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filmový festival

»Nebyl by to reálný příběh,
zkusila bych sci-fi

Natáčet na kameru neumím, spíš fo-
tím. Ale když už bych se do toho pusti-
la, rozhodně bych nefilmovala nic reál-
ného. Spíš by to byly asi fiktivní pří-
běhy, mám ráda například sci-fi.
Všechno bych si připravila předem
a pak se na to vrhla.

» Týden bych chodila
s kamerou a sestříhala to

Nic bych si asi nepřipravovala pře-
dem, točila bych věci kolem sebe. Sna-
žila bych se hledat různé zajímavosti,
důležité události toho dne. Chodila
bych takhle s kamerou třeba týden,
pak bych to všechno sestříhala a snad
by to lidi bavilo.

R
ežijní debut Jiřího Mádla
Pojedeme k moři se v ki-
nech promítá už sedmý
týden a za tu dobu ho vi-

dělo sedmdesát tisíc diváků. Zájem
o něj byl i ve Zlíně, kde je zařazen
do hlavní soutěže dětských filmů.
Lístky zmizely během chvilky.

Když přijde řeč právě na úspěch
jeho filmu, Mádl rychle pookřeje
po náročném zahajovacím večírku.
„Kdyby mi někdo před třemi lety
řekl, že ten film bude mít kolem se-
dmdesáti tisíc diváků, chytal bych
se za hlavu. Ale na dnešní dobu je
to skvělé, spousta lidí to hodnotí
jako úspěch. Bohužel jsem stále ně-
jak zvyklý na ta statisícová čísla ná-
vštěvnosti, která padala dřív,“ říká
režisér, který s sebou do Zlína při-
vezl i oba dětské herce – Petra Šim-
čáka a Jana Maršála.

Jejich film je jediným českým zá-
stupcem v hlavní dětské soutěži.
Ale točil Mádl film opravdu jen pro
děti? „U nás jsme stále zvyklí na to,
že filmy pro děti jsou takové poled-
ňákovské. I přesto, že v zahraničí
se dělají celkem drsné dětské fil-
my. Ale tím, že protagonisty filmu
jsou malí kluci, nás hned zařazují
mezi dětské snímky. Z jiného úhlu
pohledu se ten film dá brát třeba
jako sociální drama. Právě díky
tomu nás zvou i na vyloženě dospě-
lácké festivaly.“

Neohrabaně, ale roztomile
Impulz k napsání scénáře dala
Mádlovi kniha od Marka Haddona
Podivný případ se psem o autistic-
kém chlapci, který se rozhodne na-
psat román.

„Na začátku příběhu ten chla-
pec čtenáři říká, že neví, jak se kni-
ha píše, a že vlastně stále hledá
téma. Mě to fascinovalo, protože
chvilkami to všechno působí neo-
hrabaně a zároveň roztomile. Je
tam nějaké tajemství, ale není to
přesná literární řeč. V polovině té
knížky už člověk dávno věří, že je
to knížka toho dítěte. Byl to pro mě
naprosto unikátní literární zážitek.
Pak jsem si najednou řekl, že tohle

přece musí jít i ve filmu. Tak jsem
chtěl být ten první, kdo to udělá.
A to nakonec i jsem,“ dodává hrdě.

Prvenství však s sebou nese o to
větší odpovědnost. Ten opravdový
strach údajně přišel až ve střižně.

„Nějak jsme ten film lepili do-
hromady, měli jsme prvních deset
dvacet minut a fungovalo to. Záro-
veň jsem si říkal – bude to fungo-
vat i dál? Nakonec to bylo poutavé.
Můj střihač Jakub Vansa si dělal
srandu, že dokud nebyla hotová
nějaká sedmdesátá minuta filmu,
nebyl jsem schopný v klidu dojíst
oběd.“

O spolupráci s dětskými herci
mluví Jiří Mádl nadšeně. Žádnou
odbornou pomoc nepotřeboval.

„Ti kluci jsou šikovní. Když to
řeknu nadsazeně – byli to takoví ro-
bůtci, které jsem si naprogramoval
a oni jeli,“ směje se.

Pojedeme do Mnichova i do Ruska
Radostně mluví o natáčení i Jan
Maršál, představitel Harise: „Byla
to zábavná práce. Jirka sehnal mla-
dý štáb a tím, že to byl nízkoroz-
počtový film, na mě nemířily žád-
né velké kamery a všechno bylo
hrozně v pohodě.“

„Myslím, že to s námi neměl
moc těžké. Znali jsme ho jako herce

a byl pro nás autorita, takže jsme si
to užívali a zároveň ho poslouchali.
Někdy to ale nešlo a udělali jsme si
z něj i srandu,“ přiznává čtrnáctile-
tý Maršál. Pochválil i práci svého
mladšího kolegy Petra Šimčáka,
pro kterého byl film naprostou pre-
miérou. „Péťa už nějaké zkušenosti
s hraním měl, ale jenom v divadle.
Film je něco jiného. Musím ale říct,
že to zvládl skvěle.“

Teď se tvůrci filmu chystají na-
vštívit prestižní festival v němec-
kém Mnichově, kde budou společ-
ně s animovaným snímkem Malý
Costeau jedinými českými zástup-
ci v dětské sekci. Pak je ještě čeká
přehlídka evropských debutů Voi-
ces v ruském městě Vologda.

Mádl nezapomněl vyzdvihnout
ani svůj vztah ke Zlínu. Během na-
táčení seriálu České televize Zna-

mení koně totiž ve městě téměř
rok žil: „Já bych řekl, že zlínský fes-
tival má velkou prestiž. Když jsme
byli na Berlinale, tak se každý sna-
žil k organizátorům Zlína dostat,
byli to regulérní celebrity.“

Ve středu se ukáže, jestli zlínský
Zlatý střevíček po delší době vyhra-
je český film. „Doufám, že nám
tady budou všichni fandit,“ dodá-
vá Mádl. Monika Zavřelová

Michaela
Jakůbková

» Točila bych o sobě
a o své rodině

Kdyby mi někdo dal do ruky kameru,
tak bych určitě natočila také nějaký
příběh o sobě a o svojí rodině. Předem
bych si k tomu přichystala i scénář
a další podklady, abych byla připrave-
ná a aby to všechno dohromady dáva-
lo smysl.

» Svůj život bych doplnila
o smyšlený příběh

Ve filmu, který bych točila, bych smí-
chala v záběrech svůj život s něčím,
co jsem si sama vymyslela, aby to do-
hromady vyznělo aspoň trochu zajíma-
vě. Taky mám například hrozně ráda
koně, takže bych je do toho příběhu
nějak zahrnula.

»Můj film by byl
o zvířatech

Nemůžu se teď rychle rozhodnout,
ale kdybych dostala do ruky kameru,
hrozně ráda bych natočila nějaký film
třeba o zvířátkách. Vím určitě, že
bych se nepouštěla do žádného
sci-fi nebo podobných filmů, ty ne-
mámmoc ráda.

Chvíle slávy
Malí herci Petr Šimčák (vpravo)

a Jan Maršál se spolu
s režisérem podepisovali

fanouškům ve Zlatém jablku.
Foto: Zlín Film Festival
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Poprvé v roli režiséra Jiří Mádl už byl na zlínském festivalu několikrát, až letos však s sebou přivezl film, pod nímž je podepsán jako autor. Foto: ČTK

ROZHOVORMaskérka hvězd
Ilona Herman se stará o tvář Umy
Thurman či Roberta de Nira Str. E2

„Byla to zábavná
práce. Jirka sehnal
mladý štáb a tím, že
to byl nízkorozpočtový
film, na mě nemířily
žádné velké kamery
a všechno bylo hrozně
v pohodě.“

Jan Maršál
představitel Harise

Krátce

POCTA

Hvězdu letos dostanou
Reifová a Suchánek
Na Chodníku slávy před Velkým ki-
nem letos přibudou jména Magdy
Reifové a Michala Suchánka. Reifo-
vá jako holka hrála třeba ve slav-
ném filmu Páni kluci, dnes uvádí
pořad pro děti Kouzelná školka. Mi-
chal Suchánek vystřídal několik dět-
ských rolí, proslavily ho například
Sněženky a machři. Spolu s vede-
ním festivalu jim hvězdy věnuje Na-
dační fond Kapka naděje v úterý ve
tři hodiny. Loni na chodník přibyli
Marek Eben a Sandra Nováková.

TVOŘENÍ

Děti pomalují chodník
před Velkým kinem
Od úterní druhé hodiny si mohou
všichni dětští hosté festivalu přijít
před Velké kino nakreslit obrázek
berevnými křídami na chodník.
Malování na téma Cirkus budou
moderovat herci Jan Čenský a Si-
mona Babčáková. Porota vybere
a odmění nejpovedenější obrázky.
Součástí programu bude třeba i ba-
lónková show nebo dílnička s výro-
bou masek.

ATRAKCE

Zlínský zámek nabízí
Pohádkové dny
Na zámku, který se letos poprvé za-
pojil do festivalového dění, je po
celou přehlídku připraven bohatý
program pro děti. Čeká je malová-
ní na obličej, škola kouzel, cvičení
či interaktivní výtvarný workshop.
Každý den má vlastní téma – pon-
dělím návštěvníky provede Večer-
níček, úterý stráví ve společnosti
Macha a Šebestové.

HUDBA

Jaroslav Uhlíř zahraje
v Kongresovém centru
Skladatel Jaroslav Uhlíř, který do-
stane na festivalu cenu za přínos
dětské tvorbě, odehraje se svou ka-
pelou koncert v pondělí v šest ho-
din večer ve zlínském Kongreso-
vém centru. Festivalovou cenu,
kterou si vysloužil komponováním
hudby k filmům, převezme na zá-
věrečném ceremoniálu ve středu
4. června.

UMĚNÍ

Jiří Suchý otevře
výstavu svých grafik

Ve své méně známé roli výtvarníka
se ve Zlíně představí zakladatel di-
vadla Semafor Jiří Suchý. Do Gale-
rie pod Radnicí přiveze své grafiky
v pondělí. Vernisáž začne v pět ho-
din večer. Výstava bude prodejní
a potrvá i po skončení festivalu, do
pátku 20. června.

ZÁBAVA

Na nádraží přijede
vlak plný filmů
V úterý o půl jedenácté dopoledne
zastaví na nádraží Kinematovlak.
Barevné vagóny, které v uplynu-
lých týdnech lákaly právě na festi-
val ve dvanácti českých městech,
nabídnou v cílové stanici projekci
známých večerníčků, výstavu o že-
leznici a další atrakce. (such)

Jiří Mádl a oba
dětští herci přivezli
do Zlína svůj film
Pojedeme k moři,
českého kandidáta
na Zlatý střevíček.

Anketa Jak by vypadal váš vlastní autorský film?

Jirka to s námi měl lehké. Ale
občas jsme si z něj udělali srandu

DOTAZNÍK Michal Suchánek
Poprvé hrál andílka. Která z jeho
rolí mu je nejprotivnější? Str. E3

PROGRAM
Přehled projekcí
na pondělí
a úterý
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Lehce omšelá recepce tříhvězdič-
kového pražského hotelu Meteor
mohla být obložená cihlami tak
trochu v anglickém stylu. Nakonec
se to samozřejmě nestalo.

Původní návrhy k seriálům Čtvr-
tá hvězda a Okresní přebor jsou
k vidění v těsné blízkosti zlínského
Kongresového centra, v patře uni-
verzitní knihovny. Filmový archi-
tekt Jan Vlček tak dává nahlédnout
pod pokličku svého řemesla.

Výtah, který nejezdí
Před počítačem dává stále před-
nost tužce. „Pro mě je pořád rych-
lejší návrh nakreslit a barvy udělat
v akvarelu,“ vysvětluje nad malými
kresbami, z nichž některé jsou sku-
tečně věrnou předlohou seriálu.
Jiné doznaly jistých změn. „Ta po-
čítačová fáze, kdy to rozkreslím
přesně pro výrobu, nakonec vždyc-
ky nastane, ale pro první kontakt
to nejlíp jde z hlavy do ruky.“

Mírně „jetý“ seriálový hotel, kte-
rý usiluje o udělení čtvrté hvězdič-
ky, ve skutečnosti neexistuje. Kro-
mě průčelí, které se natáčelo
v pražských Vršovicích, vznikly
všechny scény v hlavách tvůrců
a následně v televizním ateliéru.
„Naší ambicí bylo zanechat v divá-
kovi od začátku dojem, že tak straš-
ný hotel nemůže tu hvězdu nikdy
získat,“ říká Vlček.

Práce v ateliéru má svá specifi-
ka. Vstupní dveře do hotelu se kvů-

li prostřihům musely vyrobit dva-
krát a osadit do exteriérového
vchodu i do studia. Výtah ve sku-
tečnosti nejezdil (a to ani když se
nadskočilo), jen se jím procházelo
a prostory znázorňující další patra
hotelu byly na druhé straně. „Do
ateliéru musíte nacpat nějaké

množství dekorací, kterých je spíš
víc než míň, plus ještě celý štáb.
Ten většinou umístím doprostřed
a docela to funguje, když režisér
může od monitorů hned na herce
houknout, místo aby musel přibí-
hat z vedlejší místnosti,“ popisuje
Jan Vlček.

Dekorace ze seriálu, který svou
poetikou na obrazovce zapůsobil
trochu jako zjevení, už bohužel ne-
existují, což ostatně potkalo i výpra-
vu Okresního přeboru. „Ten jsme
natáčeli v obci Lochovice a třeba
dřevěnou klubovnu jsme si stavěli.
Později tam začali jezdit lidi v pod-

statě na exkurze, ale nakonec tu
stavbu zbourali. Je to škoda,“ podo-
týká Vlček. U Čtvrté hvězdy se na-
víc chvíli uvažovalo o pokračování.
„Tak jsem navrhoval, že by se
aspoň recepce a základní prostory
někam složily, ale televize to radši
rozseká a případně udělá znova.“

Trik s obřím hrncem
I na dalším díle spolupracuje Vl-
ček s režisérem Janem Prušinov-
ským. Televizní pohádka Bylo ne-
bylo se má začít točit letos v létě.
„Honza ji napsal s Petrem Koleč-
kem a bude o království tří rybní-
ků. Rozhodli jsme se, že bude tako-
vé chudé oprýskané a vedle toho
bude jako kontrast velmi marnivá
královna. Prostě žádné sterilní pro-
středí zámků, kde se točí většina
pohádek,“ přibližuje Vlček.

Navíc se dohodli, že pár triků,
které příběh vyžaduje, udělají po-
staru třeba tak, jak se točily v kla-
sice Jak utopit doktora Mráčka.

„Triková technologie často
není moc dobrá a po pár letech
zjistíte, že je to vlastně komické.
Takže to uděláme nestárnoucí
metodou. Spolupracujeme s tri-
kovým výtvarníkem Borisem Mas-
níkem, který se hrozně těší na ten
model, že když se postavy zmenší
a dostanou do hrnce, tak se musí
postavit obří hrnec. Doufám, že
to bude fungovat,“ dodává Vlček.

Václav Hnátek

Pondělní projekce soutěžních filmů
pro mládež, tedy starší ze dvou hlav-
ních skupin zlínských diváků, od-
startuje v 10.20 hodin ve druhém
sále kina Golden Apple nizozem-
ským snímkem Kluci. Jeho téma-
tem je vyrovnání se s menšinovou
sexuální orientací, čímž film navazu-
je na trend otevírat tuto problemati-
ku častěji už ve snímcích pro tee-
nagery. Patnáctiletý Sieger v příbě-
hu trénuje na atletické mistrovství.
Poté, co se seznámí se stejně starým
Marcem, ho však čekají úplně jiné
zápasy, než na jaké se připravoval.

Ve stejném sále se bude od 17.10
promítat francouzský příběh s ná-
zvem Vandal o patnáctiletém Ché-
rifovi, kterému chronicky schází
přízeň a pochopení okolí. Vlastní
identitu proto hledá se sprejem
a tagovací fixou v ruce.

Úterý nabídne z mládežnické
sekce například americký snímek
Králové léta. Svižná komedie
o chlapcích, kteří hledají svobodu
a úkryt před dozorem rodičů
v lese, aby později zjistili, že ke svo-
bodě patří i odpovědnost, začíná
v prvním sále kina Golden Apple
v šest hodin večer. (such)

J
e Češka a mateřštinou mluví
víc než dobře, rozhovor
přesto vedeme v angličtině, je
si tak prý jistější. Ilona Her-

man je umělecká maskérka a její-
ma rukama prošly takové hvězdy
jako Uma Thurman, Robert De
Niro, Nicolas Cage nebo Sean Con-
nery. Navíc si její služby žádají opa-
kovaně. Ale potkala se třeba i s Kar-
lem Rodenem. O svých českých ko-
řenech se však ve Zlíně bavit ne-
chce. „Prostě se nechci vracet k vě-
cem, které se staly někdy před pa-
desáti lety. Prostě se pojďme bavit
o filmech,“ říká.

Se Seanem Connerym jste poprvé
pracovala na „neoficiální bondov-
ce“ Nikdy neříkej nikdy. Bylo to
navíc naposled, kdy si Connery za-
hrál Bonda. Nemrzelo vás někdy,
že jste se nepodílela na jednom
z těch klasických filmů?
Je pravda, on už toho měl tehdy
dost. Ale nelituji toho vůbec. Po-
slední Conneryho bondovku jsme
totiž točili v tu samou chvíli, kdy
už jeho následovník Roger Moore
filmoval v Londýně Chobotničku.
A to bylo hrozně vtipné, protože si
navzájem posílali různé zprávy,
jsou to dobří přátelé. Takže ne, váž-
ně nelituji.

Vážně vtipkovali o tom, že se na-
jednou točí dvě bondovky?
No samozřejmě!

Dokážete vybrat nejoblíbenější
z filmů, na kterých jste pracovala?
To neumím říct, protože každý
z nich byl jiný. A mám spoustu
vzpomínek na nejrůznější situace
z těch dob. Nemůžu vybrat jeden.

Tak která práce byla nejtěžší?
Kvůli tetování pro Roberta De Nira
nebylo vůbec jednoduché natáče-
ní Mysu hrůzy. No a samozřejmě
Frankenstein. Tam trvala příprava
hodiny a hodiny.

Četl jsem, že De Niro tehdy na-
bral tolik svalů, že se ta umělá te-
tování musela zvětšovat.
Ano, byly to asi dva centimetry na
každé straně. Když se to chystalo,
tak si musel lehnout na podlahu
a já jsem mu ručně pomalovala
záda. Jak potom kvůli roli cvičil, tro-
chu mu vyrostla ramena a ta tetová-
ní jsem musela upravovat. Ale sná-
šel to, on je velmi disciplinovaný.

Herci, který musí strpět hodiny
maskování, asi nic jiného než tr-
pělivost nezbývá...
To je pravda. U Frankensteina to
trvalo dokonce dvanáct hodin!
Takže jsme přišli do studia o půl-
noci a pracovali na make-upu až
do rána. Potom se točilo celý den
a celou noc, abychom maskování
nemuseli opakovat tak často.
A odličování trvalo ještě další tři
nebo čtyři hodiny. Pak byl den
volna a jelo se to celé znovu.
Takhle jsme makali asi první čtyři
týdny. A byla to jedinečná týmo-
vá práce.

A kdo vlastně rozhoduje o koneč-
né podobě filmového make-upu.
Vy? Herec? Nebo režisér?
Nakonec musí být nějak spokoje-
ný každý. Jinak to nebude fungo-
vat. Jak má umělec dělat svou prá-
ci, když se necítí dobře?

Takže filmařská demokracie?
Rozhodně. A je dobře, když každý
přijde se svým nápadem. V týmu
z toho pak vznikne něco dobrého.

Vy jste v rámci své profese vytvo-
řila ochranu pokožky, která
údajně pomáhá proti stárnutí.
To je zrovna pro herce asi dost
důležité.
Ano a ve skutečnosti právě teď ta-
hle věc vstupuje na jihokorejský
trh. Příští sobotu letím do Los An-
geles udělat nějaké promo.

A to se dá normálně koupit?
Ano, je to taková privátní řada, jde
především o vitamíny. Moji kolego-
vé to samozřejmě používají taky.

Takže jste trochu jako NASA
nebo armáda. Oni taky něco vyvi-
nou a pak to po letech pustí ven.
No, kéž bych byla jako NASA!

Proč si vás vlastně herci opakova-
ně vybírají?
Prostě nám to jde. S De Nirem pra-
cuji šestnáct let na každém jeho
snímku. Myslím, že prvních dvacet
let v branži jsem ani neměla dovole-
nou. Ale moje práce není „práce“.
Miluju to, co dělám. Jinak by to ani
nešlo zvládat. Václav Hnátek

Omaskách Ilona Herman na festivalu debatovala s návštěvníky o „svých“ filmech. Foto: Luděk Ovesný, MAFRA

O tom, že dětský film nemusí být
jen roztomilá pohádka, se malí di-
váci přesvědčí v pondělí a v úterý
několikrát. Festival jim nabídne
příběhy, které mají svou závažnos-
tí blízko k filmům pro dospělé.

Už o půl deváté ráno bude ve
Velkém kině k vidění indický sou-
těžní snímek z dětské sekce Kou-
zelná marmeláda o dvou chlap-
cích, které trápí despotický otec.
Nejenže jim z města, kde pracuje,
nenosí dárky, ale nemá pro ně ani
jedno dobré slovo. Kamarádi je
proto přesvědčí k ošklivému plá-
nu – dát mu vypít lektvar od čaro-
dějnice. Chlapci se nakonec sezná-
mí jen s její vnučkou a právě kama-
rádství jim vrátí radost ze života.

Půl hodiny před polednem začí-
ná v prvním sále kina Golden Ap-
ple švédský soutěžní film My jsme
nejlepší! o dívkách, které si v roce
1985 ve Stockholmu založily pun-
kovou kapelu, aby se vyrovnaly rov-
něž s nezájmem rodičů a ukázaly
světu, že s nimi musí počítat.

V úterý o půl deváté ráno mo-
hou malí diváci zajít do Velkého
kina na kanadský soutěžní film
Parta mimo zákon, v němž malý
Niky vede skupinu kluků a holek
v boji proti starostovi, který se roz-
hodne zrušit jejich oblíbené hřiště
a otevřít tam skládku. Hlavní hrdi-
na se kromě toho musí vyrovnat
i s tím, že ho po smrti otce vychová-
vá depresivní dědeček, jenž hledá
útěchu v alkoholu. (such)

S De Nirem pracuji
šestnáct let na každém
jeho snímku. Nebrala
jsem si ani
dovolenou.

Místo pro „recepáka“ Návrh hotelové recepce pro seriál Čtvrtá hvězda od architekta Jana Vlčka. Foto: MF DNES

V sekci evropských filmových debu-
tů, které ve Zlíně soutěží o Zvláštní
cenu poroty, na první pohled za-
ujme nový italský snímek Majkl
Džeksn, (v originále Maicol Jecson
– jak by v zemi původu přepsali vý-
slovnost jména hudební legendy).

Příběh začíná v posledním červ-
novém týdnu roku 2009, tedy právě
v době, kdy svět popového krále
ztratil. Teenager Andrea má jet na
tábor, ale využije nepřítomnosti ro-
dičů k tomu, aby se trochu odvázal,
především u něj poprvé přespí pří-
telkyně. „Jeho rozhodnutí spustí
řadu událostí, díky kterým se An-
drea ocitá na dobrodružné cestě
nejen se svým mladším bratrem, kte-
rý se obléká jako Michael Jackson,
protože je jeho velký fanda, ale také
se starším mužem, který říká, že je
jejich mrtvým dědečkem,“ láká na
snímek jeho distributor. (such)

Chtěli jsme příšerný hotel, kde by nikdo nebydlel
Akvarely recepce, pokoje nebo kuchyně ze seriálu Čtvrtá hvězda namaloval architekt Jan Vlček. Teď chystá televizní pohádku s triky jako za starých časů

Soutěžní tipy
Samota, vzdor,
punk. Děti uvidí
„dospělé“ příběhy

Teenagery
zaskočí láska
i těžká svoboda

»

Frankensteina jsemmaskovala
celou noc. A za dva dny znovu

Z Itálie přijede
Majkl Džeksn
s mrtvým dědou

Starala se o make-up herců ve filmech
jako Kill Bill, Frankenstein nebo Mys
Hrůzy. Ilona Herman je umělecká
maskérka a host letošní přehlídky.
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Michal Suchánek

1. Moje první dětská role
Byl to andílek v Nebeské poště. Bylo mi asi pět let a
pamatuju si, že jsem jako andílek neměl kalhoty, což mi
moc hereckého sebevědomí nepřidalo.

2. Moje nejslavnější dětská role
František Bukáček, chlapec z dětského domova.
Tentokrát mi sebevědomí nepřidalo jméno postavy.

3. Moje nejprotivnější dětská role
Kluk v růžovém kulichu z TELE TELE v upoutávce na film
Sám doma a brzobohatý.

4. Můj první kamarád „od filmu“
Mikrofon.

5. Můj první nepřítel „od filmu“
Zvukař hledající mikrofon.

6. Moje první láska „od filmu“
Magda Reifová a Jana Hlaváčová. Ta druhá to dodnes
neví.

7. Můj první princ či Honza
Můj první princ i Honza byl Jan Čenský.

8. Moje první fanynky
Magda Reifová a Jana Hlaváčová. O té druhé to bohužel
nevím.

9. Můj první honorář (a na co padl)
Háčkovaný svetřík. Nepadl. Byl jako obvykle velký.

10. Moje první setkání s filmovou kritikou
Já se s filmovou kritikou nesetkávám. Taková setkání si
nemohu dovolit, musím chodit do zaměstnání.

11. Moje první umělecká vzpoura
Národní třída, 17. listopadu 1989, role mrtvého studenta
Martina Šmída. Brněly mne nohy, tak jsem vstal a šel
pryč.

12. Můj první učitel „od filmu“
Jirka Bartoška, naučil mne šlukovat.

13. Můj první útěk od filmu
Červen 1991 – otevření vlastní restaurace. Červen 1992 –
vynucený návrat.

14. Mé první setkání se zlínským festivalem
Tuším, že to bylo v roce 1961. Narodil jsem se sice o čtyři
roky později, ale přesto si něco matně vybavuji.

15. Mé letošní plány na zlínském festivalu
Chtěl bych udělat hvězdu. A přemet.

Partička Show, kterou vysílá Prima od roku 2011, je založená především
na improvizacích. Foto: Nova, Prima, archiv

Tele Tele Nova satirický pořad vysílala v letech 2000–2007. Kromě autorů Suchánka
s Richardem Genzerem (vlevo) v něm účinkovali i Richard Carda a Veronika Žilková.

Dvakrát sněženky
S kolegyní Evou Jeníčkovou při natáčení filmu Sněženky
a machři po 25 letech v centru Pece pod Sněžkou (vle-
vo) a v původním snímku z roku 1982 (spolu s Janem An-
tonínem Duchoslavem). Foto: MAFRA, archiv

Dotazník pro dětskou hvězdu

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

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

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

Generální partner

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

www.zlinfest.cz

INZERCE
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Program S kočárkem a na bruslích
Ve zlínských kinech
pokračují obě
soutěžní sekce
snímky My jsme ti
nejlepší!, Slavná
pětka 3 či StaLOSe
o Vánocích.
Představí se film
Majkl Džeksn
z Itálie i tuzemská
klasika – Lotrando
a Zubejda nebo
Ať žijí duchové!,
tedy filmy, ke
kterým psal hudbu
Jaroslav Uhlíř.

Pondělí 2. června

Velké kino
Kouzelná marmeláda 8.30
Indie, 2013, 90 min., SD 8
Slavná pětka 3 10.30
Německo, 2014, 95 min., SD 10

Letní kino
Frajeři ve Vegas 21.30
USA, 2013, 104 min., P 15

Golden Apple Cinema, sál č. 1
Belka a Strelka na Měsíci 8.10
Rusko, 2014, 72 min., P 8
My jsme ti nejlepší! 10.30
Švédsko, 2013, 102 min., SD 12
Bella Mia 17.00
Česká republika, 2013, 93 min., ČN 15

Golden Apple Cinema, sál č. 2
Zip & Zap a kuličkový gang 8.20
Španělsko, 2013, 97 min., P 10
Kluci 10.20
Nizozemsko, 2013, 78 min., SM 15
Taina a Amazonská legenda 15.00
Brazílie, 2013, 88 min., SD 8
Vandal 17.10
Francie, 2013, 84 min., SM 15
Nekonečně 19.40
Polsko, Španělsko, 2012,
90 min., YS 16
Křtiny 22.15
Polsko, 2010, 86 min., DPK 18

Golden Apple Cinema, sál č. 3
Malí detektivové 8.30
a tajemství Bílé paní
Estonsko, 2013, 85 min., P 10
Majkl Džeksn 10.30
Itálie, 2014, 76 min., D 14
Pásmo studentských filmů 7 13.10
15
Pásmo studentských filmů 8 15.10
15
Exit Marakéš 17.20
Německo, 2013, 123 min., P 15
Země bouří 20.00
Maďarsko, Německo,
2013, 105 min., D 18

Golden Apple Cinema, sál č. 4
Mami, mluví taky slepice? 8.40
Polsko, 1997, 71 min., T 6
Lotrando a Zubejda 10.40
Česká republika, Bulharsko,
Francie, 1997, 106 min., UZ 6
To jsem já, zloděj 15.20
Polsko, 2000, 100 min., DPK 14
Matka Tereza od koček 17.20
Polsko, 2010, 95 min., DPK 15
Chceš, abych ho zabil? 20.20
Velká Británie, 2013, 92 min., NH 14

Golden Apple Cinema, sál č. 5
Soutěžní animace 7 8.50
70 min. 11
Baby blues 10.50
Polsko, 2012, 101 min., DPK 15

Soutěžní animace 8 15.30
72 min. 11
Giovanniho ostrov 18.00
Japonsko, 2014, 102 min., P 12
Krajina poskvrněných 20.30
Kanada, 2013, 99 min., P 15

Golden Apple Cinema, sál č. 6
Seznam se bezpečně 2 10 9.30
Tanec v Jaffě 11.00
USA, 2013, 86 min., V 12
Tady a teď 16.30
Velká Británie, 2013, 84 min., P 14
Láska 19.50
Polsko, 2012, 106 min., DPK 17

Úterý 3. června

Velké kino
Parta mimo zákon 8.30
Kanada, 2014, 86 min., SD 10
Nesmysl 10.30
Německo, 2014, 82 min., P 5

Letní kino
Vejška 21.30
Česká republika, 2014, 85 min., ČN 15

Golden Apple Cinema, sál č. 1
Jill a Joy 8.10
Finsko, 2014, 80 min., P 5
Slavík 10.30
Francie, Čína, 2014, 92 min., SD 11

Králové léta 17.00
USA, 2013, 95 min., SM 14
E.T. – Mimozemšťan 19.20
USA, 1982, 115 min., TN 10

Golden Apple Cinema, sál č. 2
Ať žijí duchové! 8.20
Česká republika, 1977, 80 min., UZ 5
Když jsme byli kluci 10.20
Kanada, 2013, 106 min., SM 12
Vichr 13.00
Německo, 2013, 103 min., P 13
Svědomí 17.10
Austrálie, 2013, 103 min., SM 14
Svatba 19.40
Polsko, 2004, 109 min., DPK 16
Sladké polibky 22.15
Mexiko, 2013, 87 min., NH 16

Golden Apple Cinema, sál č. 3
StaLOSe o Vánocích 8.30
Nizozemsko, 2013, 81 min., SD 7
Podvedené 10.30
Polsko, 2013, 90 min., D 15
Pásmo studentských filmů 9 13.10
15
Pásmo studentských filmů 10 15.10
15
Modrá vlna 17.20
Turecko, Německo, Nizozemsko,
Řecko, 2013, 97 min., D 15
Povolení k pobytu 20.00
Velká Británie, 2013,
89 min., D 15

Golden Apple Cinema, sál č. 4
Ptáčata 8.40
Česká republika, 2014, 26 min., ČN 8
Copinka se učí zachraňovat
Česká republika, 2013, 15 min., ČN 8
Počátky 10.40
Česká republika, 2014,
61 min., DOK 14
Unesen ve jménu Krista 15.20
USA, 2014, 85 min., DOK 14
Chuligáni 17.20
Nizozemsko, 2013,
78 min., P 15
Matka Johana od Andělů 20.20
Polsko, 1961, 103 min., DPK 15

Golden Apple Cinema, sál č. 5
Soutěžní animace 9 8.50
61 min. 4
Vandal 10.50
Francie, 2013, 84 min., SM 15
Soutěžní animace 10 13.30
63 min. 11
Bráška 15.30
Kazachstán, 2013, 95 min., VD 10
Korczak 18.00
Německo, Polsko, Velká Británie,
1990, 115 min., DPK 15
Sviňky 20.30
Polsko, 2009, 94 min., DPK 16

Golden Apple Cinema, sál č. 6
Kluci, gól! 9.00
Polsko, 1969, 97 min., DPK 10

Jack a mechanické srdce 11.00
Francie, 2013, 94 min., P 13
Poslední zvonění 16.30
Polsko, 1989, 107 min., DPK 15
Jack 19.50
Německo, 2014, 103 min., YS 14
Růžena 22.10
Polsko, 2011, 94 min., DPK 18

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

Změna programu vyhrazena.
Další vydání vychází ve středu.

Baby Blues
Natálie tráví svůj čas na bruslích jízdou po
chodnících Varšavy a před sebou tlačí
kočárek. Nakonec, její vzory Britney
Spears a Nicole Richie mají přece také
děti! Snímek se promítá dnes od 10.50
hodin v pátém sálu Golden Apple Cinema.
2x foto: Zlín Film Festival

Lotrando a Zubejda
V rámci uznání pro Jaroslava Uhlíře se
promítá i klasická pohádka na motivy
povídky Karla Čapka. Ve čtvrtém sálu

Golden Apple Cinema dnes v 10.40 hodin.

54. Zlín Film Festival 2014

FESTIVALOVÝ ZÁMEK ZÁBAVA / PROJEKCE / TVOŘIVOST

Festivalový zámek 30. 5.–5. 6. 2014

Otevřeno denně 8–19 hod

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

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

Finanční podpora

SpolupořadatelPořadatel

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

Významní partneři

Významní mediální partneři

Generální partner

INZERCE
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Z atracovat polskou kinema-
tografii jako okrajovou,
nebo nedej bože nezajíma-

vou, by byla fatální chyba a je i am-
bicí letošního ročníku festivalu to-
hle napravit.

Už proto, že smysl pro humor
má v podání Poláků překvapivě
blízko k tomu našemu. A to i ve fil-
mu, u něhož jinak publikum svor-
ně slzí. (Ne, kecám, půlka sálu bre-
čela jako želvy.) Snímek Běž, chlap-
če, běž líčí několikaleté skrývání
malého židovského chlapce, který
utekl z varšavského ghetta.
A přesto, že jde o film silný
a dojemný, který však slzy nevyvo-
lává nijak prvoplánově, i tady se
objevila scéna, kdy publikum nor-
málně vyprsklo smíchy. Chlapec
při nehodě na statku přijde o ruku.
A jak tak chodí od chalupy k chalu-
pě, nejdřív líčí, jak mu ji přejel
tank, potom ustřelila stíhačka...
a nakonec. Nakonec přijde s tak ne-
uvěřitelným vysvětlením, že i na-
vzdory vší té válečné mizerii a lid-
ské tragédii se prostě neudržíte.

Film vstoupí do české distribu-
ce 3. července a berte to jako nenu-
cené doporučení. (Ne, zase ke-
cám, vidět to musíte!) Zatím si mů-
žete dole na stránce aspoň přečíst
rozhovor s jeho protagonisty dvoj-
čaty Tkaczovými.

Z
jedné klapky zírá šedivá

koza, na té další čtyři sela-
ta vržou na housle, z jiné
se usmívají Dana Moráv-

ková s Janem Čenským. Pod soused-
ní klapkou je pro změnu jako autor
podepsán fotograf Jan Saudek.

Zlínský festival, který už před se-
dmnácti lety poprvé povýšil tech-
nickou tabulku s informací pro stři-
hače na umělecké dílo, dal letos vý-
tvarníkům opět volnou ruku. Vý-
sledkem je 128 rozmanitých arte-
faktů, které jsou od začátku pře-
hlídky k vidění ve foyer Kongreso-
vého centra. Návštěvníci je mohou
nejen obdivovat, ale také si před-
stavovat, jak jim visí v obýváku.

V úterý se o ně totiž bude licito-
vat při tradiční veřejné dražbě.

Krteček táhne i bez krtečka
Kolik bude klapka od Jana Saudka
či Miloše Nesvadby nakonec stát,
to určí právě až výsledek aukce,
která je svolána do Academia cent-
ra zlínské univerzity na jednu hodi-
nu po úterním poledni.

Očekává se, že potrvá až šest ho-
din. Klíčovou chvílí, která ukáže,
kam až jsou letošní zlínští dražite-
lé ochotni cenu vyšponovat, bude
představení osmnácté klapky v po-
řadí – s postavičkami ze slavného
Krtka od Kateřiny Milerové, která
pokračuje v díle svého i Krtkova
otce Zdeňka Milera.

I když na jejím letošním obráz-
ku postava hlavního hrdiny chybí
a mezi jeho zvířecími kamarády ho
zastupuje modrý medvěd, klapku
lze předem považovat za jednoho
z hlavních favoritů aukce.

Loni Milerová namalovala dvě
klapky a obsadila s nimi rovnou prv-
ní dvě příčky. „To se stalo poprvé
v historii festivalu,“ glosoval to teh-
dy Martin Pášma z vedení přehlíd-
ky. Milerové klapka Tančící krtek
s partnerkou se prodala za 70 tisíc
korun, klapku Modrý medvídek na
vodě si někdo koupil jen o deset ti-
síc levněji. V předchozích letech byl
Krtek dokonce ještě úspěšnější,
před třemi roky se motiv s jeho au-
tíčkem prodal za 110 tisíc korun.

Vůbec nejvíc peněz v sedmnácti-
leté historii klapek zaplatil tajemný

kupec v roce 2008 za dílo Libora Voj-
kůvky s názvem Touhy plná, klapka
rozevřená – přesně 199 tisíc.

V posledních letech Vojkůvka
do dražby nepřispěl. Klapku letos
neposlal ani slovenský výtvarník
Maroš Chury, jehož dílo se před
dvěma lety vydražilo za 120 tisíc.

Vydražit, ale i zaplatit
K dalším klapkám, které se nepo-
chybně prodají za mnohonásobek
vyvolávací ceny, patří ta se Čtyřlíst-
kem od Jaroslava Němečka, klapka
od Miloše Nesvadby, Olbrama
Zoubka či Jana Saudka.

I když do dražby se může pustit
v podstatě každý, platí striktní pra-
vidlo, že ten, kdo klapku vydraží, ji
musí při nejbližší přestávce či do
dvaceti minut po skončení aukce
zaplatit. „V případě, že vydražitel
neuhradí přiklepnutou věc, pova-
žuje se věc za nevydraženou,“ varu-
jí pravidla aukce.

Nic naplat – občas se to stane.
Před dvěma lety si vydražitelé ne-
vyzvedli dokonce osm klapek, což
vedení festivalu označilo za skan-
dál. Tyto klapky se pak dražily zno-
vu na webových stránkách.

Naopak ten, kdo včas zaplatí, si
může vydraženou klapku odnést
už v úterý domů a svou představu
o výzdobě obýváku ihned začít pro-
měňovat ve skutečnost.

Vše, co se při úterní dražbě vybe-
re, půjde tradičně na podporu stu-
dentských filmů. Částka to nebývá
malá. Jen loni se vydražily klapky
za 1,3 milionu korun, před pěti
lety (před hlavním úderem krize)
to bylo dokonce dvakrát tolik, dva
a tři čtvrtě milionu.

Díky vybraným penězům už stu-
denti podle organizátorů natočili
206 děl, mezi které se počítá třeba
i letošní znělka zlínského festivalu.
Během všech uplynulých ročníků
se prodalo více než 1 800 klapek.

Petr Suchomel

Kateřina Miler, Na návštěvě u Baribala 6x foto: Zlín Film Festival

Barbora Bálková, Zaostřeno na kozu

Na festival dorazili z polské Var-
šavy také dvanáctiletí herci z fil-
mu Běž, chlapče, běž, dvojčata
Kamil a Andrzej Tkaczovi. Oba si
zahráli tutéž hlavní roli – kvůli
její náročnosti se museli během
natáčení střídat. A jsou skutečně
k nerozeznání. Při rozhovoru pro
MF DNES naštěstí odpovídali
v množném čísle, téměř jako jed-
na osoba. Doprovázel je otec, kte-
rý si celý výlet do Zlína zazname-
nával na kameru.

Ve Zlíně představujete film Běž,
chlapče, běž z festivalové sekce
Young Stars, který se odehrává
za druhé světové války. O čem
konkrétně vypráví?
Je to příběh osmiletého židovské-
ho chlapce, který za druhé světové
války v roce 1942 uprchl z varšav-
ského ghetta a nějakou dobu žil
sám v lese. Jeho rodiče zemřeli, tak-
že byl na všechno sám.

Je pravda, že se film točil podle
osudu skutečného člověka?

Ano, ten pán, podle kterého film
vznikl, nyní žije v Izraeli. Dokonce
jsme měli příležitost se s ním se-
tkat. Strávil s námi nějakou dobu
během natáčení v Německu a pak

ještě přijel na premiéru filmu, kte-
rá byla ve Varšavě.

Téma filmu je velmi náročné.
Bylo pro vás těžké i natáčení?

Někdy ano, ale převážně to pro
nás byla zábava. Bylo tam ještě ně-
kolik dalších dětí, ale točily vždyc-
ky jen chvilku, tak jsme se nemohli
pořádně skamarádit.

Jak jste si společnou roli během
natáčení rozdělili? Bylo to přesně
půl na půl?
Andrzej: Nejprve jsem ve filmu
hrál jenom já, ale potom se režisér
rozhodl, že se o roli rozdělím s brat-
rem Kamilem. Potom už jsme měli
scény opravdu rozdělené téměř
úplně napůl.

Kolik času jste strávili na natáče-
ní?
Přesně to bylo čtyřicet sedm dní
s nějakými přestávkami, kdy jsme
se museli přesunout na jiné natá-
čecí místo. Projezdili jsme tak
téměř celé Německo, kde se film
natáčel.

Jak se vám spolupracovalo s reži-
sérem Pepem Danquartem?
Je to velmi milý muž. Ale jelikož
je Němec, neumí polsky. Proto
jsme spolu museli na place mlu-
vit buď anglicky, nebo s tlumoční-
kem. Ale celkově pro nás měl vel-
ké pochopení, protože sám taky
pochází z dvojčat.

Míříte s filmem ještě na nějaký
festival?
Prozatím asi ne. Všechno nám to
oznamují hodně narychlo. Ale
víme, že Běž, chlapče, běž se už na
několika zahraničních festivalech
objevilo.

Kamile, ty už jsi natočil několik
filmů. Uvažuješ o tom, stát se jed-
noho dne hercem?
Byl bych rád, ale ještě si tím
nejsem úplně jistý. Překvapivě se
oba rádi učíme. Já například uvažu-
ju o tom, že bych se jednou stal ar-
chitektem. Většinu honoráře za
film si s bratrem schováváme prá-
vě na studia.

Jak se vám líbí na zlínském festi-
valu, kde patříte k významným
hostům?
Moc, Zlín je super město. Jsme tu
poprvé, ale v Česku už jsme byli,
s rodiči jsme během dovolené na-
vštívili Prahu. Jsou tam opravdu
nádherné památky.

Monika Zavřelová

Miloš Nesvadba,
Co to letí?

Václav
Hnátek

Boris Jirků, Jeden statečný

Jako vejce vejci Sourozenci Andrzej (myslíme si, že vlevo) a Kamil Tkaczové. Foto: Zlín Film Festival

Petra Goldflamová Štětinová, Můj nejmilejší hrdina A.G.

Jaroslav Němeček,
Cesta do pohádky Kdo nevěří, ať tam běží! Nebo

aspoň ten, kdo si po dlouhém seze-
ní v kině chce trochu protáhnout
nohy. MF DNES přichystala pro
děti odpoledne plné zábavy, pro-
gram začne na zlínském náměstí
Míru dnes ve 14 hodin.

Hravá cirkusová show představí
pana Žlutého a paní Karamelu a
své cirkusové umění si s nimi vy-
zkoušejí i diváci. Do svých výstupů
zapojí děti i rodiče také interaktiv-
ní klauniáda Kouzelný kufr. Od
16 hodin se budou podepisovat ho-
kejisté PSG Zlín, k focení bude na
místě i nová trofej extraligy. Pon-
dělní program v 18 hodin na pódiu
na náměstí uzavře koncert kapely
Chinaski.

Na zadním nádvoří Kongresové-
ho centra je po celou dobu festiva-
lu k dispozici čítárna MF DNES a in-
ternetová kavárna iDNES.cz, kde
se můžete setkat i s nejzajímavější-
mi hosty letošní přehlídky. (vah)

Všechny filmové
klapky pomalované
umělci si můžete
koupit domů. Stačí
při úterní dražbě
„přihodit“ nejvíc.

Zápisník
Smějeme se
a brečíme
s Poláky

Zlínské klapky

1,3
milionu korun se loni vybralo
při dražbě klapek. Nejdražší
se prodala za 70 tisíc.

2,75
milionu korun se vybralo při
historicky nejúspěšnějším
ročníku v roce 2008.

Dva kluci, jedna role. „Střídali jsme se napůl a nikdo to nepozná“
Dvojčata Kamil a Andrzej Tkaczovi jsou si k nerozeznání podobná. Toho využil režisér, který si Kamila vybral pro náročnou roli ve filmu Běž, chlapče, běž. Bráchové za sebe zaskakovali

Dokáže někdo porazit Krtečka?
Odpoví šestihodinová hra nervů

MF DNES láká
na interaktivní
klauniádu
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What to see
Feature films for youth

NETHERLANDS

Boys
During his summer holidays, Sie-
ger, 15, is training in the new athle-
tics team for the national relay
championships. When he meets
the intriguing and unpredictable
Marc, he discovers feelings that go
far beyond their ordinary friend-
ship. Sieger engages in a lonely
struggle with himself when Marc
reciprocates his feelings, and the
championship moves closer…
Golden Apple Cinema 2, 2. 6., 10.20

CANADA

WhenWeWere Boys
It’s Christmas, 1967, in the little
town of St-Michel. Meo, the new
kid, is being trained for the big
hockey tournament by the seaso-
ned pros on the team. But small
town life is not like a Christmas
card: some of the boys must deal
with some pretty serious issues –
their parents’ failing marriages
and jobs. The challenges on the ice
and at home make the boys stron-
ger, and as a team they can
over-come the odds and stay toge-
ther forever.
Golden Apple Cinema 2, 3. 6., 10.20

AUSTRALIA

Galore
It’s a sweltering summer before
the final year of school and Billie
and Laura share every secret ex-
cept for Billie’s biggest secret –
she’s crazy in love and is sleeping
with Laura’s boyfriend Danny.
When Billie’s social worker mum
takes Isaac into her care, the delica-
te balance of the three friends’ li-
ves is disrupted. Laura drifts away
from Danny as she is drawn to the
intense Isaac, while Isaac is com-
pelled by Laura’s joy. Billie resents
Isaac and is consumed by feelings
of envy and betrayal. As the sum-
mer heat continues, the life the
four friends know is changed fore-
ver – their secrets are revealed and
they are left to confront the con-
sequences.
Golden Apple Cinema 2, 3. 6., 17.10

FRANCE

Vandal
Fifteen-year-old Chérif is a de-
linquent who is sent away by his
family to live with his Aunt and
Uncle – he’s been given his last
chance. However, between his
new school and his new job, he
finds ways to create bad relations
with nearly everyone around
him. But when he discovers the
world of spray paint and
“tagging”, he finally finds his
place in the world; a place that be-
longs entirely to him…
Golden Apple Cinema 2, 2. 6., 17.10
Golden Apple Cinema 5, 3. 6., 10.50

T
he youngest children
will be entertained at the
most fairytale-like place
in Zlín. Once upon a

time there lived a mythic knight
Miloš. He fell in love with a beauti-
ful girl, but was rejected. He behe-
aded her in rage and at the very
time the earth buried him. Since
then his headless ghost has been
haunting the place. He drives
through dark nights in a fiery
carriage and who would like to

have a ride would finish with
burns and black shade on the
soul, if not worse.

In the park and in the chamber
Zlín chateau is not afraid of its
horror fame and this year during
the Film Festival for Children and
Youth it will open its premises to
little audience. For the first time a
family-type supporting program
centre will arise right here. So far
the chateau has been used for festi-

val purposes only exceptionally
and last year, after the Museum of
South-East Moravia and the Regio-
nal Gallery of Fine Arts moved out,
it remained closed to public.

The new tenant, company Zlín-
ský zámek, together with munici-
pal authority want to change the
present state. And the Film Festi-
val is an ideal opportunity to make
use of the interior, courtyard and
surroundings. The premises fulfill
both producer's and safety require-
ments.

And what is the chateau going
to house during the festival? Večer-
níček’s cinema where fairytales for
the youngest audience will be on
and animation workshops where
both school groups and individual
visitors can try work with moving
pictures.

Also studio Zprávičky operated
by Czech Television or a photo cor-

ner equipped with costumes will
be found at this address. Then in
the chateau park there will be a
sand beach and even some wa-
ter-fun entertainment is being con-
sidered.

Children will find here various
sports grounds - for pétanque, bad-
minton or volleyball. Other
time-passing activities, such as
frisbee, croquet or equipment for
jumping will find their place there.

Tracing the history
For adult festival guests this me-
ans an opportunity to see an inte-
resting sightseeing. Its beginning
according to archeological re-
search can be traced back to the se-
cond half of the fifteenth century
and even written recordings prove
an existence of a stronghold at this
place in 1571.

The mansion dominated Zlín

manor for a long time. In the se-
cond half of the fifteenth century it
had been bought by Vilém Tetour
of Tetov and the Tetours owned it
for almost one hundred years. In
1571 it was sold to Jan Kropáč
from Nevědomí. Eighteen years la-
ter it was bought by Kryštov Cedlar
Pačlavský and from the year 1622
the creditors of Cedlar family, ma-
inly Karel Podstatský from Prusino-
vice, enjoyed the proceeds of the
manor.

Owners of the place changed
even later; it was owned by the Ro-
tals in the eighteenth century, and
by the Brettons and Haupts in the
ninetieth century.

It was only in 1929 when the cha-
teau was bought by the city of Zlín
– and now it will be given to chil-
dren. At least for a couple of days
as a place for joy and plays.

Mirka Spáčilová

So-called quotas for equal gender
representation, called for by the
European Union, is not be needed
in Zlín. Women are given the
green light in the juries – and it
concerns Czech women as well.

In the main jury ladies even out-
number men and together with
Claudia Landsberger from the Ne-
therlands, Dorota Kedzierzawska
from Poland and Monica Wahi
from India, Pavlína Němcová will
be sitting on the jury, too. A mo-
del, actress and producer who star-
ted to conquer the big world from
her native Děčín.

A Journalist in La Vie en Rose
Although Pavlína Němcová didn’t
intend to become a model, she ac-
cepted an invitation to a casting
for French agency Elite where she
made a strong impression and mo-
ved to Paris even before having fi-
nished her high-school studies.
There, together with kicking off
her career, she experienced a short
marriage, subsequent lawsuit

about her son who she fought for
but who was placed in the custody
of his father. For French court the
fact that she was a model and a fo-
reigner allegedly meant double un-
certainty.

However, Němcová didn’t give
up. She even took up law studies
and graduated at Sorbonn to be
able to understand the law system.
When her son at the age of fourte-
en could decide by himself which
of the parents he wanted to live
with, he chose his mother, who in
the meantime had changed her
profession.

Already in 1999 Němcová got a
role in TV series Chambre no 13,
then in short films No, Not Now,
Salome’s Kiss, and Metamorpho-
sis. Later came British war TV film
Colditz, where a few other Czech
actors like Pavel Kříž got some mi-
nor roles, in romantic comedy
Prince and me 2: The Royal Wed-
ding, or in horror film Krvavá lagu-
na.

A considerable chance for her

was the role of an American journa-
list in Oscar winning film Edith
Piaf. At the same time she played
in TV crime series Totožnost ne-
známá and afterwards in musical
Modern Love. Five years ago she
returned back home to play de-

tective’s wife in Italian-Czech film
The Case of Unfaithful Klara based
on Michal Viewegh’s novel.

Next role offers came again
from abroad: in Tajemství velryb
she appeared with Christopher
Lambert or Mario Adorf, in Lov
shot in Slovakia she met Emília
Vášaryová and last year’s Writer
was shot in again in Paris. In the
meantime she found time to parti-
cipate in StarDance competition
where she danced with Jan Tomá-
nek; at that time she revealed that
she had taken only a few dancing
lessons. “And instead of the piano
lessons I preferred to play games
with other children,” this year’s
jury member laughed.

While women in the main jury
prevail, in the jury for debuts Anna
Polívková will be the only represen-
tative of the tender sex. She, too,
has experience with StarDance
and living in France, like Němco-
vá, but not with modeling. Daugh-
ter of actor Bolek Polívka and
actress Evelyna Steimarová fol-

lowed her parents’ footsteps from
the very beginning.

At her father's side
After having finished her studies
at Conservatoire she attended the
department of non-verbal theat-
re, later studied at international
school of physical theatre in Fran-
ce, her film debut was a distincti-
ve little role in Návrat idiota, but
the real breakthrough came with
the main role in comedy Účastníci
zájezdu. Since then her star has
been rising, only in last year she
was cast in series Škoda lásky, Pří-
pady 1. oddělení on Czech TV, Až
po uši for HBO, which is about to
be finished, Dědictví aneb Kurva
se neříká, where she played toge-
ther with her father.

However, her main domain is
theatre. Lately, a recording of the
performance of retrocomedy Zlo-
čin v Posázavském Pacifiku has
been made. Here she acts, sings
and dances to pay tribute to Czech
tramping.

Two directresses of animated
films have met in the
three-member animation jury.
The representative of the host
country Michaela Pavlátová has
ties to Paris, just like Němcová
and Polívková. It’s because her
latest work Tram which has
been gathering prizes from An-
necy to Hiroshima and succee-
ded in long-listing for Oscar was
made in co-production with
France. This entertaining and at
the same time provoking erotic
fantasy depicts secret desires of
a female tram driver.

Pavlátová has received nume-
rous awards: her early slapstick
comedy Words, Words, Words
brought her Oscar nomination,
short film Repete won Golden
Bear at Berlinale. But her inte-
rests go beyond animation, she di-
rected feature film Children of
Night and also tried acting, for
example in iconic Knoflíkáři or
this year’s drama about doping
Fair Play. (spa)

Actress and model Pavlína
Němcová Photo: MAFRA

Bed-time fairytales move
to chateau of Zlín this year
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Juries bet on female charm, including an acting model
Films in Zlín are judged by international juries and the Czech Republic has its representatives in each of them. They are Pavlína Němcová, Anna Polívková and Michaela Pavlátová

The Grand Cinema, a new multiplex,
a modern congress centre, the square -
and this year the festival will gain
another centre for its events. Zlín chateau
invites you for its premiere.
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