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filmový festival

Cena pro Jaroslava Uhlíře

HOSTÉ Polsko, fotbal, film
Hlavním tématem přehlídky
je polská kinematografie Str. C2

T
ěžko by se hledal jiný festival než
ten zlínský, kde člověk třeba jen za
jeden jediný den potká tolik gene-
rací. Pokud si ráno přivstane, vy-

chutná si s mrňaty animovanou pohádku.
Z ní plynně přejde na film pro školáky, po-
sléze na příběh teenagerský. Pro zpestření
si dopřeje pár ukázek studentských prací,
příkladně experimentálních, aby se pak vrá-
til na pevnou zem na některém z rodinných

představení. A když se vrací z půlnoční pro-
jekce, kam spadají filmy s pomyslnou hvěz-
dičkou, určitě potká v hotelu některou z re-
žisérských nadějí při vášnivé debatě s neú-
navnou legendou typu Václava Vorlíčka.

Zlín je ve své kategorii děl pro děti a mlá-
dež historicky nejstarším festivalem na svě-
tě, ale díky svému zaměření i publiku vlast-
ně nemůže zestárnout. Tím spíše, že rok co
rok hledá, čím nabídku obměnit. Letošní

54. ročník, který se koná od pátku 30. květ-
na do 4. června, třeba poprvé posunul ter-
mín tak, aby vyšel vstříc víkendovému zá-
jmu publika. Poprvé přidal sekci Vzdálené
dětství, která mapuje tvorbu dalekých zemí
– na úvod Indie, Bhútánu, Nepálu a Ban-
gladéše. Rovněž poprvé udělí Cenu města
Zlína za nejlepší dětský herecký výkon ve fil-
mu pro děti a Cenu Miloše Macourka za nej-
lepší „mládežnický“ herecký výkon ve filmu

pro mládež. Ale zároveň drží tradici jistot,
k nimž patří moderátoři Jan Čenský a Dana
Morávková, soutěže, hry, koncerty i setkání
odborníků. Takže zatímco budou děti malo-
vat na chodníku, dospělí včetně rodičů a
učitelů se budou radit, jak je chránit před
nástrahami internetového století.

A nakonec, jak se na filmovém festivalu
sluší, se stejně všichni sejdou v kině.

Mirka Spáčilová

HVĚZDY Suchánek a Reifová
Festival ocení herce z filmů Páni
kluci či Sněženky amachři Str. C3

Doprovodný
program
Koncerty i čtení
pohádek
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MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA KE ZLÍN FILM FESTIVALU
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K
aždý rok představuje
Zlín Film Festival jednu
z národních kinemato-
grafií, pro letošní, 54. roč-

ník padla volba na blízké sousedy
s četnými profesními vazbami.
Sekce Dny polské kinematografie
obsáhne čtyři části.

Vrátí se vítěz
První dvě, zaměřené na tvorbu pro
děti a mládež, vznikly ve spoluprá-
ci s Jerzym Moszkowiczem, ředite-
lem tematicky spřízněného festiva-
lu mladého diváka v Poznani. Nej-
starším filmem téhle kolekce je fot-
balový příběh v režii Stanislawa
Jedryky Kluci, gól!; vznikl roku
1969 podle úspěšné knihy Adama
Bahdaje Do poločasu 0:1, která vy-
šla i u nás.

Vrátí se také novější dětský film
Kouzelný strom od Andrzeje Male-
szky, který vyhrál Zlatý střevíček
na jubilejním, 50. ročníku Zlína
v roce 2010. V mezinárodní porotě
filmů pro děti zasedne režisérka
Dorota Kędzierzawska, která záro-
veň přiveze dvě ze svých děl, Vrá-
ny a Zítra bude lépe; loňský Gab-
riel zase reprezentuje režiséra Mi-
kolaje Haremského.

Dva nedávné snímky pro mlá-
dež, které natočil účastník karlo-
varské soutěže Robert Gliński –
Ahoj, Terezko a Sviňky, doplní pre-
miérový vítěz sekce Generation 14
z Berlinale, snímek Baby Blues.
Jeho hvězda Magdalena Berusová
doprovodí i film Nekonečně. Jiná
delegace slibuje další snímek na
téma fotbal, retrokomedii Být jako
Kazimierz Deyna, v níž chce otec
ze svého syna vychovat slavného
hráče.

Legendy i komedie
Zbylé dvě sekce určené dospělým
uvedou průřez starší i novější eta-
pou polské tvorby. Z posledních
čtyř let pocházejí příběhy Láska,
Krycí jméno Krtek nebo Křtiny –
oceňované drama dvou přátel s kri-
minální minulostí, které přiveze re-
žisér Marcin Wrona, zároveň člen
zlínské poroty evropských debutů.

K populárnímu sportu se do tře-
tice vztahují rovněž Létající prasa-
ta, která zavedou mezi polské fot-
balové chuligány. Pozornost budí

Touha po životě, natočená na zá-
kladě skutečného příběhu muže
postiženého mozkovou obrnou.
Pozvánku na festival dostal před-
stavitel malého hrdiny, který dora-
zí do Zlína i se svým dvojčetem.

Minisekce Polish Choice neboli
Polský výběr, na jejíž podobě opět
spolupracovali lidé z poznaňské
přehlídky, se zaměří na nestárnou-
cí klasiku filmařských legend.
Krzysztof Kieslowski se připomene
Krátkým filmem o lásce či Amaté-
rem, režisérka Hořícího keře a ab-
solventka pražské FAMU Agniesz-

ka Hollandová málo známou Osa-
mělou ženou, kterou dokončila těs-
ně před svou emigrací v roce 1981.
A laureát nedávné čestné ceny Fe-
biofestu režisér Andrzej Wajda
mimo jiné Zemí zaslíbenou, Člově-
kem z mramoru, Katyní – ale také
pozapomenutým, za své premiéry
v roce 1960 však velmi ohnivě dis-
kutovaným milostným příběhem
Nevinní čarodějové.

Ovšem Polsko umí točit také ko-
medie, což vedle slavné sci-fi
s Jerzym Stuhrem Sexmise doloží
snímek o nezapomenutelné plav-

bě Rejs nebo Den cvoka, zobrazují-
cí čtyřiadvacet hodin ze života věč-
ně nespokojeného, tudíž věčně de-
primovaného intelektuála.

Bolek a Lolek
Portrét polské kinematografie by
nebyl úplný bez ukázek animace, a
mezi nimi zase nesmí chybět
věhlasné duo Bolek a Lolek. Hlavní
prostor však zaujme profil jedné
z osobností animovaného polské-
ho filmu Tadeusze Wilkosze, který
rovněž před lety studoval v Praze a
na festivalu bude oceněn Grand

Prix za celoživotní přínos v oblasti
animované tvorby pro děti.

Vedle profilové přehlídky Pol-
sko nevynechá ani program zlín-
ských soutěží, od animované po
debuty, kde se hraje snímek Podve-
dené. A v neposlední řadě zasáhne
do nabídky sekce Noční horizonty,
kde se budou promítat Plovoucí
věžáky. Čistá romance mladíka,
jenž má přítelkyni, než se náhle za-
miluje do svého vrstevníka, loni vy-
hrála na karlovarském festivalu
cenu sekce Na východ od Západu.

Mirka Spáčilová

Takzvané kvóty pro rovnocenné za-
stoupení pohlaví, po kterých volá
Evropská unie, ve Zlíně nepotřebu-
jí. Festivalové poroty tu ženám pře-
jí – včetně rodaček.

V hlavní porotě mají dámy do-
konce početní převahu a vedle
svých kolegyň, Claudie Landsber-
gerové z Nizozemska, Doroty Ked-
zierzawské z Polska a Moniky Wa-
hiové z Indie, tu zasedne Pavlína
Němcová. Modelka, herečka a pro-
ducentka, která se do velkého svě-
ta vydala z rodného Děčína.

Novinářkou v Edith Piaf
Pavlína Němcová na modeling kdy-
si nepomýšlela, nicméně přijala
pozvání na casting pro francouz-
skou agenturu Elite a zaujala nato-
lik, že ještě před maturitou přesídli-
la do Paříže. Vedle startu kariéry
tam zažila krátké manželství a ná-
sledné spory o syna, kterého její
muž získal do své péče, ač o něj
matka bojovala. Pro francouzské
soudy prý modelka a cizinka zna-
menaly dvojí nejistotu.

Němcová však svou při nevzda-

la, navíc vystudovala práva na Sor-
bonně, aby pronikla do světa para-
grafů. A když syn dosáhl ve čtrnác-
ti letech možnosti zvolit sám, u kte-
rého z rodičů bude, vybral si mat-
ku, která mezitím změnila profesi.

Už roku 1999 si Němcová zahrá-
la v seriálu Pokoj č. 13, pak v krát-
kých filmech Ne, teď ne, Polibek
Salome a Metamorfóza. Následo-
val britský válečný televizní film
Útěk z Colditzu, kde se mihli i jiní
čeští herci v čele s Pavlem Křížem,
druhý díl romantické komedie
Princ a já či horor Krvavá laguna.

Výraznou šanci dostala Pavlína
Němcová v oscarové Edith Piaf,
kde si zahrála americkou novinář-
ku; zároveň točila krimisérii Totož-
nost neznámá a posléze muzikál
Moderní láska. Před pěti lety se vrá-
tila na rodnou půdu, v italsko-čes-
kém přepisu předlohy Michala Vie-
wegha Případ nevěrné Kláry před-
stavovala detektivovu manželku.

Další role přišly opět ze zahrani-
čí: v Tajemství velryb s Němcovou
hráli Christopher Lambert či Ma-
rio Adorf, Lov ji zavedl na Sloven-

sko po bok Emílie Vášáryové a loň-
ského Spisovatele točila zase v Paří-
ži. Mezitím si však našla čas na sou-
těž StarDance, v níž tvořila pár s Ja-
nem Tománkem; přiznala tehdy,
že v tanečních pobyla jen pár ho-
din. „A místo klavíru jsem si raději
hrála na krvavé koleno,“ smála se
letošní zlínská porotkyně.

Na rozdíl od ženské nadvlády
v hlavní jury bude herečka Anna
Polívková v porotě posuzující ev-
ropské prvotiny jedinou zástupky-
ní něžného pohlaví. S Němcovou
sdílí zkušenost ze StarDance i po-
byt ve Francii, zato modeling mi-
nula, dcera herce Bolka Polívky a
herečky Evelyny Steimarové se vy-
dala rovnou ve stopách rodičů.

Po boku otce
Po konzervatoři navštěvovala ka-
tedru nonverbálního divadla, pak
studovala ve Francii mezinárodní
školu pohybového divadla, ve fil-
mu debutovala osobitou roličkou
z Návratu idiota, ale její velký prů-
lom přišel až s hlavní rolí v kome-
dii Účastníci zájezdu. Od té doby
hereččina hvězda stoupá, jen za
poslední rok stihla cyklus Škoda
lásky, seriály Případy 1. oddělení
v ČT a pro HBO teprve dokončova-
ný Až po uši i komedii Dědictví
aneb Kurva se neříká, kde si zahrá-
la s vlastním otcem.

Hlavně se však věnuje divadlu,
nedávno vznikl záznam představe-

ní retrokomedie Zločin v Posázav-
ském Pacifiku, ve kterém se hraje,
zpívá a tančí k poctě trampingu.

Nejen animace
V tříčlenné porotě pro animované
filmy se potkaly dvě jejich režisér-
ky, přičemž Michaela Pavlátová re-
prezentující hostitelskou zemi má
s Němcovou i Polívkovou společ-
nou vazbu k Paříži. Právě v kopro-
dukci s Francií totiž vznikl její za-
tím poslední autorský snímek Tram-
vaj, který sbíral ceny od Annecy po
Hirošimu a probojoval se až do širší-
ho výběru na Oscara. Jde o velice zá-
bavnou, ale také provokativní ero-
tickou hříčku, která zobrazuje skry-
té touhy řidičky tramvaje.

Přímo oscarovou nominaci má
Pavlátová už za svou ranou grotes-
ku Řeči, řeči, řeči, za snímek Repe-
te zase na Berlinale vyhrála Zlaté-
ho medvěda. Její zájmy však sahají
i mimo svět animace, režírovala
hrané Děti noci a několikrát si vy-
zkoušela herectví, od kultovních
Knoflíkářů až po letošní dopingo-
vé drama Fair play. (spa)

Výraznou šanci
dostala Pavlína
Němcová v oscarové
Edith Piaf, kde si
zahrála americkou
novinářku.

Legendární Sexmise Ve slavné komedii z roku 1984 si zahráli Jerzy Stuhr a Olgierd Lukaszewicz. 4x foto: Zlín Film Festival

Od kopané po děti Z polské tvorby se ve Zlíně představí snímek Baby Blues (vlevo), který vyhrál sekci Generation 14 na Berlinale, nebo fotbalový
příběh Kluci, gól! z roku 1969 (uprostřed), jenž vznikl podle i u nás vydané knihy Do poločasu 0:1. A chybět nemůže ani animovaný Bolek a Lolek.

HOSTÉ PŘEHLÍDKY

Indiánka s lukem

Festival slavnostně zahájí film Taina
– Amazonská legenda, s nímž do
Zlína přijede i jeho malá hrdinka,
indiánka z brazilských pralesů
Wiranu Tembe. V době natáčení jí
bylo pět let, vybrali ji z více než
dvou tisícovek dětí v Amazonii na
domorodých hrách a slovo škola
slyšela poprvé, když se při natáčení
učila portugalsky. Pochází z pěti
dětí, má doma malou opičku a její
oblíbenou hračkou, kterou dostala
od dědečka, je luk a šíp. Její osiřelá
hrdinka jménem Taina se chce stát
po vzoru své matky bojovnicí; na
své pouti potká nové kamarády,
plavou dívku z města, která přijela
na prázdniny, a indiánského kluka.

V roli uprchlíka

Massieh Zarrien je šestnáctiletý
herecký deburant, který společně
s režisérem Bruce Goodisonem
přiváží film Povolení k pobytu.
Drama o dětských uprchlících ve
Velké Británii má blízko k vlastním
zkušenostem představitele hlavní
role. Sám Massieh Zarrienje totiž
pochází z Afghánistánu a před
svým příchodem do Británie
vyrůstal v Nizozemsku. K prvním
filmovým šancím – hrál také
v krátkometrážním snímku Addi &
Chess – se dostal prostřednictvím
charitativní organizace Paiwand,
pomáhající afghánským azylantům.
Film Povolení k pobytu soutěží
v sekci evropských debutů.

Od Motýla k Slavíkovi

Loňský šedesátník Phillipe Muyl
dorazí do Zlína z Francie. Režisér,
scenárista a producent vystudoval
původně filozofii, grafiku a
reklamu, jíž se pak dlouho věnoval.
Poté založil produkční společnost
a natáčel reklamní spoty. Na půdě
celovečerního filmu se představil
poprvé dramatem Strom pod
mořem z roku 1985, následovala
ceněná díla Kuchyň a závislosti,
Kráva a prezident či Motýl. Jeho
nejnovější snímek, koprodukční
francouzsko-čínský Slavík, bude
soutěžit o Zlatý střevíček za
nejlepší film pro děti. Vypráví
o starém muži a jeho vnučce, kteří
putují Čínou s ptákem v kleci.

Přivezla k nám De Nira

Ilona Herman, umělecká maskérka
hollywoodských hvězd, má za
sebou přes osmdesát filmů a mnozí
herci si její služby vyžádali dokonce
dlouhodobě. K prvním patřili třeba
Sylvester Stallone či Sean Connery,
jehož líčila i pro bondovku Nikdy
neříkej nikdy. Roberta De Nira,
kterého znala z natáčení Mysu
hrůzy či Mafiánů, roku 1990 přivezla
poprvé do Česka. Herečku Umu
Thrurmanovou měla na starosti při
vzniku děl Kill Bill nebo Bídníci a
v posledních letech se podílela na
filmech, ve kterých hrál hlavní roli
Nicholas Cage: stála s ním u zrodu
snímků Čarodějův učeň, Kick Ass
nebo Špatnej polda. (spa)

Hrdina snímku Je
třeba zabít Sekala
Olaf Lubaszenko ve
Zlíně potká spoustu
krajanů. Polskému
filmu totiž letošní
festival vzdá hold.

Poroty sázejí na ženský šarm, včetně hrající modelky
O festivalových cenách budou ve Zlíně rozhodovat mezinárodní jury, v nichž Česko reprezentují Pavlína Němcová, Anna Polívková a Michaela Pavlátová

Polsko, fotbal, film. Ladí spolu
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N
e, že bych se chtěl srov-
návat s Jaroslavem Jež-
kem, ale oba jsme ze
Žižkova, vysvětluje mi-

lovník vážné hudby Jaroslav Uhlíř
fakt, že brzy po klasickém hudeb-
ním vzdělání zběhl k populární
a filmové hudbě.

Ve vašem životopise jsem se doče-
tl, že jste se „narodil na schodišti
mezi prvním a druhým patrem“.
Je to pravda?
Je, dokonce jsme o tom mluvili se
Zdeňkem Svěrákem v jedné Hodi-
ně zpěvu. Bylo to v Bořivojově ulici
číslo 75 na Žižkově.

Maminku nestihli dovézt do po-
rodnice?
Bylo to nějaké překotné. Ale „doro-
dil“ jsem se na Františku, v Pra-
ze 1, což jsem pak těžko dohledá-
val, když jsem potřeboval vyřídit
občanku a nemohli mě nikde najít.
Zápis o mém narození se ztratil.

Pocházíte z hudební rodiny?
Kupodivu ne. Vím jen, že mamin-
ka dělala na amatérské úrovni ope-
retu, ale tím to končí. Strýc byl he-
rec Josef Beyvl, ale s hudbou nic
společného neměl, na nic ani ne-
brnkl.

A jak se tedy u vás hudební vlohy
projevily?
Žižkov má jednu věc, kterou nena-
jdete v žádné jiné čtvrti – lidé tam
jsou hodně pospolití. Za mého dět-
ství tam po ulicích skoro neproje-
lo auto, a když bylo hezky, lidi si
dali před dům židle a povídali si.
Jako na venkově. No a já jim
k tomu hrál už jako hodně malý
na foukací harmoniku. Díky tomu
jsem mimochodem slyšel říkat
věci, které mi došly až po pubertě.
Třeba paní Skřivancová jednou ří-
kala manželovi: Tak takhle, jo?
Takže večer ani ťuk! Až když jsem
vyrostl, pochopil jsem, co to „ani
ťuk“ znamená.

Proč jste přesedlal na klavír?
Kvůli jedné holce. Líbila se mi, ale
její maminka mě urazila. Říkala:
Ty pořád foukáš jen na tu harmoni-
ku, kdybys radši hrál na něco po-
řádnýho. A tak jsem přešel na pia-
no. Jméno té dívky si už ale nepa-
matuju.

Pro kapelu Faraon a jejího zpěvá-
ka Jiřího Schelingera jste složil
první velký hit Holubí dům. Jak
zapadal do repertoáru té kapely,
specializované spíše na legrační
písničky?
Zprvu špatně. Tehdy vycházely sin-

gly o dvou stranách. Holubí dům
byl, coby „smutná písnička“ určen
jako „béčko“, zatímco na stranu A
jsme dali René, já a Rudolf. Jenže
Holubí dům bez ohledu na to oka-
mžitě vyletěl. Ale tahle sláva Farao-
nu netrvala dlouho. Po úspěchu
singlu začal kolem Jirky Schelinge-
ra čenichat Ringo Čech a po nece-
lém roce ho přetáhl k sobě.

Holubí dům otextoval Zdeněk
Svěrák. To byla vaše první spolu-
práce?

Kdepak, začali jsme mnohem dřív
s dětskými písničkami. Napřed
jsme udělali rozhlasový pořad, pro
který vzniklo třeba Strašidýlko Emí-
lek. A to má stejné vročení jako
Jára Cimrman, tedy 1967. Ale ještě
se vrátím k Holubímu domu. Víte,
čím je zajímavý? Já z pětadevadesá-
ti procent skládám na texty, opač-
ně vzniklo jen pár věcí, třeba Mra-
venčí ukolébavka, Chválím tě,
země má, a právě Holubí dům.

Se Zdeňkem Svěrákem máte na

kontě řadu velkých hitů. Dokáže-
te předem odhadnout, která pís-
nička se chytí?
My jsme velice špatní prognostici.
Hodinu zpěvu děláme pětadvacet
let. Máme vyzkoušeno, že z těch
osmi písniček, které tam rok co
rok uvedeme, se chytí obvykle dvě,
ale nikdy nevíme, které to budou.
A když jsme třeba dělali písničky
k televizní pohádce Princové jsou
na draka, Zdeněk říkal: Snad nám
to Dělání lidi odpustí. Vůbec jsme
nečekali, že by z takové „písně prá-
ce“ mohl být šlágr.

Co vás se Zdeňkem Svěrákem nej-
víc spojuje?
Už když jsme začali, shodli jsme
se, že obdivujeme Karla Hašlera,
Voskovce, Wericha a Ježka a Suché-
ho a Šlitra. To je takový náš kori-
dor. Kromě toho nemáme moc
dobré hlasy, jsme zpívající autoři.
Takže třeba písnička Není nutno
má jen šest tónů. Tím vzniká optic-
ký klam, že umíme zpívat, ale vlast-
ně ve skutečnosti neumíme.

Je něco, co byste Zdeňku Svěráko-
vi vytkl?
Zdeněk mě má diagnostikovaného
senzačně. Za ta léta třeba ví, že
jsem nespolehlivý a jsem schopen
přijít na představení sice včas, jen-
že o den později. Ale já na něj nic
takového nemám. Je mi to blbý,
ale nevím, co bych proti němu
řekl.

Kterou svoji písničku nebo filmo-
vou muziku máte nejradši?
Zabarikáduju se hláškou, kterou
vymyslel pan Šlitr. Když se ho na
tohle ptali, řekl – Tu, kterou zrovna
dělám. Přece bych byl na hlavu,
kdybych řekl, že zrovna dělám
hroznou volovinu. Ale abych byl
upřímný, mám rád Ať žijí ducho-
vé, náš první společný film se
Zdeňkem. Bylo tam asi sto takzva-
ných smyček, to jsou takové ty útrž-
ky filmu, ve kterých musí zaznít ně-
jaká muzika. A já blbec každou tu
smyčku dělal jinou. Úplný masakr!
To jsem ještě nevěděl to, co jsem
pak pochopil při Třech veterá-
nech. V těch je jediná písnička
Není nutno, a veškerá scénická
muzika vychází jen z ní.

Na zlínském festivalu dostanete
cenu za celoživotní přínos dětské-
mu filmu. Co tomu říkáte?
Je to radost a překvapení. Bulvár
sice napsal, že jsem ji vyfoukl Zdeň-
kovi a že se z nás stali kvůli tomu
nepřátelé na život a na smrt, ale
jedna věc jim unikla. On ji totiž do-
stal už v roce 2010. Ondřej Bezr

Vystoupí s kapelou Největší hity Jaroslava Uhlíře zazní 2. června od 18 hodin ve zlínském Kongresovém
centru. Hrát bude s kapelou, lístky za 120 korun jsou již v předprodeji. Foto: Dan Materna, MAFRA

Chodník slávy dětských filmových
herců před zlínským Velkým ki-
nem bude tradičně bohatší o dvě
jména. Nadační fond Kapka nadě-
je odhalí 3. června nové hvězdy,
které patří Magdě Reifové a Micha-
lu Suchánkovi.

Zásnuby s Tomem
Reifová, která loni oslavila padesát-
ku, začínala svou dráhu před kame-
rou už jako malá školačka – a hned
uznávanou klasikou. V roce 1972
se představila jako Adélka v televiz-
ní sérii Jana Eyrová. Na obrazovce
se objevila také v Kamarádech či
ve Sněhurce, hlavní průlom však
přišel roku 1976 s komedií Páni klu-
ci, která přenesla do české retrokra-
jiny zážitky amerických kluků
Toma Sawyera a Hucka Finna. A
právě Tom neboli Tomáš se v před-
loze točil kolem Becky, tady Blan-
ky, půvabné holčičky z lepší rodi-
ny, z níž na důkaz zasnoubení vy-

loudil v kouzelné scéně – Ale jo! –
Ale ne! – polibek.

Další role následovaly v rychlém
sledu, hned v roce 1977 se Reifová
předvedla třikrát: v seriálu Tajem-
ství proutěného košíku i ve fil-
mech Ať žijí duchové! a Jak se točí
Rozmarýny. Brzy přibyly Magda z
komedie Brácha za všechny pení-
ze, Jana ze snímku Leť, ptáku, leť!,

Zuzana v Indiánech z Větrova
nebo Jarka ve Dni velkého ticha. O
pohádkových princeznách či kom-
teskách nemluvě.

Na rozdíl od jiných dětských
hvězdiček však Reifová hereckou
dráhu neopustila ani v dospělosti
– počínaje divadlem a konče seriá-
ly Ordinace, Náves či Helena.

Smyczkův objev
Což platí i pro Michala Suchánka,
který dnes řádí v televizní Partičce
stejně neúnavně jako za svých za-
čátků. Herec, který mezi padesátní-
ky vstoupí za rok, prošel obrazov-
kou už v půli 70. let, filmovou ka-
meru si vyzkoušel vzápětí coby
Honzík ve snímku Terezu bych
kvůli žádné holce neopustil.

Klíčovým však pro něj bylo se-
tkání s režisérem Karlem Smycz-
kem, který mu svěřil roli Petra ve
filmu Jen si tak trochu písknout a
poté plachého Karla v kultovním

snímku Sněženky a machři, jehož
hrdinové včetně Suchánka se zno-
vu sešli v hořké komedii Sněženky
a machři po 25 letech. Na prince se
zrovna nehodil, zato se zaskvěl
coby génius v sérii Bambinot, jako
vědátor ve Stavu ztroskotání nebo
v roli opilého fotbalového fanouš-
ka v dalším Smyczkově slavném
snímku Proč?

V Suchánkově filmografii se těž-
ko hledají dramata, režiséři
vesměs využívají hercův komediál-
ní dar. Nejnověji se objevil v tele-
vizních cyklech Nevinné lži a Ško-
da lásky či ve filmu Krásno, který
natočil jeho kolega z Partičky On-
dřej Sokol.

Společná premiéra
Suchánek má však i jiné „parťáky“
v čele s Richardem Genzerem,
s nímž ještě před zrodem partičky
přivedl na svět parodický pořad
Tele tele a posléze talk show Mr.
GS. Kromě toho napsal divadelní
hru Večírek, kterou Sokol loni na-
studoval na pražské Broadwayi, po-
dílel se na scénáři snímku Zvláštní
schopnosti, účinkoval ve videokli-
pech.

S Magdou Reifovou se však do-
sud před kamerou nepotkali. Na
chodníku tedy budou mít malou
společnou premiéru. (spa)

Pomalované klapky patří k zlín-
skému filmovému festivalu neod-
myslitelně už šestnáct let. Prvot-
ním cílem v roce 1998 bylo výji-
mečným způsobem propagovat
akci doma i v zahraničí a kromě
toho také každoročně sehnat fi-
nanční prostředky pro podporu
nejtalentovanějších mladých fil-
mařů. Klapky vyzdobené výtvarní-
ky více či méně zvučných jmen se
totiž na konci filmové přehlídky
draží a výtěžek aukce jde na pod-
poru výroby studentských filmů
jak hraných, tak dokumentárních
a animovaných.

Letos dodalo své ztvárnění tra-
diční filmařské propriety sto dva-
cet výtvarníků a dalších umělců.
Nechybí mezi nimi Cesta do po-
hádky s legendárním Čtyřlístkem
Jaroslava Němečka ani obraz s ná-
zvem Na návštěvě u Baribala, na
němž se v podání Kateřiny Miler
objevil Krtek a jeho kamarádi.
Vedle desítek dalších se zapojil he-
rec a ilustrátor Miloš Nesvadba,
malíř, sochař a někdejší rektor
pražské Vysoké školy umělecko-
průmyslové Boris Jirků, fotograf
Jan Saudek, sochař Olbram Zou-
bek nebo malíř Kristian Kodet.

Aukce se bude
konat 3. června
Putovní výstava se zastavila v mu-
zeu Škody v Mladé Boleslavi i
v pražském Divadlu Hybernia, než
nakonec zakotvila ve zlínském ob-
chodním centru Zlaté jablko, kde
se jednotlivé klapky budou před-
stavovat i po dobu konání celého

festivalu až do letošní dražby, jež
se uskuteční 3. června od 13 hodin
v aule Academia Centra zlínské
Univerzity Tomáše Bati.

Za šestnáct let existence projek-
tu se vydražilo více než osmnáct
set klapek, které se v mnoha přípa-
dech staly součástí uměleckých
sbírek ctitelů výtvarného i filmové-
ho umění. Aukce za tu dobu vynes-
ly kolem pětadvaceti milionů ko-
run a posloužily tak k výrobě více
než dvou set audiovizuálních děl.

(vah)

Holubí dům byl
„smutná písnička“,
proto vyšel na druhé
straně singlu.
Ale okamžitě
„vyletěl“.

Magda Reifová stála před
kamerou poprvé v Janě Eyrové.
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Michal Suchánek hraje ve
filmech od poloviny 70. let.

Miloš Nesvadba, Co to letí?

Michal Halva, Expresní loď pro Zlín

»

Jaroslav Němeček,
Cesta do pohádky

Kristian Kodet, PROFILY.S

Na hvězdném chodníku přibudou Suchánek a Reifová
Pocta hercům dětských filmů letos připomene hrdinku komedie Páni kluci a plachého Karla z kultovních Sněženek a machrů. Řemesla se oba drží dosud

Zdobené klapky
pomohly tvůrcům
získat už kolem
25 milionů korun

Spolu se Zdeňkem Svěrákem složil desítky dětských hitů. Jaroslav Uhlíř převezme ve Zlíně cenu za přínos

„Není nutno má jen šest tónů,
tak to vypadá, že umíme zpívat“
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N
ejmenší děti se letos po-
baví na nejpohádkověj-
ším místě ve Zlíně.
Bylo nebylo, kdysi prý

tu žil bájný rytíř jménem Miloš. Za-
miloval se do krásné dívky, ale
když ho vyvolená odmítla, rozlítil
se, na místě ji sťal – načež se za
trest propadl do země a od té doby
prý tady ve své vlastní bezhlavé po-
době straší. Jezdívá temnou nocí
v ohnivém kočáře, a kdo by se
chtěl svézt, skončí v nejlepším pří-
padě s popáleninami na celém těle
a s černým stínem na duši.

V parku i v komnatě
Zlínský zámek se však hororové po-
věstí nebojí, proto letos během fes-
tivalu filmů pro děti a mládež ote-
vře své prostory malým divákům.
Právě tady poprvé vyroste cent-
rum doprovodných programů ro-
dinného typu. Doposud se zámek
využíval pro festivalové účely jen
výjimečně, od loňského roku, kdy
odtud odešly Muzeum jihovýchod-
ní Moravy i Krajská galerie výtvar-
ných umění, zůstal navíc objekt
pro veřejnost uzavřen.

Nový nájemce, společnost Zlín-
ský zámek, však chce spolu s radni-
cí nynější stav změnit a ve filmo-
vém svátku vidí ideální příležitost,

jak využít zároveň interiéry, nádvo-
ří i okolí. Vyhovují totiž požadav-
kům produkce i bezpečnosti.

A co všechno se do zámku bě-
hem festivalu přestěhuje? Večer-
níčkovo kino, kde se budou promí-
tat pohádky pro nejmladší publi-
kum, nebo animační dílny, ve kte-
rých si mohou práci s pohyblivými
obrázky vyzkoušet jak školy, tak
jednotliví zájemci.

Zámeckou adresu bude mít i stu-
dio Zprávičky, které spravuje Čes-
ká televize, či fotokoutek vybavený
kostýmy. V zámeckém parku pak
vznikne písečná pláž, uvažuje se
dokonce o případných vodních ra-
dovánkách.

Děti tady najdou i různá sporto-
viště – chystají se například dočas-
ná hřiště pro pétanque, badmin-
ton či volejbal. Ke slovu přijdou

rovněž jiné kratochvíle jako
frisbee, kroket nebo skákadla.

Po stopách historie
Pro dospělé festivalové hosty se
zase otevírá možnost navštívit zají-
mavou památku. Její počátky spa-
dají podle archeologických vý-
zkumů do druhé poloviny patnác-
tého století, písemně je v každém
případě doloženo, že již v roce

1571 stála na místě nynějšího zá-
meckého areálu původní tvrz.

Sídlo dlouho vévodilo zlínské-
mu panství. V druhé půli patnácté-
ho století je zakoupil Vilém Tetour
z Tetova a právě Tetourové drželi
objekt ve svém vlastnictví bezmála
sto let, až roku 1571 jej prodali
Janu Kropáčovi z Nevědomí. Osm-
náct let poté jej odkoupil Kryštof
Cedlar Pačlavský a od roku 1622

pak užívali výnosu panství věřitelé
rodu Cedlarů v čele s Karlem Pod-
statským z Prusinovic.

Majitelé se v zámeckém sídle
střídali i nadále, v osmnáctém sto-
letí Rotalové, v devatenáctém Bret-
tonové a Hauptové.

Teprve roku 1929 zámek koupi-
lo město Zlín – a nyní ho dostanou
děti. Aspoň na pár dní a na hraní.

Mirka Spáčilová

POHÁDKY

Čert a Káča přivedou
kouzelníka i Fíka
K filmovému festivalu patří nedíl-
ně i doprovodný program, u pře-
hlídky děl pro děti a mládež se po-
chopitelně musí hojně jednat
o program pohádkový. V pátek se
už v osm ráno na zlínském zámku
začne s kreativním čtením pohá-
dek a plněním nejrůznějších úko-
lů. O hodinu později přijde na
řadu škola kouzel Jiřího Hadaše a
o zábavu bude postaráno až do ve-
čera. Dojde i na detektivní dílnu,
závody na koloběžkách nebo malo-
vání na obličej. Po celý den bude
k dispozici dětská herna, park
s atrakcemi i fotosoutěž s Maxip-
sem Fíkem.

HUDBA

Kašpárek v rohlíku,
Chinaski i Xindl X

Festival budou doprovázet také
koncerty. Už v pátek se od 18 ho-
din na zlínském náměstí Míru
představí Ewa Farna, od den a ho-
dinu později tamtéž vystoupí pís-
ničkář Xindl X, který se od 20.30 ho-
din bude i podepisovat v pasáži ob-
chodního centra Zlaté jablko. V ne-
děli pobaví na náměstí oblíbený

Kašpárek v rohlíku, který svou
show rozjede už v půl páté odpo-
ledne. V pondělí od šesti se o po-
zornost podělí Jaroslav Uhlíř v Kon-
gresovém centru a Chinaski na ná-
městí Míru. Ve čtvrtek od osmi hu-
dební sekci uzavře Lenny.

KAVÁRNA POTMĚ

Na náměstí se bude
podávat černočerná káva
Temný prostor na náměstí Míru
nabídne jedinečnou příležitost
„nahlédnout“ do světa nevido-
mých. Sehraný tým číšníků dove-
de hosty ke stolům a připraví jim
vyhlášenou černočernou kávu. Pro-
jekt nadace Světluška bude otevře-
ný v sobotu a neděli od 10 do 20 ho-
din.

BALKON PARTY

Na balkony se letos
dostane i veřejnost
I letos pokračují legendární festiva-
lové Balkon Party, tentokrát však
nejen pro novináře, ale i pro veřej-
nost. Konat se budou na zadním
nádvoří zlínského Kongresového
centra. Diváci se můžou těšit na fil-
maře, které předtím uvidí na červe-
ném koberci, a další osobnosti.

DEN MF DNES

Klaun dětem, fanouškům
se podepíší hokejisté
Pondělní odpoledne a podvečer
bude na náměstí Míru patřit pro-
gramu pod patronátem hlavního
mediálního partnera festivalu.

Den MF DNES a iDNES.cz nabíd-
ne od 14 hodin interaktivní pro-
gram pro děti, ve kterém nebude
chybět klaunské vystoupení či sou-
těže. Zájemcům podepisovat zlín-
ští hokejisté.

DIVADLO

Hrají Simona Stašová
a Svatopluk Skopal

Simona Stašová a Svatopluk Sko-
pal se představují v hlavních rolích

komedie Filumena Marturano, kte-
rá patří k tomu nejlepšímu z italské
tvorby. Co musí podstoupit prostá
žena, aby dostala k oltáři zhýralého
boháče? Představení pražského Di-
vadla ABC bude hostovat v Kongre-
sovém centru 1. června v 19 hodin.

SETKÁNÍ

Podívat se filmům
pod pokličku
Neotřelý pohled na filmovou bran-
ži nabídne setkání s architektem Ja-
nem Vlčkem (Okresní přebor, Čtvr-
tá hvězda či Lidice) a průkopnicí
filmového PR Pavlínou Fechtero-
vou. Povídat se bude třeba o tom,
že i filmy potřebují dobrou propa-
gaci. Ve středu od 11 hodin v Kon-
gresovém centru. (vah)

Velké kino, nové
multikino, moderní
kongresový objekt,
náměstí – a letos
přibude festivalu
další centrum dění.
Zlínský zámek zve
na svou premiéru.

Nový účel Ve zlínském zámku do loňského roku sídlilo Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská galerie. Foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Večerníček letos přesídlí na zámek

Výběr z doprovodného programu
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