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MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA K FILMOVÉMU FESTIVALU

P
o loňské irské smršti se na
Zlín chystají Dánové. Na
Baťovo království táhne
oscarový Pelle Dobyvatel.

Nejlepší cizojazyčný film roku
1988 osobně představí Pelle Hve-
negaard, dětský hrdina z příběhu
o švédských imigrantech, který si
zahrál po boku Maxe von Sydowa.
Hvenegaard je však pouze jed-

ním z dánských hostů, které pořa-
datelé filmové přehlídky pozvali.
Do sekce Young Stars, tedy mladé
hvězdy, přijal pozvání Cyron Mel-

ville. Na festivalu uvede hnedněko-
lik snímků, především pak čtyři
roky staré psychologické drama
Láska a zuřivost, v němž ztvárnil
nadaného studenta hry na klavír,
jemuž láska a žárlivost zkompliku-
jí cestu za nadějnou kariérou.

Dogma 95 ožívá
V šestatřiceti projekcích dánské
sekce si divák kromě novinek na-
jde i legendární klasiku. Filmařské
hnutí Dogma 95 zastupují sami za-
kladatelé Lars von Trier, Thomas

Vinterberg a Soren Kragh-Jacob-
sen. Signatáři manifestu vypraco-
vali desatero s názvem Slib čistoty,
v němž usilovali o návrat k jedno-
duchosti filmu a soustředění se na
samotný příběh a postavy.
Jak se jim to povedlo,můžete po-

soudit sami. Von Trier nabízí troji-
ci filmůMelancholia, Idioti a Prolo-
mit vlny, Kragh-Jacobsen zve k pří-
běhu o dospívání s názvem Chceš
vidět můj krásný pupík?, zároveň
se v Gumovém Tarzanovi podívá
do školních lavic, kde vládne šika-
na. Vinterberg pak dodá Rodinnou
oslavu, Největší hrdiny a přede-
vším Hon, který mu vynesl Evrop-
skou filmovou cenu za nejlepší scé-
nář a hereckou trofej z Cannes pro
představitele hlavní role Madse
Mikkelsena. „Hon se řadí k zážit-

kům, od nichž člověk nedokáže od-
vrátit zrak, i kdyby stokrát chtěl, a
zpravidla opravdu chce,“ napsala
v recenzi Mirka Spáčilová.

Pocta Andersenovi
Nový programový blok Pohádky ti-
síce a jedné noci se zaměří na fil-
mové adaptace děl Hanse Christia-
na Andersena. Jedním z titulů
bude například Hans Christian An-
dersen and the Long Shadow reži-
séra Jannika Hastrupa, který letos
zasedne vmezinárodní porotě ani-
movaných filmů.
Před každou projekcí z progra-

mu Dnů dánské kinematografie se
budou promítat dílka z unikátního
The Animation Workshop, vyhle-
dávaného dánského centra animo-
vané tvorby. Jana Záhorková

Krátce
OHŇOSTROJ

Po prvních projekcích
se podívejte k nebi

Ke zlínskému festivalu neodmysli-
telně patří i ohňostroj. Na náměstí
Práce začne dnes ve 22 hodin, tedy
po projekci zahajovacího filmu
Nono, Zigzag Kid režiséra Vincenta
Bala. (red)

CHODNÍK SLÁVY

Eben s Novákovou se
odhalí před kinem
Letos se na zlínském chodníku slá-
vy objeví hvězdy zástupců dvou od-
lišných generací. Marek Eben, zná-
mý především jako princ z pohá-
dek nebo Váleček ze seriálu Kama-
rádi, se do Zlína vypraví vůbec po-
prvé. Sandru Novákovou uvítají
coby Evičku z cukrárny ze zfilmova-
ného Poláčkova románu Bylo nás
pět. Slavnostní odhalení se koná zít-
ra v 15 hodin na náměstí Práce
před Velkým kinem. (jaz)

ZA HVĚZDAMI

Červený koberec se
rozvine i pro fanoušky
Ode dneška až do pátku se před
Kongresovým centrem mohou
všichni návštěvníci festivalu setkat
s českými i zahraničními hvězdami
přehlídky. Památníčky, fotografie i
plakáty můžete na podpis vystavit
každý den v 16 hodin. (red)

SETKÁNÍ

Jasný a Demers
poklábosí na besedě

ProgramFilm Industry (více na dal-
ší straně) spojí dvě mimořádné
osobnosti. Ve čtvrtek v 17 hodin se
konáMaster Class, tedy beseda ka-
nadského producenta a distributo-
ra Rocka Demerse a režiséra Vojtě-
cha Jasného. Demers, který jezdí
na zlínský festival pravidelně
téměř 50 let, se ve své tvorbě zamě-
řuje především na děti a mládež.
Podstatná část jeho profesního ži-
vota je spjata s Českem, konkrétně
se jmény Břetislava Pojara a právě
Vojtěcha Jasného. Podvečerním se-
tkáním provede španělský režisér
Basterra Z. Arkaitz. Demers navíc
zítra v zahradě Baťovy vily převez-
me cenu Grand Prix určenou osob-
nostem, které se podílejí na rozvoji
kinematografie. (jaz)

SOUTĚŽ

Duhová kulička ocení
upoutávky i kreativce
Součástí programuDuhové kuličky
se stala mezinárodní soutěž o nej-
lepší trailer ke studentskému fil-
mu, tedy Young Marbles. Výher-
cem se stane ten, kdo do konce
května nasbírá nejvíce hlasů. Na ví-
těze čeká 10 tisíc korun a Duhová
kulička od designérů skla z Univer-
zity Tomáše Bati ve Zlíně. Deseti-
členná porota také vybere vítěze
v soutěži o nejlepší marketingový
počin v Česku a na Slovensku. (jaz)

Od lásky k žárlivosti
Nečekanou proměnu

talentovaného pianisty
Daniela v krutého

žárlivce osobně popíše
hlavní hrdina filmu
Láska a zuřivost,

dánský herec Cyron
Melville.

2x foto: Zlín Film Festival

Křehký konec světa Žádný prvoplánový hnus, ale minimalistický obraz lidských běsů. Taková je Melancholia Larse von Triera s Kirsten Dunstovou (na snímku). Foto: Aerofilms

Oscaroví emigranti
Oscarem ověnčený
film Pelle Dobyvatel si
přijede připomenout
Pelle Hvenegaard,
který si v příběhu
švédských emigrantů
v Dánsku zahrál po
boku Maxe von
Sydowa.

Zlínský festival skládá poctu dánské
kinematografii. Od pohádek přes Dogma
95 až k obdivované animované škole.

PROGRAM

Dánsko v kinosálech
Pelle Dobyvatel 30. 5.,19.20
Láska a zuřivost 30. 5., 21.00

Zástupci Dogma 95
Lars von Trier
Melancholia 29. 5., 19.20
Prolomit vlny 31. 5., 19.30
Idioti 30. 5., 22.00
Thomas Vinterberg
Hon 27. 5., 19.20
Největší hrdinové
Rodinná oslava 28. 5., 21.50
Soren Kragh-Jacobsen
Gumový Tarzan 30. 5., 9.10
Chceš vidět můj krásný pupík?

29. 5., 17.50

Festivalové listy
53. Mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež ve Zlíně

Filmový Zlín se klaní Dánům.
Prolomí vlny a ukáže pupík

ZLÍN FILM
FESTIVAL 2013

27. 5. – 1. 6. 2013

FILM INDUSTRY Ze zákulisí
Festival pořádá workshopy
na téma Umění prodat film Strana E2
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K onečně. A je to tu zase. Kaž-
dý rok jsem žasla nad tím,
jak všechny domácí i zahra-

niční hvězdy opěvují zlínskou fes-
tivalovou atmosféru. A po pěti le-
tech musím uznat, že jsem se na
to nepřenosné kouzlo také těšila.
Tiše. Ale o to intenzivněji.
Dobrá pověst se evidentně do-

nesla i do zahraničí, protože se za-
staví američtí superhrdinové Iron
Man, Neuvěřitelný Hulk, Thor,
Captain America, Hawkeye, tedy
Avengers, Batman, ale i Bond. Ja-
mes Bond. Jakkoliv jsou však
chlapci populární, ověnčení Osca-
ry a nejrůznějšími blyštivými tro-
fejemi, mě mnohem víc potěší, že
dorazí i Pepik Hnátek ze Slavoje
Houslice, kterého na náměstí do-
plní nestárnoucí Křemílek s Vo-
chomůrkou a Rákosníčkem. Bez
nich by totiž festival nemohl ani
začít.
Takovou koncentraci „srdco-

vek“ nenabízejí ani v Cannes. Ale
hlavně: ve Zlíně zřídkakdy o festi-
valu prší, nestřílí se tam a nekra-
dou se předražené šperky. Hosty
i návštěvníky totiž zdobí jen
úsměv od ucha k uchu a boty, kte-
ré si snad každý musí ze Zlína od-
vézt. Takže i když agenta 007
u Bati asi nepotkám, věřím,
že bych se tammohla srazit
s nejmladším evropským režisé-
remMatějem Chlupáčkem, který
zde uvede film Bez doteku, ale
i s dětskou hvězdou filmu Pelle
Dobyvatel, Pellem Hvenegaar-
dem. Dnes už rozhodně není
malý. A vypadá trochu agentsky...

V
ybraní hosté cvrnknou do
Duhové kuličky – bloku,
který se z původně dopro-
vodné soutěže rozrostl do

odborného programu. Věnovaný je
profesionálům, studentům i nadše-
nýmamatérům, kteří se chtějí dově-
dět více nejen o výrobě filmu, ale
předevšímo jeho distribuci amarke-
tingu. Letos besedy a odborné před-
nášky zastřešuje téma Umění pro-
dat film.

Z Vesnice roku ke Čtyřlístku
Jedním z přednášejících bude i zmí-
něný herec Jiří Mádl, jenž představí
prvotinu Pojedeme kmoři. Cestu od
scénáře k natáčení odhalí i dvojice
VojtěchMoravec a Vilém Postránec-
ký, syn herce Václava Postránecké-
ho. Zástupci skupiny V7M připome-
nou absolventský film Vesnice roku,
v němž hlavní roli ztvárnil Ondřej
Vetchý a který byl nominován na
nejlepší studentský film roku 2011.
„Přechod ze studentského režimu
do praxe s sebou nese určité změny.
Můžeme se podělit předevšímo zku-
šenosti, které jsme touto změnou
získali,“ slibují filmaři.

O financování filmu promluví
producent Miloslav Šmídmajer. Jak
pracovat s product placementem
na stříbrném plátně, aby se z dobré-
ho sluhy neproměnil ve špatného
pána, uvede na příkladu animované-
ho Čtyřlístku ve službách krále. Jak
se mu to povedlo, s ním hosté mo-

hou probrat osobně. Diskuse je
všem otevřená.

Recept na PR i virální video
Recept na dobré filmové PR nabíd-
ne Pavlína Fechterová, jejíž agentu-
ra 2media.cz stojí například za kam-
paněmi k Poutům, Nickyho rodině,
Tobruku či Protektorovi.

Své dodá i producent KryštofMu-
cha. Výkonný ředitel karlovarského
filmového festivalu představí propa-
gaci filmu Ve stínu, nominovaného
za Česko na Oscara.

Marketing na sociálních sítích
uvede Olga Biernátová. A na dotaz,
jak správně vyrobit virální video, kte-
ré za babku sesbírámiliony zhlédnu-
tí na internetu, odpoví filmař a za-
kladatel VideoflotuDavid Spáčil spo-
lu s Barborou Jiřičkovou.

Jana Záhorková

ZLÍN (jaz) S filmem si ze zvědavos-
ti začal hrát již v deseti letech.
Přes krátká videa pro kamarády se
dostal k natáčení klipů a reklam-
ních nebo propagačních spotů.
Jako asistent nahlédl za dveře fil-
mové akademieMiroslavaOndříč-
ka.
Aby se ovšem mohl naplno vě-

novat své vášni, opustil střední
ekonomickou školu. Před březno-
vou premiérou debutu Bez doteku
o něm začaly vycházet články s ne-
přehlédnutelnýmústřednímmoti-
vem: Osmnáctiletý Matěj Chlupá-
ček je nejmladším režiséremEvro-
py.
On,Hanne Pedersen a VilémPo-

stránecký nyní zasednou v porotě
mezinárodní soutěže student-
ských filmů Zlínský pes. Chlupá-

ček zároveň divákům nabídne
svůj film, který vznikl v koproduk-
ci s Českou televizí.
„Je spíše artový, diváky si proto

najde především mezi lidmi, kteří
se nejdou do kina jen bavit, musí
chtít také zkoumat a přemýšlet
nad filmovým tvarem,“ řekl Chlu-
páček o příběhu dospívající Jola-
ny, kterou zneužívá otčím.
V hlavních rolích uvidíte Terezu

Vítů,Mariana Rodena, Petru Lusti-
govou, Kryštofa Hádka, Adriana
Jastrabana aOndřejeMalého, drži-
tele Českého lva za film Pouta.
Za kameru se postavil Alexan-

der Šurkala, jehož jméno najdete
u filmů Šeptej nebo Karamazovi.
Píseň Knowing k filmu nazpívala
Kateřina Winterová z The Ecstasy
of Saint Theresa.

Nejen herec Na téma Umění prodat film bude přednášet i Jiří Mádl
coby režisér snímku Pojedeme k moři. Foto: Nguyen Phuong Thao, MAFRA

ZLÍN, NAPAJEDLA (jaz) Filmy ne-
jsou zdaleka jediným lákadlem
zlínského festivalu. Od neděle až
do páteční dražby je v Kongreso-
vém centru Zlín vystaveno 104 fil-
mových klapek. Minisalon připo-
míná i bilanční expozice v Baťově
mrakodrapu, kde si příchozí mo-
hou na fotografiích připomenout
patnáct dosavadních ročníků.
Komu by se klapky okoukaly,

může zvolit kostýmy. Oblečení
z pohádky Šťastný smolař, kterou
Česká televize uvedla loni o Váno-
cích, najdete do soboty ve foyer
Kongresového centra.
Výstava Královna Dagmar – čes-

ká princezna připomíná v atriu
Univerzitního centra dánskou krá-
lovnu z rodu Přemyslovců. Expozi-
ce vznikla ve spolupráci s velvysla-
nectvímDánského království v Pra-
ze a potrvá do 15. června.
Na den dětí, tedy na sobotu,

chystají v muzeu v Napajedlech
vernisáž první stálé expozice legen-
dárních hraček designérky Libuše
Niklové a Alfréda Kluga, které se
stále vyrábějí v podniku Fatra Na-
pajedla.

Bez doteku Přestože ji zneužívá otčím, utíká Jolana do nevěstince. V Chlupáčkově filmu ji představuje Tereza
Vítů. Dále hraje i Ondřej Malý (na snímku), držitel Českého lva za film Pouta. Foto: Cinem Art

PRAHA (spa) Jeden z tradičních hos-
tů zlínského festivalu, režisér Zde-
něk Zelenka, letošní ročník vyne-
chá.Musí. Shodou okolností ve stej-
ný den, kdy zahajuje festival, začí-
ná totiž točit novou pohádku pro
televizní Vánoce.

Trochu jiný Andersen
Nicméně alespoň nepřímo zůstává
Zelenka na festivalové vlně věnova-
né mimo jiné dánskému pohádká-
ři, protože zfilmuje právě slavný
příběh Hanse Christiana Anderse-
na Křesadlo.
Půjde však jen o volnou inspira-

ci, protože temnou povídku pře-

psal režisér do pohádkové ko-
medie. „Také název bude
jiný –Duch nad zlato,“ nazna-
čuje, kdo budemít v jeho ver-
zi klíčovou roli. Ale hlavně si
dnešní děti už pod pojmem
křesadlo nedovedou nic vybavit.
První klapka padne dnes na Kav-

čích horách, poslední se plánuje
na první prázdninový týden, do-
končovací práce na říjen a premié-
ra o zimních svátcích.
Hned v úvodní den se před ka-

merou sejdou Veronika Kubařová
v roli princezny a Viktor Preiss, kte-
rý bude představovat ducha. Pod
stylizovaným Šibeničním vrchem

potkají i další kolegy, napří-
klad Svatopluka Skopala,
poté se štáb přestěhuje do
zámku Ploskovice, kde se do
kostýmů obléknou Jiřina
Bohdalová coby Hermína či

Jan Hrušínský v roli krále. Ke slovu
tu přijdou i zbrojnoši, generálové,
ceremoniáři a kaskadéři.
Produkce zasemusí připravit ko-

čár s koňským spřežením, sklepe-
ní pod krčmou, které vládne Mar-
tin Dejdar, komparz představující
obyvatele městečka, pyrotechniku,
cvičeného psíka, výra či krkavce
a v neposlední řadě zlatý poklad,
o nějž tu půjde. Finále cestou na

popraviště se bude točit v okolí Va-
lečova, závěr natáčení stráví Zelen-
kův tým vMnichově Hradišti.

Křesadlo podle Dyka
I když režisér klasikovu předlohu
upravil, možná nebude od věci
malý průvodce původním dějem.
Voják získá od čarodějnice radu,
jak se dostat k penězům, výměnou
za kouzelné křesadlo, které jí však
vzápětí uzme, a třebaže peníze roz-
hází, díky křesadlu se dostane až
k princezně a nakonec i ze stínu ši-
benice. To jen pro ty, kdo o Kře-
sadle slyšeli pouze v andersenov-
ské písničce Vojty Dyka.

PROGRAM

Film Industry

Pondělí 27. května
Pavlína Fechterová
PR v českém filmu 11.00–12.30

Úterý 28. května
Jiří Mádl
Prezentace filmu Pojedeme k moři

17.00–18.30

Středa 29. května
Olga Biernátová
Filmy na sítích 17.00–18.30

Čtvrtek 30. května
Kryštof Mucha
Propagace českého filmu Ve stínu

15.00–16.30

Pátek 31. května
David Spáčil, Barbora Jiřičková
Jak udělat virální video s miliony
zhlédnutí za babku 11.00–12.30

Každý den se konají tři besedy,
kompletní přehled najdete na
internetových stránkách festivalu
v sekci Doprovodný program.

Jana
Záhorková
vedoucí mimořádné
festivalové přílohy

Krátce
TELEVIZE

Česká televize představí
dětskou stanici :D

Jak bude vypadat program nové-
ho kanálu České televize, který
pod názvem Déčko začne vysílat
poslední prázdninový den, pro-
zradí přímo generální ředitel ČT
Petr Dvořák a také Petr Koliha, vý-
konný ředitel ČT :D a někdejší
umělecký šéf zlínského festivalu.
Ve středečním odborném bloku
workshopů pod hlavičkou Duho-
vé kuličky vystoupí také Petr Ko-
pecký, dramaturg Zpráviček dět-
ského zpravodajství. Součástí se-
mináře je blok Rady pro rozhlaso-
vé a televizní vysílání věnovaný la-
bellingu a panel na téma děti,
nová interaktivní média amediál-
ní výchova. (red)

KONCERT

David Koller zahraje
na Dni MF DNES
Den MF DNES přinese ve čtvrtek
od 14 hodin na náměstí Míru bo-
hatý program. Nejmenším přícho-
zím nabídne odpoledne plné her
a soutěží, vyvrcholí koncertemDa-
vida Kollera s kapelou. Člen obno-
vené skupiny Lucie, jejíž první ve-
řejný koncert se koná na Meziná-
rodním filmovém festivalu v Karlo-
vých Varech, vystoupí v 18 hodin.

(jaz)

Umění prodat film.
Nově se mu učí Jiří
Mádl, který točí
debut Pojedeme
k moři. Výsledky
představí v bloku
nových workshopů
pod hlavičkou Film
Industry.

Vystavují se
klapky, kostýmy
i legendární
hračky od Niklové

V porotě zasedne nejmladší režisér střední Evropy. Je Čech
O vítězi mezinárodní soutěže studentských filmů Zlínský pes rozhodne iMatěj Chlupáček, jehož debut Bez doteku najdete ve festivalovém programu

VSTUPENKY

Filmpasy

Předprodejní místa
■ V pokladnách Golden Apple
Cinema (Zlaté jablko, náměstí
Míru) od 20. května denně.

■ V pokladnách Velkého kina
(náměstí Práce) od 20. května,
kromě víkendu.

■ V potravinách ENAPO v ulici
J. A. Bati v továrním areálu od
20. května ve všední dny od 6 do
18 hodin a v sobotu dopoledne
(pouze Filmpasy).

Rezervace vstupenek on-line
www.zlinfest.cz

od 20. do 25. května

Vstupné
Držitel Filmpasu má nárok na dvě
vstupenky denně zdarma,
v případě zájmu o další filmové
představení platí následující:

Ceny jednotlivých projekcí
Projekce začínající do 13.00

ZDARMA
Projekce začínající od 13.00

40 Kč (děti do 6 let ZDARMA)

Cena Filmpasu
120 Kč včetně DPH

Upozornění
■ Vlastnictví Filmpasu
neopravňuje ke vstupu
na projekci, vždy je nutná
i vstupenka.

■ Držitel Filmpasu nebude při
koupi nijak upřednostněn!

■ Filmpas je nepřenosný a jeho
držitel má povinnost jej nosit
na viditelném místě!

Akreditace
Akreditační centrum v Kongreso-
vém centru Zlín na náměstí TGM.

Otvírací doba:
26. května od 14.00
27.–31. května 8.00–20.00
1. června 8.00–12.00

Součástí akreditace pro zvané
hosty, profesionály a novináře již
není Filmpas, volné vstupy do kina
jsou nahrané rovnou na
akreditační kartě.

Sejdeme se
u Bati, Bonde.
Jamesi Bonde

Režisér Mádl jede k moři
a radí, kterou cestu zvolit

Zelenka bude letos chybět. Točí totiž pohádku
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1. Moje první dětská role
Služka v pohádce, co jsme hráli na chatě v Dolanech. Bylo mi
asi pět a měl jsem dlouhé vlasy.

2. Moje nejslavnější dětská role
Váleček.

3. Moje nejprotivnější dětská role
Asi ta služka. Měl jsem se prý drbat, že mám vši, a odmítal
jsem to. Aspoň mi to řekli, já si to moc nepamatuji.

4. Můj první kamarád „od filmu“
Kameraman Vladimír Plicka, co točil Kamarády. Když nám
bylo těžko, vždycky jsme u něj našli zastání.

5. Můj první nepřítel „od filmu“
Zima při natáčení. Tu jsem odjakživa nesnášel a na „Anežce“
jsem si jí na těch hradech a zámcích užil.

6. Moje první láska „od filmu“
Žádná, já jsem se při natáčení nějak nezamilovával.

7. Můj první princ či Honza
Líný Honza z televizní pohádky s paní Danou Medřickou.

8. Moje první fanynky
Moc si nevzpomínám, Váleček nebyla zrovna postava, která
by vám vytvořila fanklub dychtivých děvčat.

9. Můj první honorář (a na co padl)
Za honorář za Kamarády jsem si koupil dva benátské svícny
z dílny restaurátora pana Hejzlara. Ještě je mám.

10. Moje první setkání s filmovou kritikou
Když jsem byl kluk, na dětské seriály se kritiky nepsaly.
To jsem měl asi kliku.

11. Moje první umělecká vzpoura
Já jsem byl vychovaný k poslušnosti, takže jsem se moc
nevzpouzel, spíš jsem tiše trpěl. Vzpoury přišly až ve zralém
věku, kdy jsem odmítl spoustu rolí, co mi neseděly, jak
v divadle, tak ve filmu.

12. Můj první učitel „od filmu“
Asi opět Vladimír Plicka, ten nám dal mnoho dobrých rad, jak
se před kamerou chovat.

13. Můj první útěk od filmu
Já jsem vlastně neměl od čeho utíkat, protože všechno, co
jsem natočil, bylo pro televizi, pro film jenom minutovou scénu
v detektivce „Sázka na třináctku“. A to bylo už před třiceti lety.

14. Mé první setkání se zlínským festivalem
To bude tohle! Já jsem tu nikdy předtím nebyl.

15. Mé letošní plány na zlínském festivalu
Žádné nemám, nechám se překvapit.

INZERCE

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM
generální partner hlavní mediální partneřifinanční podpora

hlavní partneři

Do Varů i na golf Mezinárodní filmový festival tradičně moderuje, zároveň je pravidelným hostem na tamním hřišti.

Dotazník pro dětskou hvězdu

Marek Eben

Písničky Kromě hraní a moderování stále pilně koncertuje. Bratři
Ebenové v příštím roce oslaví třicet let své hudební existence, první
desku Malé písně do tmy vydali již v roce 1984.

Divadlo
Pražskému divadlu
Ypsilonka je stále věrný,
i když už není členem
souboru, vystupuje jako
stálý host. Na pódiu se
potkává například i s další
hvězdou Jiřím Lábusem.

5x foto: MAFRA

Manželka
Už dlouhá léta je ženatý
s herečkou Markétou Fišerovou.

Váleček
Seriál Kamarádi,
který natočila
režisérka Vlasta
Janečková, z něj
udělal dětskou
hvězdu.
Foto: www.obrazky.cz

Zrcátka
Jeho jméno bylo dlouhá léta spjato

s rozdáváním diváckých cen, moderoval
Televizní rolničku i TýTý. V roce 2002 si

odnesl hned dvě zrcátka, která mu
přiřkly hlasy diváků.
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Oceněný Hon

Mads ví, že není
vše tak, jak se zdá
Dvouhodinový psychologický
thriller Hon patří k nejlepším fil-
mům Thomase Vinterberga.
Nejen díky scénáři, který získal
Evropskou filmovou cenu, tedy
starokontinentálního Oscara, ale
především kvůli strhujícímu vý-
konu Madse Mikkelsena (na
snímku). Ten v roli učitele všemi
silami bojuje o svou důstojnost
poté, co byl nespravedlivě nař-
čen ze zneužívání dětí. „Hon po-
tvrzuje starou pravdu: velké fil-
my se mohou rodit z malých roz-
počtů, z komorních, téměř rodin-
ných příběhů, ale hlavně ze
skvostně napsaných scénářů, jež
mají lidskou náturu v malíčku,“
napsala v recenzi Mirka Spáčilo-
vá. A shodují se s ní i filmoví fa-
noušci. Na populárních strán-
kách Rotten Tomatoes se hodno-
cení vyšplhalo na 91 procent,
Češi na webu Česko-Slovenské fil-
mové databáze dali Honu 88 pro-
cent a zařadili ho na 72. příčku
nejlepších filmů. Mikkelsen za
svůj výkon získal Zlatou palmu
na filmovém festivalu v Cannes.
„Chtěl bych ji věnovat své ženě,
ale i všem, kteří stále točí filmy,
protože věří v to, co dělají,“ řekl
Mikkelsen, když ji přebíral. (jaz)

Zkratky užité v textu
u jednotlivých filmů
SD Mezinárodní soutěž hraných
filmů pro děti
SM Mezinárodní soutěž hraných
filmů pro mládež
SA Mezinárodní soutěž
animovaných filmů pro děti
DDK Dny dánské kinematografie
D Soutěž celovečerních hraných
debutů – evropské první filmy
P Panoráma
DOK Dokumentární filmy
ČN České novinky
TN Tisíc a jedna noc
UZ Uznání Jitce Molavcové
NH Noční horizonty
YS Young Stars
SC Na společné cestě
RD Pocta Rocku Demersovi
MP Pocta Marcele Pittermannové
6 Doporučená věková přístupnost

Změna programu vyhrazena.
Další vydání vychází ve středu.

Pondělí 27. května

Velké kino
Pee-Wee: Zima, která 10.00
změnila můj život
Kanada, 2012, 122 min., SD 10
Nono, Zigzag Kid 20.00
Nizozemsko, 2012, 95 min., P 11

Letní kino
Okresní přebor – Poslední 22.15
zápas Pepika Hnátka
Česká republika, 2012, 102 min., P 15

Golden Apple Cinema, sál č. 1
Bram neposeda 8.15
Nizozemsko, 2012, 83 min., P 6

Dotek světla 17.00
Taiwan, Hong Kong, Čína, 2012,
110 min., SM 14
Hon 19.20
Dánsko, 2012, 115 min., DDK 16

Golden Apple Cinema, sál č. 2
Soutěžní pásmo 8.30
animovaných filmů 1
36 min. 3
Super třída 10.30

Nizozemsko, 2012, 81 min., P 7
Soutěžní pásmo 13.10
studentských filmů
Zlínský pes 1
95 min.
Soutěžní pásmo 15.10
studentských filmů
Zlínský pes 2
77 min.
Soutěžní pásmo 19.30
studentských filmů Zlínský pes 3
92 min.
Místnost sebevrahů 21.30
Polsko, 2011, 110 min., NH 16

Golden Apple Cinema, sál č. 3
Legenda o Sarile 8.40
Kanada, 2012, 82 min., P 10
Revoluce – Zachraňte lidstvo 10.40
Kanada, 2012, 87 min., DOK 12
Soutěžní pásmo 13.20
animovaných filmů 2
52 min. 7
Soutěžní pásmo 15.20
animovaných filmů 3
48 min. 9
Tvoje krása nemá cenu 17.20
Rakousko, 2012, 85 min., D 14
Každý občas upadne 19.40
Švýcarsko, 2012, 98 min., D 15

V domě 21.40
Francie, 2012, 105 min., NH 16

Golden Apple Cinema, sál č. 4
Anton 8.50
Dánsko, 1996, 80 min., DDK 12
Chyťte tu holku! 10.50
Dánsko, Švédsko, Norsko, 2002, 87
min., DDK 10
Malý televizní kabaret 15.30
Česká republika, 1981, 93 min., UZ 6

Co udělal Richard 17.30
Irsko, 2012, 88 min., YS 16
Adamova jablka 21.50
Dánsko, Německo, 2005, 97 min.,
DDK 16

Golden Apple Cinema, sál č. 5
Bekas 9.00
Švédsko, Finsko, Irák, 2012, 92 min.,

P 12
Sněhová královna 11.00
Rusko, 2012, 80 min., TN 8
Malí bojovníci 15.00
Kanada, 2012, 63 min., DOK 12
Toulavý Engelbert 17.40
Česká republika, 1973, 64 min., UZ 15

Bez doteku 20.00
Česká republika, 2013, 72 min., ČN 16

Šrám 22.00
Dánsko, 2003, 81 min., DDK 17

Golden Apple Cinema, sál č. 6
Rytíř Zrezivělý 9.10
Německo, 2012, 85 min., P 8
Ostrov ztracených duší 11.10
Dánsko, 2007, 100 min., DDK 1 4
Rača, láska moja 15.50
Slovensko, Gruzie, 1977, 81 min., SC
15
Vysoký jako strom baobab 17.50
Senegal, USA, 2012, 82 min., P 13
Drsný holky 21.00
Dánsko, 2006, 93 min., DDK 15

Úterý 28. května

Velké kino
Čestné pionýrské 8.30
Rusko, 2012, 99 min., SD 8
Můj sladký oranžovník 10.30
Brazílie, 2012, 99 min., SD 10

Letní kino
Temný rytíř povstal 21.30
USA, VB, 2012, 164 min., P 15

Golden Apple Cinema, sál č. 1
Čtyřlístek ve službách krále 8.15
Česká republika, 2013, 90 min., ČN 5

Tlusťoch válí 10.20
USA, 2012, 98 min., SM 14
Nepožehnaní 17.00
Kanada, 2012, 86 min., SM 16

Golden Apple Cinema, sál č. 2
Soutěžní pásmo 8.30
animovaných filmů 1
36 min. 3
Super třída 10.30
Nizozemsko, 2012, 81 min., P 7
Soutěžní pásmo 13.10
studentských filmů
Zlínský pes 1
95 min.
Soutěžní pásmo 15.10
studentských filmů
Zlínský pes 2
77 min.
Soutěžní pásmo 19.30
studentských filmů
Zlínský pes 3

92 min.
Místnost sebevrahů 21.30
Polsko, 2011, 110 min., NH 16

Golden Apple Cinema, sál č. 3
Soutěžní pásmo 8.40
animovaných filmů 4
47 min. 7
Matěj dítě horník 10.40
Francie, Německo, Rumunsko, 2013,
80 min., D 13
Poslední propadne peklu 15.20
Česká republika, 1982, 72 min., MP 10

Mami, mám Tě rád 17.20
Lotyšsko, 2013, 82 min., P 12
Drak sa vracia 19.40
Slovensko, 1967, 84 min., SC 13
Klip 21.40
Srbsko, Černá hora, 2012, 100 min.

D 18

Golden Apple Cinema, sál č. 4
Dítě, které se chtělo 8.50
stát medvědem
Dánsko, Francie, 2003, 78 min.,
DDK 8
Bolavá srdce 10.50
Dánsko, 2009, 121 min., DDK 13
Jedenáctiletí 15.30
Austrálie, 2011, 93 min.,
DOK 11
Největší hrdinové 17.30
Dánsko, 1996, 90 min., DDK 15
Rodinná oslava 21.50

Dánsko, 1998, 106 min., DDK 18

Golden Apple Cinema, sál č. 5
Havran, malý rošťák 9.00
Německo, 2012, 78 min., P 6
Fontána pre Zuzanu 11.00
Slovensko, 1985, 81 min., SC 12
Soutěžní pásmo 13.00
animovaných filmů 5
59 min. 3
Soutěžní pásmo 15.00
animovaných filmů 6
47 min. 9
Já a ty, Itálie 17.40
2012, 96 min., YS 15
Šimon a duby 20.00
Švédsko, Dánsko, 2011, 122 min.,
S 15

Golden Apple Cinema, sál č. 6
Někdo jako Hodder 9.10
Dánsko, Švédsko, 2003, 84 min.,
DDK 10
Úděl nadání 11.10

Česká republika, 2012, 46 min.,
DOK 13
Bota jménem Melichar 13.10
Česká republika, 1983, 70 min., MP 6

Picture Day 17.50
Kanada, 2012, 93 min., P 15
Italština pro začátečníky 21.00
Dánsko, Švédsko, 2000, 112 min.,
DDK 15

Mads Mikkelsen ve filmu Hon
Foto: © Cinemart

Program S jemným dotekem Cannes

INZERCE

Vychutnejte si filmový
týden nejen na plátně

Generální partner ZLÍN FILM FESTIVALU
Prodejny potravin s tradicí

www.enapo.cz

Zlín Film Festival
2013 do soboty
nabídne 354
projekcí, v nichž
představí 299
animovaných
i hraných filmů.
Zastoupeny budou
všechny světadíly
kromě Antarktidy,
konkrétně 53 zemí.
Těšit se můžete na
6 světových, 25
mezinárodních
a 162 českých
premiér.
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V
zrušení, napětí, touha,
dobrodružství, erotika,
humor i vášeň. Co všech-
no byste letos nenašli ve

zlínském letním kině... Projekce
pod širým nebem, které začínají ve
21.30 hodin (tedy až na dnešek, kdy
se kvůli zahajovacímu ohňostroji
odstartuje ve 22.15), zavedou divá-
ky na střídačku houslického fotbalo-
vého klubu, ale i do sídla britské taj-
né služby.
PepikHnátek obstará domácí vý-

kop Okresního přeboru. Zítra si
Christian Bale nasadí plášť a vyrazí
na zloducha Banea, jehož masku
tragicky připomněl útočník, který
na denverské premiéře filmu střílel
do diváků. Středa bude ve znamení
přisprostlého plyšáka. Méďa totiž
ožije, aby poradil naivnímu Marku
Wahlbergovi, jak na ženské. Ve čtvr-
tek se vydají čtyři krásky do večírko-
vého ráje na Floridě, kde se kokain
šňupe po hrstech z nahých těl a
kde se člověk snadno nachomýtne
k přestřelce. Páteční film by si ne-
měli nechat ujít fanoušci hrdinů
Avengers.
Agentovi 007 pořadatelé věnova-

li závěrečnou noc. Festival symbo-
licky vyvrcholí s písní Skyfall, za niž
zpěvačka Adele získala Oscara
i cenu Grammy. Jana Záhorková

Ve filmovém
programu září
nabídka v letním
kině. S agentem
007 i Méďou.

Foto: Bontonfilm, Warner Bros.,
Blue Sky Film, Marvel Studios,

Universal Pictures, Sony Pictures

Okresní přebor –
Poslední zápas Pepika Hnátka
Pondělí, 22.15

Spring Breakers
Čtvrtek, 21.30

Avengers
Pátek, 21.30

Skyfall
Sobota, 21.30

Méďa
Středa, 21.30

Temný rytíř povstal
Úterý, 21.30

Sbalte deky, je tu party pod širákem
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Marek Eben
Today a highly successful M.C.
and singer, Marek Eben first won
popularity as a child actor.

2x foto: MAFRA

H
old Me Tight. Skyscra-
per. Karla and Jonas.
The Storm. Max Em-
barrassing. We Shall

Overcome. The Substitute. What
have they got in common? All of
these titles come from Denmark
and in recent years all have taken
prizes from the Zlín festival. The
smallest of the northern states has
repeatedly proven that it has ta-
ken over the Czech Republic’s sta-
tus as a world power in children’s
film – and not only in children’s
film.
Randomly and recently: Terri-

bly Happy won in Karlovy Vary,
The Act of Killing triumphed at
the One World festival, A Killer
Bargain took the grand prize at
Ekofilm and Fresh Film Fest pre-
sented an award to Nothing Can
Touch Me. Again Danish pictu-
res. Two years ago, In a Better
World picked up an Oscar and a
Golden Globe for Denmark, while
A Royal Affair, shot by Danes in
this country, was nominated for
an Oscar in 2012.
In short, a country known for

Lego, excellent butter, the Tivoli
funfair andHamlet's Elsinore Cast-

le also commands respect in the
world of film. Therefore it is no
wonder that within the framework
of its showcases of national film,
Zlín is this year putting the count-
ry in the spotlight with the Days of
Danish Cinema.

Two kings and a queen
Viewers connect contemporary
Danish film with three directors in
particular. Lars von Trier, a provo-
cateur, tempter and tireless experi-
menter is remembered at the festi-
val with Breaking theWaves, a reci-
pient of the European Oscar. His
colleague Thomas Vinterberg is re-
presented by The Biggest Heroes,
about a family outingwith the poli-
ce in pursuit. And Susanne Bier is
presented through the above-men-
tioned Oscar winner In a Better
World, which, although two scho-
olchildren feature in key roles, is
not the most kid friendly of mo-
vies.
Alongside the works of the two

kings and one queen of Danish ci-
nema, the selection in Zlín conta-
ins another previously referred to
name whose work is closer to chil-
dren’s themes. Audiences can
enjoy Henrik Ruben Genz’s les-
ser-known drama Someone Like
Hodder, whose nine-year-old
hero, overlooked by everyone,
shuts himself off in his own world.
Natasha Artha's Fighter sees the
daughter of Turkish immigrants
join a professional kung-fu group
on the quiet. In Island of Lost
Souls, a girl of 14 wanders about
with her younger brother, who is
controlled by the ghost of a man
who died in the 19th century. And
in The Experiment, which is set in
the early 1950s, a strange facility
comes to life – a state children’s
home in Greenland; a selected
group of children return there af-
ter a year of life in Denmark where
they were meant to accept the
rules of civilisation and import
them into the local community –

but social engineering has its flaws
and falsities.

Among the animals
Ties to nature myths tend to be ty-
pical of northern stories and two
such films in the spirit of Mowgli
are also heading for Zlín.
The first is titled The Boy Who

Wanted to Become a Bear and tells
the story of a pair of polar bears
who lose their own young; in order
for the male to ease his mate’s
despair, he steals a human new-
born which they bring up toge-
ther – as a cub.
The second film, Wolf Girl, has a

similar subject. A starving orphan
girl wanders about in the wilder-
ness, where she has survived all
alone for a long time. When she
runs into a herdsman she gets to
know milk, bread and a helping
and.
This is a different kettle of fish

to frilly Czech TV fairytales.
Mirka Spáčilová

Twomore actors who have perfor-
med famous children’s roles will
this year leave their imprint on the
Zlín festival. Representatives of dif-
ferent generations Marek Eben
and Sandra Nováková.
This year the Walk of Fame of

children’s film stars in front of
Zlín’s Grand Cinema will again be
two names richer, with Marek
Eben and Sandra Nováková set to
join the likes of Zuzana Bydžov-
ská, Jan Kraus, Michaela Kuklová,
Mahulena Bočanová and Filip
Renč.

Veteran’s first visit
„For me this will be a premiere,“
says Eben, who is visiting the Zlín
festival for the first time. The se-
cond of three Eben brothers, the
offspring of a musical family, he
first appeared in front of the came-
ra at the end of the 1960s in the
six-part series Friends, and soon af-
terwards in its continuation. His
character, nicknamed Váleček, ear-
ned him great popularity – even
though, according to the actor, it
wasn’t a role that won him a legion
of female fans. Eben invested his
fee from Friends in candlesticks,

which he apparently still
possesses.
He later appeared in a number

of fairytales, in the title role in On
Lazy Honza (in which his mother
was played by Dana Medřická),

and in episodes of On the Poor Litt-
le Kingdom andOn the Brave Prin-
cess Jana. Eben also won populari-
ty for a television adaptation of the
book The Blue-eyed Tom Cat, du-
ring the making of which he met

his wife Markéta Fišerová.
A successful musician,

long-term member of the Studia
Ypsilon theatre and respected
M.C., he is still close to children’s
movies today, for instance lending

his voice to the animated film Seven-
th Village.

Five plus one
WhenEbenwas gettingmarried, San-
dra Nováková had just been born.
From childhood she sang in the
Disman Radio Choir and soon began
to appear on screen, often with her
brother Adam Novák. The two
were first seen in Sechs Richtige
(The Right Six) a Czech-German se-
rial commissioned by the station
ARD and directed by Karel Smyc-
zek, before he cast the siblings in
an adaptation of the Karel Poláček
novel We Were Five. In the latter,
Nováková played Evička Svobodo-
vá, a little girl from a confectio-
ner’s who captivates the hero be-
cause she smells so wonderfully of
almonds and vanilla icing.
The actress later studied at the

conservatory and performed in se-
rials such as Dracula’s Bro-
ther-in-Law and Marital Drow-
ning andmovies such as Dolls and
Protector. She has also sung and
acted at Prague’s Rokoko theatre.
However in Zlín, shewill be honou-
red as the sweet guide of the boys
in WeWere Five. (spa)

MONDAY
The Hunt 19.20
Golden Apple Cinema (1)
A psychological film dealing with
the relationship between an indivi-
dual and a close-knit community,
as well as with family ties. For-
ty-two-year-old Lucas works at a vil-
lage kindergarten, following the clo-
sure of the school where he used to
teach. He’s having a hard time co-
pingwith divorce and is looking for-
ward to spending more time with
his teenage son, who wants to
move away from his mother and
live with him. Happiness comes to
an endwhen little Klara unintentio-
nally accuses him of sexual harass-
ment. The helplessman is immedia-
tely ostracized by nearly all of the
town’s inhabitants and doesn’t
know how to defend himself. After
a time, the truth comes out and eve-
rything seemingly goes back to nor-
mal. A year later during a hunt,
however, Lucas finds out that it's
not over yet...

Touchless 20.00
Golden Apple Cinema (5)
This film tells the story of amaturing
young girl named Jolana, who is the
object of her stepfather’s sexual desi-
re. Jolana cannot deal with the pro-
blems in her family and is losing the
ability to communicate with her fri-
ends; she falls further and further
into the closed world of her imagi-
nation. She can no longer play her
role in the “happy family” at home.
The outside world drags her down.
Though she is afraid, she cannot
turn away from submissive erotic ga-
mes. The unbearable nature of the si-
tuation and a number of dramatic
events lead our heroine to a whore-
house, where her situation becomes
even worse. But the question rema-
ins as to what Jolana really wants...
Isn’t escaping to her dreams better
than the horrible reality around her?

TUESDAY
The Celebration 21.50
Golden Apple Cinema (4)
A celebration is being prepared in a
large, isolated house. Helger Klin-
genfeldt, the patriarch of the fami-
ly, is celebrating his sixtieth birth-
day. Slowly the guests begin to arri-
ve – friends, relatives and, of cour-
se, the celebrant’s nearest and
dearest: his wife Elsa and their
three adult offspring Christian, Mi-
chael andHelena. Everything is rea-
dy and the guests sit down at the ta-
ble. Nobody knows what will hap-
pen next when Christian rises to
give a speech. Soon everyone reali-
zes that they will never forget this
evening and this night.

The Dark Knight Rises 21.30
Letní kino (Open Air Cinema)

It's been eight years since Batman
disappeared into the night – since
the hero turned into a fugitive.
Accused of the death of Harvey
Dent, the dark knight sacrifices eve-
rything, together with Commissio-
ner Gordon, for what he considers
the greater good. And for a while
their lie actually worked. Criminal
activity in Gotham has been
crushed by the strength ofDent’s le-
gacy. But everything changes with
the arrival of a cunning thief and
her mysterious interests. But even
more dangerous is the arrival of
Bane, a masked terrorist whose ru-
thless plans for Gotham force Bru-
ce out of his voluntary exile.
Though he once again puts on his
mask and dark cape, his strength
may not be enough to stop Bane.

Sandra Nováková is perhaps
most famous for her role in the
1994 series WeWere Five.

The northern country’s cinematography
will be represented in Zlín by the
provocateur Lars von Trier and
a lesser-known work by a director whose
film has won at Karlovy Vary.

Lars von Trier ranks among the best-known Danish directors – and the most provocative. Foto: Reuters

Different generations to join Walk of Fame

What's on?
Let's celebrate.
The Dark Knight
Rises

Lego far from Denmark’s
only gift to children

Translations:
Ian Willoughby


