lize that the camera can reveal
some unpleasant things – for exam-
ple the truth about the classmate
that Tomas is in love with and that
his father is lying!
Golden Apple Cinema 1, 1. 6., 10.30

SWEDEN

We Are the Best!
Set in Stockholm in 1982. This is a
film about Bobo, Klara and Hed-
vig, three 13-year old girls who
roam the streets. They are brave,
tough, strong, weak, confused,
and weird, but have to fend for
themselves way too early. They
heat up fish fingers in the toaster
when mom is at the pub. And they
decide to start a punk band wi-
thout any instruments, even
though everybody says that punk
is dead.
Golden Apple Cinema 3, 1. 6., 15.10
Golden Apple Cinema 1, 2. 6., 10.30

CANADA

The Outlaw League
Nicky is in double mourning. A
terrible storm took his father and
now, due to depression, his gran-
dfather is sinking into depression
and alcohol. Now summer vacati-
on has begun and it’s time for
Nicky to resume his greatest plea-
sure: playing baseball with his fri-
ends. But a major obstacle greets
the boys and girls who assemble
at the village baseball field: the
town council has decided to con-
vert the field into a municipal
dump.
Velké kino, 3. 6., 8.30

I
was born in 1945 and at that
time only brass-band music
was played on the radio. I li-
ked it, you could easily move

to its rhythm, sass Jaroslav Uhlíř.
However, he didn’t fall for trombo-
nes. He became a pop hit-maker,
film music composer and a half of
the popular duo with Zdeněk Svě-
rák.

I have read in your biography
that “you were born on the stair-
case between the first and se-
cond floor”. Is it true?
It really is. We even mention it in
one Hodina zpěvu. It happened at
75 Bořivojova street in Žižkov part
of Prague.

Mum didn’t make it to maternity
hospital?
Everything was somewhat precipi-
tate. But the delivery was finished
in Prague hospital Na Františku.
Later, when arranging my ID card,
documents about my birth
couldn’t be found and I had pro-
blems. My birth records had sim-
ply disappeared.

Do you come from a musical fa-
mily?
Surprisingly not. I only know that
Mum did operetta on amateur
basis, but that is all. My uncle was
an actor, Josef Beyvl, but he had
nothing to do with music, he
couldn’t even strum a musical in-
strument.

So how did your talent for music
come to light?
Žižkov is unique, there is some-
thing you won’t find in any other
neighbourhood – people there are
really sociable. When I was a child
you would rarely see a car in its
streets. And when the weather was
nice, people would put chairs in
front of the house and talked toge-
ther. Like in a village. Well, I played
the mouth-organ to their talking at
a very early age. Thanks to it I hap-
pened to overhear things the mea-

ning of which I only got much la-
ter. For example Mrs. Skřivancová
once told her husband: So, like
this, really? Then in the evening –
zilch! Only when I grew up I unders-
tood what this “zilch” meant.

Why did you take up the piano in-
stead of the mouth-organ?
Because of a girl. I liked her, but
her mother offended me. She used
to say: You only blow the mou-
th-organ all the time. You should
play some proper instrument inste-
ad. Well, I took up playing the pia-
no. But I don't remember the girl’s
name anymore.

For the band Faraon and its sin-
ger Jiří Schelinger you composed
the first big hit Holubí dům. How
did it fit to the band’s repertoire
focused mainly on funny songs?
Not very well at first. At that time
the gramophone records were sing-
les with a song on each side. Holu-
bí dům being a “sad song” was re-
corded on side B, while on the A
side we put René, já a Rudolf. In
spite of that Holubí dům rocketed
at once. But this fame of Faraon
didn’t last long. After the single
had succeeded, Ringo Čech star-
ted to sniff around Jiří Schelinger
and and within a year or so he
head-hunted him to his band.

The lyrics to Holubí dům was
written by Zdeněk Svěrák. Was it
your first cooperation?
Oh, no. We had started much ear-
lier with songs for children. First
we were doing a radio program,
which Strašidýlko Emílek, for
example, was composed for. It was
the same year as the beginning of
Jára Cimrman, i.e. 1967. But one
more remark to Holubí dům. Do
you know what is interesting
about it? In ninety-five percent I
make music to the lyrics, only a
few pieces were made the other
way round. These are, for exam-
ple, Mravenčí ukolébavka, Chvá-
lím tě, země má, and the above
mentioned Holubí dům.

You have written together with
Zdeněk Svěrák a number of big
hits. Can you tell in advance
which song will catch?
We are not very good at making
prognoses. The television program
Hodina zpěvu has been on for 25
years. We know that two out of the
eight songs composed for every

year’s broadcasting usually catch,
but we never know which ones.
When we were preparing songs for
TV fairytale Princové jsou na dra-
ka, Zdeněk would say: Hopefully
people will forgive us the Dělání.
We didn’t expect that such a “la-
bour song” could turn into a hit.

What do you have in common
with Zdeněk Svěrák?
At the very beginning we found
out we both admired Karel Hašler,
Voskovec, Werich and Ježek and
Šlitr and Suchý. This is a sort of
our corridor. Besides, neither of us
has a particularly good voice and
we are singing authors. That’s
why, say, the song Není nutno has
only seven tones. This makes an il-
lusion that we can sing, which is
not true, in fact.

Is there any fault you would find
with Zdeněk Svěrák?
Zdeněk knows me inside out. Over
the years he has found out how
unreliable I could be. I am able to
arrive at an performance in time,
but one day later. I don’t know any-
thing like this about him. I’m sor-
ry, but I have nothing to say aga-
inst him.

Which of your songs or film mu-
sic do you like best?
I will shield myself with a sentence
borrowed from Mr. Šlitr. When be-
ing asked this question, he said -
The one I am just working on. It
would be silly to say I am just wor-
king on a tosh. But to be honest,
I like Ať žijí duchové!, our first com-
mon film with Zdeněk Svěrák. The-
re were about a hundred of so-cal-

led loops, these are the parts of
films where some music must ap-
pear. And I composed different
music for each one. It was a com-
plete mess. At that time I was a
fool and I realized the mistake
only later when working on Tři ve-
teráni. In this film there is only one
song Není nutno, and all the sce-
nic music stems from it.

At Zlín film festival you will be re-
cognized with a Lifetime Achieve-
ment Award for creative contri-
bution to film for children. What
do you say to it?
It’s both a joy and a surprise. Ac-
cording to gutter press I pinched it
from Zdeněk and we fell out about
it, but they missed one important
point: He had received it in 2010
already. Ondřej Bezr

As usual, two new names will be
added to the Walk of Fame of chil-
dren film actors in front of Velké
kino (Grand Cinema) in Zlín. Drop
of Hope Charity Foundation unve-
ils on June 3 new stars belonging
to Magda Reifová and Michal Su-
chánek.

Engaged to Tom
Reifová, who celebrated her 50th
birthday last year, started her ca-
reer in front of the film camera
already as a small school-girl –
and that in acknowledged classic
works. In 1972 she appeared in
the role of Adélka in TV serial
Jana Eyrová (Jane Eyre). She also
appeared on TV screen in Kama-
rádi or in Sněhurka. The main
breakthrough, however, came in
1976 with comedy Páni kluci
which brought to the Czech re-
tro-country experiences of two

American boys Tom Sawyer and
Huck Finn. And it was Tom – in
the film Tomáš – who in the book
was attracted to Becky – here
Blanka – a charming girl from a
better family from whom in the
lovely scene – Oh, yes! – Oh, no! –
he coaxed as a token of engage-
ment – a kiss.

Other roles followed in a quick
sequence; already in 1977 Reifová
appeared three times: in the TV se-
rial Tajemství proutěného košíku
and in films Ať žijí duchové! (Long
live ghosts!) a Jak se točí Rozma-
rýny. Other roles came soon: Mag-
da in comedy Brácha za všechny
peníze, Jana in Leť, ptáku, leť!,
Zuzana in Indiáni z Větrova or Jar-
ka in Den velkého ticha. Not to
speak of fairytale princesses and
young countesses.

Unlike some other children
film stars, Reifová didn’t aban-

don the actor’s profession at later
age. She can be seen in theatre or
in TV series Ordinace, Náves or
Helena.

The same can be said about Mi-
chal Suchánek who even now fro-
lics in TV Partička with the same ve-
hemence as in his beginnings. The

actor, who will be fifty next year,
already appeared on Tv screen in
the mid 1970’s. In no time he had
chance to try a film camera in the
role of Honzík in film Terezu bych
kvůli žádné holce neopustil.

First appearance together
The crucial moment in his life was
meeting director Karel Smyczek,
who cast him for the role of Petr in
Jen si tak trochu písknout and sub-
sequently the shy Karel in the ico-
nic film Sněženky a machři. The
heroes of this film including Suchá-
nek met again in the bitter comedy
Sněženky a machři po 25 letech.
He wasn’t the type for the roles of
princes, but he excelled as a geni-
us in TV serial Bambinot, as a bof-
fin in Stav ztroskotání, or in the
role of a drunken football fan in
another Smyczek’s famous film
Proč? (Why?)

In Suchánek’s filmography you
would hardly find dramatic roles,
as directors mainly make use of
the actor’s comedic gift. Lately he
appeared in TV series Nevinné lži
(Innocent lies) and Škoda lásky, or
in the film Krásno directed by On-
dřej Sokol, his colleague from Par-
tička.

Suchánek has also other playfel-
lows, above all Richard Genzer
with whom he brought to life, long
before Partička, parody program
Tele Tele and later a talk show
Mr. GS. Besides he has written
play Večírek staged by Sokol at Pra-
gue Broadway last year. He is also
a co-author of screenplay to film
Zvláštní schopnosti, and perfor-
med in videoclips.

As he hasn’t performed with
Magda Reifová yet, on The Walk
they will have their first appearan-
ce together. (spa)

Two of the eight songs
composed for TV
usually catch, but we
never know
which ones.

Singing author Uhlíř and his band will play at Zlín Congress Centre on monday. Photo: Dan Materna, MAFRA

Michal Suchánek Photo: MAFRAMagda Reifová

»

Michal Suchánek and Magda Reifová join theWalk of Fame
This year’s tribute to actors of films for children will memorialize the heroin of the comedy Páni kluci and the shy boy Karel from iconic Sněženky a machři. Both of them have remained actors

Together with Zdeněk Svěrák he has
composed dozens of hits for children.
Jaroslav Uhlíř will be awarded the prize
for conribution.

One song has only seven tones,
so it looks as if we could sing
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