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Mimořádná příloha

Zlín Film Fest

Matěj
Mrlina
22 let

Nejlepší na zlínském festivalu je
atmosféra, kdy celé město pulzu-
je, všude se něco děje a člověk si
tak trochu připadá jako úplně ně-
kde jinde než v posledním útočišti
svobodných lidí předtím, než začí-
ná divočina.

Petr
Ťopek
19 let

Můj zážitek je trochu tragikomický.
Stalo se to před dvěma lety. Přes
náměstí plné lidí jsem se snažil do-
stat k nádraží. Jenže jsem se záro-
veň díval do telefonu a nesledoval,
do koho vrážím. Najednou mě roz-
běhnutý Rákosníček srazí k zemi,
zastaví se a vysměje se mi. Skvělé.

Jan
Kotara
21 let

Na festivalu mám nejradši obecně
tu atmosféru kolem, díky které měs-
to na týden ožije a pořád se něco
děje. Ve spojení s rekonstrukcí
prostor v centru to už bude jen
a jen lepší.

Lucie
Bánovská
22 let

Je to můj nejoblíbenějši týden ve Zlí-
ně. Už od školky, kdy jsem nikdy ne-
vynechala kreslení na chodníku
nebo dětský den na náměstí. Na
střední škole, kdy jsem si plánovala
celodenní filmové maratony až po
koncerty a letní kina, kvůli kterým
se na festival vracím ráda i teď.

Ludmila
Haluzíková
21 let

Když jsem byla mladší, tak jsem na
festivalu často chodila na akci ma-
lování na chodník. Jan Čenský mi
tehdy pochválil mou „křídouliční“
skicu. Je to mé největší umělecké
ocenění.

Milena
Lakomá
21 let

Mým nejlepším zážitkem bylo,
když jsem před jedenácti lety jako
malá holka hrála hlavní roli v doku-
mentu o festivalu. Za ten jeden tý-
den jsem se zúčastnila téměř
všech festivalových akcí a podíva-
la se do jejich zákulisí. A ještě jsem
si užila pár momentů slávy.

Letošní ročník je sice
zasvěcen kinematogra-
fii německé, oba zaha-
jovací filmy jsou však
domácí provenience.
A dopoledne i večer se
promítají klasické po-
hádky, i když vmoder-
nímprovedení. A ta ve-
černí je určena spíše
dospělým.

Václav Hnátek
redaktor MF DNES

O
statně, jsou to možná prá-
vě dospělí, kdo po pohád-
kových příbězích ze své-
ho dětství nakonec dychtí
nejvíce. Pro ně poběží od

osmi hodin večer ve Velkém kině
Malá z rybárny, novinka režiséra a
animátora Jana Baleje.

Vlastně jde o klasickou Malou
mořskou vílu od Hanse Christiana
Andersena. Jenže kdo čeká animák
ve stylu Disneyho, bude patrně po-
někud překvapen. Divák se ocitne v
současném světě, ve vykřičené čtvr-
ti přístavního města. Z víly je dcera
mořského krále, který i s rodinou
opustil drancované vody a zakotvil
v přístavní rybárně. A namísto prin-
ce zaujme v příběhu místo majitel
nočního podniku. Ovšemže pohled-
ný mladík, jenž nejmladší králov-
skou dcerku okamžitě okouzlí.
„Nenaplněná láska bolí stejně

jako před téměř dvěma sty lety a
pravděpodobně bude bolet stejně i
za dalších dvě stě let někde na
vesmírné lodi,“ tvrdí režisér Balej.
Poselství však zůstává. A čekat se
vzhledem k námětu nedá ani
happy end.

Místo mluvení zvuky

Dávnou historku v novém pojetí
provází také kombinace technolo-
gií, klasické animace loutky s mo-
derní digitální animací. Jde o jeden

z prvních českých celovečerních
loutkových animovaných filmů,
který takovou kombinaci využívá.
V podobě loutek se zcela odráží Ba-

lejův rukopis. „Možná každoden-
ním pozorováním, ať už jedete v
metru, člověk neomaleně civí, a
pak vytvoříte typ člověka. Takhle
to bylo i s Ivanou Chýlkovou,“ řekl

režisér ČTK. Ujala se role nejstarší
sestry. A herečka, která se vždy da-
bingu vyhýbala, nyní namlouvá dal-
ší animovanou postavu – Scarlett
Odkráglovou z Mimoňů.
Dalších rolí se ujala Anežka Kubá-

tová, Petr Forman, Nina Divíšková,
BarboraHrzánová a Veronika Žilko-
vá. Dabing je však možná nepřesný
výraz, herci zde totiž nemluví, jen
děj doprovázejí rozmanitými ruchy
a zvuky. Balej nemá rád „upovída-
né filmy“, proto nechal hlas jen vy-
pravěči Oldřichu Kaiserovi. Snímek
má na Zlín Film Festivalu světovou
premiéru.

Davy lidí v kostýmech

Už zcela na děti je cílená pohádka
Alice Nellis Sedmero krkavců, kte-
rá byla vybraná jako dopolední za-
hajovací film; promítá se rovněž ve
Velkém kině dnes v 10 hodin. Nellis
na snímku původně pracovala s Ja-
nem Svěrákem, který však nakonec
natočil a loni uvedl vlastní a úspěš-
né Tři bratry.
Sedmero krkavců je stejně jako

Malá z rybárny adaptace, tento-
krát tvůrci sáhli k Boženě Němco-
vé. Ovšem rámec je víceméně tra-
diční, snímek je hraný a odehrává
se v tradičních historizujících kos-
týmech.
V hlavní roli Bohdanky se předsta-

ví Martha Issová, čarodějnici hraje
Zuzana Bydžovská, královnu Sabi-
na Remundová a dva prince Lukáš
Příkazký a Václav Neužil. Ve vel-
kých scénách, které se točily napří-
klad na hradě Zvíkov, účinkuje i sto
třicet komparzistů.
Alice Nellis točila pohádku prvně.

„Je to něco jiného než civilní film.
Myslím, že pro děti je vizuální vy-
právění důležitější než dialogy,“
soudí režisérka. A film skutečně ob-
sahuje i pasáže beze slov. Podle prv-
ních ohlasů je to navíc pohádka
vtipná, napínavá, místy strašidelná
a dokonce akční.
Kdo by nestihl dnešní dopolední

projekci, má v rámci festivalu ještě
šanci zítra v 10 hodin v prvním sále
Golden Apple Cinema. Do běžné
distribuce půjde Sedmero krkavců
příští týden ve čtvrtek.

Víla v nevěstinci Loutková adaptaceMalémořské víly se octne v současných kulisách vykřičené čtvrti přístavníhoměsta. Foto: DanMaterna,MAFRA

Zaměřeno na pohádky

Anketa
Jaký byl váš největší zážitek ze zlínského festivalu?

Místo prince zaujme
v příběhu Malé z
rybárny místo majitel
nočního podniku.
Ovšemže pohledný
mladík, jenž dívku
okouzlí.

Autogramiády

Michal Nesvadba
a Tomáš Verner
Sběratelé podpisů mají šanci v pá-
tek od 17.30 „ulovit“ dvě známé
tváře. V OC Zlaté jablko budou k
dispozici herec, syn kreslíře a kari-
katuristy Miloše Nesvadby Michal
Nesvadba, známý především z tele-
vizní Kouzelné školky a krasobrus-
lař a mistr Evropy z roku 2008 To-
máš Verner. V sobotu se na stej-
némmístě budou podepisovat ve
12 hodin Alice Nellis a tvůrci filmu
Sedmero krkavců a od 15 hodin mo-
delka Pavlína Němcová.

Koncert

Buty

Své největší hity představí kapela
Buty v pátek od 19.30 na Open Air
Place na náměstí T. G. Masaryka.
Na koncertu zazní hity jako Jednou
ráno, Nad stádem koní či legendár-
ní František. Paleta různých hudeb-
ních stylů a nápadité, vtipné texty
jsou zárukou vynikajícího hudební-
ho zážitku. Vstupenky zakoupíte
v předprodejích či na místě
od 18.00.

Koncert

Laco Deczi
& Celula New York
Ve Spojených státech žijící sloven-
ský trumpetista Laco Deczi patří
mezi nejvýraznější osobnosti býva-
lého československého jazzu. Se
skupinou Celula New York sestave-
nou převážně z uznávaných ame-
rických hudebníků pravidelně hrá-
vá v jazzovém klubu na 70. ulici
v New Yorku. Ve Zlíně se představí
v sobotu od 20 hodin na nádvoří
festivalového zámku v parku Svo-
body.

Aukce

Salon filmových
klapek
Tradiční veřejná dražba pomalova-
ných klapek ve prospěch studentů
českých filmových škol se letos
uskuteční v neděli od 13 hodin ve
Velkém sále Kongresového centra.
Adepti na podporu se o ni budou
rovněž veřejně ucházet v pondělí.
Výstava letošních klapek po skon-
čení aukce potrvá v Kongresovém
centru až do čtvrtka.

ŽivýVečerníček

Listování

Populární Listování s hercem Luká-
šem Hejlíkem zavítá i do Zlína. Scé-
nické čtení se uskuteční v neděli v
17 hodin na nádvoří festivalového
zámku v parku Svobody.
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V e čtvrtek se ve zlínskémmulti-
plexu ještě promítala komedie
o dvou ozbrojených kráskách

na útěku – policistce a sexy manžel-
ce drogového dealera – jimž se do
cesty připletou najatí zabijáci a je
z toho (alespoň dle názoru distribu-
tora) děsná sranda. Kdo se takovým
věcem nesměje, mohl se odreagovat
u 3D animáku o přeborníkovi ve stol-
ním fotbálku, jemuž obživnou hráči.
Od pátku, prvního dne festivalu,

zlínská kina značně potemní. I když
v programu tradičně zůstávají po-
hádky a veselé příběhy, přinejmen-
ším v hlavních soutěžních kategori-
ích – hraných filmů pro děti a hra-
ných filmů pro mládež – je bohatě
zastoupena i klasická festivalová de-
prese, bez které se dnes žádná po-
řádná přehlídka neobejde.
V mládežnické sekci se o přízeň po-

roty utká jedenáctiletý chovatel poš-
tovních holubů, který se snaží zabez-
pečit matku-feťačku, s „extrémně ne-
smělým a neobratným teenage-
rem“, jemuž matka nedovolí hrát na
kytaru, či dívkou Stellou, která se,
co čert nechtěl, „zamilovala do něko-
ho čtyřikrát staršího, než je ona
sama, a vůbec neví, jak mu to říct“.
Útěk do dětské sekce velké uklid-

nění neslibuje. Dvanáctiletý Rus
bude ve stepi hledat velbloudici,
na níž závisí přežití jeho rodiny, od-
lehlá krajina, tentokrát australská,
bude strašit i jeho vrstevníka bez
matky a s otcem utápějícím se ve
smutku. Vše korunuje „blonďatý,
bledý a poněkud obtloustlý Max“,
který si o sobě myslí, že je indián.
Umění, i to filmové, zkrátka musí

otevírat velká životní dramata. Ale
nebojte se, ve Zlíně to všechno stej-
ně nakonec dobře dopadne.

Jedná se sice o dopro-
vodný program, ale i
mimo soutěžní sekce
a hlavní kinosály se
můžou návštěvníci od-
dávat filmové vášni.
A v případě Film Labu
mohou do branže pro-
niknout jako nikdy
předtím.

Václav Hnátek
redaktor MF DNES

Letošní novinka je otevřená přes
celý festivalový víkend, respekti-
ve své brány otevřela dnes a po-
slední návštěvníky přivítá v pon-
dělí večer. A na co se můžou jen
pár kroků od červeného koberce
těšit?
V prostorách atria univerzitní bu-

dovy U13 na náměstí T. G. M. se na-
chází malý poklad pro všechny fil-

mové labužníky – speciální interak-
tivní expozice nových digitálních
technologií pro zpracování obrazu
a zvuku, které jsou dnes využívány
při natáčení filmů, v reklamě a dal-
ší audiovizuální produkci.
V rámci besed se tu představí na-

příklad hudební skladatel a diri-
gent Varhan Orchestrovič Bauer,
který si bude se zájemci povídat
o filmové hudbě. Konkrétně za-
vzpomíná na to, jak se tvořila hud-
ba ke krátkému animovanému
snímku Pozor, zvěř! od režisérů
Nora Držiaka a Anthonyho Wonga.
Šestiminutový film letos bojuje
vMezinárodní soutěži krátkých ani-
movaných filmů pro děti. Promítat
se bude v rámci pásma Soutěžní ani-
mace 1 dnes od 15.30 v Golden Ap-
ple Cinema 5. Beseda se uskuteční
zítra od 14 hodin.

Taje technologie 4K

Svůj workshop ve Film Labu nabíd-
ne producent DJ Sukowach, který
spolupracoval na projektech s Da-
rou Rolins nebo Rytmusem. Každý

den v 17 hodin proběhne také speci-
ální workshop a performance na
téma Umělci a technologie – pří-
běhy mladých lidí, kterým techno-
logie změnily život, při nichž se

představí mladí hudební tvůrci a
animátoři.
Jako partnera pro tento projekt si

pořadatelé zvolili firmu DISK, která
již dvacet let působí na českém a

slovenském trhu jako významný do-
davatel AV technologií.
Dopolední program bude vesměs

stejný po všechny dny. Zájemci se
dozvědí, jaký mikrofon si vybrat
pro svůj případný projekt, jakým
způsobem probíhá zvuková post-
produkce, které objektivy lze použí-
vat s novými 4K kamerami a co ob-
náší digitální zpracování obrazu ve
vysoké kvalitě 4K a případně také,
jak vypadá postprodukční obrazo-
vé pracoviště pro takto vytvářené
filmy. Budou zde postavená i dvě
multikamerová televizní studia. To
znamená, že kdo se nebude moct
dostavit osobně, nemusí o program
přijít. Workshopy a besedy konající
se v rámci Film Labu se totiž právě
z těchto studií budou živě streamo-
vat na internetu.
Jedinou výjimkou bude neděle.

Tehdy bude prostor Film Labu pří-
stupný veřejnosti pouze do 11 ho-
din a poté zase až od 16 hodin.Mezi-
tím se zde uskuteční neveřejný
casting pro obsazení dětské role
pro nový český film Jak básníci če-
kají na zázrak.

AngMunting Prinsipe,
Mali kraljević i Mazais
princis. To všechno je
Malý princ. V prvním
případě filipínsky, ve
druhém chorvatsky
a nakonec lotyšsky.
Sběratelka ze Zlínamá
doma více než 130 ver-
zí slavné knihy a od
včerejška je vystavuje
na zámku.

Petr Suchomel
redaktor MF DNES

N
akresli mi beránka, prosí
Malý princ pilota, který se
zřítil do pouště. Pilot kres-
lí a princ stále není spoko-
jen – jednou vypadá berá-

nek nemocně, pak má příliš velké
rohy, ten poslední je starý. Pilotovi
dojde trpělivost a osmi tahy pera na-
črtne bedýnku. Beránek je prý
uvnitř. Tentokrát je Princ spokojen.
Kapitola ze slavné knížky od Anto-

ine de Saint-Exupéryho by mohla
být scénářem k filmovému triku –
divák vidí bednu, ale tuší v ní berán-
ka. Beránek v ní tedy je.
Slavné dílo, které vrací i ty nejstar-

ší čtenáře do dětství, letos spojil s fil-
mem i zlínský festival. Ve čtvrtek ve-
čer se na zámku slavnostně otevřela
výstava více než 130 verzí knihy pře-
ložené do mnoha jazyků – kromě
těch evropských je mezi nimi třeba
i sinhálština, khmérština, tahitština
či markézština.
Že tyhle jazyky možná ani neexis-

tují? Odpověď leží ve vitrínách zá-
mecké Galerie Václava Chada.
I když – listovat stránkami lze jen
omezeně. „To paní sběratelka dovo-
lí jen u těch, které má dvakrát,“ říká
ředitelka galerie Miroslava Kupčíko-
vá a opatrně vkládá do polic vzácněj-
ší kousky. Ty úplně nejcennější pro
jistotu odděluje skleněná vitrína.
Zlínská sběratelka Martina Dlaba-

jová dlouho váhala, zda dát tento
„poklad“ vůbec z ruky. K Malému
princi se přitom dostala náhodou.
Učila se italsky a narazila na Exupé-
ryho příběh v překladu do tohoto
jazyka. Knížku psanou s dětskou
bezprostředností nejprve brala
jako užitečnou studijní pomůcku.

Kromě imperfekta si však rychle za-
milovala i samotný příběh.
„Malý princ se jednoho dne objevil

v mém životě a už tam zůstal. V Itálii
mi pomohl pochopit jazyk, později
jsem díky němu pochopila i další
věci. A protože ráda cestuji, začala
jsem si kupovat vydání v různých ja-
zycích,“ říká sběratelka, která něko-
lik vydání získala i od kolegů díky své
práci europoslankyně. Další výtisky
jí začali vozit přátelé a nakonec zjisti-
la, že má doma celou sbírku.

Příště možná i v kině

„Většinou po Malých princích ne-
jdu nijak usilovně a cíleně. Naopak,
nechávám to plynout a oni ke mně
přicházejí sami,“ tvrdí Dlabajová.
Přiznává však, že ve zvlášť exotic-
kých zemích pokušení přece jen ne-
odolá. Tehdy se z útlé knížky stává
nezbytný suvenýr.
„Pamatuji si divoké jízdy po hlav-

ním městě Kambodže Phnom-
penhu místním taxíkem tuk-tukem,
ale nemohla jsem za žádnou cenu
Malého prince v khmérštině sehnat.
Objeli jsme několik knihkupectví a

až někde v okrajové čtvrti, kde jsem
se už skoro bála z tuk-tuku vystou-
pit, jsem své khmérské vydání obje-
vila,“ vzpomíná sběratelka.

Nebude trvat dlouho a do sbírky
jí přibude zřejmě i jedno DVD. Už
teď netrpělivě vyhlíží premiéru ani-
movaného filmu Malý princ, který
tvůrci představili na letošnímmezi-
národním filmovém festivalu v Can-
nes. Natočil ho americký režisér
Mark Osborne, autor snímku Kung
Fu Panda, a údajně jde o první celo-
večerní film podle Exupéryho slav-
ného příběhu.
Autoři v něm použili dva různé

druhy animace – příběh ze součas-
nosti, v němž se malá holčička s vy-
právěním oMalém princi seznamu-
je, je „klasické 3D“, scény ze samot-
né knížky věrně připomínají její nej-
známější ilustrace.
Ve Francii bude mít snímek pre-

miéru na konci července, do čes-
kých kin se má podle předběžných
plánů dostat 3. prosince.
Je tedy možné, že v příštím roce

se Malý princ do Zlína vrátí – tento-
krát přímo na plátno.

Poslední přípravyMiroslava Kupčíková z Galerie VáclavaChada aranžuje knížky oMalémprinci do vitrín před čtvrteční vernisáží. Místnost v prvním patře
zámku si nelze splést – zdobí ji malby, které pro zlínskou výstavu navrhlamalířka AnnaMinxová. Foto: ZdeněkNěmec,MAFRA

Petr Suchomel
redaktor MF DNES

Film Lab slibuje hodně zábavy s moderní technikou

Sběratelka stíhala Malého
prince v kambodžském taxíku

Výběr z programu
Besedy odhalí zákulisí
multimediální práce

Pátek
Jak se dělá učebnice 16.00
Beseda o tom, jak vznikala
interaktivní multimediální
učebnice Angličtina pro děti

Sobota
VarhanOrchestrovič Bauer 14.00
Skladatel a dirigent bude
vyprávět, jak se tvoří
hudba k filmu

Neděle
Reklamy a virály 16.00
Producent a režisér Petr Hostička
zasvětí diváky do tajů reklamních
spotů a virálních videí

Pondělí
Multimédia ve výuce 14.00
Jak využít multimédia
na základní umělecké škole

Celý program na www.zlinfest.cz

Klíč ke trikůmBez klíčovacího pozadí by se natočil málokterýmoderní film.
I tuhle technologii si návštěvníci Film Labu osahají. Foto: Zlín Film Festival

Fakta
„Všichni dospělí byli dětmi“

Malý princ je slavná kniha pro děti
i dospělé, kterou v roce 1943 na-
psal francouzský spisovatel a pilot
Antoine de Saint-Exupéry. V ce-
lém světě je oblíbená hlavně proto,
jak bezprostředně propojuje svět
dětí a dospělých – děti v ní vidí po-
hádku, dospělí jedinečný soubor ži-
votní moudrosti. „Všichni dospělí
byli nejdříve dětmi,“ vysvětluje au-
tor hned v úvodu příběhu plného
metafor a podobenství.

Výstava ve Zlíně
Více než 130 vydání knihy v 58 ja-
zycích zlínské sběratelky je vysta-
veno vGalerii Václava Chada na
zlínském zámku (v prvním patře,
vchod přes nádvoří) v průběhu ce-
lého festivalu a pokračovat bude
až do pátku 26. června.

Tip do kina
Nebe nadBerlínem

Romantické drama Nebe nad Berlí-
nem, které dalo následně vznik-
nout hollywoodskému Městu andě-
lů s Nicolasem Cagem, uchvátilo
v osmdesátých letech srdce mno-
ha diváků. Nyní se v rámci Dnů ně-
mecké kinematografie vrací na plát-
na, aby znovu připomenulo svou
výjimečnost.
Sobota, 19.20
Golden Apple Cinema 1

„Většinou po Malých
princích nejdu nijak
usilovně a cíleně.
Naopak, nechávám
to plynout a oni ke
mně přicházejí sami.“
Martina Dlabajová

sběratelka

Zápisník

Začíná týden
osudových
dramat
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J
iž jako dítě jsem byl velice aktivní, zvláště v oblas-
ti tvůrčí: do filmu Lazy sa pohly jsem v deseti le-
tech nazpíval titulkovou píseň, založil jsem man-
dolínový orchestr, hrál v rozhlase v pohádkách
a tančil v dětském souboru Národního divadla

v Bratislavě.
Netrvalo dlouho a přišly první nabídky z filmu. Rodná

země – role malého houslisty – a film Můj přítel Fabián,
v němž jsemměl hlavní roli malého cikánského chlapce.
Snímek režíroval Jiří Weiss a já měl tu možnost bydlet

během natáčení s ním a s jeho rodinou. Setkání s touto
velikou uměleckou osobností a zázemí, které jsem tam
našel, ovlivnilo celý můj život.
Našel jsem své místo za kamerou a místo hercem jsem

se stal filmovým a televizním režisérem, jako mnoho ji-
ných dětských herců.
A při této práci jsem se setkal nejen s bývalou filmovou

školou jako externí pedagog, ale v jednom ročníku jsem
byl předsedou poroty zlínského festivalu.
V letošním ročníku je má účast opět pracovní. Pod

záštitou festivalu jsme vyhlásili casting na hlavní dětskou
roli do připravovaného filmu Jak básníci čekají na zá-
zrak. Půjde o šestý díl známých příběhů z lékařského
a filmařského prostředí.

Jak svět přichází o básníkyPrvní film z populární série o básnících natočil
DušanKlein v roce 1982.

Jak básníci neztrácejí nadějiA zatím poslední básnický snímekměl premié-
ru v roce 2003. Další se plánuje na rok 2016. 5x foto: ArchivMFDNES

Můj přítel Fabián Jako čtrnáctiletý si Klein vyzkoušel hlavní dětskou roli ve filmuMůj přítel Fa-
bián. Zahrál si po bokuOtto Lackoviče nebo Ladislava Chudíka.

Jak vzpomíná na své dětské filmy

Dušan Klein

Sázka na třináctku V roce 1977 už více než deset let reží-
roval. Ve svém filmu Sázka na třináctku si rovněž zahrál
(na snímku vpravo).

INZERCE

Nasbíral jsi více stejných karet a některé ti chybí? Přijď do Festivalového zámku,
v rámci 55. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, a vyměň si karty s dalšími hráči!

www.klokanrisa.cz

3
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Zlín Film Festival
29⁄5 — 4⁄6⁄2015 www.zlinfest.cz #ZLINFEST

Mezinárodní festival ilmů pro děti a mládež ve Zlíně55
Generální partner: Hlavní partner:Generální mediální partner:Spolupořadatel:Finanční podpora:

Finanční podpora:

Hlavní partneři:

Hlavní mediální partneři:
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Pátek 29. května

Velké kino
Sedmero krkavců 10.00
Česká republika, Slovensko, 2015
97 min, SD, 8
Malá z rybárny 20.00
Česká republika, Slovensko,
Francie, 2015
71 min, ČN, 12

Golden Apple Cinema 1
Létající třída 8.10
Německo, 2002
110 min, DNK, T, 10
Kanadské dobrodružství 10.30
Dánsko, 2015
83 min, P, 8
Lola běží o život 19.20
Německo, 1998
81 min, DNK, 15

Golden Apple Cinema 2
Jak ukrást psa 8.10
Jižní Korea, 2014
109 min, P, 8
Vampírky 2 10.20
Německo, 2014
94 min, DNK, 12
Ta našemládež 15.00
USA, 2014
77 min, DOK, 14
Výchova 17.10
Kuba, 2014
109 min, SM, 14

Golden Apple Cinema 3
Rico a Oskar,
malí detektivové 8.30
Německo, 2014
96 min, DNK, 6
Holčičí parta 10.30
Francie, 2014
112 min, P, 15
Nebeský velbloud 15.10
Rusko, 2015
90 min, SD, 10
Chlór 17.20
Itálie, 2014
94 min, D, 15
Černý jezdec 20.00
Nový Zéland, 2014
124 min, P, 15

Golden Apple Cinema 4
Mezi nebem a zemí 8.40
Indie, 2014
84 min, P, 12
Jít za svým snem! 10.40
Česká republika, 2014
85 min, DOK, 15
Bez hranic 13.20
Írán, 2014
100 min, V, 13
Pásmo studentských filmů 1
65 min, ZP, 15 15.20
Sněhurka a lovec 17.30
USA, 2012
127 min, TJ, 14
Modrý anděl 20.20
Německo, 1930
106 min, DNK, 15

Golden Apple Cinema 5
Malý Houdini 8.50
Francie, 2014
52 min, P, 10
Písně ke štěstí 10.50
Německo, 2014
83 min, DOK, 13
Soutěžní animace 1 15.30
56 min, SA, 7
Legenda o Pavlovi a Pavle 18.00
Německo, 1973
105 min, DNK, 17

Klepání na nebeskou bránu 20.30
Německo, 1997
86 min, DNK, 15

Golden Apple Cinema 6
Brundibár 9.00
Německo, Česká republika, 2014
85 min, DOK, 14
Zázračné děti 11.00
Německo, 2011
97 min, DNK, 14
Emil a detektivové 14.00
Německo, 1931
75 min, DNK, 8
Napola: Hitlerova elita 16.30
Německo, 2004
117 min, DNK, 15
Údolí 19.50
Izrael, 2014
86 min, NH, 15
Společenství vlků 22.10
Velká Británie, 1984
95 min, TJ, 18

Sobota 30. května

Velké kino
Včelka Mája 15.00
Německo, Austrálie, 2014
80 min, P, 6

Golden Apple Cinema 1
Sedmero krkavců 10.00
Česká republika,
Slovensko, 2015
97 min, SD, 8
Legenda o Longwoodu 17.00
Nizozemsko, Irsko,
Německo, 2014
99 min, P, 12
Nebe nad Berlínem 19.20
Německo, 1987
127 min, DNK, 15

Golden Apple Cinema 2
Papírové vlaštovky 10.20
Austrálie, 2014
97 min, SD, 10
Popelka 15.00
USA, 1950
74 min, TJ, 6
Můj soused rocker 17.10
Velká Británie, 2014
89 min, SM, 14
Lék 19.40
Nizozemsko, 2014
100 min, SM, 15

Faust 22.15
Německo, 1926
116 min, DNK, 15

Golden Apple Cinema 3
Sousedství, 10.30
pásmo animovaných filmů
Česká republika, Polsko, Německo
90 min, S, 6
Mach a Šebestová k tabuli! 13.10
Česká republika, 1985
69 min, U, 5
Luisa a Lotka 15.10
Německo, 1950
105 min, DNK, 8
Krabat: Čarodějův učeň 17.20
Německo, 2008
120 min, DNK, 14
Letní bouře 20.00
Německo, 2004
98 min, DNK, 15

Golden Apple Cinema 4
Pásmo animovaných filmů 8.40
– Hermína Týrlová 1
Česká republika
59 min, ZA, 8
Pásmo animovaných filmů 10.40
Karla Zemana
Česká republika
60 min, ZA, 6
Zlínská 15.20
animovaná tvorba I.
Česká republika
49 min, ZA, 4
Slunce nad Leithem 17.30
Velká Británie, 2013
100 min, YS, 14
Pásmo 20.20
studentských filmů 3
59 min, ZP, 15
Klub výtržníků 22.00
Velká Británie, 2014
106 min, YS, 15

Golden Apple Cinema 5
Zakázané přátelství 8.50
Izrael, 2014, 60 min, V, 12
Mune 10.50
Francie, 2015
85 min, P, 8
Imba znamená zpívat 13.10
USA, 2014
73 min, DOK, 12
Soutěžní animace 2 15.30
52 min, SA, 10
Kráska 18.00
Rakousko, 2015

95 min, D, 14
Životní volba 20.30
USA, 2014
83 min, P, 16

Golden Apple Cinema 6
Pásmo 9.00
studentských filmů 2
35 min, ZP, 6
Malý Muk 14.00
Německo, 1953
100 min, DNK, 8
Řeka 16.30
Čína, 2015
94 min, P, 12
Nena 19.50
Nizozemsko, 2014
94 min, D, 15
Spoluviníci 22.10
Taiwan, Čína 2014
89 min, NH, 16

Neděle 31. května

Velké kino
Ovečka Shaun ve filmu 15.00
Velká Británie, 2015
85 min, P, 5

Golden Apple Cinema 1
Tři bratři 10.00
Česká republika, Dánsko, 2014
90 min, ČN, 6
Zloba: Královna
černémagie 17.00
Velká Británie, USA, 2014
97 min, TJ, 12
Životy těch druhých 19.20
Německo, 2006
137 min, DNK, 15

Golden Apple Cinema 2
Vinnetouův syn 10.20
Německo, 2014
89 min, SD, 8
Malý Pán 15.00
Česká republika, 2014
83 min, ČN, 15
Jak jsme hráli čáru 17.10
Česká republika, Slovensko, 2014
102 min, SM, 13
Jedné noci v Oslu 19.40
Norsko, 2014
83 min, SM, 15
Bypass 22.15
Velká Británie, 2014
103 min, YS, 15

Golden Apple Cinema 3
Kdyby byly ryby 8.30
Česká republika, 2014
95 min, ČN, 10
Rybička 8.30
Česká republika, 2015
15 min, ČN, 10
Princezna a písař 10.30
Česká republika, 2014
81 min, ČN, 6
Jakub, lhář 15.10
Německo, Česká republika, 1974
100 min, DNK, 15
Životní šance 17.20
USA, 2014
103 min, SD, 12
Plechový bubínek 20.00
Německo, Francie, Polsko,
Jugoslávie, 1979
150 min, DNK, 17

Golden Apple Cinema 4
Pásmo animovaných filmů
– Hermína Týrlová 2 8.40
Česká republika
40 min, ZA, 6
Zlínská 10.40
animovaná tvorba II.
Česká republika
46 min, ZA, 8
Život podle Nina 15.20
Nizozemsko, 2014
90min, DNK, 10
Tanečníci z Dessau 17.30
Německo, 2014
100 min, DNK, 15
Pásmo 20.20
studentských filmů 4
71 min, ZP, 15
Když zvířata sní 22.00
Dánsko
84 min, YS, 15

Golden Apple Cinema 5
Velká sýrová loupež 8.50
Česká republika, Německo, 1986
52 min, T, 6
Soutěžní animace 3 10.50
53 min, SA, 7
Dobrodružství 13.10
prince Achmeda
Německo, 1926
66 min, DNK, 10
Soutěžní animace 4 15.30
49 min, SA, 3
Tady jsem žila 18.00
Irsko, 2014
80 min, D, 15

PapaWas Not 20.30
a Rolling Stone
Francie, 2014
99 min, D, 15

Golden Apple Cinema 6
Pásmo animovaných filmů
– Adolf Born 1 9.00
42 min, U, 4
Rich Hills 11.00
USA, 2014
92 min, DOK, 13
Třída nedotknutelných 14.00
Kanada, 2014
91 min, DOK, 14
Safírověmodrá 16.30
Německo, 2014
116 min, DNK, 13
Osmy 19.50
Česká republika, 2014
83 min, ČN, 15
Nůž, který mě zabil 22.10
Velká Británie, 2014
101 min, NH, 15

Zkratky užité v textu
u jednotlivých filmů

ZA Animovaná tvorba zlínského
studia
ČNČeské filmové a televizní tvor-
by
DNKDny německé kinematografie
DOKDokumenty
DMezinárodní soutěž hraných ev-
ropských debutů
SDMezinárodní soutěž hraných fil-
mů pro děti
SMMezinárodní soutěž hraných fil-
mů pro mládež
SAMezinárodní soutěž krátkých
animovaných filmů pro děti
ZPMezinárodní soutěž student-
ských filmů Zlínský pes
NHNoční horizonty
P Panoráma
T Pocty
S Sousedství
TJ Tisíc a jedna noc
UUznání za tvůrčí přínos ve filmo-
vé tvorbě pro děti a mládež
V Ve stínu války
YS Young Stars
6Doporučená věková přístupnost

Změna programu vyhrazena.
Další vydání v pondělí.

Můj soused rockerV soutěži filmů promládež je i debut JohnaWilliamse, který točil klipy proColdplay neboRadiohead. Promítá se v sobotu v Golden AppleCinema 2. Foto: Zlín Film Festival

Přijíždí rockerský film z Berlinale
Dnešní odpoledne
patří snímku
o Hitlerových
kadetech Napola,
sobota nabídne
Včelku Máju či film
Můj soused rocker.
V neděli se bude
promítat mimo jiné
Plechový bubínek
podle knihy
Güntera Grasse.
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V stupujeme do jubilejního,
55. ročníku Zlín Film Festivalu
– Mezinárodního festivalu fil-

mů pro děti a mládež. Již od první-
ho dne jsem si jist, že náš letošní
počin nemá ve světě obdoby. Prá-
vě začínající ročník přehlídky, kte-
rá již dávno překročila hranice
města, vlasti i Evropy, je tvořen
více než osmi sty položkami filmo-
vého, odborného, doprovodného i
novinářského programu. Pro zdár-
ný průběh jsme udělali maximum.
Zbývá věřit, že kvůli bohulibosti na-
šeho poslání při nás bude stát i vyš-
ší moc.
Letošnímu jubileu přejeme nový-

mi zážitky obohacené a inspirova-
né návštěvníky všeho věku, výbor-
né počasí a žádné, absolutně žád-
né škody na zdraví, včetně zdraví
duševního. To se týká především
mých kolegů. Velmi jim děkuji již
nyní. Svým nasazením pramenícím
z velkého moravského srdce jsou
důkazem známé pravdy, že lidská
vůle nemá limity.
V úctě se skláníme před našimi

předchůdci – zlínskými filmaři a po-
řadateli předchozích ročníků.
Úspěch soudobých zlínských festi-
valů je zrovna tak jejich jako naším
vítězstvím. Zlínští filmaři i pořada-
telé všech ročníků našeho festivalu
měli a mají společný cíl. Filmovými
díly i díly příbuzných uměleckých
oborů rozvinout to dobré v nás, ze-
jména v mladých lidech stojících
na počátku životní pouti.
Mohutná podpora festivalu na-

příč českou společností, za niž dě-
kuji státu, městu, kraji, soukromé-
mu sektoru i médiím, nás posiluje
v přesvědčení, že činíme správnou
věc.
Užijte si festival naplno, ve zdraví

a lásce. Milí návštěvníci, těšíme se
na vás!

Žádné Palace, Village, Star, nebo
snad dokonce Golden Apple! V do-
bách, kdy biograf diváky přenášel
do světů ryzí romantiky, nesla kina
vznešené názvy jako Radost, Svět,
Jas, Oko nebo Čas. Úplně nové festi-
valové kino, které se letos otevírá
na zlínském zámku, dostalo posled-
ní zmíněný název. A ve shodě s ním
se i v části svého programu vrátí do
starých časů.
„Letos toto kino otevíráme po-

prvé. Ve festivalové sekci Pocty
tam diváci uvidí například i některé
starší seriály České televize,“ říká
programová asistentka festivalu
Barbora Černá. V hodinové filmové
verzi tady na plátně ožije princezna
Arabela, Pan Tau i Létající Čestmír,
z budoucnosti se na pokyn Centrál-
ního mozku lidstva vrátí také Ná-
vštěvníci.
Kromě pevných promítacích ter-

mínů poběží epizody slavných čes-
koslovenských seriálů vždy od deví-
ti hodin ráno do desíti večer. „Na

plátně se budou promítat po celý
den, ve smyčce,“ vysvětluje Marké-
ta Faustová z tiskového oddělení
festivalu.
Na zámku je toho však letos

o dost více než jen jedno nové plát-
no. Místo někdejší gotické tvrze ze
14. století, která později dostala re-
nesanční fasádu, se postupně stává
jedním z center zlínského festivalu.
Hlavně jeho doprovodného progra-
mu.
Zámek by neměly minout přede-

vším tvořivé děti, které na přehlíd-
ce nechtějí být jen v roli diváků.

Sestřihej si
svůj první film
Každý den od devíti hodin ráno če-
kají malé návštěvníky tvůrčí úkoly,
workshopy či divadlo. Třeba hned
dnes jsou na programu výtvarné a
detektivní dílny s komisařem Vr-
ťapkou. „Děti budou luštit, kreslit
a hlavně s komisařem pátrat,“ sli-

bují organizátoři doprovodného
programu.
Pro starší děti, které to umějí s po-

čítači, bude zajímavější Programova-
cí dílna, jež je na zámku otevřena bě-
hem celého festivalu. Školáci si v ní
mohou sestřihat svůj první film a vy-
zkoušet si základy programování.
Hlásit se mohou i celé třídy.
„V rámci ‚pařanského doupěte‘ si

zahrajete hry, které naprogramova-
ly děti, a díky zkušeným lektorům
se naučíte zajímavé tipy a triky, jak
si naprogramovat svou hru nebo
aplikaci pro mobil či tablet,“ láká
„zámecké oddělení“ festivalu.
Rodiče si mezitím mohou pro-

hlédnout výstavy v zámeckých gale-
riích. Kromě sběratelky knih o Ma-
lém princi tam vystavuje známý vý-
tvarník Adolf Born, který letos ve
Zlíně dostane cenu za celoživotní
přínos, k vidění je také tvorba jed-
né ze zakladatelek českého animo-
vaného filmu Hermíny Týrlové.
— Petr Suchomel

Martin Pášma
koordinátor
příprav 55. ročníku

Na zámku je nové kino, dětská střižna i „pařanské doupě“

Ponuré pohádky, exis-
tenciální dramata i his-
torické fresky. Žánro-
vě rozmanitá, ale nála-
dou často chmurná ně-
mecká kinematografie
si hledá cestu do srdcí
filmových diváků těž-
ko. V rámci Dnů ně-
mecké kinematografie
se představí pět desí-
tek snímků.

Monika Zavřelová
spolupracovnice MF DNES

Z
línská filmová plátna se mo-
hou těšit na rozsáhlou pře-
hlídku německé kinemato-
grafie sahající až do 20. let
minulého století, kdy se

v sousedním Německu točily filmo-
vé klasiky, jež daly vzniknout
žánrům existujícím dodnes. Jedním
z nich je animovaný snímek Dobro-
družství prince Achmeda vytvořený
technikou stínového divadla. Dílo
režisérky Lotte Reinigerové z roku
1926 filmoví historici považují za
první celovečerní titul svého žánru
a Reinigerové přisuzují výrazný vliv
na animátory dalších generací včet-
ně legendárního Walta Disneyho.
Mezi nejstarší zástupce patří i horor
Kabinet doktora Caligariho (1920),
Faust (1926) nebo kontroverzní
Vrah mezi námi, jenž v roce 1930 v
Německu způsobil pozdvižení na vy-
ostřující se politické scéně.
Program sekce logicky reflektuje i

důležité milníky německých a svě-
tových dějin. Do období druhé svě-
tové války se vrací snímek Ďáblova
dílna (2007) režiséra Stefana Ru-
zowitského. Vypráví příběh úspěš-
ného padělatele bankovek, kterého
si nacisté vyberou do supertajného
projektu, jehož cílem je hromadná
produkce falešných liber a dolarů.
Snímek staví na vzpomínkách Adol-
fa Burgera. Z poněkud odlišné stra-
ny válku představí snímky Ponorka
nebo Most, které jsou zasvěcené
osudům německých vojáků odhod-
laných položit za Říši život.
Dětské vnímání konfliktu zase při-

blíží drama Zázračné děti, jež sledu-
je přátelství Němky Hanny a dvou
židovských sourozenců krátce po
německé invazi na Ukrajinu na po-
čátku 40. let. Opomenuta nezůsta-
ne ani klasická filmová adaptace

známého románu nedávno zesnulé-
ho spisovatele Güntera Grasse Ple-
chový bubínek ze 70. let.

Těžkosti dospívání

Že i šťastné a osvobozující historic-
ké události, jakými byl pád Berlín-
ské zdi, mohou pro některé, ale ob-
zvlášť pro děti znamenat nepříjem-
ný zásah do denní reality, dokáže
snímek Zeď na prodej mapující je-
jich touhu najít si místo v nově vzni-
kající společnosti.
Svémísto ve světě simusí vybudo-

vat i hrdinové Tanečníků z Dessau –
nadšenci fenoménu breakdance,
který v roce 1985 dorazil do východ-
ního Německa, aby jednou
provždy změnil vnímání tance. Jen-
že mnohým se to nelíbí a jeho pro-
pagátoři jsou často zatýkání. Když
se jim však jednou povede dostat se
do známé estrády Ein Kessel Bun-
tes,mohou přesvědčit miliony divá-

ků, že i pouliční tanec má svůj smy-
sl a půvab.
Dny německé kinematografie bu-

dou pokračovat kultovními snímky
Good Bye Lenin! a Lola běží o život
nebo filmovou klasikou My děti ze
stanice ZOO omladé dívce, která se
v pouhých čtrnácti letech stane zá-
vislou na heroinu a později i prosti-
tutkou. V rámci sekce nebude chy-
bět ani romantické Nebe nad Berlí-
nem o zamilovaném andělovi, kte-
rý se z lásky rozhodne stát člově-
kem.
Pohnuté lidské osudy představí

snímky Ztracená čest Kateřiny Blu-
mové podle románu spisovatele He-
inricha Bölla o síle bulváru, který
dokáže člověka psychicky zničit,
neboOscaremoceněné drama Živo-
ty těch druhých. Vyrovnávání se
s těžkou nemocí zase vyobrazí akč-
ní komedie Klepání na nebeskou
bránu v hlavní roli s Tilem Schwei-
gerem, který kromě evropského fil-

mového pole uspěl i v Hollywoodu
a zahrál si třeba v Hanebných pan-
chartech režiséra Quentina Taranti-
na.

Upíři stále v kurzu

Důkazem toho, že trendy současné-
ho mládežnického filmu, jakými
jsou upíři a životy utajených ce-
lebrit, nejsou pouze záležitostí Hol-
lywoodu, ale i evropské kinemato-
grafie, potvrdí hned dva filmy, kte-
ré se dostanou na zlínská plátna.
Ať už jde o loňský snímek Vampír-

ky 2 o sestrách upírkách a jejich
dobrodružstvích nebo romantická
komedie Povinně nezadaný o lásce
obyčejné dívky a populárního zpě-
váka. Společně s nimi ve Zlíně tu
nejčerstvější německou produkci
představí ještě filmy Lola na hráš-
ku, Safírově modrá nebo About a
Girl o mladé obdivovatelce Kurta
Cobaina.

V rámci Dnů německé kinemato-
grafie do Zlína zavítá hned několik
významných tvůrců včetně Gedeo-
na Burkharda, pro Čechy důvěrně
známého z Komisaře Rexe nebo
Kobry 11. Ten v současné chvíli spo-
lupracuje s režisérem Filipem Ren-
čem na filmu Lída Baarové, ve kte-
rém si zahraje filmového milovníka
Gustava Frölicha.
Po jedenácti letech se na zlínský

festival vrátí herec Robert Stadlo-
ber, jenž nedávno zazářil ve sním-
ku Diplomacie. V rámci festivalu se
objeví ve filmu Krabat: Čarodějův
učeň. Svůj nový snímek Zachraňte
Raffiho! o uneseném křečkovi se
zvláštními schopnostmi zase před-
staví režisér Arend Agthe. Doplní je
ještě scenárista Leis Bagdach, he-
rec Tali Barde nebo koproducentka
dokumentu Tomáše Kudrny Po
dlouhé noci den o nuceně nasaze-
ných pracovnících za druhé světo-
vé války.

Zápisník

Snad při nás
bude stát
vyšší moc

Němci představí nejstarší
animák i filmy o válce

Dobrodružství princeAchmedaSnímek z roku 1926 patří mezi nejstarší animované filmy a inspiroval iWalta Disneyho. Foto: Zlín Film Festival

Tentokrát na plátněArabela známá z televizních obrazovek se přesune do
kina. Její příběhy bude promítat nové kino Čas. Foto: ArchivMFDNES

Tip do kina
Tři bratři

„Nové“ pohádky můžou skýtat opro-
ti lety prověřeným klasikám různá
úskalí, loňští Tři bratři jsou však sáz-
kou na jistotu. Proč? Ten film je dět-
ský od začátku do konce. Jan Svě-
rák jej natočil na motivy minioper
svého otce a Jaroslava Uhlíře. V ti-
tulních rolích excelují Vojtěch Dyk,
Tomáš Klus a Zdeněk Piškula.
Neděle, 10.00
Golden Apple Cinema 1

Fakta
Co se děje na zámku

● Kino Čas Zbrusu nový biograf le-
tos rozšířil nabídku festivalových
sálů. Poběží v něm hlavně filmy ze
sekce Česká filmová a televizní
tvorba a ze sekce Pocty, která uve-
de i slavné československé seriály.
Ty na plátně poběží vždy po celý
den ve smyčce.
● Zábava pro děti Každý den od
devíti hodin čekají malé návštěvní-
ky workshopy, divadlo či sportovní
aktivity. V jedné z místností bude
počítačová Programovací dílna. Zú-
častnit se mohou i školy, rezervace
na tel.: 774 411 273.
● Výstavy pro dospěléNa zámku
jsou k vidění kresby Adolfa Borna,
dílo animátorky Hermíny Týrlové,
umělecké knižní vazby od Jana Pe-
růtky, výstava ilustrací knih Zlatá
stuha a sbírka knih Malý princ v růz-
ných světových jazycích.
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Zlín Film Fest

Zlín Film Festival’s
award for contributi-
on to children's film
will be presented to
Adolf Born this year.
Hewill, shortly after
that on June 12, ce-
lebrate his eighty-fifth
birthday.

Mirka Spáčilová
Editor of MF DNES

There were two documentaries
made about him, Adolf Born in 1981
and Člověčiny of Adolf Born sixte-
en years after that. He himself has
however written, drawn and shot
countless films. From a ten minute
Hobbit, which was created under
the order of Willian L. Snyder and

in cooperation with Gene Deitch in
1966, because Snider needed to
quickly apply the film rights, to par-
ticipating on the screenplay of the
story Mach, Šebestová a kouzelné
sluchátko in 2001.

From the receiver to Žofka

He managed to create his crucial
filmproduction between the two da-
tes though, mainly in collaboration
with screenwriter Miloš Macourek.
“We were so connected that I did
not feel the need to get used to so-
meone else,” said Born some time
ago, explaining why he left the film
industry after Macourek died.
The trio of Macourek, Born and

animator Jaroslav Doubrava intro-
duced itself in 1972 by animated
slapstick about hesitant doubters
Co kdyby...?, which was followed
again by short comedies Ze života
ptáků, Nesmysl and Hugo a Bobo.
In 1976 they came up with the story

O utrženém sluchátku (A torn recie-
ver). The whole saga about Mach,
Šebestová, Horáček, Pažout and
other rascals from class 3 B, to say
nothing of the dog Jonatán, was
then based on this story. The recei-
ver showed them prehistoric ti-
mes, tonsillitis, zoo or pirates, and
it was so successful that the show
was made into a feature film Mach
a Šebestová k tabuli! in the ’80s.

Life is a grotesque

The trio applied similar principle to
a television serieswithmain charac-
ter being monkey Žofka, who was
associated with the story about the
receiver by voice of the narrator,
Petr Nárožný.
And Born also illustrated book

edition of both sagas. They corre-
spond to his feeling that life is a gro-
tesque, and that is why he could
not be creating pictures, for exam-
ple, for lyrical poetry.

Born is painter, draftsman, il-
lustrator, animator, screenwriter,
director, caricaturist, costume
designer. Creator of animated capti-
ons, parts of two episodes of the
Básníci series or of the comedy Jak
utopit doktora Mráčka as well. And
also monarchist, collector of head-
dresses and nostalgic man, who
does not need the Internet or a mo-
bile phone, but who misses the
days when word of honor had grea-
ter value than a contract.
Adolf Born says that he was lucky

because he had always made his li-
ving by what he loved. He can also
find some good aspects of growing ol-
der – according to him, with growing
older more and more, you can stay
on top of things and choose to whom
or to what you devote your time.
The organizers are thus very pleased
that this year he devoted his time to
Zlín Film Festival, for which he has
painted film flaps and which will
also host an exhibition of his work.

Hewas born on
June 3, so his birthday
regularly falls on the
date of Zlín Film Festi-
val. And his year of bir-
th, 1930, suggests that
Václav Vorlíček is go-
ing to celebrate his
eighty-fifth birthday
this year.

Mirka Spáčilová
Editor of MF DNES

C
reator of family comedies
or fairy tales from Arabel-
la to Tři oříšky pro Popel-
ku (Cinderella) can not be
missing at the festival of

films for children and young peo-
ple. And he had almost never
missed it, we hear. “I missed it no
more than twice,” he is fishing in
his memory.

Let’s go through the years when
you celebrated your jubilees. At
the age of twenty-five, in 1955,
you made the first film named
Direktiva. Do you remember
what it was about?
Of course. That was my graduation
film. I convinced Vlastimil Brodský
and Miloš Kopecký to work on it
and on this film I practiced what I
have always wanted – comedy. It
was bound to the time when travel-
ling was not possible: someone has
suggested something and a man,
who was supposed to go to a festi-
val in Poland, was being released
and dropped off the plane until his
ensemble came sooner than the
man boarded the train.

That sounds bold for that time.
That is exactly what my grandson
told me when he was studying dra-
maturgy at FAMU and he found my
Direktiva in the archive.

Five years after that you
brought to Zlín children’s de-
tective story called Případ Lupí-
nek and on the train, together
with Miloš Macourek, you came
upwith a comic.
Yes, the film Kdo chce zabít Jessii.
But it did not go to the cinemas un-
til 1966. About four years before
that I got my first award in Zlín for
children’s comedy Kuřata na

cestách, where schoolchildren
make an artificial incubator for
hundreds of eggs in the library.

In 1970 you shot a comedy cal-
led Pane, vy jste vdova...
...yes, and it was in the heat of sum-
mer, so then I had probably missed
Zlín.

Next it’s 1975 - Dvamuži hlásí pří-
chod.
Well, it was like this – Macourek
was ordered to do it by the Barran-
dov group, so I helped him, but at
that time we were coming up with
Dívka na koštěti.

And in 1980, in your fifties, you
had just finished Arabela.
Not only that, the Germans had
already been ordering Rumburak
at that time. They liked sympathe-
tic figure of a wizard, half raven in
the tower, half beggar. They wan-
ted two television parts, which
would be then made into a film.

Rumburak went to the cinema

in 1985; do you recall what hap-
pened five years later?
I got lifetime achievement award in
Zlín on my sixtieth birthday. It was
handed to me by Bolek Polívka.
Funny thing is that I already have
three lifetime achievement awards,
the German one is named Ehren
Schlingel – honest rascal and the Po-
lish one takes the form of platinum
young billy goats.

But right after the Zlín award
you went back to shooting Ara-
bela with Rumburak.
To tell the truth, it was horrible.
German TV boss told us – Before
I retire, I have a gift for you in form
of an order of further twenty-six
parts. But we have, along with Ma-
courek, gone out of all crazy ideas,
we used even some things which
were intended for other films and
in desperation we invented stupid
things, for example when the he-
roes are born like old people and
then they are getting younger.

In 2000 you certainly celebra-

ted in Zlín because at that time
you brought a fairy-tale Král so-
kolů, and five years later, for
your seventy-fifth birthday, you
got fromZdeněk Zelenka a docu-
mentary called Václav Vorlíček,
král komedií a pohádek. In the
meantime you did the last shoot
withMacourek.
Youmean comedyMach, Šebestová
a kouzelné sluchátko. You know, it
was his obsession that I make a fea-
ture film from an animated series.
He always wrote in the Slovenian Pi-
ran, he came there for the hot wea-
ther, he hated the rain. During our
stay in New York it began to rain,
and he began to scream hysterically
that he will not work there and that
he is going home. But stands with
flick umbrellas were pulled out
quickly on the streets, one piece for
five dollars, we saw them for the
first time, so we bought them. And
used for smuggling.

What did you smuggle?
Dollars, what else. Producer Willi-
am Snyder wanted to make our Jes-

sie again, in colour, and invited us
to New York, where we wrote the
script, and he paid us in cash. But it
was the year 1967, they would not
let us have dollars at home, and
when I found a patch in a hotel ba-
throom, I thought that we will put
the banknotes into the umbrellas
under the wire and glue them with
the patch. Thus we passed the
customs, gave umbrellas to our wi-
ves through the bars at check-in. Re-
member that our films made mo-
ney for the state, which built ato-
mic cathedrals with it.

Nowwe are in the year 2015, for
which a premiere of your film
Zlatovláska is planned. Will that
happen?
We will see, screenwriter wrote a
new version, producers are looking
for money. I promised them the
film if they put together enoughmo-
ney. But now, rather than the sto-
ry, I am thinking about what I enjoy-
ed and did for the whole life: come-
dy. I already have some ideas, but
I am not telling.

Foreign guests
of the Zlín Film Festival

Jürgen Prochnow

German actor who has made it to
Hollywood will be presented with
a lifetime achievement award. He
was destined to play action figures,
often villains, by his face and physi-
cal strength: Prochnow skis,
swims, runs, works out and plays
tennis. In his homeland he began
in crime series like Tatort, he
made a breakthrough in the drama
The Lost Honor of Katharina Blum
and since the The Boat and the
’80s he was an international star.
He played in the films Dune and
Twin Peaks by David Lynch, in Ro-
bin Hood or The Da Vinci Code. He
is going to celebrate his seven-
ty-fourth birthday, but he is still
working. This year he will appear
in three films, including The Absin-
the Drinkers.

GrenWells

American actress and director who
won the Sundance award for the
best short film in 1997. Based on
her personal experience of a ca-
reer of solo comedian, she wrote
her first feature film A Little Bit of
Heaven – a romantic comedy
starring Kate Hudson and Gael Gar-
cía Bernal. Her film The Road Wi-
thin, which competes in the catego-
ry of feature films for young peo-
ple, is her directorial debut, which
came to US cinemas this April. Last
year, Wells was named by the Vari-
ety magazine one of ten promising
filmmakers, whose work is worth
the attention.

Gedeon Burkhard

German film and television actor
has played in both European and
American films and series. He got
famous mainly thanks to roles in
Kommissar Rex, Alarm für Cob-
ra 11 and Inglourious Basterds,
which was directed by Quentin Ta-
rantino. He introduced himself to
Czech audience among other in
the fairy tale Šípková Růženka and
in the series Náhrdelník starring Li-
buše Šafránková. He is now shoo-
ting a film with Filip Renč. It’s cal-
led Lída Baarová and Burkhard
plays actress’ colleague and lover
Gustav Fröhlich. At the festival, he
will appear in a supporting role in
the filmWunderkinder, whose
three protagonists share a love of
music and who are divided by the
Nazi invasion to the Ukraine.

Karl Markovics

Austrian actor, screenwriter and di-
rector is well-known among audien-
ces especially as inspector Stockin-
ger from the series Kommissar Rex.
His biggest success came with the
film The Counterfeiters (Die
Fälscher), which won the Oscar in
2007 for best foreign language film.
In 2011, he made his own
screenplay into a film called Atmen
(Breathing). He is currently working
on a film about Lída Baarová where
he is playing the Reich Minister of
Propaganda Joseph Goebbels. (spa)

I’m looking for a comedy,
admitted jubilant Vorlíček

Germans love his Cinderella Václav Vorlíček at the exhibition dedicated to his Cinderella (Tři oříšky pro Popelku) in Germany. Photo: ČTK

Born is painter, draftsman,
illustrator, animator, screenwriter,
director, caricaturist, costume
designer.
Photo: Jiří Turek,MAFRA

Lucky Adolf Born always made what he loved


