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zlín film festival
Něco navíc
Doprovodný
program na celý
týden » Str. D4

ROZHOVOR Byla jsem hodná holka
Jitka Molavcová převezme cenu
za celoživotní přínos Str. D3

DÁNSKO Země lega a příběhů
Ve Zlíně se představí například
dílo Larse von Triera Str. D2

M
ezi festivaly zaměře-
nými na filmy pro
děti a mládež má prá-
vě Zlín vůbec nejdel-

ší historii na světě, jeho premiéra
se uskutečnila ještě jako národní
přehlídka již roku 1961.

Od té doby až do letošního,
53. ročníku doznal řadu změn, jed-
no se však nezměnilo: festival ne-
stárne. Přitom rozhodně nepatří

jen dětem, zcela přirozeně se tu po-
tkávají předškoláci malující Rum-
cajse na chodníku, teenageři zkou-
šející vzít ve tmě kinosálu poprvé
spolužačku za ruku i studenti, kte-
ré už doklad dospělosti opravňuje
k návštěvě drsnějších snímků ze
sekce Noční horizonty. A mezi
nimi se proplétají pamětnické ge-
nerace, všichni ti věční páni kluci
(i holky), kteří duchem zůstali

mezi mladými. Tvůrci jako Václav
Vorlíček se pravidelně vracejí k pří-
jemným festivalovým rituálům.

A vždycky znovu si vychutnávají
místní specialitu: Velké kino nabi-
té více než tisícovkou diváků ve
věku, který ještě nezná či odmítá
zdvořile milosrdnou přetvářku. Po-
tlesk ve Zlíně totiž poskytuje záru-
ku upřímnosti, proto se za ním jez-
dí. Ale nejen za ním.

Nové Kongresové centrum upro-
střed nálady studentského města,
koncerty, výstavy, výlety do nezná-
ma i tradiční dražby netradičně po-
malovaných klapek činí ze zlínské-
ho filmového svátku unikát. Ač vý-
běr z programu nabízejí i jiná měs-
ta včetně Prahy, povedený film nej-
lépe chutná právě na místě, kde se
díky přílivu nových pokolení zasta-
vil čas. Mirka Spáčilová

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA K FESTIVALU FILMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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O
bejmi mě pevně. Mra-
kodrap. Karla a Jonas.
Bouře.Max trapný. Jed-
nou budem dál.

Záskok. Co mají společného?
Všechny tituly pocházejí z Dán-
ska a všechny si v posledních le-
tech vezly cenu ze zlínského festi-
valu. Nejmenší ze severských stá-
tů opakovaně dokazuje, že už dáv-
no přebral Česku statut světové
velmoci dětského filmu – a nejen
dětského.
Namátkou z nedávné doby: ve

Varech vyhrál film Ukrutně šťast-
ni, přehlídku Jeden svět dílo Způ-
sob zabíjení, velkou cenu Ekofil-
mupříspěvek Ukrutně dobrá kou-
pě, Fresh Film Festival ocenil pří-
běh Nic se mě nedotkne. Zase
dánské snímky. Před dvěma roky
dostal Lepší svět pro Dánsko Os-
cara či Zlatý glóbus a do oscarové

nominace pronikla i loňská Krá-
lovská aféra, kterou Dánové točili
u nás.
Zkrátka země spojovaná se sta-

vebnicí Lego, výtečným máslem,
zábavním parkem Tivoli a Hamle-
tovýmhrademElsinor vzbuzuje re-
spekt i ve světě filmu. Není tedy
divu, že Zlín letos v rámci cyklu vi-
zitek národní tvorby pořádá právě
Dny dánské kinematografie.

Dva králové a královna
Současný dánský film si divák spo-
juje především se třemi režisérský-
mi jmény. Lars von Trier, provoka-
tér, pokušitel a neúnavný experi-
mentátor, se na festivalu připome-
ne snímkem Prolomit vlny, vyzna-
menaným evropským Oscarem.
Jeho kolega Thomas Vinterberg je
zastoupen rodinným výletem s po-
licií v patách Největší hrdinové.

A Susanne Bierovou představí zmí-
něný oscarový laureát Lepší svět,
v němž mimochodem klíčovou
roli hrají dva školáci, i když vlídný
film pro děti to tedy není.
Vedle děl dvou králů a jedné krá-

lovny filmového Dánska však zlín-
ská kolekce obsáhne též jiná uzná-
vaná jména, jejichž tvorba už má
k dětské tematice blíže. Od karlo-
varského vítěze Henrika Rubena
Genze uvidí hosté méně známé
drama Někdo jako Hodder, jehož
všemi přehlížený devítiletý hrdina
se uzavře do vlastního světa. Bo-

jovnice, kterou natočila Natasha
Arthy, zavede dceru tureckých při-
stěhovalců na zapřenou do profe-
sionálního oddílu kung-fu. NaOst-
rov ztracených duší zabloudí čtr-
náctiletá dívka s mladším brat-
rem, kterého ovládne duchmrtvé-

ho muže z 19. století. A v Experi-
mentu, který se odehrává na po-
čátku 50. let, ožije zvláštní zaříze-
ní – státní dětský domov v Grón-
sku. Skupina vybraných dětí se
tam vrátila po roce života v Dán-
sku, kdeměly přijmout pravidla ci-
vilizace a přenést je do grónské ko-
munity – jenže sociální inže-
nýrství má své vady i zrady.

Mezi zvířaty
Pro severské příběhy bývá typické
sepětí s přírodními mýty a dva ta-
kové snímky v duchu Mauglího
mají do Zlína také namířeno.
První se jmenuje Dítě, které se

chtělo stát medvědem a vypráví
o páru ledníchmedvědů, kteří ztra-
tí vlastní mládě; aby samec svou
zoufalou družku utišil, ukradne lid-
ské novorozeně, které společně vy-
chovají – jako medvídě.
Druhý snímek, Vlčí dívka, má

podobné téma. Hladová osiřelá
holčička bloudí divočinou, v níž
dlouho přežívá zcela sama. Teprve
když narazí na pastevce, pozná
mléko, chléb a pomocnou ruku.
To je trochu jiná káva než naše

televizní pohádky v krajkách.
Mirka Spáčilová

Někdo jako Hodder Je mu devět a spolužáci o něm říkají, že je divný. Naštěstí má hrdina dánského snímku vlastní představivost. 4x foto: Zlínfest

V soutěži hraných děl pro děti
představuje náš reprezentant Ko-
vář z Podlesí žánrový unikát, totiž
jedinou klasickou pohádku. Podle
tvůrců se sice trochu vymyká tradi-
ci, velkou roli v ní hrají technické
hračky nebo animovaní hlodavci,
nicméně nechybějí ani staří známí
z říše nadpřirozených bytostí. Mla-
dý vynálezce zachraňuje svou mi-
lou před vílami a jeho strýc v podá-
ní Bolka Polívky táhne na draka.
Zahraniční snímky dětské soutě-

že mají jiné náměty. Můj sladký
oranžovník vypráví omalémbásní-
kovi, kterého fantazie vysvobozuje
z tíživé reality dělnické rodiny. Ve
filmu Pee-Wee: Zima, která změni-
la můj život, se objeví atraktivní
prostřední ledního hokeje, navíc
ve 3D; kanadský hrdina přichází
do nového žákovského týmu, se
kterým musí porazit ruské soupe-
ře. A z Ruska do Zlína dorazí retro-
příběh ze 70. let Čestné pionýrské,
v němž se dva kamarádi ujmou zá-
chrany opuštěné fenky.

Favorit z buše
Hokej hraje – ale nerad, protože
víc ho zajímají lodě – také chlapec
z filmu Eskil a Trinidad. V příběhu
Létající Kiwi se závodí na kárkách,
snímku Do toho, Eddy! vládne pro
změnu cyklistika, včetně setkání fa-
nouška s vítězem Tour de France.
A nakonec je tu favorit, austral-

ský pohled do života původních
obyvatel země nazvaný Satellite
Boy, který si z letošního klání Berli-
nale Generation odvezl rovnou
dvě ceny, od odborné i dětské po-
roty. Desetiletý kluk se v něm vydá-
vá na neobvyklou cestu k vlastní
dospělosti – z buše do města, aby
zachránil dědečkův domov. (spa)

Při své březnové premiéře v tema-
tickém televizním cyklu Nevinné
lži patřila Klukovina k nejúspěšněj-
ším povídkám, vidělo ji 1,3 milio-
nu diváků. Nyní příběh, který nato-
čil Petr Zahrádka, vtrhne do jiné
bitvy: hraných snímků určených
mládeži. Ostatně právě o náctile-
tých vypráví. Tři spolužáci lživě
nařknoupřísného učitele ze sexuál-
ního obtěžování, aby se ho zbavili,
a lavině událostí pak neumějí čelit.

Role pro Dakotu
NaKlukovinu zaútočí v soutěži dív-
čí armáda. FilmuProtože jsemhez-
čí vládne teenagerka z Berlína, kte-
rá však v zemi žije ilegálně. Pod ná-
zvem Navždy ty a já se tají vztah
dvou kamarádek,mezi něž vstoupí
třetí. Jiná dospívající slečna tráví
Deštivé léto a hvězdnáDakota Fan-
ningová hraje ve filmu Tady a teď
umírající dívku, která toho chce na
světě ještě hodně stihnout.
Ale dojde i na mladíky. Napří-

klad na skutečný osud slepého kla-
víristy v Doteku světla, na promě-
nu ztracence v punkového bubení-
ka nazvanou Tlusťoch válí a koneč-
ně na mladého příslušníka indián-
ského kmene z filmu Nepožehna-
ní, který miluje heavy metal, divo-
činu a jistou spolužačku; teprve
nový student jej však docení. (spa)

Je považován za největšího pohád-
káře světové literatury, v rodném
Odensemámuzeuma stane se prv-
ním, komu bude zasvěcena Tisíc a
jedna noc – premiérová nesoutěž-
ní sekce zaměřená výhradně na po-
hádky. Paradoxně sámHans Chris-
tian Andersen však svou pohádko-
vou tvorbou pohrdal, považoval se
hlavně za básníka či dramatika a
z tradičního společenství autorů
děl pro děti se vymykal i tím, že
jeho příběhy nectí vždy pravidlo
šťastného konce. Přesto přežily
bezmála dvě století.

Domácí loutky
Ve zlínském výběru filmových pře-
pisů andersenovské klasiky nemů-
že chybět Sněhová královna, líčící
dramatickou pouť dívky Gerdy za
bratříčkem jménem Kai, jejž vla-
dařka s mrazivým srdcem unesla
do svého ledového paláce.
Ale objeví se tu také titul Hans

Christian Andersen a jeho dlouhý
stín, který vypráví spisovatelův po-
hnutý osud na základě motivů tří
jeho povídek: Stínu,Matky aOškli-

vého káčátka. V nich se prolínají
osobní zážitky, bolesti i sny muže,
který vzešel z nuzných poměrů, ne-
vynikal krásou, zmítal se v neujas-
něné sexuální orientaci a chorob-
ně prahl po uznání.
Maminka, k níž se upínal, živila

rodinu jako pradlena a měla sklo-
ny k alkoholismu. K rodině patřil
nemocný otec švec i nevlastní sest-
ra živící se prostitucí. Když tatínek
zemřel, musel syn namísto školy
vydělávat v místní továrně; únik
nacházel v loutkovém divadélku,

které si vlastnoručně vyrobil včet-
ně kostýmů pro jednotlivé posta-
vičky. A horečně četl, traduje se, že
hry Williama Shakespeara dovedl
citovat celé zpaměti.

Vánoční novinka
Po odchodu do Kodaně zkusil bez
úspěchu dráhu loutkoherce či zpě-
váka, nicméně potkal tam takéme-
cenáše, díky jejichž podpoře mohl
dál (nerad) studovat a hlavně psát,
než se na trhu prosadil.
Pro malé čtenáře znamenaly

jeho poetické i kruté příběhy lec-
kdy vůbec první setkání se smrtí,
odMalé mořské víly přes Cínové-
ho vojáčka až po Děvčátko se sir-
kami. Ale existují i výjimky, třeba
vysmívanéOšklivé káčátko nachá-
zející štěstí mezi labutěmi nebo
Křesadlo, v němž vysloužilý voják
získá princeznu a trůn.Mimocho-
dem právě Křesadlo známé z čet-
ných podob včetně animované
se za pár dní začne natáčet
v nové úpravě Zdeňka Zelenky
pro letošní televizní Vánoce.

Mirka Spáčilová

Z kinematografie severské země se ve
Zlíně představí provokatér Lars von Trier
i méně známé dílo režiséra, který už se
svým filmem vyhrál v Karlových Varech.

Animovaný životopis Ve Zlíně se bude promítat i snímek Hans
Christian Andersen a jeho dlouhý stín, který líčí spisovatelův příběh.

Zlín zažívá podobný problém jako
Febiofest, který také pořádá sou-
těž evropských prvotin. Nejsou. To-
tiž jinde ano, ale v Česku, ač točí-
me o překot, jen málokterý debut
splňuje kritériamezinárodní soutě-
že. Letos se žádný nenašel.

Sny a zkoušky
Očempřemýšlejímladí filmaři od-
jinud? Tvoje krása nemá cenu, film
známý už z loňské karlovarské sou-
těže, líčí trápení dvanáctiletého
Turka ve Vídni, kde ve škole nero-
zumí jazyku, má jediného kamará-
da a o krásné spolužačce může jen
snít. Jenže sny jsou výsadou básní-
ků a právě přes poezii možná vede
cesta, na níž by mohl zazářit.
Ani skandální Klip, jímž se pro-

slavila režisérka Maja Milos, není
žhavou novinkou, prošel i zdejší-
mi kiny; mapuje životní styl nácti-
letých, kteří si požitky od bujarých
večírků po nezávazný sex natáčejí
na mobily a sdílejí je navzájem.
Skutečný cit pak dívky zaskočí.
Naopak pětice mladíků vévodí

filmu Skoro 18. „Drželi jsme spolu
v dobrém i zlém. Všichni jsmeměli
normální rodiny, normální problé-
my, normální pocity. Nebylo nic,
co bychom nepřekonali. Ale pak se
to jednoho dne celé nějak pokazi-
lo,“ vzkazuje film o dospívání.
Řadě debutů je společný zájem

o sociální látky. Třeba Příběh o Li-
let sleduje cestu k dětské prostitu-
ci,Matěj, dítě horník popisuje útěk
z rumunské vsi, Vinni jsou vždy ti
druzí je název snímku mapujícího
návrat z vězení, Milo vypráví
o chlapci izolovaném svou choro-
bou, film Každý občas upadne sta-
ví trojici hrdinů před rozhodující
životní úkol. A konečně mladičká
hrdinka snímku Shell je upoutaná
ke svému nemocnému otci na nej-
zapadlejší výspě Skotska. (spa)

Země spojovaná se
stavebnicí, výtečným
máslem a Hamletovým
hradem vzbuzuje
respekt i ve světě filmu.

Nejpočetnější soubor soutěžních
děl zpravidla ve Zlíně představu-
je animovaná tvorba; ostatně
vedle hlavní trofeje se v ní udílí
rovněž Cena Hermíny Týrlové
pro filmaře do pětatřiceti let. Ale
najdou se tady ještě mnohem
mladší laureáti.

Zlínský pes
V minulosti se pořádal jako samo-
statný studentský festival, nyní se
vrací přímo pod křídla festivalu
„velkého“, coby novámezinárodní
soutěžní kategorie studentských
filmů Zlínský pes. Zahrne samo-
statné kategorie animace, hraných
děl i dokumentů, jež bude posuzo-
vat tříčlenná porota odborníků,
kromě vítězů jednotlivých sekcí se
vyhlásí také absolutní „top film“
Zlínskéhopsa napříč žánry s odmě-
nou ve výši tisíc eur. Letos za Zlín-
ském psu soutěží padesátka prací
posluchačů filmových škol z Izrae-
le, Spojených států, Brazílie a z ev-
ropských zemí od Velké Británie
přes celou Skandinávii i jižní státy
až po Rakousko a Česko.

Duhová kulička
Původně se doprovodná soutěž za-
bývala zejména dětskou reklamou,
postupem času se však vyvinula
v součást odborného programu ur-
čeného profesionálům, letos na
téma Umění prodat film. Marke-
ting a propagace ve filmovém i tele-
vizním průmyslu se stane předmě-
tem dílen s hosty včetně Pavlíny
Fechterové z agentury 2media,
uskuteční se tu soutěž o nejlepší
marketingový počin audiovize
v Česku a na Slovensku. Koná se
rovněž mezinárodní klání upoutá-
vek ke studentským pracím, při-
čemž o vítězimohou zájemci hlaso-
vat na internetu ještě do 26. květ-
na. Pořadatelé slibují „hledání no-
vých cest, jak posadit návštěvníky
kin do sedaček a přikovat domác-
nosti k obrazovkám“. (spa)

Filmy pro děti:
Kovář z Podlesí
soupeří s pionýry
i s 3D hokejisty

Soutěží mládí
Evropy. Jenom
hostitelé budou
v bitvě chybět

Filmy pro mládež:
od Klukoviny
po holčičí lásky

Je tu ráj animace,
studentů a také
mistrů reklamy

Dánsko darovalo dětem
na hraní lego a příběhy

Pohádkář, který neměl v lásce šťastné konce
Hans Christian Andersen, autor Křesadla, Malé mořské víly či Slavíka, obstará premiéru nové festivalové sekce Tisíc a jedna noc
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Životní role V Divadle Semafor ztvárnila Jitka Molavcová po boku
Jiřího Suchého roli Žofie Melicharové. Foto: Archiv MAFRA

Chodník slávy dětských filmových
hvězd před zlínským Velkým ki-
nembude zase o dvě jména bohat-
ší. K Zuzaně Bydžovské, Janu Krau-
sovi, Michaele Kuklové, Mahuleně
Bočanové či Filipu Renčovi letos
přibudouMarek Eben a SandraNo-
váková.

Hlas ze Sedmivsi
„Pro mě to bude premiéra,“ při-
znal Eben, který se na zlínský festi-
val vypraví vůbec poprvé. Prostřed-
ní ze tří bratrů Ebenových, potom-
kůmuzikantské rodiny, se před ka-
meru poprvé postavil koncem
60. let v šestidílném seriálu Kama-
rádi a posléze v jeho pokračování.
Postava přezdívaná Válečekmu zís-
kala velikou popularitu – i když to
podle herce nebyla zrovna role vy-
volávající obdiv fanynek. Honorář
za Kamarády investoval Eben do
svícnů, které prý stále má.
Pak se objevil v několika pohád-

kách, v titulní roli příběhu O líném
Honzovi hrála jeho maminku Dana
Medřická, účinkoval i v dílech
O chudém královstvíčku neboO sta-
tečné princezně Janě. Oblibu si ve
své době získal rovněž televizní pře-
pis knížky Kocourek Modroočko,
při jehož natáčení Eben potkal
svou manželku Markétu Fišerovou.

Úspěšný muzikant, dlouholetý
člen Studia Ypsilon a uznávaný
moderátor má však i dnes k dětské
tvorbě blízko – svůj hlas propůjčil
třeba večerníčku Sedmives.

Pět plus jedna
Když se Eben ženil, přišla Sandra
Nováková teprve na svět. Od dět-
ství zpívala v Dismanově rozhlaso-
vémsouboru a brzy se začala obje-
vovat i na obrazovce, často se
svým bratrem Adamem Nová-
kem. Nejprve v česko-německém
seriálu na zakázku stanice ARD
Správná šestka, který točil Karel
Smyczek – a týž režisér vzápětí
oba sourozence přivedl do přepi-
su Poláčkova románu Bylo nás
pět. Sandra Nováková tu hrála
Evičku Svobodovou, holčičku z
cukrářství, která hlavního hrdinu
přitahuje, protože tak nádherně
voní po mandlích a vanilkovém
cukru.
Posléze herečka vystudovala

konzervatoř, prošla seriály Dracu-
lův švagr nebo Manželská tonutí,
zahrála si ve filmech Pusinky či
Protektor, ale vyzkoušela si také
zpěv nebo divadelní jeviště praž-
ského Rokoka. Nicméně ve Zlíně ji
budou vítat coby sladkou průvod-
kyni klukovské pětice. (spa)

V
předchozích letech získa-
limimořádnou cenu zlín-
ského festivalu Ája a Fík,
respektive jejich hlas Jo-

sef Dvořák, ale také Rákosníček a
s ním Jiřina Bohdalová nebo Mach
se Šebestovou a jejich „otec“ Petr
Nárožný. Letos se pocty dočká i
Káťa a Škubánek.
„Ta zpráva mě opravdu potěši-

la. Pro děti pracuji už hodně dlou-
ho a ráda. Dětský divák mě nikdy
nezklamal. Přes všechny společen-
ské kotrmelce, které dělámemydo-
spělí, zůstává stejně upřímný, ra-
dostný, vstřícný, kritický a čistý,“
říká Jitka Molavcová, jejímž hla-
sem večerníčkové postavičky léta
promlouvají.

Jaký je podle vás dnešní dětský di-
vák? Je možné ho srovnat s tím,
kterého jste bavila už v Malém te-
levizním kabaretu?
Doba padá nejen na nás dospělé,
ale i na děti, které si to ještě ani tak
neuvědomují. My dospělí se za ně-
čím ženeme, pachtíme, stále ně-
kam spěcháme a ta rychlost vede
často k povrchnosti. A děti to vní-
mají a myslí si, že to tak má být, že
je to správné. Počítačová technika
dokáže člověka úplně pohltit a za-
hltit, je to vlastně báječná hra a
děti si přece rády hrají. Teď však
najít tu míru, tu rovnováhu. Jak
známo, celý svět nefunguje, proto-
že není v rovnováze.

Sama jste na veřejnosti poprvé
vystoupila ve čtyřech letech.
Měla jste trému?
Tréma provází asi každého, kdo
chce něco dělat poctivě a zodpo-
vědně. Nemíjí ani mě. Ale faktem
je, že nervozita je největší při pří-
pravě a za scénou. Na jevišti se na-
štěstí obvykle rozpouští. Jako čtyř-
letá slečna jsem trému neměla.

Jaká jste byla jako malá holčič-
ka? Princezna, nebo spíš raubíř?

Byla jsem hodná, čistotná holčička
z pivovaru, která už od dětství mi-
lovala operu a básničky. Rodiče
jsem čas od času překvapovala
tím, že jsem skákala do uhlí.

Jaká byla vaše nejoblíbenější po-
hádková postava?
Věřím dodnes, že pohádky jsou a
že se stále dějí. A v té víře nejsem
sama. Jsou semnou všechny děti.
V dětství mě okouzlil král Miro-
slav z filmové Pyšné princezny,
která byla natočená podle jedné z
nejkrásnějších pohádek Boženy
Němcové Potrestaná pýcha.
Tuhle filmovou pohádku jsem
tehdy viděla dvacetkrát. Zaujala

mě svou lidskostí, citlivostí a na-
dějí. Jasně rozlišila dobro a zlo.
Tady je na celém příběhu nejpo-
zoruhodnější, že ten, kdo chce
vládnout lidu, mu musí rozumět
a milovat jej.

Sama jste se později stala vílou
v Doktorské pohádce. Jaké kouz-
lo byste chtěla ovládat?
Chtěla bych uzdravovat lidi smí-
chem a dávat jim naději.

Máte recept na to, jak žít jako
v pohádce?
Ten recept stále hledám. Ale určitě
vede přes laskavost, skromnost a
taky ohleduplnost a slušnost. Ano,
tyto staromódní pojmy, na které se
zapomíná, protože jsou nenápad-
né, neblýskají se tak a nejsou prvo-
plánové.

Životem vás provází Žofie Meli-
charová. Máte něco společného?
Máme víc společného, než se na
první pohled může zdát. Dělí nás
vlastně to, že ona je stále slečna a
já už paní.

Když se řekne vaše jméno, mno-
ha lidem se vybaví váš úsměv.
Máte osobní návod, jak se na ži-
vot stále usmívat?
Ráda prozradím. Pláč si nechávám
pro sebe.

Kdy jste se naposledy zasmála
tak, že to nešlo zastavit?
Nedávno jsem navštívila předsta-
vení Dobřichovické divadelní spo-
lečnosti. Hráli Sladké tajemství od
Raye Cooneyho v režii Jiřího Ober-
falzera. Už dlouho jsem se tak ne-
zasmála.

Kdybyste byla dnes malá a měla
před sebou dva měsíce prázdnin,
jak byste je chtěla strávit?
Určitě s maminkou, tátou a starší
sestrou. A užila bych si to daleko
víc než tenkrát. Jana Záhorková

Věřím dodnes, že
se pohádky stále dějí.
A v té víře
nejsem sama.

Per Holst
Dánský producent Pelleho Doby-
vatele zasedne v porotě, z jeho díl-
ny se promítnou ještě díla Zappa,
Ptačí válka, Šimon a duby.

Pelle Hvenegaard

Dánský herec, představitel titulní
role oscarového dánského snímku
Pelle Dobyvatel, bude vzpomínat
na jeho natáčení. Od té doby uply-
nulo pětadvacet let a herec se obje-
vil v dalších dílech včetně seriálu
2900 Happiness.

Jiří Mádl
Populární herec se tentokrát podě-
lí o svou roli za kamerou. Ve Zlíně
„odtajní“ svoupřipravovanou režij-
ní prvotinu nazvanou Pojedeme
k moři. V současnosti natáčí Vejš-
ku, volné pokračování snímku
Gympl.

Max Hubacher

Švýcarský herec, který přijíždí
jako host premiérové sekce mla-
dých hvězd Young Star, přiveze
snímek Otloukánek. Zahrál si
však také v krimi Místo činu a ne-
dávno se objevil ve filmu Noční
vlak do Lisabonu, jenž měl ně-
meckou premiéru na jaře a ve kte-
rém hlavní roli ztvárnil Jeremy
Irons.

Kryštof Mucha
Mužmnoha profesí, výkonný ředi-
tel karlovarského festivalu, produ-
cent filmuVe stínu, ale také příleži-
tostný herec menších rolí.

Barbora Poláková
Herečka zasedne v porotě evrop-
ských debutů. Nejnověji účinkova-
la v cyklu Nevinné lži či v komedii
Láska je láska, proslavila ji divadel-
ní Blonďatá bestie.

Rock Demers

Kanadský producent, ve Zlíně již
zdomácnělý festivalový host, veze
kolekci děl Vincent a já, Velká
země malých a Tanec na Měsíci.
Navíc uspořádá masterclass s ji-
ným zlínským patriotem, režisé-
rem Vojtěchem Jasným.

Cyron Melville
Dánský herec, také host Young
Star, je známý z Královské aféry no-
minované na Oscara, která se toči-
la v Česku. Ve Zlíně jej zastupují ti-
tuly Láska a zuřivost, Kletba vi-
kingské čarodějky, Navždy ty a já,
Bojovnice či Drsný holky.

Danica Jurčová
Mezi porotci bude též slovenská
hvězda Bestiáře nebo seriálů Ob-
choďák a Policajti z centra.

Jakub Kroner
Další porotce, slovenský filmař,
který k prvotině Bratislavafilm při-
dal snímek Lóve a seriál Lokal TV.

Petri Kotwica
Finský režisér, který přijal pozvání
do poroty, se proslavil thrillerem
Černý led, uváděným v soutěži fes-
tivalu v Benátkách. (spa)

Eben a Nováková
Sandra Nováková často hrála
spolu se svým bratrem Adamem,
už od dětství. Stejně tak se
dětskou rolí Válečka proslavil
Marek Eben. Jen o generaci dřív.
2x foto: MAFRA

»

Na závěrečném večeru zlínského festivalu převezme herečka a
zpěvačka Jitka Molavcová uznání za tvůrčí přínos v tvorbě pro
děti a mládež. Záznam ceremoniálu odvysílá ČT příští sobotu.

Chodník hvězd čeká na Válečka a cukrářovic Evičku
Svou stopu ve festivalovém Zlíně letos otisknou další dva představitelé slavných dětských rolí. Zástupci odlišných generací Marek Eben a Sandra Nováková

PROFIL

Spjatá se Semaforem
Narodila se v Praze
u vinohradského pivovaru. V roce
1970 vyhrála s písní Hany Hegerové
Lásko má celostátní pěveckou
soutěž Talent 70. Poté úspěšně
absolvovala konkurz do Semaforu,
kde působí dodnes, nejen ve své
nejznámější roli Žofie Melicharové.
Věnuje se i vlastním projektům:
píše pohádkové knihy, připravuje
televizní pořady pro děti, kromě
saxofonu hraje na středověké
nástroje. V minulosti vystoupila na
Pražském jaru.
Cenu za mimořádný přínos
v tvorbě pro děti a mládež před ní
získali mimo jiné Jiřina Bohdalová,
Libuše Šafránková, Zdeněk Svěrák
či Václav Vorlíček. Loni ji převzal
Jiří Lábus.

Hodná holčička
z pivovaru, která
skákala do uhlí

Pelle Dobyvatel,
Mádl režisérem.
Pár jmen z pestré
galerie hostů
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K
lapky jsou neodmyslitel-
ným symbolem filmu
podesetiletí a pomalova-
né klapky stejně nedílně

patří ke zlínskému filmovému fes-
tivalu. A tak i letos se desítky tvůr-
ců, včetně předních výtvarníků,
chopily šance a upravily klasic-
kou filmařskou pomůcku k obra-
zu svému.

Více než stovka umělecky ztvár-
něných filmových klapek si letoš-
ní premiéru odbyla v pražském
Divadle Hybernia. Letos poprvé
kolekce zavítala i do Ostravy. Po-
řadatelé festivalu chtějí z putová-
ní klapek udělat tradici a příští
rok se podívají zase do jiného
města. Z Ostravy se klapky přesu-
nuly do samého srdce Zlína, a

sice do obchodního centra Zlaté
jablko.

Od Pipi k Bílému tesákovi
Už tu nebudou dlouho. Zítra se
přestěhují do Kongresového cent-
ra, kde se odehrává velká část festi-
valového dění. A nakonec se pře-
místí do Academia centra zlínské
univerzity. Tam se bude příští pá-

tek konat dražba, jejíž výtěžek pů-
jde na podporu vybraných student-
ských audiovizuálních projektů,
jež budou prezentované na Zlín
Film Festivalu 2014.
Na výzdobě klapek se podíleli

více i méně známí autoři. Mezi
jmény, která mohou zaujmout „na
první dobrou“, je třeba Olbram
Zoubek se svou Bolístkou nebo
klapka nazvaná Otavalo v Ecuado-
ru od Borise Jirků. V nabídce je
také několik autoportrétů – sami
sebe ztvárnili Ladislav Kerndl i Mi-
loš Nesvadba.
Mezi další pěkně zpracované

klapky patří třeba Ona miluje čer-

nobílý film od Márie Axamitové
nebo Bílý tesák ve světle reflekto-
rů od Barbory Bálkové. Působivě
klapku pojala Libuše Ladianská
(Noc nebo den) nebo Jindřich Král
(Daydreaming). Atmosféru festiva-
lu pro děti beze zbytku naplňuje
Pipi od Kateřiny Kozlíkové.

Celkem skoro 20 milionů
Loni šlo do dražby 111 klapek a
podařilo se utržit 1,3 milionu ko-
run. Nejvíce vyneslo ztvárnění slo-
venského výtvarníka Maroše
Churyho, který se usadil ve Zlíně.
Jeho klapka nazvaná Byl jednou
jeden král se prodala za 119 tisíc

korun. Rekordní byl rok 2009, kdy
klapky vydělaly 2,75 milionu ko-
run. Největší částka za jednu klap-
ku se vybrala o rok dříve. Za dílo Li-
bora Vojkůvky nazvané Touhy
plná, klapka rozevřená tehdy ku-
pec zaplatil bezmála dvě stě tisíc
korun.
Tradice výstavy a dobročinné

aukce klapek vznikla v roce 1998,
kdy pořadatelé festivalu poprvé
půjčili šestadvacet klapek výtvarní-
kům, hercům či filmařůma požáda-
li je, aby jim vtiskli svůj osobitý ru-
kopis. Dosud se vydražilo 1 447 kla-
pek, z nich se vytěžilo téměř
19,5 milionu korun. Václav Hnátek

28. KVĚTNA, 14–18 HODIN

Legendární malování
na chodníku

Touto tradiční akcí festival filmů
pro děti a mládež cílí spíše na ty
menší. Tentokrát se na prostran-
ství před Velkým kinem bude kres-
lit a malovat na téma Čtyřlístek.
Nejkrásnější díla čeká odměna od
odborné poroty. Pro všechny zú-
častněné pak dojde na taneční vy-
stoupení nebo balonkovou show.
Hostem programu bude herečka a
moderátorka Markéta Hrubešová.

28. KVĚTNA, 18 HODIN

Kapka naděje s Rolling
Stones revivalem
V rámci Večera naděje, který u pří-
ležitosti festivalu pořádá Nadační
fond Kapka naděje, vystoupí Rol-
ling Stones revival band Brno.
Uznávaná kapela, která věrně hra-
je hity Micka Jaggera či Keitha Ri-
chardse, bude v úterý 28. května ve-
čer vystupovat na zlínskémnáměs-
tí Míru.

29. KVĚTNA, 10 HODIN

Kinematovlak hlásí:
Konečná, vystupovat!
Celkem dvanácti městy letos pro-
jel vláček, který se již podesáté stá-
vá jednou z největších a nejdelších
doprovodných akcí. Děti se mo-
hou těšit na oblíbené Příběhy vče-
líchmedvídků, Krtkova dobrodruž-
ství, Maxipsa Fíka nebo Macha a
Šebestovou. Letošní trasa byla
dlouhá téměř čtyři sta kilometrů a

vedla přes čtyři kraje. Přijďte na ná-
draží Zlín-střed přivítat Kinemato-
vlak i Vlak plný úsměvů, který do
Zlína přiváží zdravotně postižené
či sociálně znevýhodněné děti.

27.–31. KVĚTNA, 9–18 HODIN

Krtkovo kino představí
také interaktivní knihu
VKrtkově kině vUniverzitním cen-
tru na náměstí TGM mohou děti
zhlédnout celou kolekci filmů s le-
gendárním Krtečkem od Zdeňka
Milera. Vedle promítání zde bu-
dou nachystané i hry, omalovánky
a vůbec poprvé se tu představí in-
teraktivní kniha s Krtečkem, kte-
rou si budou moci děti prohlížet
na tabletech. To vše bude prováze-
no nádhernými kulisami, které ná-
vštěvníky zavedou do Krtečkova
světa. Do 11 hodin jsou hosty děti
z mateřských škol, je tedy vhodná
rezervace.

27.–31. KVĚTNA, 16 HODIN

Setkání s hvězdami
na červeném koberci
Rádi byste viděli známé tváře, slav-
né tvůrce a hvězdy všeho druhu na-
živo? Festival letos přináší novin-
ku, aby vám nikdo neutekl. Každý
všední den ve čtyři hodiny odpo-
ledne se uskuteční setkání
s hvězdami na červeném koberci
před Kongresovým centrem,
středobodem celé přehlídky.
A není určené jenom novinářům,
ale všemnávštěvníkům. Fotografo-
vat a podepisovat památníčky po-
voleno.

29. KVĚTNA, 11 HODIN

Charitativní pečení
pro děti s UNICEF
Jakmile uvidíte v obchodním cent-
ru Zlaté jablko stánek, v němž
bude nějaká dobrá duše nabízet
pečivo, zastavte se a něco si kup-

te! Pečení pro děti je akce organi-
zovaná pod záštitou Českého vý-
boru pro UNICEF. Smyslem je
soustředit finanční částku, která
poputuje na pomoc dětem ze
zemí třetího světa. Role prodava-
čů na jistou dobu přijmou také
Dana Morávková a Roman Voj-
tek, známí herci a rovněž hlavní
moderátoři festivalu. Akce potrvá
od 11 hodin dopoledne až do vy-
prodání zásob.

30. KVĚTNA, 18 HODIN

Koller zahraje v rámci
Dne s MF DNES

Den s MF DNES začne ve čtvrtek
na náměstí Míru už ve 14 hodin
a slibuje odpoledne plné her, sou-
těží a zábavy. Od čtyř odpoledne
proběhne autogramiáda zlínských
hokejistů. Program vyvrcholí v šest
večer, kdy vystoupí David Koller se
svou doprovodnou kapelu.

31. KVĚTNA A 1. ČERVNA, 10–19 HOD.

Dejte si černočernou
kávu potmě
Kavárna umístěná na náměstí
Míru vám nabízí jedinečnou příle-
žitost „nahlédnout“ do světa nevi-
domých. Ve zcela zatemněném
prostoru se o vás postará sehraný
tým dvanácti nevidomých číšníků,
barmanů, průvodců a hostesek.
Dovedou vás ke stolu, připraví
vám vyhlášenou černočernou
kávu a vy si budete moci vyzkou-
šet, jaké je vnímat svět bez pomoci
jednoho z nejdůležitějších lid-
ských smyslů – zraku. (vah)

Tradičních klapek je letos sto čtyři
Olbram Zoubek: Bolístka Miloš Nesvadba: Autoportrét 2x foto: Zlínfest
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