MAROŠ KRAMÁR, slovenský herec a moderátor:

Je mi devětapadesát a pořád si hraju
řady doma koukat. Ale když
dávají v televizi nějaký
starší film, kde jsem si zahrál jako mladý, tak děti
zavolám, aby se podívaly,
jak byl táta hezký (smích).
Ale dlouho je to nebaví, za
chvíli si jdou po svém.

Na Chodníku slávy přibyly
včera dvě nové hvězdy.
Jedna z nich je pro slovenského herce a moderátora Maroše Kramára,
který se objevuje před
kamerou už od útlého
dětství. Spolupracoval
s legendárním Františkem
Vláčilem, zahrál si v pohádce Za humny je drak
nebo Královský slib, ale
nejvíce je pro české diváky spojen se zábavným
televizním pořadem
Zázraky přírody nebo
s filmem pro děti Maharal
– tajemství talismanu.
Jak vzpomíná na své pohádkové role? Jak se mu
hraje a moderuje v češtině? A jak se na role Maroše Kramára tváří jeho
děti? I o tom se tento populární a šarmantní slovenský herec rozpovídal
v rozhovoru pro festivalové noviny.

Je to stejné hrát v češtině
a ve slovenštině? A v kterém
jazyce je to pro vás těžší?

Ve slovenštině je to samozřejmě jednodušší, protože tam nad ničím nemusím přemýšlet. Ale čeština
se mi za ty roky taky stala
velmi blízkou. Sice občas
ještě udělám chybu nebo
nemám stoprocentní výslovnost, ale už umím
v češtině přemýšlet. Nejtěžší
situace jsou však při moderování. Pro divadlo nebo
film se texty naučíte, ale
moderování je improvizace,
musíte pohotově reagovat
na člověka, se kterým se
bavíte. Zázraky přírody sleduje skoro milion lidí, takže
mě bedlivě kontroluje dramaturgie, abych nedělal
chyby. Z toho jsem občas ve
stresu.

Včera jste dostal svoji hvězdu
na Chodníku slávy ve Zlíně.
Co vás napadlo, když jste se
o této poctě dozvěděl?

První věc, která mě napadla, když jsem se o ocenění dozvěděl, byla, že už
asi budu hodně starý. Protože tyto pocty většinou
patří starším zasloužilým
umělcům. Ne, bez legrace.
Je to moje první hvězda,
a jsem samozřejmě poctěn.
A velmi mě to potěšilo,
protože na Zlín mám samé
krásné vzpomínky. Kdysi
jsem tady hodně točíval,
takže je to pro mě nostalgie.
Kromě vás byla nová hvězda
odhalena i Ivaně Andrlové, se
kterou jste se setkal před kamerou pohádky Za humny je
drak. Jak na natáčení této
kultovní pohádky vzpomínáte?

To už je spousta let. Na
tomto filmu je vtipné to, že
jsem měl při natáčení paruku, předabovali mě a ani
tu písničku, kterou v pohádce zpívám, jsem nezpíval
já. Takže jsem to vlastně ani
nebyl já. A ještě si vzpomínám na první natáčecí den,
kdy jsem měl prorazit
hradní zeď. Filmaři však tu
zeď postavili týden před
natáčením, takže malta už
pořádně zatvrdla. Proto
jsem po štábu chtěl nějaké
bandáže a nákoleníky a případně i doktora, protože
jsem z toho měl strach.
Přeci jen to byl úplně první
natáčecí den. Ale ve štábu
se smáli, nechápali, proč to
všechno chci. Takže jsem tu
scénu odmítl točit. A druhý
den nastoupil kaskadér
s bandážemi, přijela dokonce i sanitka. Kaskadér skočil
proti zdi a stalo se přesně
to, co jsem říkal. Odrazil se

Na Zlín Film Festivalu nejste
poprvé. Jak se vám ve Zlíně
líbí?

od té zdi zpátky. Ta se ani
nehnula. Takže ji museli
rozložit a znovu poskládat,
aby to vůbec šlo prorazit.
V pohádce Královský slib jste
si zahrál krále. Takže můžete
srovnávat. Cítil jste se lépe
v roli prince nebo krále?

Když mi volala produkce,
že budou točit pohádku a že
by mě chtěli obsadit, tak
jsem jim řekl, že se asi
spletli, že už jsem starý na
prince. Ale oni samozřejmě
chtěli, abych hrál krále. Tak
starý snad ještě nejsem,
odvětil jsem jim. Naštěstí
v té pohádce je král vcelku
mladý a pohledný vdovec,
do kterého se zamiluje
princezna. Já jsem totiž patřil k těm hercům, kteří
dlouho vypadali jako mladí.
Jenže pak nastane období,
kdy už člověk není mladý,
ale ještě nedorostl ani do
těch starců. Pro člověka je
to samozřejmě dobře, ale
jako herec musíte čekat, až
zestárnete, aby vás zase obsazovali do zajímavých rolí
(smích).
Ve filmu Maharal – tajemství
talismanu jste se zase proměnil v archeologa, který
pátrá po tajemství ve staropražských kulisách či rozvalinách hradu po Golemovi
a kameni mudrců. Bylo natáčení stejně tak dobrodružné
jako samotný film?

Každé filmování je vlastně velkým dobrodružstvím
a nikdy nevíte, jak to celé
dopadne. Ale s panem režisérem Jandourkem to byla
velmi příjemná práce. Moje
postava byla tajuplná, dlouho se nevědělo, co je zač
a jak se vyvine. A také neměla ani moc textu. Takže
já jsem si tam nenápadně
občas něco připsal, abych
vůbec měl co říkat. Vtipně
to komentoval Bořivoj Navrátil, který hrál ve filmu
hledače pokladů Cohena: Jak
se z němé nenápadné postavy udělá nenápadně velká role? Vezme se text kolegovi.
Před kamerou jste se ale objevil už jako dítě. A to pod
taktovkou režiséra Františka
Vláčila. Jak vás František
Vláčil objevil?

V té době mi bylo 13 let
a měl jsem za sebou už několik rolí na Slovensku.
Pravděpodobně mě František Vláčil v některé z těchto
rolí viděl. Ale dá se říct, že
on mě objevil pro český
film. A snímek Pověst
o stříbrné jedli byl první
film, ve kterém jsem hrál
v češtině. Točil se ve Velkých Karlovicích, kde jsem
dokonce chodil do školy,
protože se čekalo na sníh.
František Vláčil byl skvělý,
on vlastně nerežíroval. On si
se mnou vždy jen povídal.

Jaké jste byl dítě? Měl jste čas
kromě hraní i na nějaké
„klukoviny“?

Já s oblibou říkám, že
jsem sice přišel o dětství, ale
teď je mi devětapadesát
a pořád si hraju. Je pravda,
že moje dětství bylo jiné,
strávil jsem ho na hotelích
a na place, nehonil jsem
mičudu s kluky po dvoře.
Ale mně se to líbilo, nemám
žádné trauma z toho, že
jsem přišel o dětství. Nebyl
jsem nikdy žádný rošťák.
Což možná bylo i tím, že
jsem v podstatě vyrůstal
mezi dospělými. Pak byl spíš
problém, když jsem se třeba
po dlouhém natáčení měl
vrátit do dětského kolektivu. Cítil jsem se tam nesvůj.
Máte tři děti. Vyprávěl jste
jim nebo vyprávíte pohádky?

Já jsem zlý tatínek, protože jsem pořád na cestách
a hrozně málo doma. Když
byly děti malé, tak jsem
občas pohádky četl, a to
byla hrozná legrace. Většinou totiž čítala pohádky
moje manželka a děti je
znaly zpaměti. Ale když
jsem přišel já, tak mě to
moc nebavilo, proto jsem si
vymýšlel a měnil jsem děj.
A to se děti buď smály, nebo
mě napomínaly, že to vyprávím špatně.
Líbil jste se víc vašim dětem
v pohádkách nebo v Mahara-

lu coby Indiana Jones?

Mé děti jsou v tomhle
hrozně zajímavé. Oni mě
nesledují, ani se k tomu nijak nevyjadřují. Ony vědí, že
mají doma tátu herce, ale
neřeší to. A já nejsem ten
typ, který by rodinu týral
tím, že se by se museli
všichni na moje filmy a po-

Máte pravdu. Na zlínském
festivalu jsem byl osobně
v minulých letech. Vždy tady potkám spoustu zajímavých lidí a kolegů. Ale do
Zlína jezdím poměrně často.
Několikrát jsme tu byli se
Studiem Dva a hrou Vše
o mužích, a také s Bratislavským hudebním divadlem s komedií Mandarinkový pokoj.

Maroš Kramár (*1959)
Slovenský divadelní a filmový herec. Otec i dědeček byli
rovněž stejné profese – herci. Dědeček Ján Klimo byl navíc
i režisér. S herectvím začal již v šesti letech. Dvacet jedna
let byl členem Slovenského národního divadla. Získal různá
divadelní a televizní ocenění. V poslední době účinkuje nejen
na Slovensku, ale i v Čechách. Objevil se v roli pilota Václava v seriálu Letiště. Kromě televizní a filmové tvorby je možné Maroše Kramára vidět v pravidelném zábavném pořadu
Zázraky přírody, který již od roku 2009 vysílá Česká televize.
Je ženatý, jeho manželka Nataša je právnička. Mají tři děti –
Tamaru, Timura a Marka.

Seznam hvězd na zlínském Chodníku slávy
•
•
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•
•
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•

2006 Tomáš Holý (in memoriam), Žaneta Fuchsová,
Michal Kocourek
2007 Mahulena Bočanová, Ivan Jandl (in memoriam)
2008 Dana Morávková, Jan Čenský, Lucie Vondráčková
2009 Tereza Brodská, Ondřej Kepka
2010 Michaela Kuklová, Filip Renč
2011 Jiřina Bohdalová, Michal Dlouhý,
Vladimír Dlouhý (in memoriam)
2012 Zuzana Bydžovská, Jan Kraus
2013 Sandra Nováková, Marek Eben
2014 Magda Reifová, Michal Suchánek
2015 Lucie Zedníčková, Jan Potměšil
2016 Klára Pollertová-Trojanová, Jiří Strach
2017 Karel Smyczek, Pavlína Mourková
2018 Ivana Andrlová, Maroš Kramár
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Zlín Film Festival
Filmy mého dětství: jak vzpomínají osobnosti
Pyšná princezna (1952)

Princ Bajaja (1971)

Kdo by neznal krásnou, ale velmi pyšnou princeznu Krasomilu, dceru vladaře Půlnočního království. Ta se odmítne
provdat za šlechetného krále Miroslava, který se uchází o její
ruku. Ten se však vydá do jejího rodného království a v
přestrojení působí na zámku coby zahradník. Princezna se do
něj zamiluje a pod jeho vlivem se postupně zbavuje všech
rozmarů. Oba milenci společně uprchnou, ale královští poslové je zakrátko dostihnou. Napravená Krasomila tak zároveň odhalí i zahradníkovu pravou totožnost a nakonec přijímá nabídku k sňatku. První československá filmová pohádka
pro děti byla natočena podle jedné z nejkrásnějších pohádek
Boženy Němcové Potrestaná pýcha a v dětství okouzlila nejednu generaci malých a velkých diváků. A mezi nimi i herce
Jaromíra Hanzlíka, který si sám v řadě pohádek později zahrál.
Československo, 1952, 94 min
Režie: Bořivoj Zeman
ST 30.05.2018, 14:00, Malá scéna
Patron: Jaromír Hanzlík

Slovenský herec Csongor Kassai za film svého
dětství vybral pohádku Princ Bajaja režiséra Antonína Kachlíka z r. 1971 podle stejnojmenné pohádky Boženy Němcové. Bajaja je osiřelý princ,
který během putování po světě naslouchá radám
svého mluvícího koně. Když se mladík zamiluje
do krásné princezny Slavěny, poradí mu kouzelný
hřebec, aby se na královském dvoře vydával za
němého zahradnického pomocníka. Inkognito
zachová vznešený hrdina i po vítězném boji se
zběsilým drakem, který ohrožuje království.
Umožní tak ovšem zákeřnému Černému rytíři,
aby si na zachráněné princezně vynutil svědectví o vlastní statečnosti. Hrdina, kterému se přezdívá Bajaja podle zvuků, které jako němý vydává, se osvědčí i ve
všech následujících obtížných zkouškách…
Československo, 1971, 73 min
Režie: Antonín Kachlík
ST 30.05.2018, 15:20, Golden Apple Cinema 4
Patron: Csongor Kassai

Vynález zkázy (1958)

Princezna se zlatou hvězdou (1959)

Filmy Karla Zemana, a mezi nimi i snímek Vynález zkázy, jako malý miloval
herec Milan Šteindler. „Všechny byly dobrodružné a pro malého kluka neuvěřitelně zábavné.
Strašně mě bavilo, jak jednoduchými prostředky
dokázal vytvořit fantastický svět. Štětcem s barvou namáčeným do akvária vytvářel podmořské
výbuchy a bouře, animací a dokreslovačkami zase úžasné prostředí. Ale také měly jeho filmy
zvláštní atmosféru. Teprve později jsem pochopil,
že to mimo jiné vytvářela skvělá práce se zvukovou stylizací. Je možné, že Zemanova fantazie je
jedna z věcí, které mě později přivedly k filmu,“ řekl Milan Šteindler. Ani vy si dnes
nenechte ujít tento československý vědeckofantastický film, který roku 1958
natočil režisér Karel Zeman podle stejnojmenného románu francouzského spisovatele Julese Verna.
Československo, 1958, 81 min
Režie: Karel Zeman
ST 30.05.2018, 17:10, Golden Apple Cinema 2
Patron: Milan Šteindler

Princezna se zlatou hvězdou, někdy nesprávně Princezna se zlatou hvězdou na čele, je česká filmová
pohádka režiséra Martina Friče z roku 1959 s Marií Kyselkovou a Josefem Zímou v hlavní roli. Tato nesmrtelná pohádka
kdysi okouzlila i herečku Naďu Konvalinkovou tak, že tento
film, ve kterém jsou dialogy pronášeny ve verších, označila v
našem festivalovém výběru za Film svého dětství. Uchvátila ji
hrdinka příběhu, odvážná princezna Lada, která uprchne ze
zámku svého ustrašeného otce před hrozbami nevítaného
ženicha, krále Kazisvěta. Dívka skryje svou krásu i zlatou
hvězdu na čele pod kapuci ošumělého myšího kožíšku a najde si místo jako kuchtička v paláci sousedního panovníka –
moudrého Radovana. Ten ovšem v usmolené kuchyňské pomocnici nakonec objeví svou vyvolenou…
Československo, 1959, 78 min
Režie: Martin Frič
ČT 31.5.2018, 13:20, Golden Apple Cinema 5
Patron: Naďa Konvalinková
Zdroj: Národní filmový archiv

IVANA ANDRLOVÁ, česká herečka:

Role princezen jsem si moc užívala
Když se řekne Ivana Andrlová, každý si jistě vybaví krásné a chytré princezny, které tato herečka
jako mladá ztvárnila.
Včera o této „princezně“
byla odhalena hvězda na
zlínském Chodníku slávy.
S jakými princi se jí nejlépe pracovalo? Jak vzpomíná na zlínské natáčení
legendární pohádky Za
humny je drak? Nebo na
to, kolik mívala ctitelů,
jsme se zeptali v našem
rozhovoru.
Včera vám byla odhalena
hvězda na zlínském Chodníku
slávy. Co to pro vás znamená?

Je to samozřejmě veliká
čest. Moc si toho vážím.
Většina dětí i dospělých vás
má zafixovanou především
jako jednu z nejoblíbenějších
pohádkových princezen. Užívala jste si ty role?

Já jsem si role princezen
moc užívala, protože všechny pohádky, ve kterých jsem
princezny hrála, se točily za
minulého režimu. A v té
době hrát v pohádce bylo
hrozně osvobozující. V pohádkách se neoslovovalo
soudruhu a soudružko. Občas si člověk dokonce připadal, že dělá i nějakou nenápadnou diverzi.
Dodnes oslovuje všechny generace jedna z nejkrásnějších
českých pohádek Princ a Večernice, ve které jste hrála
jednu z princezen. Vzpomenete si ještě, jak probíhalo
natáčení této pohádky?

Princezna Lenka byla
moje první filmová role. Do
té doby jsem hrála jenom v
televizi. Bylo to něco nového, točili jsme v exteriérech,
jinou technikou, a někdy to

bylo docela složité, jako
třeba natočit scénu, jak padáme do rybníku v zámecké
zahradě. Ale vzpomínám na
to natáčení moc ráda.
Na které z mnoha herců, se
kterými jste měla to štěstí
pracovat, vzpomínáte nejraději?

Mnozí už nejsou mezi
námi a za svoje štěstí považuji, že jsem se s nimi sešla.
Nemůžu je všechny jmenovat, namátkou Stella Zázvorková, Vladimír Menšík,
Jiří Sovák. Strávila jsem s
nimi hodně času. Tenkrát
natáčení probíhalo jinak,
nespěchalo se tak. Takže
jsem je slyšela mnohokrát
vyprávět jejich historky. Se
Stelinkou Zázvorkovou jsem
dokonce jednu dobu bydlela
ve stejném domě. Tam jsme
si to užily i v soukromí.
Se kterým princem se vám
spolupracovalo nejlépe? Je
pravda, že vás mylně dávali
dohromady s Janem Čenským,
se kterým jste hrála v pohádce Princové jsou na
draka?

My jsme společně točili
tuhle pohádku a pak hned
vzápětí televizní inscenaci
Příliš mladí na lásku. Lidé
tehdy koukali na televizi
více a všemu, co tam viděli,
věřili. A asi se jim zdálo, že
jsme se k sobě hodili. Nikdy
to ale nebyla pravda. Oba
jsme v té době měli jiné
partnery. Ale bylo to milé, s
Honzou jsme kamarádi
dodnes. Potěšilo mě, že
jsem se s Honzou Čenským
ve Zlíně včera viděla.
V pohádce Za humny je drak
jste před kamerou stála s
Marošem Kramárem, kterému
byla také odhalená hvězda.

Setkali jste se od té doby? Jak
na společné natáčení vzpomínáte?

My jsme se vlastně na
natáčení před kamerou
skoro nesetkali. A od té doby jsme spolu už nic dalšího
netočili. Ale asi před rokem
jsme se potkali v Olomouci,
kde jsme byli oba s divadlem, každý se svou divadelní společností. To jsme se
pak sešli a strávili jsme moc
krásný večer vzpomínáním.
Pohádka vznikla ve filmových
studiích v Gottwaldově. Jak se
vám točilo s loutkou draka
Mraka?

Scény se mnou a drakem
probíhaly tak, že na jeřábu
byla hlava draka a já jsem
na něj celou dobu nahoru
mluvila. Což bylo hrozně
nepohádkové, protože jsem
byla stále proti sluníčku,
krčila jsem nos, mhouřila
oči, nebylo to vůbec příjemné. Ale naštěstí těch
scén nebylo tolik.
A co herec Jan Štastný? Byla
to jedna z jeho prvních velkých rolí, byl to tehdy mladíček ze Zlína.

Bylo to legrační, my jsme

se při natáčení této pohádky setkali poprvé v životě. Já
už jsem byla v podstatě
známá, on teprve maturoval
na gymnáziu. A první scéna,
kterou jsme točili, byla svatební hostina. Takže hned
při prvním setkání jsme se
museli políbit.
Byla jste někdy na zlínském
dětském festivalu?

Byla jsem tady asi třikrát.
Poprvé, když se v soutěži
promítala pohádka Princ a
Večernice. A naposledy při
49. ročníku před devíti lety.
To jsem moderovala s Honzou Čenským závěrečný galavečer.
Když jsme na dětském filmovém festivalu, tak nám ještě
řekněte, jaká je vaše nejoblíbenější pohádka a proč?

Z těch úplně starých pohádek mám ráda Pyšnou
princeznu a Byl jednou jeden král. Z novějších pohádek jsou to Tři oříšky pro
Popelku, Jak se budí princezny a s Čerty nejsou žerty.
Z těch novodobých je to
Anděl Páně. Ani v jedné
jsem nehrála, ale mám je
moc ráda.

Ivana Andrlová (*1960)
Vždy krásná a chytrá princezna Ivana Andrlová se narodila
28. října 1960 ve Vysokém Mýtě. Po studiu na pražské konzervatoři v roce 1982 působila v Divadle Jiřího Wolkera
(dnešní divadlo v Dlouhé). Od devadesátých let střídavě
hrála v různých pražských hereckých souborech. Do širší
divácké povědomosti vstoupila v televizním seriálu PODNÁJEMNÍCI režiséra Františka Filipa, kde si zahrála Alenku, bylo
jí pouhých 16 let. Zahrála si v miniseriálu KOTVA U PŘÍVOZU
režisérky Marie Poledňákové, kde excelovala poprvé s Miroslavem Vladykou. V době svého mládí byla výraznou představitelkou princezen a dalších dívčích rolí, zejména v televizních filmech a seriálech, ale také vážnějších charakterních rolí na scéně svého mateřského divadla. Od roku 1997
je členkou soukromé Divadelní společnosti Háta.

Ptali jsme poroty:
Mateusz Mozdzen
Polsko, Mezinárodní porota
pro studentský film
Co vás napadne,
když slyšíte slova
„Československo“ nebo
„československý film“?

Napadne mě
spousta věcí: knedlíky, lentilky, Dobrý voják Švejk,
Kundera, Nohavica, Forman, Karlovy Vary, Praha,
Škoda, Krtek a asi nejlepší
pivo na světě :) A když se
řekne Československý film,
tak si vybavím: Miloš Forman, který nám bude jistě
chybět, Jiří Menzel, Petr
Zelenka, česká Nová vlna,
a spousta fantastických filmů, jako Kolja, Samotáři,
Lásky jedné plavovlásky,
Ostře sledované vlaky, Obchod na korze nebo Hoří,
má panenko!
Kdybyste mohl být jakákoliv
filmová nebo seriálová postava, kým byste chtěla být?

Když jsem byl malý, obdivoval jsem Šňupálky
a Muminy, protože to byly
tajemné a nezávislé seriály,
ve kterých postavy žily ve
stanu u řeky a měly vždy
svůj názor. A před zimou se
vždycky přestěhovaly do
teplejších jižních zemí :)
Kdybyste měl natočit film
o svém dětství, jaký by byl?

Byl by to film o rodině,
přátelství, objevování světa, hledání vlastního způsobu života, hrách na dvorku po škole a neustálé dívání se na filmy. Pokud by
se vám podařilo přesvědčit
Martina Scorseseho, aby
takový film natočil, bylo by
to skvělé :D

Jonáš Vacek
Česká republika, Mezinárodní ekumenická porota
Co vás napadne,
když slyšíte slova
„Československo“ nebo
„československý
film“?

Když se řekne Československo, napadne mě: delší
hymna, bratrství, T. G. Masaryk. Pro Československý
film se mi vybaví – kvalita,
Československá nová vlna,
ale taky hloupý propagandistický budovatelský film.
Ale především skvělé řemeslo a kumšt!
Kdybyste mohl být jakákoliv
filmová nebo seriálová postava, kým byste chtěl být?
Proč?

Kdybych byl žena, tak
Ronja, dcera loupežníka
nebo Pipi dlouhá punčocha.
Jako muž potom Rychlonožka. Ve všech těchto postavách se totiž skrývá
svoboda, hravost, touha po
dobrodružství, ale i spravedlnosti. A nebo Hurvínek!
To je ten nejsympatičtější
český rošťák! :)
Kdybyste měl natočit film
o svém dětství, jaký by byl?
O čem by byl?

Film, ve kterém se realita
mísí se sny – o indiánech,
kovbojích nebo také o hobitech. Byl by o nezměrné
touze objevovat, zažívat
dobrodružství.
Ale zároveň i o prvních
zklamáních, a o tom, že realita může být jiná. Katarze
by však přesto byla taková,
že dětské sny jsou ohromně
důležité a člověk z nich
může těžit celý život.

Zlín Film Festival
FILM DNE: BACKSTAGE
Dynamická lovestory plná
tance a hudby. Život Mary
a Buddyho se točí kolem
jejich lásky – mají hlavně
sami sebe navzájem a žijí
romanticky v odstaveném
přívěsu. Navíc je spojuje
vášeň k tanci. Ve svém
malém městě skoro na
konci světa dali dohromady taneční skupinu. Streetdance jim všem přináší
přátelství, volnost a taky
sny. Všichni sní o tom, že
jednoho dne budou nejen
zamilovaní, ale i slavní a
bohatí. A dveře velkého
světa i nablýskaného
showbusinessu se jednoho
dne opravdu pootevřou.
Uznávaný producent jim
nabídne účast na castingu
pro velkou televizní taneční soutěž. Zákulisí takové show má ale tvrdé
zákony, pro charakter
každého z nich i pro přátelství bude sláva znamenat velkou zkoušku. Film
přijede do Zlína uvést mimo jiné režisérka Andrea
Sedláčková, herečka Ivana
Chýlková nebo herec
a zpěvák Ben Cristovao.

Filmové tipy
NELLY A SIMON: VÝPRAVA ZA YETTIM
Kanada, 2017, 80 min, 8+
Režie: Nancy Florence Savard, Pierre Greco
Hrajeme: Golden Apple Cinema 2 v 15.00

Píše se rok 1956 a v Quebecu se nečekaně protnou osudy
soukromé detektivky Nelly Maloyevé a vědce z místní univerzity jménem Simon Picard. Impulzivní a tvrdohlavá
Nelly, financována ambiciózním klientem, se spolčí s metodickým a pragmatickým Picardem v nejistém úsilí dokázat existenci nepolapitelného Yetiho. Průvodcem jim je deník jednoho dobrodruha, který by je měl zavést na místo,
kde se toto mytické stvoření skrývá. Jakému nebezpečí musí
čelit během své cesty přes srdce Himalájí?
FALKONI
Island, 2018, 97 min, 8+
Režie: Bragi TÞór Hinriksson
Hrajeme: Golden Apple Cinema 3 v 17.20
BACKSTAGE (2017) Slovensko/Česká republika, 2018, 90 min. Režie: Andrea Sedláčková
ST 30.05.2018 | 18:00, Golden Apple Cinema 1, ČT 31.05.2018 | 11:10, Golden Apple Cinema 5

ANDREA SEDLÁČKOVÁ, režisérka:

Talentové soutěže jsou tvrdý a pomíjivý svět
Celovečerní snímek
Backstage vstoupí do kin
7. června 2018. Stojí za
ním režisérka Andrea
Sedláčková, autorka ceněného dramatu Fair Play.
Snímek Backstage přinese
do českého filmu zcela
nový žánr tanečního filmu. Vedle herců a příběhu
v něm velkou roli mají
rytmus, hudba a taneční
choreografie.

tels – naši hlavní protagonisté – byla jsem unešená.
Tryská z nich energie, radost ze života a pohybu,
nespoutanost, kreativita.
Není divu, že jsou vzorem
pro mnohé mladé lidi.

Snímek přináší do českého
filmu zcela nový žánr – taneční film. Proč jste se do
tohoto žánru rozhodla jít?

Když jsem si přečetla
první verzi scénáře, připadalo mi, že se přehání, že to
přeci nemůže být tak hrozné, jak se tam píše. A začala
jsem se scházet s lidmi,
kteří v této oblasti pracují –
režiséry, choreografy, porotci. A zjistila jsem, že realita je mnohdy ještě horší.
Velmi často jsou soutěže
částečně zmanipulované.
Ne vždy vyhrává největší
talent, ale ti, kteří mají pro
diváka nějakou atraktivnost,
ať už svým životním příběhem, nebo například nešikovností, která diváky dojímá. Často divák fandí slabším a dramaturgové soutěží
to vědí, proto je někdy posouvají do finále, ačkoliv by
si tam nezasloužili být.

Právě proto, že je to něco
zcela jiného, než jsem kdykoliv dělala. Taneční film je
obrazový film. Vizuální
emotivnost je alfou
a omegou tohoto žánru a já
jsem doposud natáčela spíše
psychologické filmy, takže
se mi líbilo, že mohu použít
pro mě nové originální výrazové prostředky a popsat
zcela jiný svět, svět hiphopu, jenž je pro mladou generaci všech sociálních vrstev uměleckým a zároveň
přirozeným vyjádřením potřeby po svobodě a seberealizaci. Když jsem se viděla,
jak tančí skupina The Pas-
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Film vypráví o světě tance,
a také o zákulisí televizních
talentových soutěží. Bylo
složité se do problematiky
dostat? Jak jste se na natáčení připravovala?

A pak jsem také navštěvovala natáčení těchto soutěží,
pozorovala zákulisí, psala
poznámky. Některé dialogy
porotců jsou například inspirované realitou.
Překvapilo vás něco na zákulisí talentových soutěží?

Ano. A to jak je to pomíjivý svět. Rozpočet televizní
soutěže je adekvátní a někdy i větší než rozpočet celovečerního filmu. Ten ale
má daleko delší kariéru, jde
v kině, v televizi, cestuje po
festivalech, člověk se na něj
může podívat i po mnoha
letech. Soutěž je zajímavá
jen ten večer, kdy jde v televizi. Jak mi říkal jeden z
režisérů, nic nestárne víc
než televizní soutěž, protože
vizuálně se tento žánr nesmírně rychle vyvíjí, mění.
Co bylo moderní včera, zítra
už působí směšně.
Co bylo při samotném natáčení nejtěžší?

Asi skloubit profesionální
herce s neherci. Tanečníci z
Pastels hrají velmi autenticky, ale je to jiný druh
herectví, než profesionální
herci. A také přesvědčit tanečníky, že nehrají sami se-

be, ale postavy, takže mohou být v určitých chvílích
nesympatičtí. A potom také
propojit taneční scény s
příběhem a vyvážit je tak,
aby tanec nepohltil příběh.
Natáčení je vždy trochu vojenská operace, ale tohle
byla velká bitva. Například
scény z televizní soutěže se
natáčely tři dny, během
kterých se na pódiu kromě
dvaceti herců prostřídalo
osmdesát tanečníků. A to
nemluvím o tom, že předtím dlouze zkoušejí svá čísla, která se náročně osvětlují, všechno musí být milimetrově připravené. Měli
jsme sto padesát komparsistů a dva natáčecí štáby –
filmový a televizní, kdy jen
ten televizní znamená devět
kamer. Členů štábů bylo asi
sto. Byly to tři dny plné
adrenalinu, ale
skvělé, protože nakonec
všechno
fungovalo!

Snímek sleduje osudy desetiletého Jóna a jeho spoluhráčů
při cestě na Vestmanské ostrovy, kde se mají zúčastnit každoročního letního fotbalového turnaje. Jón zde coby fotbalista objeví zcela novou stránku sama sebe a zjistí, že může
převzít větší odpovědnost, než si kdy vůbec představoval.
Životy chlapců naberou zcela jiný směr, když se stanou
svědky hrubého bití protihráče Ívara jeho vlastním otcem
Tótim. Turnaj ve fotbale se tak změní v dramatickou misi –
záchranu Ívara před jeho otcem. Není to však vůbec snadné,
zejména když chlapcům nikdo nevěří. Kluci musí najít způsob, jak dokázat, co se skutečně stalo, a pomoct Ívarovi z jeho rozbitého domova. I když jsou Jón a Ívar na hřišti zapřisáhlými nepřáteli, čeká je společná emocionální cesta s dramatickými a vzrušujícími důsledky, na jejímž konci je přátelství, které vytrvá – a nedaleká sopka se probudí ze svého
spánku.
CANDICE ZA ZRCADLEM
Irsko, 2018, 103 min, 18+
Režie: Aoife McArdle
Hrajeme: Golden Apple Cinema 6 v 21.30

Sedmnáctiletá Candice je snílek a ty nejživější sny má při
svých chronických záchvatech. V jednom z nich potkává
krásného náměsíčného chlapečka. Je to sen, kterého se nemůže zbavit, obzvláště vzhledem k povaze její prožívané
skutečnosti. Candice touží utéci ze svého ponurého přímořského města, které je stále ještě paralyzováno zmizením
místního chlapce. „S gaunery to tady bylo mnohem bezpečnější,“ hlásá otec Candice a policejní detektiv v jednom s
odkazem na násilnosti, které způsoboval zlotřilý gang. Vše
se zdá být jasnější, když Candice potká muže, který se dokonale podobá tomu z jejího snu. Dozví se však, že muž je součástí stejného gangu, který se její otec snaží zastavit.

ZLÍNSKÁ FESTIVALOVÁ REVUE VI. Vydává FILMFEST, s. r. o. jako oficiální noviny 58. Zlín Film Festivalu – Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Redakčí rada: Kateřina Martykánová, Hana Bednářová,
Jaroslava Hynštová. Grafické zpracování: Studio 6.15, s. r. o., Studio reklamy, s. r. o., DTP: Barbora Havlová. Tiskne VLM, a. s., tiskárna Novotisk Olomouc.
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Nenechte si dnes ujít:

Kapela Spolektiv festivalové
fanoušky nabije energií
30. května 2018 od 19.30 hodin
Koncertní zóna ENAPO

UNIVERZITNÍ PARK
SÁZENÍ FESTIVALOVÉHO
STROMU
Středa 30. května 2018,
11:00
Festivalová alej se díky
Zlínskému kraji rozrůstá.

FESTIVAL CAFÉ
Středa 30. května 2018,
15:00
Dnes od 15 hodin si bude
Vladimír Kroc povídat se
zástupci delegace k filmu
Backstage. Od 19 hodin pak
do festivalové kavárny dorazí delegace k filmu Los
Bando, delegace k filmu
Home team a delegace
k filmu Rock My Heart.

OZC ZLATÉ JABLKO
HVĚZDNÉ JABLKO
Středa 30. května 2018,
16:00
Každodenní příležitost setkání s festivalovou hvězdou
včetně následovné autogramiády. Dnes budou autogramy rozdávat hvězdy
snímku Backstage (Ben
Cristovao, Ivana Chýlková
a další)
FILMOVÉ MELODIE
PRO KAŽDÝ DEN
Středa 30. května 2018,
18:30
Přijďte si poslechnout písně
Karla Svobody, Jaroslava
Uhlíře nebo Petra Skoumala

DIVADELNÍ ZÓNA
PEGAS NONWOVENS
VITAR show s Michalem
ze školky

Středa 30. května 2018,
16:00
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
MARNÁ LÁSKY SNAHA
Středa 30. května 2018,
19:00
Zahraje divadelní soubor
ZUŠ Zlín.
VEČERNÍ KABARET
Středa 30. května 2018,
21:30
Malá stage
JAZZUBS – Zlínská extravagantní dixielandová kapela.
Seskupení nestárnoucích
mladíků, z nichž někteří
muzicírují cca 55 let.

KONGRESOVÉ CENTRUM
ČERVENÝ KOBEREC
Středa 30. května 2018,
17:00

Setkání hvězd Zlín Film
Festivalu s veřejností. Dnes
se po červeném koberci
projde delegace k filmu
Backstage, delegace k filmu
Úsměvy smutných mužů,
delegace k filmu Los Bando
a delegace k filmu Rock My
Heart. Dorazí i herec Marek
Adamczyk.

FESTIVALOVÁ ULIČKA
TANČENÍ V ULICÍCH
Středa 30. května 2018,
18:00
Tančení společenských
tanců za půvabných jarních
večerů přímo na ulici.

KONCERTNÍ ZÓNA
ENAPO

V ORIENT EXPRESU
Středa 30. května 2018,
21:30
Projekce jednoho z nejúspěšnějších filmů nedávné
doby.
BACKSTAGE FILM AFTERPARTY – DJ FUUSE
Středa 30. května 2018,
23:00
V rámci afterparty k filmu
Backstage vystoupí zkušený
multižánrový DJ a Turntablist DJ Fuuse.

FESTIVALOVÁ TV
Sledujte aktuální festivalové dění i prostřednictvím
speciální festivalové televize na tv.zlinfest.cz/cz/.

LETNÍ KINO: VRAŽDA

Poznejte Druhý život československých emigrantů
Švýcarské velvyslanectví
v České republice připravilo u příležitosti 100. výročí Československa výstavu, jejíž základ tvoří
portréty dvaceti pěti československých emigrantů.
Tato putovní fotografická
výstava je právě teď k vidění ve Zlíně, v Galerii
Václava Chada ve zlínském
zámku.
Srpnová invaze vojsk Varšavské smlouvy vyhnala tisíce lidí z Československa do
emigrace. Více než 40 000
jich zamířilo do Švýcarska
a 14 000 z nich tu našlo

nový, tedy druhý domov.
Švýcarské velvyslanectví
v Praze se rozhodlo u příležitosti 50. výročí událostí
21. srpna 1968 uspořádat
putovní výstavu Druhý život, která na portrétních
fotografiích česko-švýcarské
fotografky Iren Stehli představuje 25 osobností, které
ve Švýcarsku našly své nové
útočiště.
Z rozhovorů zaznamenaných ve výstavním katalogu
a ve filmech švýcarské režisérky a studentky FAMU Fiony Ziegler vystupují osudy
a životní příběhy žen
a mužů, kteří v roce 1968
vykročili do neznáma

a jako svůj domov si vybrali
zemi helvétského kříže.
Mezi škálu lidí různého
profesního zaměření, společenského postavení, politických názorů, postojů a motivací patří například spisovatelka Irena Brežná, imunolog prof. Ivan Lefkovits,
speciální pedagog Petr Sýkora, zakladatel skupiny
Blue Effect Jiří George Kozel,
hokejista Jiří Krupička, výtvarník Jan Jedlička, hudebník Jiří Růžička, režisér a
scénárista Bernard Šafařík,
právník David Šimek nebo
dcera politického vězně Jarmila Woodtli. Jejich vyprávění vykresluje Švýcarsko

a jeho obyvatele, kteří
uprchlíkům z totalitního
Československa poskytli
odrazový můstek do nové
etapy jejich životů.
Zlínská Galerie Václava
Chada je jedním ze čtyř míst
v České republice, kde se
projekt výstavy „Druhý život“ představuje. Po dobu
festivalu (25. května
– 2. června) bude výstava
přístupná denně od 10:00
do 18:00 hodin. Poté bude
otevřena od úterý do pátku
od 14:00 do 17:00 hodin,
v sobotu od 10:00 do 17:00
a v neděli od 14:00 do 17:00
hodin, ukončena bude
10. června.

Dnes večer od 19:30 se na pódium v Koncertní
zóně ENAPO postaví další ze tří výherců hlasování o nejlepší kapelu, které se přihlásily do
soutěže „Kapela 58. ZLÍN FILM FESTIVALU“.
Skupina Spolektiv hraje a zpívá výhradně autorskou hudbu s použitím klasických kytar, dechových nástrojů, šestistrunných baskytar, perkusí i moderních industriálních nástrojů a přístrojů. V jejich stylu lze najít prvky folku, rocku,
šansonu i jazzu. Českobudějovický Spolektiv
nabízí vyzrálý kumšt, oscilující mezi folkem,
rockem a rozmarným jazzíkem. Během festivalu
je možno hlasovat o nejlepší kapelu ze tří účinkujících na základě platné vstupenky na koncert. Tyto zaregistrované vstupenky budou zařazeny do soutěže o hodnotné ceny. V ceně
koncertu je také vstup do letního kina.

Miroslava Kupčíková narušuje
stereotyp vnímání
MIROSLAVA KUPČÍKOVÁ, PROSTUPY
– OBJEKTY / Sklo, pryž, pryskyřice
Nenechte si ujít také výstavu výtvarnice Miroslavy Kupčíkové v Galerii Optika Zlín na Třídě
Tomáše Bati. Výstava nese název PROSTUPY –
OBJEKTY / Sklo, pryž, pryskyřice. Miroslava
Kupčíková zkoumá momenty napětí a rovnováhy, které jsou výsledkem soustředěného
zájmu propojení odlišných forem a procesu
hledání hranic jednotlivých materiálů (křehké
sklo a pružná pryžová duše), jež jsou zasazeny
do konkrétního prostředí jako jeho nově působící součást. V určitém místě se objeví něco
nového, nečekaného, je narušený stereotyp našeho vnímání.
Výstava probíhá do 18. srpna 2018
Optika Mezírka, tř. T. Bati 751, Zlín

Nejmodernější VR aréna v ČR:

Na festival dnes dorazí i slovenská
herečka, která se stala italskou hvězdou

Dnes a zítra budete mít na
festivalu možnost potkat
i slovenskou filmovou herečku žijící v Itálii Barboru
Bobuľovou. Ta se u nás
proslavila především díky
roli princezny Pavlínky v
pohádce Nesmrtelná teta.

Barbora Bobuľová přijede do
Zlína jako zástupce delegace
k italskému filmu NEVINNÁ
SRDCE (ST 30. 05. 2018,
19:40, Golden Apple Cinema
2). Ve čtvrtek 31. května se
pak návštěvníci s herečkou
budou moci setkat od
17 hodin na červeném koberci. Barbora Bobuľová žije

Doprovodný program

NÁMĚSTÍ MÍRU

Zdroj: YouTube

v Itálii od 90. let. První velkou roli dostala ve filmu
Marca Bellocchia Princ
Homburg (1997) a prorazila
především filmem Ferzana
Özpeteka Svaté srdce (2005).
Hrála ve filmech Paola
Genoveseho Nedospělí
(2011), Ivana De Mattea
Na hraně (2012) a dalších.
Ve filmu o Coco Chanel se
o titulní roli podělila se
Shirley MacLaine.
Za své herecké výkony
Barbora posbírala takřka
všechny důležité ceny italského filmového průmyslu:
Davida di Donatello, Stříbrnou stuhu, Zlatý glóbus
a další.

10 herních stanovišť
HTC VIVE, Oculus Rift, PS4 VR
VIRTUALIZERY = neomezený
pohyb, který zažiješ jen u nás
teambuildingy, firemní večírky,
oslavy, zábava pro jednotlivce
Jateční 523
Zlín - Prštné
+420 725 777 252

www.virtarena.cz
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Tak trochu jiný utubering. Setkání youtuberů na
festivalu chce nabídnout především osvětu a informace
Co je to utubering, kdo
jsou přední čeští youtubeři, jak sociální síť YouTube
vlastně funguje a jaké
možnosti nabízí? Odpovědi
na tyto otázky nabídne na
Zlín Film Festivalu unikátní akce s názvem UTUBERING, která proběhne
dnes od 17 hodin
a zítra od 16 hodin v kavárně Baťova institutu
Účast přislíbili přední čeští
youtubeři. Kromě Andrei
Hurychové a Veroniky Ďuričové se setkání zúčastní
i youtuber, který je na internetu známý pod přezdívkou Kovy, neboli Karel
Kovář. Na jeho internetovém kanálu na YouTube ho
sleduje již více než 600 000
uživatelů. Kovy se od ostatních českých youtuberů odlišuje především tím, že se
ve svých videích věnuje aktuálnímu dění, společenským tématům či politice,
která se divákům snaží přiblížit zábavnou formou.
V roce 2016 jej časopis
Forbes označil za 17. nejvlivnějšího Čecha na sociálních sítích a o rok později
se v tomtéž médiu umístil
na 20. místě prestižního
žebříčku „30 pod 30”, který
představuje 30 nejtalentovanějších Čechů do 30 let.
Před rokem dokonce dostal

kterou se musím poprat! Nic
třetího mě nenapadá, klady
suverénně převažují.
Youtubering je trend až posledních let. Jak vysvětlujete
vaší babičce/rodičům, čím se
živíte?

Ti už to dávno chápou.
Ale nedávno jsme natáčeli
v domově pro seniory. Většinou si vystačím s tím, že
natáčím videa na internet.
Prarodiče bývají často v obraze díky vnoučatům.
Podle aktuálního žebříčku
časopisu Forbes jste momentálně devátým nejvlivnějším
Čechem na sociálních sítích.
Sledují vás statisíce hlavně
mladých lidí. Je to jistě velký
závazek. Kdy jste si začal
uvědomovat, že se stáváte
významných influencerem?

Kovy možnost vyzpovídat
předsedu Evropské komise,
Jeana-Clauda Junckera.
Ještě před tím, než se Kovy vydal do Zlína, jsme se
ho zeptali, jaké to je mít tak
obrovský vliv na mladou
generaci. A nejen na to.
Řekněte nám 3 nejlepší věci
na tom být oblíbeným českým youtuberem a hvězdou
dnešních teenagerů?

Můžu svůj vliv smyslupl-

ně využít, vyprávět inspirující příběhy a bavit. A to mě
baví!
A teď 3 ty nejhorší.

Jsme malá země, takže
mě poslední dobou poznává
hodně lidé napříč generacemi. Občas z toho vznikají
skvělé situace, ale pokud se
to stává hodně často, dovede to být vyčerpávající. Je to
taky veliká zodpovědnost,
ale to beru jako výzvu, se

Zhruba po třech letech.
Změnil jsem typ obsahu
a začal natáčet více osobní
videa. Fanouškovská základna bleskově rostla a mě
ten vliv začal docházet.
Mým hlavním cílem je ho
smysluplně využít.
Vaše tvorba se oproti ostatním českým youtuberům
podstatně liší. Snažíte se
zpracovávat i nepopulární
témata mezi mladými, jako
jsou například nebankovní
půjčky, reklamy nebo politi-

YouTube může v dětech vytvářet
nereálnou představu o reálném světě

Proč jsou youtubeři takovým
fenoménem a přitahují tolik
dětských diváků?

Jedná se o klasické ztotožnění se se svým idolem.
Youtubeři prezentují hodnoty, které jsou pro současné děti důležité. Jsou jejich
vzory. Dřív byl pro děti vzorem příbuzný, rodič, kamarád, starší spolužák, herec,
sportovec. Dnes jde v podstatě o totéž, jen vliv a dostupnost komunikačních
technologií umožnil, aby se
celebritami a novými vzory
stali právě youtubeři.
Youtubeři jsou ale často ještě
děti nebo teenageři, kteří řeší
kosmetiku, nakupování a hry.
Nevynikají v ničem zvláštním. Jak se tedy stávají
„hvězdami“?

Je to tak. Youtubeři
opravdu nevynikají v ničem
specifickém. Jejich úspěch je
dán tím, že umí zaujmout
a pobavit a velice často mají
neustále stejný styl komunikace. To je důvod, proč
děti jejich videa konzumují.

Velmi. Ze srdce nesnáším
ten argument, že jsou na
něco lidé „moc mladí“, nebo
že je to v jejich věku určitě
nebude zajímat. Věková generalizace není správná.
Tradiční média mají s komunikací složitých témat
mladým obrovský problém.
Mě to zpracovávat baví
a diváky na to baví koukat.
Ideální kombinace.
Se svými mladými fanoušky,
někdy ještě dětmi, se pravidelně setkáváte. Sledujte
i jejich reakce pod videi? Co
vás nejvíce překvapuje na
vašem publiku?

Jsou skvělí. Překvapují mě
každým dnem. Ta podpora
je obrovská, mám skvělou
komunitu. Poslední dobou
mě spíš překvapuje, kolik
mě zná rodičů :)
Máte nějaký svůj cíl v youtuberingu?

Být s tím co dělám spokojený. Aby mě to dál naplňovalo.
S online vlivem jistě přicházejí i nabídky na spolupráci.
Jakou nejbizarnější nabídku
spolupráce jste dostal?

Automatický lux je můj
oblíbený. Spíš se bavím na
gramatických chybách nebo

neschopnosti správně napsat zahraniční název značky, kterou daný člověk zastupuje. Vtipné jsou taky
maily s otevřenou kopií,
takže vidíte, že daný zájemce obepsal 40 youtuberů
s tou samou nabídkou.
Letos se chystáte se svými
fanoušky setkat i v rámci Zlín
Film Festivalu. Je to festival
pro děti a mládež, tak prozraďte, jaký dětský film nebo
seriál je váš nejoblíbenější?

Zrovna nedávno jsem
o tom přemýšlel. Vyrůstal
jsem na Večerníčcích
a Kouzelné školce. Ale asi
úplně nejraději jsem měl
Pata a Mata. Dodnes se
v nich trochu poznávám,
když se snažím o nějakou
činnost, která vyžaduje manuální zručnost. V hlavě mi
vždycky hraje znělka.
Kdy jste naposledy byl ve
Zlíně?

Ve Zlíně jsem byl dva
roky zpátky a teď na podzim jsem se stavoval v nedalekém Uherském Hradišti
na přednášku na místní
obchodní akademii. Měl
jsem zrovna cestu okolo
v rámci autogramiád.
Už se moc těším! Věřím,
že tentokrát město poznám
trochu lépe.
KOMERČNÍ SDĚLENÍ

TOMÁŠ ŠULA, expert na digitální marketing z Fakulty multimediálních komunikací UTB:

YouTube hýbe světem.
Tedy minimálně světem
dětí a mládeže. Nabízí dětem a mladým lidem nekonečný zdroj zábavy. Je
to médium, které nezapře
svou sílu a široký dosah
hlavně mezi „náctiletými“
sledovateli. O tom, proč
jsou youtubeři celebritami, ale i tom, jaké nebezpečí sociální síť YouTube
přináší, jsme si povídali
s expertem na digitální
marketing Tomášem Šulou, z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně.

ka. Jak jsou tato témata mezi
mladými sledovaná?

A to, že řeší například nakupování, je dáno konzumním způsobem života. Ta se
odráží v online prostředí
a na sociálních sítích. Na
druhou stranu právě youtubeři k tomuto konzumnímu stylu výrazně napomáhají.
Jen těžko se ale věří tomu, že
děti jsou ochotné pro společnou fotku s youtubery a na
jejich podpis čekat několik
hodin ve frontách…

Představte si setkání
mladých fanoušků s youtubery, jen místo youtuberů
by na podium stáli Rolling
Stones nebo Michael
Jackson a místo dětí by tam
byl dav omdlévajících dospělých fanynek. Principiálně to funguje úplně stejně.
Youtubeři jsou pro děti celebritou, vzorem a jsou
ochotny za setkání s nimi
občas udělat cokoliv. Nic, co
by v historii neexistovalo.
Youtubeři bývají firmami
placeni za to, že udělají reklamu určitému zboží.
V podstatě novodobý teleshopping. Jak to, že na YouTube mladým propagace
značek nevadí?

Youtuber ve vztahu k dětem vystupuje jako opinion
leader, názorový vůdce.
A tolerance dětí vůči opinion leaderovi je vyšší. Proto
je pro děti snazší přijmout
jeho názor i za svůj. A toho
využívají firmy a značky,
které youtuberům za propagaci produktů ve svých
videích v různých podobách
platí. Já bych si dovolil jedno drobné srovnání – starší
generace jistě pamatuje na
Horsta Fuchse, teleshop-

pingového krále. Princip byl
obdobný – Horst nabízel
poutavý obsah, neobvyklou
formou. Odlišil se způsobem
komunikace a lidé díky tomu tehdy nakupovali ve
velkém. Je to srovnávání
nesrovnatelného, ale pokud
uvážíme čistě přístup ve
smyslu předání informace,
analogii tam najdeme.
A podobně je to i s youtubery. Často prezentují zboží
netradičním a zábavným
způsobem nebo mnohdy
stačí jen to, že ho prezentují
právě oni.
Jaká rizika YouTube obecně
přináší ve vztahu k dětem
a mládeži?

Dlouhodobě může obsah,
který děti konzumují na
Youtube, v dětech vytvářet
nereálnou představu o reálném světě. Děti jsou více
uzavřeny v digitálním prostředí, které je pokřivené.
Chybí reálná sociální interakce, děti se odcizují kamarádům, rodině.
Na druhé straně je třeba
i vyzvednout pozitiva YouTube. Objem a rozličnost
informací na této sociální
síti je prakticky nekonečný.
To co se dříve studovalo
složitě jen z textu a obrázků
z učebnic, se teď dá shrnout
do dvouminutového videa,
skrze které mohou děti daný problém lépe pochopit.
YouTube nenabízí jen plytkou zábavu, ale i zajímavý
obsah. A to platí i o youtuberech.
Jakou roli by v tom všem měli
hrát rodiče?

V tomto ohledu jsem celkem tradiční. Rodiče by
měli mít roli ochránce, uči-

tele, průvodce. Měli by se
dítěti věnovat a měli by mít
zájem o to, co děti dělají
a sledují. Když to, co jejich
děti dělají, budou ignorovat,
může se stát neštěstí a těch
případů známe z médií
mnoho. Děti mnohdy čelí
útokům, problémům a mohou se také ocitnout v reálném ohrožení života. Myslím si, že je to mimo jiné
i tím, že dnes jsou rodiče
starší, nemají už tolik energie a často navíc mívají víc
práce. A je tak lehké se dítěte „zbavit“ na několik hodin, když mu dáte do ruky
tablet.
Má tento trend budoucnost?
Youtubeři zestárnou, jejich
diváci taky. Jak se bude podle
vás na tuto generaci vzpomínat?

Troufám si tvrdit, že stejně jak na kteroukoliv další.
Nevidím, žádný důvod, proč
bychom tuto generaci měli
považovat za speciální. Je
však jasné, že tato generace
bude v budoucnu čelit problému – jejich chování je
totiž zaznamenáno v online
prostředí, v nejrůznějších
diskuzích, na videích, na
sociálních sítích. Je tedy
otázka, jak se zpětně na své
dětství budou dívat. Jsem si
jistý, že se za některé své
přehnané reakce budou
stydět. Samozřejmě i naše
generace se takto chovala,
jen s tím rozdílem, že nás
nikdo při tom nenatáčel na
telefon. Tato digitální stopa
je pak může pronásledovat
i při různých pracovních
pohovorech, protože hodně
věcí bude dohledatelných.
A to si děti bohužel v současnosti neuvědomují.

Lázně Luhačovice
jsou rájem filmařů
Jen 20 km od Zlína leží
největší moravské lázně,
které nejsou jen populární
lázeňskou destinací, oblíbeným cílem léčebných,
relaxačních, víkendových
či wellness pobytů, ale
jsou také vyhledávaným
místem pro filmaře. Především díky zachovalé architektuře i neopakovatelné atmosféře s prvorepublikovou noblesou se
zde natáčela řada filmů,
seriálů, dokumentárních
pořadů.
Lázeňská kolonáda se stala
kulisou pro scény Četnických humoresek. V Luhačovicích se zrodily i některé
záběry ze seriálu Znamení
koně a byl zde natočen
i film o Leoši Janáčkovi
Lev s bílou hřívou s Luďkem
Munzarem. Naposledy jsou
Luhačovice spojeny se seriálem České televize Četníci
z Luhačovic.
Příkladem této inspirující
nostalgie je hotel Dům
B. Smetany, který hraje významnou roli v úspěšném
seriálu Četníci z Luhačovic.
Jeho milovníci i hosté vyhledávající netradiční zážitky si mohli na konci dubna
vychutnat atmosféru počátku první republiky ve speciálně sestaveném pobytu
Týden v hotelu Popper aneb
za Četníky do Luhačovic.
„Pobyt byl nabízen našim
hostům jako netradiční
ochutnávka doby před sto
lety, kdy vznikalo Československo, což si právě připomínáme. Účastníci byli
ubytováni v hotelu Dům
B. Smetany, na jehož balkóně byl, podobně jako v seriálu, skutečný nápis hotel
Popper. Na ulici se o pořá-

dek starali četníci v uniformách. Nechyběl ani organizovaný program s filmovou
tematikou zahrnující besedu
s tvůrci nebo zájezd do
Kabinetu filmové historie
a Filmového uzlu Zlín.
Od pořadatelů Zlín Film
Festivalu získali hosté volný
vstup na letošní ročník. Pobyt rovněž zapadá do aktivit
CzechTourismu, který podporuje návštěvy míst, která
proslavila Česko na stříbrném plátně. Na další pobyt
se mohou hosté těšit ještě
na konci září,“ řekl výkonný
ředitel Lázní Luhačovice,
a.s., Ing. Jiří Dědek, MBA.
„S organizátory zlínského
festivalu se snažíme dlouhodobě spolupracovat. Každoročně pro naše pacienty
z dětských léčeben připravují během festivalu zábavné odpoledne. Naším příspěvkem jsou pak například
pobyty pro vítěze půlmaratonu nebo pro děti v soutěži
Radost tvořit. Vybraným
hostům zajišťujeme také
služby v našich zařízeních,“
doplnil Ing. Dědek.
Zdroj: ČT
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Konference Média dětem, média
s dětmi se zaměří na rozhlasové vysílání
a o tom, proč je práce v rádiu těší. Jejich dospělí kolegové pak vysvětlí, jaký
smysl má osobní zkušenost
s mediální tvorbou v procesu mediálního vzdělávání.
Závěr konference poskytne
zamyšlení nad tím, jaká je
budoucnost rozhlasového
vysílání v konkurenci nových médií a zda má rozhlas
šanci získat a udržet si
mladé posluchače.
Na to, jak si rozhlas
v dnešní době u dětí vede,
jsme se zeptali vedoucího
oddělení rozhlasového vysílání Úřadu RRTV Františka
Čunderlíka.
Letos se uskuteční již třetí
ročník konference Média dětem, média s dětmi. Tentokrát jste zvolili jako téma
vztah dětí k rozhlasovému
vysílání. Proč právě tato problematika?

Zatímco otázka vztahu
dětí a televizního vysílání je
poměrně frekventovaná, ať
již jde o odborné publikace
či prováděné výzkumy, rozhlasové vysílání v tomto
ohledu stojí poněkud stranou. Rada se proto rozhodla
toto téma zviditelnit, a to
jak konferencí s tímto obsahem, tak studií, kterou
zadala a s jejímiž výsledky
se bude možno na konferenci seznámit.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání monitoruje obsah televizního a rozhlasového vysílání s cílem ochránit
fyzický, psychický a mravní
vývoj dětí a mladistvých.
U televizních stanicí je celkem běžné, že provozovatel
vysílání pustí nevhodný pořad či reklamu i v době od
06.00 hodin do 22.00 hodin.
Což zákon zakazuje. Ale jak je
na tom rozhlas? Řešíte podobné případy i v rozhlasovém vysílání?

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání tuto povinnost stanovuje pro obě média
shodně. V případě rozhlasového vysílání se větší počet
stížností zaměřuje spíše na
vulgarismy a nadávky, které
občas zazní i v chráněném
intervalu 06:00 – 22:00.
Avšak v relativně nedávné
minulosti Rada řešila i rozhlasové pořady, které svým
zpracováním mohly vývoj
dětí a mladistvých zasáhnout, byly uloženy i sankce,
které svou výší odpovídaly
nebezpečnosti pro děti a
mladistvé.
Jaké výhody a naopak jaká
rizika ve vztahu k dětem přináší rozhlasové vysílání? Dá
se říci, že je rozhlas méně rizikové médium než třeba televize nebo internet?

Film podle stejnojmenného
knižního bestselleru
Úsměvy smutných mužů
vypráví osudy čtyř chlapíků,
kteří se potkají v protialkoholní léčebně. Navzdory
drsné zkušenosti však zažívají i zábavné situace
a vznik nových přátelství.
Ve filmu se představí David
Švehlík, Jaroslav Plesl,

Ondřej Malý nebo Simona
Babčáková.
Jednou z hlavních postav
filmu je úředník Milan. Geniálního matematika, kterého kvůli alkoholu zavrhla
celá rodina, ztvárňuje Jaroslav Dušek. Jeho příběh se
retrospektivně odehrává ve
zlínských lokacích, diváci
uvidí například park Komenského, Baťův institut
nebo radnici, kde Dušek
hraje jednoho z radních.
Koproducentem filmu je
zlínská společnost IS Produkce s.r.o. Do projektu se
jako koproducent zapojilo
také město Zlín a filmové,
kulturní a produkční centrum Filmový uzel Zlín. Společně s dalšími institucemi

jako je zlínská filmová kancelář Zlín Film Office usilují
o návrat filmového průmyslu zpět do Zlína.
Úsměvy smutných mužů

Středa 30. května 2018, 10.00-15.00,
Kongresové centrum Zlín, malý sál

Obecně se domníváme, že
rozhlasové vysílání může
být pro děti dobrým zdrojem informací a obecně i
zábavy. Podle naší praxe se
jedná o médium s nižším
rizikem než je tomu u televize, na druhou stranu nás
zajímalo, do jaké míry jsou
si rodiče vědomí, kolik času
děti při poslechu rozhlasu
stráví a u jakých typů pořadů a programů. Více snad
přímo na konferenci, při
prezentaci studie.

Příběh filmové a televizní
školy v Severním Irsku
neboli efekt Her o trůny
Středa 30. května 2018, 18.00 – 20.30
Kongresové centrum, malý sál
Bernard McCloskey je již více než patnáct let
vedoucím oddělení vzdělávání na filmové a televizní škole Northern Ireland Screen. Za tu dobu došlo, i díky státní podpoře, k fenomenálnímu nárůstu filmové produkce v Severním Irsku.
Podobný efekt zaznamenala rovněž oblast filmového vzdělávání. Bernard McCloskey představí názornou analýzu, která dokládá úspěšnou
vzdělávací strategii a bude prezentovat klíčové
faktory, které tento stav umožnily.

Jaká je obecně úroveň českých dětských rozhlasových
pořadů?

Domníváme se, že nelze
zcela generalizovat, nicméně
úroveň se nám zdá uspokojivá. Zvláštním faktorem
jsou samozřejmě požadavky
dětí o propojení rozhlasového vysílání s dalšími informačními technologiemi,
kterým se provozovatelé
obecně snaží přizpůsobovat
a vyjít vstříc. Nicméně s
přibývajícím věkem se většina dětí a mladistvých postupně orientuje spíše na
hudební programy, které
nejsou výslovně specializované na tuto cílovou skupinu. I zde bychom na podrobnosti odkázali na prezentaci studie na naší konferenci, na kterou tímto
všechny srdečně zveme.

Úsměvy smutných mužů
se představí v rámci Film Industry
Záběry z nového českého
filmu, vyprávění a zkušenosti herců i režiséra Dana
Svátka. To vše nabídne
dnešní prezentace filmu
Úsměvy smutných mužů,
která proběhne od 16:30
v malém sále Kongresového centra Zlín.

Média dětem,
média s dětmi III.

se začaly natáčet už během
loňského filmového festivalu. Snímek by měl mít
svou premiéru v červenci
2018.

PREMIÉRA LOVCŮ ČARODĚJNIC

NADŠENÍ. Plný sál a nadšené přijetí. Tak to vypadalo včera při české premiéře srbsko-makedonského filmu
s tajemným originálním názvem Lovci čarodějnic. Snímek o superhrdinech všedního dne přijel do Zlína osobně uvést režisér
Raško Miljković a producentka Jovana Karaulicová.

Film Industry

Má rozhlas šanci udržet si
dětské posluchače? Jaká je
úroveň českých rozhlasových pořadů či co děti od
rozhlasu vůbec v dnešní
době očekávají? Nejen na
tyto otázky bude hledat odpovědi dnešní konference
pořádaná Radou pro rozhlasové a televizní vysílání,
pod názvem Média dětem,
média s dětmi. Její už třetí
ročník se tentokrát zaměří
na vztah dětí a rozhlasového vysílání. Bude se zamýšlet nad tím, co rádio
nabízí dnešním dětem, a to
nejen jako posluchačům, ale
také jako tvůrcům vlastního
mediálního obsahu. Konference se pokusí zodpovědět
na otázku, čím je specifická
rozhlasová tvorba pro děti,
co děti od poslechu rozhlasu
očekávají a co jim přináší.
Agentura IPSOS představí
závěry studie Děti a rozhlas,
která zjišťovala, zda je
dnešní mladá generace vůbec ještě oslovována rozhlasovým vysíláním. Představitelé rozhlasových stanic seznámí hosty se svou
dramaturgií a osvětlí, jakými pořady cílí na dětské a
dospívající posluchače a jakými službami nabídku vysílání doplňují a ozvláštňují.
V odpolední části konference samy děti pohovoří
o vlastní rozhlasové tvorbě

Filmové příležitosti

Duhová kulička / Barcamp
Středa 30. května 2018, 13.00 – 16.30
14/15 Baťův institut – 15. budova
Otevřená konference o filmovém marketingu
a rozmanitém světě okolo něj, série prezentací
a přednášek.

Mladé filmaře podpoří
FILMTALENT Zlín částkou
1 549 000 korun
V neděli 27. května se v rámci Zlín Film Festivalu uskutečnila tradiční dražba umělecky
ztvárněných filmových klapek. Výtěžek z aukce
Nadační fond FILMTALENT ZLÍN rozdělil hned
v pondělí mezi filmové projekty začínajících
tvůrců a podpořil je celkovou částkou 1, 549
milionu korun. Do dražby letos přispělo svými
díly 147 výtvarníků.
Ve finálním kole soutěže o finanční podporu se
představilo před odbornou porotou 11 projektů.
„Tvůrci osobně prezentovali ty projekty, kterým
odborná komise v prvním kole soutěže navrhla
udělit částku vyšší než 70 tisíc korun,“ uvedl
předseda správní rady Nadačního fondu
FILMTALENT ZLÍN Čestmír Vančura.
Celkem Nadační fond podpořil v letošní soutěži
22 projektů (z přihlášených 70) částkou v celkové výši 1, 549 milionu korun. O podporu se
ucházely snímky hrané, animované i ty pohybující se na hranici dokumentu. Zastoupeny
jsou například projekty z FAMU, Filmová akademie Miroslava Ondříčka, UTB či VŠMU Bratislava.
Letošní ročník Salonu filmových klapek vynesl
celkem 2,4 milionu korun. Za dvacet jedna let
jeho existence bylo vytvořeno 2369 klapek, které byly vydraženy za celkem 32 934 600 korun.

#ZLINFEST FOTKA DNE

BAREV PLNO. Festival je plný barev v mnoha podobách. Zkuste je zachytit i vy. Vyfoťte zajímavou fotku a
sdílejte ji na Instagram pod hashtagem #ZLINFEST.
Každý den zveřejníme v novinách jednu fotku, kterou
odměníme stylovými festivalovými brýlemi.

Zlín Film Festival
FILM TIP: BACKSTAGE
A dynamic love story full of
dance and music. Mary and
Buddy's lives revolve around
their love – mainly their love
for each other. They’re also
bound by their love of dance.
In their nowhere small town
they put together a dance
group. Street dance provides
them with friendship, freedom and dreams – a dream
of one day not only being
loved, but also famous and
rich. The door to that dream
finally opens up to them;
during a dance battle, an
acclaimed producer offers to
cast them for a big TV dance
competition. But the
backstage rules for a show
like this tough. Each of their
characters and their friendship is tested by fame – as is
the love of the central
couple. So far, it's been a
compromise-free relationship, but new and unexpected people will affect their
emotions. Screening with
personal appearances by
Andrea Sedláčková (director), Ivana Chýlková
(actress), Ben Cristovao (actor), Jan Maxián (actor), Filip
Jankovič (actor), Ondrej
Hraška (actor), Igor Rattaj
(actor), Lukáš Moudrý
(sound), Silvia Panáková
(producer), Erik Panák (producer), Vojtěch Frič (producer), Martin Palán (producer), Laura Gruberová (for
Bontonfilm), Lukáš Vedral
(for Bontonfilm)

7
Short animations from
all over the world
The international competition of short animated films
for children introduces to
its small spectators 62 films
of all genres and film techniques from 24 countries
of the world. France and
Russia will have the largest
representation. The most
exotic countries are Singapore, Venezuela and Chile.
The Czech Republic is represented by student films
White Horse and Cherry
Tree from Tomas Bata University in Zlín, which originated with support from
the FILMTALENT Zlín
Foundation. Radim Procházka's production
workshop comes with the
puppet film Charlie the
Snowman’s Christmas
Wedding, directed by Petr
Vodička and the winner of
the Golden Slipper for Best
Animated Film from the

Anthony Silverstone:

Belly Flop is story
about perseverance
BACKSTAGE (2017) Slovakia/Czech Republic, 2018, 90 mins. Directed by Andrea Sedláčková.
WED MAY 30, 2018, 18:00, Golden Apple Cinema 1. THU MAY 31, 2018, 11:10, Golden Apple Cinema 5.

ANDREA SEDLÁČKOVÁ, Czech Director:

Talent Shows Are Tough and Passing World
The feature film
„Backstage“ will hit Czech
cinemas on June 7, 2018. It
was directed by Andrea
Sedláčková, author of the
award-winning drama Fair
Play. Backstage will introduce an entirely new genre of dance film to Czech
film. In addition to the actors and the story, rhythm,
music and dance choreography play a big role in it.
The film brings an entirely
new genre to the Czech film –
a dance film. Why did you
choose to go for this genre?

Just because it's something completely different
from what I have been doing before. A dance film is a
film relaying on visuals. Visual emotionality is the alpha and omega of this genre, and I have been filming
psychological films so far, so
I enjoyed using original
means of expression that
were new to me and describing a completely different world, the world of
hip-hop, which is an artistic
and at the same time natural expression of the need
for freedom and selfrealization. When I saw The
Pastels – our main protagonists – on stage, I was excited. Their energy, joy of life
and movement, freedom,
original creativity. No wonder they are models for
many young people.
The film tells a story from
the world of dance, specifically hip-hop, and also about
what is behind the scenes of
television talent contests.
Was it difficult to familiarize
yourself with this environment? How did you prepare
for the shooting?

54th ZFF Alexandra Májová
(née Hetmerová) has together with Kateřina Karhánková created the adventurous story of two bears for
the smallest children titled
Blueberry Hunt. Czech Television is represented in
the competition with Sing
Along, a series of animated
songs sung by the Kühn
Children's Choir.
A lot of delegations will
come to Zlín, among the
most prominent of them
the producer and director
Anthony Silverstone. He will
come from distant South
Africa to introduce his fil
Belly Flop, which originated
in Triggerfish, Africa‘s largest studio of animated
film, makers of the animated features Khumba and
Zambezia and the humorous series Revolting Rhymes.

When I read the first
version of the script, it seemed to me that it was
exaggerated and that it
could not be as bad as it
said. And I started meeting
people working in this area
– directors, choreographers,
jurors. And I found that the
reality is even worse and
that it is really a tough
world. And very often, as
the film shows, the competitions are partially manipulated. The greatest talent
may not always win, sometimes it is those who have
some degree of attractiveness for the viewer, whether
with their life story, or for
example, their clumsiness
that impresses the audience
and with which they can
identify. Often, the audience
favour the weaker ones and
the competition dramaturgists know it, and so they
sometimes push such contestants into the finals,
though they would not deserve to be there. And then
I also attended the shooting
of these competitions,
watched behind the scenes,
wrote notes. Some juror’s
dialogues are for example
inspired by reality.
Have you been surprised by
anything behind the scenes
and the course of talent
competitions?

Yes. By the fact how passing this world is. A budget
for such TV is equal or sometimes even higher than
that for a feature film. But
films last much longer, they
are screened in cinemas, on
television, travel to festivals,
you can view them after
many years. The contest is
interesting only on the
evening when it is broad-

cast, then never again. As
one of the directors told me,
nothing gets older faster
than a TV contest, because
this genre is developing visually very fast, changing all
the time. What seemed
modern yesterday is funny
tomorrow.
What was the hardest thing
during the shooting?

Probably working with
both professional and amateur actors. The Pastels
dancers are very authentic
in their acting, but it's a different kind of acting than
professional actors. And also
to convince the dancers that
they do not play themselves, but characters, and so
they can be unsympathetic
at times, or wearing different clothes than they
would normally wear. And
then tie the dance scenes
with the story and balance
them so that the dance does not devour the story.
Shooting is always a bit like
a military operation, but
this was a big battle. Especially from an organizational point of view. For
example, scenes from the
TV show were filmed for
three days, during which
twenty actors appeared on the
stage together
with eighty
dancers
who needed all
needed
to be

quickly made-up and dressed. Not to speak of the fact
that they need to rehearse
their numbers, which must
be perfectly lit, everything
must be prepared to the
millimetre. We had one
hundred and fifty extras
and two shooting crews –
cinema and television, the
TV crew having nine cameras. We had about one
hundred people in the crew.
It was three days full of
adrenaline, but great days,
because in the end everything worked!
What are your next plans? Do
you already have a new film
in your head?

Yes, I have already started
writing the script. It will be
a totally different genre, you
will be surprised...

Can you please tell us more
about you and Triggerfish?
Local children can know your
Revolting Rhymes series
which is broadcast on Czech
Television, but also Khumba
and Zambezia which were
distributed in the cinemas.
What is the recipe to have
a successful animation studio
and to make great films?

Man, Revolting Rhymes,
The Highway Rat and now
Zog). It allows the studio to
keep running and for the
teams to keep building their
experience. Triggerfish has 5
partners and it really does
help that we are all working
together to keep the studio
going.

It’s wonderful to know
that our films have reached
audiences across the world.
The company was established in 1996 as a stop
motion studio, but I only
came on around 2003 and
then joined as a partner in
2007 when it moved into
CG. We were intent on making animated features and,
since there is not much of
a cinema-going audience in
South Africa, we knew we
had to release internationally. We were overwhelmed with the response we
received. I think Zambezia
managed to find audiences
around the world because it
was a unique, exotic world
that had not been seen on
screen before and people
were surprised at the quality of work coming from
a studio in Africa. We spent
a long time trying to find
a story that would work
universally. It has been
a while since we released
our second film Khumba
and we are excited to now
be starting another of our
own features again!We have
also been very fortunate to
work on the Christmas specials for Magic Light Pictures (Stick

Belly Flop is a first film for
Jeremy and Kelly. What is the
story of Belly Flop?

Well I thought making a
feature was hard, but in
fact, completing a short film
can be even harder! Kelly
wrote the story back in 2011
for an in-house story competition which she won.
The brief was for something
that could be set in one
environment with minimal
characters and no dialogue.
Kelly was inspired by a girl
she used to au pair for who
was not the greatest swimmer, but would not let that
stop her. We loved the theme of perseverance and
thought the way she had
told the story was funny
and utterly charming. Jeremy was actually one of the
judges of our story competition and was a director
we’d been working with at
times.
You are coming long way
from South Africa to the
Czech Republic. Do you travel
a lot around festivals? Do you
know anything about Czechoslovakian animations?

I travelled quite a bit with
Khumba, but mostly we
only get overseas for one or
two markets/festivals a year.
It’s always so inspiring to
be exposed to other
cultures and to see
new animated
work and meet up
with like-minded people. I know Jiří Trnka
and Jan Švankmajer’s
work – it really seems
like they are part of the
foundations of animation. Reading up
a little, I see that the
wonderful film Tram
by Michaela Pavlátová is also
Czechoslovakian.

DOPROVODNÝ PROGRAM DNES
DIVADELNÍ ZÓNA PEGAS NONWOVENS
Série divadelní představení a hudebních vystoupení na dvou scénách.
Program je připraven ve spolupráci se ZUŠ zřizovanými Zlínským
krajem pod hlavičkou ZUŠKA?ZUŠKA!
Dále zde: RETRO zóna, Biograf, Filmové přednášky, Večerní kabarety,
stánek Respektu, RETRO kavárna v altánu a další občerstvení
park Komenského, Zlín všední dny 15.00 – 23.30, víkend 10.00 – 23.30

KONCERTNÍ ZÓNA ENAPO
každodenní koncerty a projekce letního kina
Festivalový party stan s hudebním a zábavním programem
travnatý svah pod Památníkem T. Bati (dříve Dům uměni)
nám. T. G. Masaryka

NÁMĚSTÍ MÍRU / VESNIČKA TVŮRČÍCH DÍLNIČEK
Baťa, a.s., limitované festivalové ponožky a trička, kreativní dílna
s vyžitím pro malé i velké návštěvníky, netradiční ozdoby na boty,
malování na trička nebo ponožky i tvoření z nejbarevnějších
tkaniček.
ČRo, ve vybraných dnech živé vysílání Rádia Junior a Českého rozhlasu Zlín
DDM Astra, hravé tvoření pro děti všech věkových kategorií v kreativní
dílně DDM Astra, Big Shot, foukací rakety, filmové postavičky,
náramky a čelenky, origami další výrobky na každý den.
ENAPO, a.s., občerstvení
Festival Café, ojedinělé posezení ve festivalové kavárně s Netradiční
kavárnou Slunečnice
IKEA Česká republika, s.r.o., každodenní workshopy na různá
témata a kreativní dílny. Rovněž si můžete něco koupit z našeho
charakteristického IKEA zboží.
Moje dílna, stánek se dvěma výtvarnými dílnami pro děti i dospělé.
Ve stánku Mojí dílny můžete malovat na sklo a porcelán, druhá
dílna se bude v průběhu týdne měnit. Nabídneme např. výrobu
květinových čelenek, korálkování nebo drátkování.
10.00 – 19.00 Festival Café, kavárna, v níž denně probíhají talk-show
Vladimíra Kroce s hosty festivalu v 15.00.

ZÁMECKÁ ZÓNA
Filmové workshopy ve Festivalovém zámku, Dům a stage České televize
s živými vstupy na pódiu, Nadační zónu, park UTB a Hravé podzámčí.
sad Svobody (zámecky park), Zlín
denně 10.00 – 19.00

DŮM A STAGE ČESKÉ TELEVIZE
Každý den festivalu zajímavý program. V 18.50 budou dětem číst
pohádky známé osobnosti.
sad Svobody (zámecky park), Zlín
denně 10.00 – 19.00

HRAVÉ PODZÁMČÍ
Relaxačně – sportovní aréna v Zámecké zóně. Většina atrakcí je
zpoplatněna. Kartičku s 10 vstupy nebo jednotlivé vstupné je možné
zakoupit ve všech oficiálních Festivalových shopech.
Vstupné: 1 bod = 1 stanoviště (Gympark dráha, Vertikon, Jankusport,
Springfree trampolíny)
Jednorázové vstupné (jeden bod) – 30 Kč
Množstevní vstupné (deset bodů) – 200 Kč
Festivalový shop, partnerské stánky: Hokejové jaro 2018, Sluníčko,
Mateřídouška a ABC, Deník, Fatra, a.s., SPUR, a.s., Häagen Daazs,
Filmexport Home Video s.r.o., Manner, Wiky, spol. s r.o., Astrid
sad Svobody (zámecky park), Zlín
denně 10.00 – 19.00

FESTIVALOVÁ ULIČKA
Festivalový shop, vybavte se stylovými festivalovými doplňky, kupte
si vstupenky do kina, na koncerty a do Hravého podzámčí (otevřeno
denně od 9.00 – 21.00)
Fotobudka „Vyletí ptáček“, ani letos vám nesmí chybět památeční
fotografie z festivalu. Tři, dva, jedna, úsměv… VYLETÍ PTÁČEK!
Nestlé Česko s.r.o., chcete poslat pozdrav z festivalu a udělat radost
svým blízkým? Tak navštivte Lentilky poštu a pošlete barevný pohled!
PROFIMED s.r.o., kvalitní produkty na zuby a tělo, kterým můžete věřit
RETRO, stylový koktejlový bar, kde si vychutnáte festivalovou pohodu
v uvolněné atmosféře
Soudní (prostranství pod zastávkou), Zlín
denně 10.00 – 22.00

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN
Centrum festivalu: akreditace, informace, festivalový shop, pokladna
Červený koberec, setkejte se s hvězdami festivalu tváří v tvář a získejte
třeba i autogram! 17.00
nám. T. G. Masaryka 5556
8.00 – 19.00

U13 UNIVERZITNÍ CENTRUM
Virtuální realita a PRESS POINT, horská dráha, chůze po lávce ve 160
metrové výšce, trenažér sportovního automobilu. Akci technicky
zabezpečuje Virtual Aréna Zlín a HTC, přednášky zajišťuje AVRAR –
asociace virtuální a rozšířené reality
Přízemí a atrium, nám. T. G. Masaryka 5555
9.00 – 17.00

TIPY NA DNEŠNÍ DEN
11.00 Terčin zvířecí svět, Terka a její parta Tě naučí udělat svět
zvířat lepším
Zámecká zóna, Dům a stage České televize, sad Svobody
(zámecký park), Zlín
11.00 Sázení festivalového stromu, festivalová alej se díky
Zlínskému kraji úspěšně rozrůstá...
Univerzitní park (naproti Baťova mrakodrapu), Zlín
13.00 – 17.00 Dvacet tisíc mil pod mořem, výlet pod vodní
hladinu, podívej se, s čím a s kým se tam můžeš setkat
Zámecká zóna, park UTB, sad Svobody (zámecký park),
Zlín
14.00 – 19.00 Free cinema, animace a pixilace
Zámecká zóna, Sály filmových workshopů, č. 1, sad Svobody (zámecký park), Zlín
14.00 – 19.00 HAUTU, workshopy na téma “how to make
a film”
Zámecká zóna, Sály filmových workshopů, č. 2, sad
Svobody (zámecký park), Zlín
14.00 – 19.00 Národní filmový archiv, dílny flipbooku
Zámecká zóna, Sály filmových workshopů, č. 3, sad
Svobody (zámecký park), Zlín
14.00 Agent v kapse, zábavně vzdělávací show pro děti o tom,
kde začít, když jsi v koncích
Zámecká zóna, Dům a stage České televize, sad Svobody
(zámecký park), Zlín

15.00 Festival Café, kavárna, v níž denně probíhají talk-show
Vladimíra Kroce s hosty festivalu
náměstí Míru, Festival Café, Zlín
16.00 VITAR show s Michalem ze školky, Michal Nesvadba
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Velká stage, park
Komenského, Zlín
17.00 Přednášky Festivalové Science Café: Chemická
komunikace v přírodě
doc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D. (Ústav chemie, FT UTB)
Zámecká zóna, park UTB, sad Svobody (zámecký park),
Zlín
17.30 UTUBERING, prezentace nejen pro rodiče o naučných
kanálech na youtube (Karel Kovář „KOVY“, Andrea
Hurychová, Veronika Ďuricová)
14I15 Baťův institut, 15. budova, Zlín
18.00 – 21.00 Tančení v ulicích: společenské tance – TK
Fortuna Zlín
Festivalová ulička, ulice Soudní, Zlín
18.30 Filmové melodie pro každý den, duo Dobrý den
OZC Zlaté jablko, Pasáž, náměstí Míru 174, Zlín
19.00 Festival Café, kavárna, v níž denně probíhají talk-show
Vladimíra Kroce s hosty festivalu
náměstí Míru, Festival Café, Zlín
19.00 Marná lásky snaha, představení divadelního souboru
ZUŠ Zlín
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Velká stage, park
Komenského, Zlín
19.30 SPOLEKTIV, jeden ze tří výherců hlasování o nejlepší
kapelu soutěže „Kapela 58. ZFF“
Koncertní zóna ENAPO, nám. T. G. Masaryka, Zlín
19.30 Filmová přednáška: Filmová groteska, přednášející:
Tereza Cz. Dvořáková, Jiří Forejt
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Biograf, park
Komenského, Zlín
20.30 Biograf, němé filmy ze začátku 20. století s klavírním
doprovodem
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Biograf, park
Komenského, Zlín
21.30 Večerní kabaret: JAZZUBS, extravagantní dixielandová
kapela
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Malá stage, park
Komenského, Zlín
21.30 Letní kino, projekce filmu Vražda v Orient expresu
Koncertní zóna ENAPO, nám. T. G. Masaryka, Zlín
23.00 Backstage film afterparty – Dj Fuuse, hip hop – funk
– soul – dancehall – trap music
Koncertní zóna ENAPO, Festivalový party stan, nám. T. G.
Masaryka, Zlín

DNES JSOU PRO VÁS OTEVŘENY TYTO
FESTIVALOVÉ VÝSTAVY
Kabinet filmové historie
Unikátní stálá expozice artefaktů z historie zlínských ateliérů,
autentické loutky, dekorace, rekvizity, kolekce amatérské filmové
techniky a další.
25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
Filmové ateliéry Zlín, budova 32 – vchod shora, Filmová 174, Zlín
viz. ceník Kabinetu filmové historie (akreditovaní hosté v průběhu
festivalu zdarma)
Petr Nikl, Opice
Soubor portrétů vytvořených z fascinace tvářemi opic.
25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
Galerie Václava Chada, Zlínský zámek, Soudní 1, Zlín
zdarma
Radim Hanke, Bílý stín tvaru
Aktuální tvorba jednoho z nejvýraznějších představitelů současné
sochařské scény.
25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
Galerie Václava Chada, Zlínský zámek, Soudní 1, Zlín
vstupné: 50 Kč
Druhý život
Portrétní fotografie pětadvaceti osobností, které po okupaci
Československa v roce 1968 sebraly odvahu k emigraci.
25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
Galerie Václava Chada, Zlínský zámek, Soudní 1, Zlín
zdarma
Kouzelný svět optiky 1933 – 2018
Výstava k 85. výročí vzniku optického průmyslu v Československu,
založení firmy Meopta v Přerově, ale také novým trendům v tomto
dynamicky se rozvíjejícím oboru.
25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
Bauerovo schodiště a 2. NP, Zlínský zámek, Soudní 1, Zlín
zdarma
HRA – Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně 2017 / 2018
Výstava mapuje hru dětí, dospělých, hru s hlavolamy a vyobrazení hry
ve sportu či hudbě.
25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
3. NP, Zlínský zámek, Soudní 1, Zlín
zdarma
Ota Hofman 90
Život a dílo významného českého spisovatele a scénáristy pro děti
a mládež.
27/5 13.00 – 19.00, 28/5 – 1/6 9.00 – 19.00
Kongresové centrum Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín
zdarma
Radost tvořit
21. ročník výstavy výtvarných prací zrakově postižených dětí.
25/5 – 1/6 9.00 – 19.00
U13 Univerzitní centrum, přízemí, nám. T. G. Masaryka, 5555, Zlín
zdarma
Zlínský filmař – Antonín Horák
Výstava pracovních fotografií z filmů.
25/5 – 1/6 9.00 – 19.00
Kongresové centrum Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín
zdarma

Jiří Menzel, Před kamerou, za kamerou
Soubor pracovních fotografií, zachycujících Jiřího Menzela jako
režiséra, a také jako herce.
21/5 – 17/6 otevřeno od pondělí do čtvrtku 8.00 – 21.00, v pátek
8.00 – 23.00, v sobotu 10.00 – 23.00, v neděli 10.00 – 20.00
Kavárna Továrna, Vavrečkova 7074, Zlín
zdarma
Princezny ve Zlíně
Jedinečné kostýmy princezen z kultovních českých pohádek ze sbírek
Barrandovského studia.
15/5 – 2/6, 8.00 – 21.00
OZC Zlaté jablko – galerie, nám. Míru 174, Zlín
zdarma
Pavel Dias, Spříznění filmem
Autorská výstava fotografií významného fotografa a pedagoga.
25/5 – 30/6, 9.00 – 19.00
G18 Gallery, Vzdělávací komplex Univerzity T. Bati, Galerie FMK,
Štefánikova ulice 2670, Zlín
zdarma
(S)tvoření!/Creatio! 20 let ateliéru Animovaná tvorba FMK UTB Zlín
11/5 – 1/6 otevřeno od pondělí do pátku 8.00 – 17.00, v sobotu a neděli
10.00 – 17.00
Alternativa – kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, Zlín
zdarma
Iva Hüttnerová – obrazy
Autorská výstava malířky, výtvarnice, spisovatelky a herečky.
26/5 – 15/6 pondělí zavřeno, od úterý do pátku 10.00 – 18.00, v sobotu
10.00 – 12.00
Galerie pod Radnicí, Bartošova ul. 12, Zlín
zdarma
Tekutá mateřská láska /videoinstalace/ Ester Geislerová, Milan
Mazúr
Prostřednictvím specifické videoinstalace pracují oba umělci s filmovými nuancemi a různými formami narušování pohyblivého obrazu.
29/5 – 29/7, 14.00 – 18.00
Galerie Kabinet T., 12. tovární budova, J. A. Bati 5637, Zlín
zdarma
Miroslava Kupčíková autorská výstava
Autorka zkoumá momenty napětí a rovnováhy, propojení odlišných forem a hledání hranic jednotlivých materiálů, jež jsou zasazeny do konkrétního prostředí jako jeho nově působící součást.
21/5 – 18/8, od pondělí do pátku 8.00 – 18.00, v sobotu 8.00 – 12.00,
v neděli zavřeno
Optika Mezírka, tř. T. Bati 751, Zlín
zdarma
Natálie Schmidtová (1895–1981) Vzpomínky a sny
Autorka se pohybuje na pomezí naivního umění a art brut. Její obrazy
se vyznačují zvláštní citlivostí pro barevné kompozice a schopností vyjádřit radostnou poetiku námětu prostou stylizací předmětů a postav.
30/5 – 9/9, 10.00 – 18.00, pondělí zavřeno
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 14|15 Baťův Institut, 14. budova, Vavrečkova 7040, Zlín
viz. ceník Krajské galerie
Kdo se rád dívá
Různé přístupy k fenoménům, které jsou spojovány s dětským
způsobem vnímání a vyjadřování, zejména výtvarným projevem.
23/5 – 9/9 10.00 – 18.00, pondělí zavřeno
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 14|15 Baťův Institut,
14. budova, Vavrečkova 7040, Zlín
viz. ceník Krajské galerie

PROGRAMOVÉ TIPY NA ZÍTŘEK

10.00 – 21.30 Den s Českým rozhlasem, oblíbený celodenní zábavný
program hlavního mediálního partnera ZFF s programem Radia
Junior a Českého rozhlasu Zlín.
náměstí Míru – Stage, Zlín
10.20 Vlak plný úsměvů, vlak Českých drah přivážející děti z dětských
domovů z celé České republiky
Vlakové nádraží Zlín-střed
13.00 – 17.00 Komunikace na sociálních sítích, různé aktivity, které se
věnují komunikaci na sociálních sítích
Zámecká zóna, park UTB, sad Svobody (zámecký park), Zlín
14.00 – 19.00 Lesy České republiky, s.p., vnímejte les všemi smysly
zábavnou formou
Zámecká zóna, prostranství před Kafé ZÁMEK, (zámecký park), Zlín
14.00 Festival tančí s Honzou Onderem, speciální festivalový tanec
Zámecká zóna, Dům a stage České televize, sad Svobody
(zámecký park), Zlín
14.10 Naty, zpěvačka a youtuberka Naty Hrychová
náměstí Míru – Stage, Zlín
15.00 Festival Café, kavárna, v níž denně probíhají talk-show
Vladimíra Kroce s hosty festivalu
náměstí Míru, Festival Café, Zlín
16.00 UTUBERING, prezentace pro začínající youtubery (Karel Kovář
„KOVY“, Andrea Hurychová, Veronika Ďuricová)
14I15 Baťův institut, 15. budova, Zlín
17.00 Mixle v piksle, zpěvák z Vypsané fiXy Márdih a bubeník Pítrs
náměstí Míru – Stage, Zlín
18.00 – 21.00 Tančení v ulicích: street dance – Beat up, Street Dance studio
Festivalová ulička, ulice Soudní, Zlín
19.00 Den s Českým rozhlasem: Večer s Dvojkou, vystoupí Sebastian
náměstí Míru – Stage, Zlín
19.00 Sen noci svatojánské, divadelní představení Hoffmannova
divadla Uherské Hradiště
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Velká stage, park Komenského, Zlín
19.30 WOTAZNÍK, jeden ze tří výherců hlasování o nejlepší kapelu
soutěže „Kapela 58. ZFF“
Koncertní zóna ENAPO, nám. T. G. Masaryka, Zlín
19.30 Filmová přednáška: Průkopníci českého filmu, přednášející:
Tereza Cz. Dvořáková, Jiří Forejt
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Biograf, park Komenského, Zlín
20.30 Biograf, němé filmy ze začátku 20. století s klavírním doprovodem
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Biograf, park Komenského, Zlín
20.30 Den s Českým rozhlasem: Večer s Dvojkou, vystoupí Monika
Absolonová
náměstí Míru – Stage, Zlín
21.30 Večerní kabaret: Ek Balam, mezinárodní jazzový projekt
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Malá stage, park
Komenského, Zlín
21.30 Letní kino, projekce filmu Největší showman
Koncertní zóna ENAPO, nám. T. G. Masaryka, Zlín
23.00 Dj Martin Hrdinka, retro hity
Koncertní zóna ENAPO, Festivalový party stan, nám. T. G.
Masaryka, Zlín
Uvádíme pouhý výčet vybraných akcí! Kompletní doprovodný
program naleznete na www.zlinfest.cz!

UŽITEČNÁ NOVINKA
Kompletní program 58. Zlín Film Festivalu
v mobilní aplikaci ZLINFEST.
Ke stažení pro Android ve službě Google
Play.

