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Hollywood ve Zlíně

Hvězdný Váleček
a cukrářovic Evička
K Jiřině Bohdalové, Janu Krausovi, Tereze Brodské či Lucii Vondráčkové přibyla na zlínském
chodníku slávy další dvě jména.
Před Velkým kinem si včera svůj
„domácí Hollywood“ při odhalování užil herec, zpěvák a moderátor Marek Eben, představitel princů z pohádek, ale především seriálového Válečka. Před sálem
nově září i Sandra Nováková, jejíž jméno si diváci vybaví především díky Poláčkově zfilmovanému románu Bylo nás pět, kde si
zahrála Evičku z cukrárny, která
„tak krásně voněla po mandličkách a vanilce“.
„Už bylo načase,“ smála se včera
herečka, když se jí pořadatelé zeptali, co na svou hvězdu říká. „To
já si na rozdíl od Sandry myslím,
že bych si ve svých pětapadesáti
mohl na hvězdu slávy ještě chvíli
počkat. Vždyť jen když to vyslovíte, zní ‚hvězda slávy‘ strašně nabubřele. Něco takového vůbec nemůžete říkat, smíte si to jen myslet,“ glosoval poctu, jíž se mu ve
Zlíně dostalo, Marek Eben.
Chodník slávy už tradičně pořádá Nadační fond Kapka naděje,
který ve Zlíně osobně zastupuje
prezidentka Vendula Svobodová.
(jaz)
Chodník slávy u Velkého kina
Foto: Dalibor Glück, MAFRA

Před lety ho na
festivalu v Berlíně
vyhlásili za
Shooting Star, tedy
herecký talent
Evropy. Nespletli
se, Cyron Melville
se objevuje po boku
hvězdných kolegů,
hrál v Královské
aféře nominované
na Oscara. Nově
točí s Larsem von
Trierem.

Talent s oscarovou nominací:
Von Trier by měl natočit komedii
V
e festivalovém davu byste ho snadno přehlédli.
Do sálů vyráží se svou
přítelkyní a dcerou,
skromně posedává v kavárně.
„Nejsem tak známý, aby mě
v Dánsku lidé zastavovali na ulicích, fotili se se mnou a chtěli podpis. To opravdu ne,“ klopí Cyron
Melville oči. Pak se mu ovšem podíváte do životopisu a nestíháte
žasnout...
Do Zlína ho pořadatelé pozvali
jako mladou hvězdu dánské kinematografie, jíž letos skládají hold.
Tento talent už ovšem dávno překročil hranice téhle škatulky.
Loni po boku Jeremyho Ironse
natáčel třetí sérii i v Česku populárního seriálu Borgiové. S Madsem Mikkelsenem, oceněným Zlatou palmou v Cannes za film
Hon, si zahrál v Královské aféře –
filmu, který se natáčel v Česku
a byl nominován na Oscara. Nyní
pracuje na novince s bouřlivákem
Larsem von Trierem. Do Zlína si
odskočil na prázdniny. „Neváhal

jsem ani minutu. Když vám festival uvede hned pět filmů, je to
pro mě velká pocta. Navíc si myslím, že jsme si – a tím myslím
Dány a Čechy – ve spoustě věcí podobní, proto je mi tady tak
dobře,“ řekl po uvedení filmu Bojovnice.

Jak byste sám popsal dánskou kinematografii?
Říká se o ní, že je temnější. A to je
jistě pravda, protože u nás zkrátka
pořád prší.
Takže tady jste se na začátku festivalu musel cítit jako doma, že?
Naprosto. Ale jedna z hlavních
předností dánské kinematografie
tkví v tom, že je upřímná a věrná
skutečným citům. Nehrajeme si
na ně, ale opravdu je prožíváme.
Některým americkým filmům proto těžko věřím, že v nich najdu
opravdové štěstí nebo strach. A v
tom je skrytá naše síla. Snažíme se
dokonale popsat i třeba jediný silný okamžik.

Co se vám jako
první vybaví,
Roman
Jiří
Vojtek
Strach
herec
režisér a herec
když se řekne
Zima, dálka,
» Mně se prostě vybaví
Dánsko? » nesrozumitelná
řeč a hokej
ožralý Dán
Dánsko? Tak to se mi vybaví hrozná
dálka, dánština jako řeč, které absolutně nerozumím, pak zima, ve které
bych rozhodně nechtěl žít, a také hokejové mužstvo, které právě teď vystrkuje růžky.

Co se mi vybaví, když se řekne Dánsko? No přece ožralý Dán...

Myslíte, že by Dáni uměli natočit
dobrou komedii?
Bez pochyby, a je pravda, že by
jich mohlo být i víc. Například Lars
von Trier má fantastický smysl pro
humor. Je s ním fakt zábava.

„Některým
americkým filmům
těžko věřím,
že v nich najdu
opravdové štěstí
nebo strach.“

Vy s ním teď pracujete?
Film se jmenuje Nymphomaniac.
Samozřejmě. Jak jinak, že jo? Byla
to jedna z nejúžasnějších prací,
kterou jsem dosud zažil. S ním
jsem se cítil prostě skvěle. Jako nikdy s nikým jiným. Je to v něm, v té
energii, která z něj vyzařuje. Moc
toho nenamluví, ale i tak víte, co
vám chce říct. Jen se podívá a vy
zkrátka víte.
To zní jako práce snů.
Ale on se tak chová ke všem, nechává vám volnou ruku. Řada lidí
o něm říká, že se s ním těžko pracuje, ale já jsem to tak nevnímal. Můžete tvořit, improvizovat, pracovat
s textem. Což jsem třeba u Královské aféry nemohl, protože měla jasně daný scénář ve starém jazyce.

Jiřina
Bohdalová
herečka

Improvizujete i mimo plac?
Rád bych. Ale s dítětem už to tolik
nejde. Kdybych mohl, jel bych na
rok kolem světa. Byl sám se sebou
a objevoval v sobě nová místa.
Myslím, že by mi to pomohlo při
práci. Ale samozřejmě bych to teď
neudělal, jsem se svou rodinou
šťastný.
Proč jste se vlastně dal k herectví?
Můj tatínek byl herec. Pokaždé,
když jsem ho viděl na jevišti, užíval
jsem si to a večer jsem to doma
znova přehrával. Byly mi dva tři
roky. Bavilo mě to a začínám to pozorovat i na své dceři.

Vadilo by vám, kdyby přišla
s tím, že chce být herečkou?
Nevím. Není to lehká práce. Pokud
chcete hrát postavu, která je rozervaná, smutná, sežere vám to hodně energie. Třeba jako v Lásce a zuřivosti, kde jsem mohl naplno ukázat všechny démony.

» Pokračování na straně E5

Dana
Morávková
herečka

Jiří
Mádl
herec a režisér

» Příště můžou Dánové

» Chtěla bych jet do Dánska, » Dánové pijí opravdu

Když říkáte Dánsko, vybaví se mi Švédsko, kde žije moje sestra. Dánsko je totiž taky severský stát... A pokud je letošní zlínský festival věnován právě
Dánsku, je to dobře. Příště nás k sobě
můžou zase pozvat Dánové.

Ve Zlíně jsem jako moderátorka a bohužel mnoho filmů, takže ani dánských, letos neuvidím. Ale mám sen
jet do Dánska, kde jsem byla kdysi asi
jako patnáctiletá holka. Od té doby se
mi to bohužel nepovedlo.

pozvat zase nás k nim

kde jsem byla v patnácti

jako Dáni

Vybaví se mi fotbal a režisér Lars von
Trier, ačkoliv ho moc nemusím. A samozřejmě pověstné pití alkoholu. Kdysi jsem asi jako patnáctiletý překládal
na fotbalovém turnaji Dánům a zaujalo mě, že pijí opravdu hodně.
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Festival zkřehlý
a zkropený?
Nevadí. Děti sedí
v sálech kin
Jana
Soukupová
redaktorka
MF DNES

P

odezřívám svatého Petra,
vládce nad počasím, že
má zkrátka rád děti. Celý
den prosedí drobotina
hezky v teple ve zlínských kinech
s bohatým festivalovým programem, a když pozdě večer začínalo
pro rodiče promítat letní
kino „chudých“ pod širým nebem,
Péťa letos obvykle zařídí tak výživnou zimu, že vydrží opravdu jen ti
nejotužilejší.
Jako v pondělí večer, kdy po zahajovacím ohňostroji byli všichni
už tak zkřehlí, že většinou ještě
rádi odešli domů za svými ratolestmi k jejich pelíškům. Aby je pěkně
druhý den vypravili zase do zastřešených kin a na četné doprovodné
programy ve vyhřátém bezpečí
pod střechou. I když sami přišli
o „zahajovacího“ Pepíka Hnátka
v Okresním přeboru...
„Jó, mladá paní, to tenhle týden
už lepší nebude. Včera jsme měli
večer nějaký tři stupně, dneska je
tak s bídou pět a budeme rádi,
když to po večerech vyženeme na
takových sedm osm.“ To mi neřekl
sám světec u nebeské brány, který
je podle všech dostupných informací zodpovědný za občas zkropenou zlínskou dlažbu s lidmi choulícími se do zimních bund a kabátů,
ale bodrý muž z řad pořadatelů u
Kongresového centra.
Ale nevypadalo to, že by se tím
nějak stresoval. Jako by i on věděl,
že děti, které má tento slavný zlínský festival v názvu, si na své přijdou, ať už z nebe leje, jak chce,
a ať už májové večery připomínají
spíš únorové klima než měsíc zasvěcený večerním a nočním polibkům pod rozkvetlými stromy.
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Duhová kulička zůstává v důlku.
Nejlepší trailer vznikl ve Zlíně
Duhovou kuličku pro nejlepší trailer
ke studentskému filmu získala
režisérka snímku Lehká hlava, v němž
barman okrádá hosty o jejich sny.

ZLÍN Cena za nejlepší upoutávku
ke studentskému filmu zůstává ve
Zlíně, s 4 938 body z internetového
hlasování veřejnosti ji získala studentka režie a scenáristiky Lenka
Záthurecká z Univerzity Tomáše
Bati. Video doprovází její vlastní
film Lehká hlava.
„Lehká hlava je opředena tajemstvím a pod povrchem bublající
tenzí v každém z nás. Baru vládne
tajemný Výčepní, který pomocí
magické tekutiny připravuje své
hosty o sny a z těch pak žije. Jeho
svět je vakuum plné bezpečí a ti-

cha. Ovšem až do chvíle, kdy bar
navštíví Bezesná. Vše se má změnit,“ tvrdí tvůrci filmu, za jehož
trailerem putuje šek s deseti tisíci
korunami, skleněná designová
cena z dílny Terezy Kovaříkové
a Davida Valnera, studentů oboru
design skla na místní vysoké škole,
a další dárky.
Tvůrci ceny se nechali inspirovat nitrem skleněnky. „Barevnost
vychází z vizuálního stylu projektu
a pro celkové zdůraznění je povrch ceny pískovaný,“ upřesnili autoři.

„Lenka má z ceny velkou radost
a na dnešní předávání přijde s početným týmem. Díky ní se nám
obě soutěže, tedy Young Marbles
pro nejlepší trailer a cena za nejlepší marketingový počin, krásně spojily. Vítězka je totiž zároveň členkou studentské poroty ve druhé
soutěži,“ uvedla manažerka Duhové kuličky Tereza Raidová.

Tichý favorit? Film Ve stínu

Právě ve druhé sekci hodnotí komise v čele s Petrem Erbenem nejkreativnější marketingový počin
ve filmovém a televizním průmyslu za rok 2012. Šanci vyhrát má každý, na startu je totiž na šedesát titulů, které vznikly v Česku a na Slovensku v minulém roce.
Z nich porota vybrala deset finalistů a následně pak tři nejzajímavější, které ocení Duhovou kuličkou. Přestože výsledky byly známé

už v úterý večer, bohužel se nevešly do uzávěrky festivalových listů. Přesto se už před vyhlášením
v kuloárech mluvilo o favoritovi.
„Mezi členy poroty se často ozývá název filmu Ve stínu,“ naznačila Raidová.
Detektivní příběh v hlavní roli
s Ivanem Trojanem, který sbíral
České lvy i Ceny filmové kritiky, se
zároveň objevil v oscarové nominaci. Do užšího výběru nakonec film
Davida Ondříčka nepostoupil,
přesto se na něj pěla chvála mezi
odborníky i diváky.
Propagaci filmu navíc přijede
do Zlína představit mluvčí Ve stínu Uljana Donátová, která vystoupí jako host rozšířeného programu
Film Industry – projektu s podtitulem Umění prodat film, v němž letos řada hostů popisuje práci s filmem mimo stříbrné plátno.
Slavnostní vyhlášení výsledků

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

V mezinárodních porotách letos
zasedly i dvě herečky. Barbora
Poláková (vlevo) rozhodne o vítězi v kategorii evropských debutů,
její slovenská kolegyně Danica
Jurčová s kolegy vybere vítěze
hraných filmů. „Ve festivalové
porotě jsem nikdy předtím nebyla, ale opravdu se na novou roli
těším. Dětský svět je totiž úplně
jiný než ten náš, takže do něj
ráda nahlédnu,“ uvedla Slovenka, která si zahrála v Milencích
a vrazích nebo Bestiáři. Poláková, která se aktuálně připravuje
na roli v muzikálu s písněmi kapely Lucie, si pak jen povzdechla, že si na cestě z Havaje do Zlína do kufru zabalila spoustu letních šatů. „Zatím se v nich můžu
procházet akorát po pokoji,“
smála se. Dámy po setkání s novináři ochotně zapózovaly na červeném koberci a fotily se s návštěvníky filmové přehlídky. Podobné setkání s porotci i hvězdami mohou zažít všichni, kteří každý den až do pátku dorazí v 16
hodin k rudému běhounu. (jaz)
Porotkyně na červeném koberci
Foto: Dalibor Glück, MAFRA

Hrajte si se slavným buvolem, slonem či žirafou
NAPAJEDLA Oslavit svátek dětí se
můžete tuto sobotu rozjet do Muzea Napajedla v areálu Nového kláštera. V 11 hodin zde otevřou první
stálou výstavní expozici hraček proslulé designérky Libuše Niklové a jejího kolegy Alfréda Kluga.
Nafukovací buvolové, žirafy, koníci, housenky či sloni od Niklové jsou

totiž už mnoho let spojeni s výrobcem Fatra Napajedla.
Expozici vytvořil syn výtvarnice
Petr Nikl, který je i autorem souběžně otevírané výstavy Dialog s maminkou, která potrvá do 27. července. „Výstava na panelech, které svou
pohyblivostí připomínají přivírající
se oční víčka, doplní decentně nasví-

cené kresby, objekty i zcela nová videa od Petra Nikla,“ uvedl pracovník muzea Ivan Bergmann.

Stvořte si svou hračku

Děti si zde užijí třeba dotykové obrazovky, na níž si mohou samy
stvořit vlastní hračku z prvků skutečně vyráběných ve Fatře Napa-

Akreditace
Akreditační centrum v Kongresovém centru Zlín na náměstí TGM.
od 14.00
8.00–20.00
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.

jedla. Jistě se jim zalíbí i stěny vytvořené z velkých bublin. „A také si
mohou zahrát známou hru Člověče, nezlob se na podlaze s nalepeným plánem hry a hlavně s figurkami, kterými jsou hračky Libuše
Niklové v ‚životní velikosti‘. Tedy
s nafukovacími červenými buvoly,
žlutými žirafami, zelenými housenkami a modrými slony,“ usmívá se
Bergamnn.

Vstup je zdarma

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!
■

Otvírací doba:
26. května
27.–31. května
1. června

„Vstup na akci je zdarma, srdečně
všechny zveme. Na místě bude
pláž, lidé se budou moci vyfotit
v duchu Pobřežní hlídky, a to
s řadou rekvizit. Podávají se míchané nápoje, koktejly, hrají se letní
hity,“ láká Raidová.
Večerní program začne vernisáží studentských prací. „K vidění
bude design obuvi, oděvů i skla.
Dále i práce z multimediálních studií, animace a řada dalších,“ doplnila manažerka Duhové kuličky.
Jana Záhorková

Česko a Slovensko
se opět spojilo

Filmpasy

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

Výsledky na pláži

Herečky v porotě

VSTUPENKY
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).

se bude letos konat na pláži. Organizátoři totiž připravili na dnešní
večer Rainbow Dog Party, kde se
přítomní zároveň dozvědí o vítězi
Zlínského psa, tedy mezinárodní
soutěže nejlepšího studentského
filmu. Koná se v komplexu 14/15
Baťova institutu.

Světoznámá kočka Výstavu hraček Libuše Niklové (v pozadí) pojednal její syn Petr jako Dialog s maminkou.
Expozice zdobila brněnskou Galerii Vaňkovku a od soboty do 27. 7. ji najdete v Napajedlech.

Foto: MAFRA

V 19 hodin na vernisáž naváže i koncert Petra Nikla a Miroslava Černého ve zdejší Klášterní kapli.
„Všechny části programu jsou
ten den zdarma a vstupné do stálé
expozice nebudeme vybírat minimálně celý letošní rok,“ láká návštěvníky Ivan Bergmann a dodává,
že přes padesát let staré fotografie či
nákresy světoznámých hraček získalo Muzeum Napajedla právě z firemního archivu Fatry.
Geniálně jednoduché a funkční
tvary znají dnes lidé na celém světě.
A dosud vyráběné modely jdou stále
skvěle na odbyt, i když cena těchto
přes půl metru vysokých kousků se
u nás pohybuje kolem 350 korun.
„Naše muzeum se pro tuto první
stálou expozici rozhodlo nejen proto, že Fatra je největší továrnou v Napajedlech, ale i proto, že jde skutečně o legendární kousky,“ vysvětluje
Bergmann.
Jana Soukupová

Krátce
KINEMATOVLAK JE TADY

Na nádraží Zlín-střed
se promítá ve vagonu
Od 9 hodin se na nádraží
Zlín-střed můžete jít podívat na
krátké filmy do vagonu, který s celým kinematovlakem dorazil při
své pouti po tuzemských městech.
Tu zahájil už 15. května v Mladé
Boleslavi. I ve Zlíně se promítá přímo „na kolejích“ a filmy určené
hlavně dětem začínají každou půlhodinu. Až do 15.30 můžete vidět
legendy Krtek a kalhotky, Bolek
a Lolek, Žofka ředitelkou zoo, Příběhy cvrčka a štěňátka, O makové
panence, Nová dobrodružství Ferdy, Mach a Šebestová na cestách,
Kouzelný svět malé vlnky, Kouzelná školka s Michalem, Příběhy včelích medvídků 2, Sandokan a Pohádky ovčí babičky.
(jasu)
ČÍTÁRNA U ČERTA

Festivaloví hosté čtou
dětem pohádky
V Krajské knihovně Františka Bartoše na třídě Tomáše Bati ve Zlíně
každý festivalový den až do
31. května včetně, vždy od 9 a pak
od 11 hodin, čtou v místním oddělení pro děti hosté přehlídky některé z pohádek Hanse Christiana Andersena.
(jasu)
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Herec i režisér

Ondřej Kepka dnes
působí převážně
v České televizi,
pro kterou natočil
několik
dokumentárních
filmů, detektivních
příběhů, komedií
a pohádek.

Arabela Legendární seriál udělal z Ondřeje televizní hvězdu. Natáčel
s celou plejádou hereckých hvězd, rodiče mu dělali Stella Zázvorková
a Vladimír Menšík.
Foto: archiv

Dotazník pro dětskou hvězdu

Ondřej Kepka

2. Moje nejslavnější dětská role
Honzík Majer z TV seriálu Arabela (1980,
1992).
3. Moje nejprotivnější dětská role
Asi to byl plačtivý malý Oskar v adaptaci
Verneho Dvou roků prázdnin – byla to
audionahrávka pro Supraphon – mně už bylo
asi 15 let, ale hrál jsem devítiletého...
4. Můj první kamarád „od filmu“
Překvapivě to byl Vladimír Menšík, táta
z Arabely, byl opravdu mým kamarádem.
A ještě předtím to byl plyšový tučňák,
kterého jsem dostal od režiséra Bělky během
natáčení Tetinky. Někdo mně ho ukradl, tak
mně náhradního věnovala Vlasta Fabiánová
– to byla ta Tetinka.
5. Můj první nepřítel „od filmu“
Mým prvním nepřítelem byla tréma, která se
objevila někdy kolem 15 let – pak ještě sílila.
Stále s ní bojuju, ale už taky vyhrávám.

uložen na knížku. Z dalších peněz jsem si
koupil kotoučový magnetofon značky
Unitra (polská výroba), na kterém vznikaly
mé první režisérské a moderátorské počiny.
Vzpomínám si na to dnes při moderování
Nočního mikrofóra ČR2.
10. Moje první setkání s filmovou kritikou
Opět Tetinka, kladná kritika – prý jsem
zastínil i slavné herecké matadory.

11. Moje první umělecká vzpoura
Zajímavá otázka. Paradoxně to bylo už při
Arabele, kde jsem řešil některé situace
„po svém“, pan Vorlíček to bral, byl velmi
tolerantní. Ale skutečná vzpoura nastala až
na DAMU, kde jsme se spolužáky odmítli
nazkoušet jedno představení. Jako režisér
mám pocit, že jsem trvale v nějaké
vzpouře.
12. Můj první učitel „od filmu“
Asi to byl kameraman Emil Sirotek, který
mně ukazoval kameru a věci kolem ní, pak
herečka Marie Rosůlková a samozřejmě moje
máma a strýc.

6. Moje první láska „od filmu“
Platonicky Jana Nagyová, první Arabela,
a potom Brigita Zlámalová, se kterou jsem
natočil několik filmů, například TV film
Maska. Opravdovou láskou od filmu však
byla až jedna spolužačka na DAMU, ale tu
nebudu jmenovat, je z ní známá herečka.

13. Můj první útěk od filmu
Tady ničím nepřispěju. Od filmu jsem nikdy
neutekl a tím, že mě pohltil tak brzy, jsem
nestačil mít ani ty obvyklé dětské útěky
směrem ke kosmonautům, popelářům či
pošťákům. Dnes občas utíkám od filmu
k fotografování, kde mohu být sám a tak se
uklidnit a soustředit se.

7. Můj první princ či Honza
Prince jsem si bohužel ve filmu nezahrál. Jen
v rozhlase. Tam jich bylo několik. Hrál jsem
i malého Václava IV.

14. Mé první setkání se zlínským festivalem
Myslím, že to bylo někdy až těsně po
revoluci, od té doby jezdím do Zlína každý
rok.

8. Moje první fanynky
Spolužačky na základní škole.

15. Mé letošní plány na zlínském festivalu
Sejít se s přáteli, probrat pár věcí, asi se
zúčastním předávání herecké hvězdy na
chodník před kinem – tam se už asi tři roky
„šlape“ i po mém jméně.

9. Můj první honorář (a na co padl)
Bylo to 2 500 Kč za hlavní roli v Tetince, byl

Na festivalu

Od roku 2009 má
na chodníku
u zlínského
Velkého kina svoji
hvězdu hned vedle
herečky Terezy
Brodské.
3x foto: MAFRA

INZERCE

Česká televize vás zve na seminář

JAKÁ BUDE DĚTSKÁ
VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE ČT :D?
Česká televize zve účastníky Zlín film festivalu a další zájemce na odborný seminář
věnovaný připravovanému dětskému kanálu ČT :D. Cílem semináře je představit
koncepci a program dětského kanálu a otevřít odbornou diskuzi.
Seminář se koná ve středu 29. května od 13:00 do 16:30 v Malém sále
Kongresového centra a je součástí programu Dne České televize, který bude
probíhat také od 9:00 do 17:00 na náměstí Míru ve Zlíně. Vstup je volný,
bez akreditace. Kapacita sálu je omezena.

Z
31 ačí
. s ná
rp m
na e

1. Moje první dětská role
Byl do malý Míša v TV inscenaci Tetinka
(1974) režiséra Jiřího Bělky.

Rodina

Ondřej měl kolem sebe odmala
herce. Diváci dobře znají jeho
maminku Gabrielu Vránovou
i strýce Jaroslava Kepku.
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Program Kdy jindy než teď a tady
Ze soutěže

Tessa miluje život,
který pomalu ztrácí
Do mezinárodní soutěže filmů
pro mládež se letos dostal i snímek Ola Parkera s názvem Teď
a tady. Sedmnáctiletá hlavní hrdinka Tessa v něm bojuje o každou minutu života, který postupně ztrácí, protože jí lékaři diagnostikovali nevyléčitelnou nemoc. Proto si sestaví seznam
věcí, jež by ráda stihla – a to včetně ochutnání drog a ztráty panenství. V plnění jednotlivých
přání jí pomáhá kamarádka
Zoey. Jenže zatímco se členové
její rodiny postupně smiřují s blížící se velkou ztrátou, Tessa objevuje úplně nový svět. S absolutním odhodláním si chce užít každý den na sto procent. A přestože lásku na seznamu neměla, zamiluje se do souseda Adama.
Stominutový snímek se promítá
v sále číslo jedna Golden Apple
Cinema zítra i v pátek od 17 hodin.
O tom, zda se nakonec britskému scenáristovi, režisérovi a producentovi Parkerovi podaří
uspět, rozhodne porota, v níž zasedl mimo jiné scenárista a režisér Pavel Jandourek nebo slovenská divadelní a filmová herečka
Danica Jurčová.
(jaz)
Ze soutěžního filmu Teď a tady
Foto: © Cinemart

Filmoví diváci
si připomenou
oscarový film Pelle
Dobyvatel, přihlásí
se Lars von Trier
se svými Idioty
a s Jurajem
Jakubiskem se
posadíme na konár
a bude nám dobre.
Zároveň se opakuje
zahajovací film
pro děti s názvem
Pee-Wee: Zima,
která změnila můj
život.

Středa 29. května
Velké kino
Do toho, Eddy!
Belgie, 2012, 97 min., SD 8
Eskil a Trinidad
Švédsko, 2013, 98 min., SD 8
Letní kino
Méďa
USA, 2012, 106 min., P

8.30
10.30

21.30

Soutěžní pásmo
13.00
studentských filmů
Zlínský pes 7, 116 min.
Divoké labutě
15.10
Dánsko, 2009, 60 min., TN 13
Dotek světla
17.10
Taiwan, Hong Kong, Čína,
2012, 110 min., SM 14
Černá ovce
21.30
Kanada, 2012, 107 min., NH 16

Jirka a bílé myšky
10.30
Česká republika, 2013, 15 min., ČN 6

Golden Apple Cinema, sál č. 3
O pokladech
8.40
Česká republika, 2012, 84 min., ČN 6
Milo
10.40
Nizozemsko, 2012, 93 min., D 13
Vinni jsou vždy ti druzí
13.20
Německo, 2012, 93 min., D 16
Soutěžní pásmo
15.20
animovaných filmů 8
48 min. 7
Skoro 18
17.20
Finsko, 2012, 110 min., D 16
Otloukánek
19.40
Švýcarsko, 2011, 108 min., YS 15
Poloviční život v Nairobi
21.40
Keňa, Německo, 2012,
96 min., NH 18

Dvanáct měsíčků
12.30
Česká republika, 2012, 97 min., ČN 6

Golden Apple Cinema, sál č. 4
Soutěžní pásmo
8.50

Golden Apple Cinema, sál č. 1
Klukovina
8.15
Česká republika, 2013, 72 min., SM 13
Navždy ty a já
10.20
Dánsko, 2012, 85 min., SM 14
Protože jsem hezčí
17.00
Německo, 2012, 81 min., SM 14
Melancholia
19.20
Dánsko, Švédsko, Francie,
Německo, 2011, 130 min., DDK 18
Golden Apple Cinema, sál č. 2
Procházka v trávě
8.30
Indonésie, 2012, 79 min., P 8

INZERCE

Vychutnejte si ﬁlmový
týden nejen na plátně

animovaných filmů 7
46 min. 9
Velká země malých
10.50
Kanada, 1987, 93 min., RD 10
Južná pošta
13.00
Slovensko, 1987, 95 min., SC 12
Motorkářský gang
15.30
USA, 2013, 76 min., DOK 14
Mladistvý delikvent
17.30
Jižní Korea, 2012, 107 min., P 15
Otevřená srdce
21.50
Dánsko, 2002, 114 min., DDK 16
Golden Apple Cinema, sál č. 5
Soutěžní pásmo
9.00
studentských filmů
Zlínský pes 6, 99. min.
Šťastný smolař
11.00
Česká republika, 2012,
100 min., ČN 8
Já nejsem žádná
13.00
rocková hvězda
Austrálie, 2012, 85 min., DOK 14
Čestné pionýrské
15.00
Rusko, 2012, min., SD 8
Ja milujem, ty miluješ
17.40
Slovensko, 1980, 96 min., SC 15
Ukrutně šťastni
20.00
Dánsko, 2008, 104 min., DDK 18
Golden Apple Cinema, sál č. 6
Mladý Andersen
8.45
Dánsko, Norsko, Švédsko, 2005,
120 min., TN 14
Můj nejlepší nepřítel
11.10
Dánsko, 2010, 93 min., DDK 14
Tlusťoch válí
13.10
USA, 2012, 98 min., SM 14
Pasáček vepřů
15.50
Česká republika, 1958,
14 min., TN 10
Císařův slavík
15.50
Česká republika, 1948,
70 min., TN 10
Chceš vidět můj
17.50
krásný pupík?
Dánsko, 1978, 95 min., DDK 15
Shopping
21.00
Nový Zéland, 2013, 98 min., P 15
Čtvrtek 30. května
Velké kino
Létající Kiwi
8.30
Nový Zéland, 2012, 87 min., SD 8
Kovář z Podlesí
10.30
Česká republika, 2013, 85 min., SD 6

Generální partner ZLÍN FILM FESTIVALU
Prodejny potravin s tradicí
www.enapo.cz

Letní kino
Spring Breakers
USA, 2012, 92 min., P 15
Golden Apple Cinema, sál č. 1
Ledový drak
Švédsko, 2012, 77 min., P 8

21.30

8.15

Deštivé léto
10.20
Uruguay, Mexiko, Nizozemsko,
Německo, 2013, 102 min., SM 14
Teď a tady
17.00
Velká Británie, 2012, 99 min., SM 14
Pelle Dobyvatel
19.20
Dánsko, Švédsko, 1987,
157 min., DDK 16
Golden Apple Cinema, sál č. 2
Pee-Wee: Zima, která
8.30
změnila můj život
Kanada, 2012, 122 min., SD 10
Kletba vikingské čarodějky 10.30
Dánsko, 2009, 90 min., DDK 13
Soutěžní pásmo
13.10
animovaných filmů 9
51 min. 7
Mořská víla
17.10
Rusko, 2007, 115 min., TN 16
Sedím na konári
19.30
a je mi dobre
Česká republika, Slovensko,
Německo, 1989, 120 min., SC 15
Babettina hostina
22.00
Dánsko, 1987, 103 min., DDK 15
Golden Apple Cinema, sál č. 3
Makak Marco
8.40
Dánsko, 2012, 80 min., P 8
Fotka
10.40
Polsko, Německo, Maďarsko, 2012,
82 min., D 14
Rozhovory na vážné téma
13.20
Litva, 2012, 65 min., DOK 12
Bílý černý chlapec
15.20
Dánsko, 2013, 57 min., DOK 13
Shell
17.20
Velká Británie, 2012, 90 min., D 17
Lilet, dívka, která nebyla
19.40
Nizozemsko, Velká Británie, Filipíny,
2012, 105 min., D 16
Pluto
21.40
Jižní Korea, 2012, 114 min., NH 17
Golden Apple Cinema, sál č. 4
Tom Sawyer a jeho kamarádi
Německo, 2012, 96 min., P 9
Experiment
Dánsko, 2010, 90 min., DDK 14
LEGO® Chima & Hero Factory
seriálové pásmo,
2012, 66 min. 6
Vincent a já
Kanada, Francie, 1990,
100 min., RD 13
Zappa
Dánsko, 1983, 101 min., DDK 15
Král krys
Finsko, 2011, 93 min., P 15

8.50
10.50
13.00
15.30
17.30
19.50

Golden Apple Cinema, sál č. 5
Velký závod
9.00
Dánsko, 2012, 92 min., DDK 9
Tanec na Měsíci
11.00

Kanada, Česká republika,
1998, 92 min., RD 13
Můj sladký oranžovník
13.00
Brazílie, 2012, 99 min., SD 10
Ošklivé káčátko
15.00
Rusko, 2010, 75 min., TN 13
Jmenuji se Redwood
17.40
Kanada, 2012, 98 min., P 12
Protože jsem hezčí
20.00
Německo, 2012, 81 min., SM 14
Idioti
22.00
Dánsko, Švédsko, Německo, Francie,
Nizozemsko, Itálie, 1998,
117 min., DDK 18
Golden Apple Cinema, sál č. 6
Gumový Tarzan
9.10
Dánsko, 1981, 89 min., DDK 10
Fanfarón, malý klaun
11.10
Česká republika, 1968,
14 min., RD 10
Motýlí čas
11.10
Česká republika, Kanada,
1990, 93 min., RD 10
Národnost v pubertě
13.10
Česká republika, 2012,
52 min., DOK 12
Na petlici
15.50
Finsko, 2012, 102 min., P 15
Tang Wong
17.50
Thajsko, 2013, 83 min., P 15
Láska a zuřivost
21.00
Dánsko, 2009, 94 min., YS 15

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.
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Talent s oscarovou nominací:
Von Trier by měl natočit komedii

Titulem z Berlína se pyšní i čeští herci Aňa Geislerová, Jan
Budař, Pavel Liška a Kryštof Hádek. Melville se díky němu
dostal i do seriálu Borgiové, kde hraje s Jeremym Ironesem.

» Pokračování ze strany E1
To musí být vyčerpávající.
A jak! Nenechávám na sobě ale
znát city. Nikdy byste neměla před
diváky vypadat sklesle, protože diváci jsou tak chytří, že rozeznají sebemenší detail a emoci. Jako v poslední scéně Lovu s Madsem
Mikkelsenem, to je heslo k dánské
kinematografii, jak jsme se o ní bavili. Tohle mám na herectví rád.
Musíte najít tu správnou míru, kdy
hrajete, ale nepřehráváte. A zkrátka věřit publiku.
Jak se přepíná mezi herectvím
a obyčejným životem?
Těžko. Kdybych dnes točil Lásku
a zuřivost, nemohl bych se jen tak
vracet domů. Trpěl bych jistou
schizofrenií, kterou bych nechtěl
přenášet na svou rodinu.
Máte malou dceru. Vybíráte filmy, které by měla vidět.
Je maličká, takže zatím je spokojená s Happy Feet. Na to se můžu dívat také a baví mě to. Ale Teletubbies mě děsí, to bych jí třeba nepustil.

Přemýšlel jste někdy o tom, že se
přestěhujete do Hollywoodu?
Ano, samozřejmě. To je sen snad
každého herce. Ale nemyslím si, že
by se to stalo právě teď. Se Státy už
zkušenost mám, protože jsem tam
loni od července do prosince natáčel seriál Borgiové. Teď točím
s tím Larsem, na jehož film bude
zvědavý celý svět. Takže jsem všemu otevřený. Pokud nějaká nabídka má přijít, přijde. Jsem spokojený s tím, co mám za sebou, a nebráním se ničemu, co má přijít. Třeba
jako všechny ty filmy pro mládež.
V Dánsku jim dáváte hodně prostoru.
Snažíme se točit filmy pro mládež
se stejnou vážností jako filmy pro
dospělé. Máme v nich skvělou tradici, takže v ní logicky chceme pokračovat. Například Pelle Dobyvatel, kterého tu máte také v programu, je vlastně příběhem malého
chlapce ve světe dospělých. A právě díky těmto filmům se o Dánsku
ví v zahraničí. V poslední době jich
sice tolik nevzniklo, ale proč v té
tradici nepokračovat?
Jana Záhorková

Cyrona Melvilla
na letošních
Oscarech vyfotili
po boku kolegy
z Královské
aféry, Madse
Mikkelsena.

čí od úmrtí této dcery Přemysla
Otakara I. a nevlastní sestry svaté
Anežky České doputovala právě
do Zlína.
Otevřená je v atriu Univerzitního centra na náměstí TGM až do letošního 15. června a vstup na ni je
zdarma.

Příběh jako pro Hollywood

Příběh této přemyslovské princezny má nadto všechny znaky velkého filmového scénáře. V Dánsku
jsou také dodnes připomínány ba-

lady o královně Dagmar, které velebí její dobrotu a půvab. „Tyto lidové balady o dobré královně jako
ochránkyni chudých a utlačovaných začaly vznikat od konce středověku či raného novověku,“ podotýká Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie věd České
republiky.
„A v Dánsku ji zná opravdu
téměř každé dítě. Všichni vědí, že
byla krásná, zemřela mladá a byla
spravedlivá. Málokdo ale ví, že pocházela z Čech,“ doplňuje velvysla-

Oscarový Jeremy
Irons (vlevo)
a kardinál Cyron
Melville. Dánský
herec se objeví
ve třetí sérii
výpravného
seriálu Borgiové.
Foto: Tumblr.com

nec České republiky v Dánsku Zdeněk Lyčka.

Provdali ji v 15 letech

Dagmar se jmenovala vlastně Markéta, což bylo u Přemyslovců oblíbené jméno. Ale Dagmar se jí údajně přezdívalo pro její krásu. Její
otec jako český král panoval natrvalo až od roku 1197, takže někdy
v tom čase se do Prahy přistěhovala i jeho manželka a děti.
Jenže s touto svou první ženou
Adlétou Míšeňskou se král Přemy-

OTEVŘENO V OTROKOVICÍCH

Vyzkoušejte si, jaké to
je být „televizákem“
Den otevřených dveří se koná
dnes od 9 hodin ráno v Městské televizi Otrokovice na náměstí Míru
ve Zlíně. Při tomto návštěvním
dnu si zájemci mohou vyzkoušet
„televizácké“ profese, přijít můžete až do 17 hodin.
KRTEK V UNIVERZITNÍM CENTRU

Oblíbená postavička
na mnoho způsobů

Krtkovo kino, které zahrnuje nejen
filmy s touto světově proslulou postavičkou nedávno zesnulého českého výtvarníka Zdeňka Milera, ale
i hry, omalovánky nebo interaktivní kniha o Krtečkovi. To vše se zájemcům nabízí od 9 do 18 hodin
v přízemí Univerzitního centra na
náměstí TGM ve Zlíně.
ČT PRO DĚTI

Den s Českou televizí
a Miniparlament
Den s Českou televizí je jedním
z nejoblíbenějších celodenních pořadů pro děti. Zúčastnit se ho můžou dnes od 9 do17 hodin na náměstí Míru ve Zlíně. A na zlínské
radnici probíhá dnes od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin jednání dětských poslanců ve Studiu Miniparlament i Zprávičky České televize.

Pečou pro charitu
ve Zlatém jablku

Výstava o královně, která připoutala Čechy k Dánům

ZLÍN (jasu) „Podle dochovaných legend byla půvabná a šlechetná, ale
v jejím pohnutém osudu nechybí
smrt při porodu druhého dítěte
a možná ani anorexie nebo až přehnaná oddanost Bohu.“ Tak popisují tvůrci výstavy o česko-dánské
královně Dagmar panovnici, která
je jedním z dávných pojítek naší
vlasti s Dánskem.
A protože letošní ročník zlínského filmového festivalu věnovali pořadatelé právě Dánsku, je jen logické, že výstava pořádaná k 800. výro-

Krátce

POMOC UNICEF

Foto: Profimedia.cz

Skromná hvězda Cyron Melville při rozhovoru chvílemi téměř šeptal. Ze soustředěného odpovídání ho
dokázala vyrušit pouze jeho dcera a její roztomilé žvatlání.
Foto: Dalibor Glück, MAFRA
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sl brzy rozvedl a oženil se s dcerou
uherského krále Konstancií. A Markéta mohla byla tehdy patrně poslána na vychování do kláštera.
V roce 1205 ji pak jako patnáctiletou provdali z politických důvodů
za dánského krále Valdemara II. Vítězného a v roce 1209 se jim narodil syn Valdemar Mladý.
Zemřela nejspíš při porodu druhého dítěte 24. května 1212 a je pochovaná v kostele svatého Bendta
neboli Benedikta ve městě Ringstedu.

Ve zlínském obchodním a zábavním centru Zlaté jablko na náměstí
Míru se dnes od 11 hodin dopoledne až do vyprodání zásob můžete
podílet na charitativním projektu
světové organizace UNICEF, která
zde „napekla pro děti“.
MILUJEME PAPÍR

Papero Amo je
papírový workshop
Ve zlínském kulturním institutu Alternativa na ulici Osvoboditelů
3778 v 9.30 hodin začíná workshop
Papero Amo, který se zaobírá kreacemi z papíru.
GRAFFITI, KONCERT, KINO

Štěstí na počasí? Bude
i program pod nebem
Program na Open Air Placu na
travnatém svahu pod Domem
umění na náměstí TGM ve Zlíně je
závislý na nevyzpytatelném letošním počasí. Graffiti exhibice poblíž stanu vypukne v 17 hodin na
téma horor, od 20 hodin zde zahraje Argema a americký film Méďa
by se měl promítat od 21.30 v letním kině.
(jasu)

Jak Zlín žije filmovým festivalem
Barvy v ulicích Počasí ve včera
umoudřilo, takže se před Velkým kinem
opět mohlo malovat na chodník. K
ratolestem často přisedli i jejich rodiče,
kteří se s chutí vrátili do dětství a umazali
si ruce od barevných kříd.

Úspěch Po červeném koberci se kromě filmových

hvězd prošly i studentské. Lucie Maňáková, Jiří Holeček
a Hugo Pelikán totiž v den zahájení festivalu úspěšně
složili státní zkoušky.

Známí hrdinové Po zlínských náměstích i kinech
se nově procházejí postavičky z komiksu Čtyřlístek.

Kina plná dětí Takový pohled patří k těm
nejčastějším. Malý divák přišel na pondělní
zahajovací film Pee-Wee: Zima, která
4x foto: D. Glück, MAFRA
změnila můj život.
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Zlín's painted clapboards to go
under the hammer once again
C
lapboards have for decades
been an essential symbol of
the movies and painted clipboards have similarly become
an inseparable element of the Zlín Film
Festival. This year once again, dozens of
artists - including a number of leading
names - have grabbed the chance to use
this classic tool of filmmaking as their
own canvas. Over 100 film clapboards
converted into objects of art were this
year shown for the first time at Prague's
Divadlo Hybernia theatre, while the collection also premiered in Ostrava. The
organisers of the festival hope to turn
the travelling clapboards into a tradition and the artworks are set to visit another city next year. From Ostrava they
will travel on to the very heart of Zlín,
specifically to the Zlaté jablko (Golden
Apple) shopping centre.
However, they won't be there long.
Tomorrow they move on to the Congress Centre, where much of the festival's action takes place, before finally
being transferred to Zlín University's
Academia Centre. There an auction will
be held next Friday, with the proceeds
going to support selected student audio-visual projects that will be presented at the 2014 Zlín Film Festival.
Well-known and less well-known artists have done their bit for the clapboard project. Among the names that immediately stand out are Olbram Zou-

bek, who has contributed a work entitled Pains, and Boris Jirků, with his piece
Otavalo in Ecuador. There are also a
number of self-portraits by such figures
as Ladislav Kerndl and Miloš Nesvadba.
Other notable efforts include She
Loves Black-and-White Films by Márie
Axamitová and Barbora Bálková's White Fang in the Spotlight, while the clapboard art of Libuše Ladianská (Night or
Day) and Jindřich Král (Daydreaming)
also impresses. Meanwhile, Kateřina
Kozlíková's Pipi fully reflects the atmosphere that the festival has for children.
Last year 111 clapboards were auctioned, raising CZK 1.3 million. The work
that brought in the most was by the Slovak artist Maroš Chury, who has settled
in Zlín; his clapboard titled Once There
Was a King fetched CZK 119,000. 2009
was a record year, with sales raising a total of CZK 2.75 million, though the largest amount for a single clapboard was
seen the previous year; a buyer paid almost CZK 200,000 for Libor Vojkůvka's
Full of Desire, Clapboard Open.
The tradition of exhibitions and
charity auctions of clapboards originated in 1998, when the festival organisers
lent 26 clapboards to artists, actors and
filmmakers and invited them to add
their own distinctive signature to them.
To date, 1,447 have been auctioned and
nearly CZK 19.5 million raised.
Václav Hnátek

What's on
And the Oscar
goes to Pelle
the Conqueror
WEDNESDAY
Wanna See My
Beautiful Navel?
Golden Apple Cinema (6)

17.50

When Claus, a 15-year-old eighth-grader, sets off to camp in
Sweden he is joined by his bolder
and more outgoing classmate
Lene. During the trip Claus gets to
know Lene better and gets a taste
of what adult life has to offer. A
film about the trials and tribulations of puberty, happiness, grief,
love and jealousy.

Touch of Light
Golden Apple Cinema (2)

17.10

This is a story of inspiration, discovery and love. Born blind into a rural family in Taiwan, Yu Siang was
a curious and precocious boy.
Touch and sound were everything
to him as a child. With the love of
his mother and support of his family, he has grown up with no
barriers. However, reality intrudes
when he leaves home to attend
university, where he has to compete on the same level as sighted students. He soon crosses paths with
Jie, a beautiful but frustrated cold
drinks vendor; though she wants
to become a dancer, she is rendered helpless by the harsh realities
of her life. However, when Jie witnesses Yu Siang's fearless determination and understands his optimism and inner peace, she is inspired and determined to hold on to
her dream.

Olbram Zoubek

THURSDAY
Sitting on a Branch
I Am Fine
Golden Apple Cinema (2)

19.30

The story of two friends who are
very different personality types, comedian Pepe and front-line soldier Prengel, this film is set in the
period immediately after the end
of WWII. When they find a haul of
Jewish gold, the two men become
an inseparable couple and are later joined by Ester, a Jewish girl returning from a concentration
camp. Thrown together by chance, each of the three homeless people tries to fulfil their dream of happiness in their own particular way.

Pelle the Conqueror
Golden Apple Cinema (1)
Miloš Nesvadba

Boris Jirků

Need a break from
screenings? Try an exhibition

Shooting keeps regular
guest Zelenka away
PRAGUE A traditional guest of the
Zlín festival, the director Zdeněk
Zelenka, will miss this year's edition. He has no choice. By coincidence on the very day the event
gets underway he begins shooting a new fairytale that is due to
appear on TV screens at
Christmas.

A fresh take
on Andersen

Exhibition Legendary toys of designer Libuše Niklová
ZLÍN, NAPAJEDLA (jaz) Films are
by no means the Zlín festival's
sole attraction. From Sunday until Friday's auction, 104 film clapboards are on show at the city's
Congress Centre. An exhibition of
photographs looking back on the
15 years of the festival to date,
which is running at the Baťa
skyscraper, brings to mind a
small salon.
Those who have perhaps seen
enough of clapboards can opt for
costumes instead, with outfits
from the fairytale The Happy Failure, which Czech Television broadcast last Christmas, on display at

Foto: MAFRA

the Congress Centre until Saturday. The exhibition Queen Dagmar - Czech Princess at the atrium
of the University Centre recalls a
Danish queen from the Czech Přemysl dynasty; put together in cooperation with the Embassy of the
Kingdom of Denmark in Prague,
the show runs until 15 June.
On children's day, which is Saturday, the museum in Napajedla
will host the opening of the first
permanent exhibition of the legendary toys of designer Libuše Niklová and Alfréd Klug, which are still
produced by the company Fatra
Napajedla.

3x foto: Zlinfest

Nevertheless, Zelenka is still in
tune with the festival - which this
year is in part dedicated to the Danish fairytale great - because he is
filming Hans Christian Andersen's
famous story The Tinderbox.
However, it has provided the director with only loose inspiration, as
he has adapted the dark tale into a
fairytale comedy.
„The title will also be different Spirit Over Gold,“ he says, indicating who will have the key role in
his rendition. However, the main
reason for the change is that the
term tinderbox does not say much
to modern children.
Shooting gets underway at
Czech Television's studios today
and should wrap in the first week
of the holidays, with post-production set for October and the premie-

re to take place during the holiday
season.
On set on day one will be Veronika Kubařová, who plays the princess, and Viktor Preiss, who has
been cast as the Spirit. They will
meet other colleagues, such as Svatopluk Skopal, beneath a stylised
Gallows Hill, before the crew moves on to Chateau Ploskovice, whe-

re an in-costume Jiřina Bohdalová
will appear as Hermina and Jan
Hrušínský as the king. Armour-bearers, generals, marshals
and stuntmen will also be at the
centre of events there.
The production team also need
to prepare a horse and carriage, a
basement under a tavern run by
Martin Dejdar, extras portraying
townspeople, pyrotechnics, a trained dog, owl and raven, and, last
but not least, the golden treasure
at the heart of the story. The final
journey to the gallows will be filmed in the vicinity of Valečov and
the shoot will wrap in Mnichovo
Hradiště.

A brief
outline

Director Zdeněk Zelenka will
miss this year's Zlin Film Fest.
He is shooting a fairytale.
Foto: MAFRA

Even though Zelenka has adapted
the classic, perhaps a short outline
of the original story wouldn't be
amiss. A soldier gets a tip from a
witch as to where to find money in
exchange for a magic tinderbox,
which however he immediately
grabs back from her; though he
throws the money around, thanks
to the tinderbox he reaches a princess - and, in the end, the shadow
of the scaffold.
Mirka Spáčilová

19.20

The 19th century is at an end. A
ship carrying Swedish immigrants
arrives at a Danish port on the island of Bornholm. Among them
are Lasse and his son Pelle. They
are seeking a better life, work, freedom and independence in Denmark. Eventually, they get the
chance of work on a large farm.
Their expectations, however, are
not fulfilled and instead of freedom and independence they encounter contempt, disrespect and
disdain. Nevertheless, they never
give up hope of a better life. Pelle
the Conqueror won an Oscar for
Best Foreign Language film when
it was originally released.

Spring Breakers
21.30
Letní kino (Open Air Cinema)
Four sexy high school girls decide
to rob a fast food place in order raise the money for spring break. But
that's just the start... While celebrating in a motel room, the fun gets
out of hand and the law gets broken. The girls are arrested and,
clad only in bikinis, find themselves in a courtroom where to their
surprise their bail is covered by a
notorious local gangster named
Alien. He takes the girls under his
wing, setting in train the wildest
spring break they will ever experience. The seemingly tough Alien
has a sensitive side and the four
fall for him; together they set out
to celebrate a week none of them
would have dreamt of.
Translations:
Ian Willoughby

