
Steve Lichtag: Podvodní svět je dokonalé prostředí pro vznik
nových příběhů a dobrodružství
Režisér, který prorazil

v Hollywoodu. Natáčel na
atolu Aldabra, kam se fil-
maři desítky let nedostali.
U Aldabry je největší korá-
lový útes na světě, žije tam
největší pozemský krab
a 150 tisíc obřích želv, které
váží až 300 kg a byly naživu,
když Charles Dickens psal
Olivera Twista. Nejen to, jak
probíhalo natáčení rodin-
ného filmuAldabra, který
mají diváci jedinečnou šanci
ve Zlíně v těchto dnech
zhlédnout, popisuje jeho
režisér, cestovatel a doku-
mentarista Steve Lichtag.

Letos budetemít svoji před-
nášku na 59. Zlín Film Festi-
valu. Vymáte k filmu velmi
blízko. Jste filmař, ale začí-
nal jste jako herec. Proč jste
u herectví nezůstal?Málo
adrenalinu?
Herecká školami dala

opravdumnoho. Pod vede-
ním Stanislava Zindulky
jsem prožil krásné roky na
brněnské konzervatoři. Vel-
mi brzy po nástupu do diva-
dla jsem ale pochopil, že jsem
do vínku dostal povahu ne-

posedného dobrodruha, kte-
rý rád snídá, obědvá i večeří
adrenalin. Dnes jsem značně
klidnější, ale v podstatě celý
můj život byl o fenoménu
jménem „dobrodružství“.

Čím vás uchvátil právě pod-
vodní svět?
Naprosto vším! Svým ta-

jemnem, krásou a tak trochu
i nebezpečím. Je to svět, kte-
rý je nejúžasnějším výtvar-
ným dílemmatky přírody,
navíc je stále ještě neprobá-
daný a tomě nesmírně láká.
Nejen jako dobrodruha, ale
hlavně filmaře. Je tam stále
co objevovat a o čem psát.
Dokonalé prostředí pro vznik
nových příběhů a dobro-
družství.

Na zlínský festival jste při-
vezl svůj rodinný filmAlda-
bra, který jste natáčeli na
unikátním atolu v Indickém
oceánu, namístě, kam téměř
nikdo nesmí. Proč jste se
rozhodli pro totomísto? Jak
složité bylo se na tento atol
dostat s kamerami?
Atol Aldabra je naprosto

unikátní místo, veřejnosti

nedostupné s unikátní fau-
nou i florou. Nejen ostrov
samotný, ale i okolní vody
a jejich „obyvatelé“ jsou díky
jeho nedostupnosti a odtr-
žení od civilizace nikým ne-
rušeni a žijí si tam v dokona-
lé symbióze s přírodou.

Na ostrově prý žije největší
pozemský krab a jiná uni-
kátní zvířata, která jste na-

táčel z těsné blízkosti. Jak se
se zvířaty pracovalo? A který
ze zvířecích hrdinů byl váš
nejoblíbenější?
Kokosoví krabi jsou nejen

překrásní, ale také vděční
herci. Jsou obrovští a přitom
dostatečně pomalí. Proto se
mi s nimi skvěle pracovalo.
Do začátku natáčení jsem si
myslel, že semi bude dobře
pracovat se želvami, ale ty

byly na rozdíl od krabů
rychlé a navíc neustále před
našimi kamerami prchaly.
Želva obrovská je velmi přá-
telská a pracovat s ní na pra-
starém ostrově uprostřed
oceánu je neskutečný záži-
tek. Máte pocit, jakoby jste se
vrátili do pravěku.

Co bylo nejtěžší na natáčení
filmu Aldabra z pohledu re-
žiséra? Jaké scény byly nej-
náročnější?
Natáčení na Aldabře bylo

náročné zmnoha důvodů. Za
prvé tam je neskutečné
vedro a vy se v podstatě ne-
máte před ubíjejícím slun-
cem kam schovat. Ve vodě
musíte být neustále ve stře-
hu kvůli stovkám žraloků,
kteří v okolí ostrova jsou,
a v podstatě ho hlídají. Ne-
jedná se sice o příliš velké
žraloky, ale na druhou stranu
je jich tam opravdu velké
množství. Jsou všude,
i v mělké vodě u písečných
pláží. Já osobně jsem si natá-
čení se žraloky obzvlášť uží-
val, ale opatrnosti s nimi ne-
ní nikdy dost. Velmi náročné
byly ale také podvodní scény

v trhlinách okolních útesů,
kde jsou velmi silné proudy
a udržet velké podvodní ka-
mery bylo někdy na hraně
našich sil. Naštěstí jsme vše
zvládli bez větších zranění.

Je pravda, žemáte heslo
Prvně točit, potom zachra-
ňovat? Jakou nejnebezpeč-
nější situaci jste na svých
dobrodružných výpravách
zažil?
Přiznávám se, že jsem ta-

kové povely často ale hlavně
při natáčení v nebezpečných
vodách dával. Touha zazna-
menat vše, co se děje a to bez
ohledu na nebezpečí, to jsem
měl vždy v hlavě zakódova-
né. Hlavně šlo o natáčení
s velkým bílým žralokem
v Jižní Africe a potom také při
natáčení ve vodách plných
pirátů. Vždycky byl promě
důležitější atraktivní záznam
než vlastní bezpečí. Nevím,
jestli to je dobře nebo ne, ale
tak jsem to holt většinou
chtěl. Dnes bych určitě ně-
které situace přehodnotil
a asi bych byl možná více
opatrný.
Pokračování na straně 3

Festival se vydal vstříc objevování a poznávání
Radost v očích, smích

a příjemná atmosféra. To
vše patřilo ke včerejšímu
slavnostnímu zahájení
59. ročníku Zlín Film Festi-
valu pro děti, které pro-
běhlo dopoledne v Kongre-
sovém centru Zlín. Pro děti
byla připravena světová
premiéra nového českého
filmu TVMiniUni: Zloděj
otázek, kterou doprovázelo
také setkání s hlavními hr-
diny filmu – svéráznými
loutkami. Pozvání přijala
také herečka Bára Poláko-
vá, která si ve snímku za-
hrála spolu s Pavlem Liš-
kou, MiroslavemKrobotem
či JiřímHavelkou. Moderá-
torské úlohy se již tradičně
ujali DanaMorávková a Jan
Čenský. Slavnostní zaháje-
ní pro dospělé se poté ko-
nalo v Kongresovém centru
Zlín ve 20 hodin a prováze-
la ho česká premiéra aus-
tralského rodinného filmu
Chlapec a pelikán režiséra
Shawna Seeta v hlavní roli
s GeoffreyemRushem.
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Sekce: Objevuj & poznávej: Příroda
ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ
Česká republika, 2018, 90min
Režie: Jan Svatoš
Hrajeme:
25. května 2019, 20:15, Golden Apple Cinema 3

Setkali se v pátek a v neděli se tajně vzali. Uprchli před
hněvem rodičů a strávili líbánkymezi lidožrouty v jižních
mořích, kde pozbyli nejen kameru, ale také iluze. Ve
chvíli, kdy bymnoho lidí upustilo od natáčení, Martin
a Osa Johnsonovi riskovali své životy, aby přinesli svě-
dectví omizející divočině. Dříve byli celebritami, které
obdivoval i Chaplin nebo britská královská rodina, dnes
jsou zapomenuti. Snímek přináší autentickou stopu doby,
kdy filmování v Africe bylomnohem nebezpečnější než
lvi nebomalárie.

Sekce: Objevuj & poznávej: Lidé
Poi E: Příběh naší písně
Nový Zéland, 2016, 96min
Režie: Tearepa Kahi
Hrajeme:
25. května 2019, 19:00, GOLDEN APPLE CINEMA 5

Poi E je název jednoduché písně s chytlavoumelodií, kte-
rá vyšla před dvaatřiceti lety a stala se neoficiální národní
hymnou Nového Zélandu. Snímek plný humoru, energie
i emocí vypráví příběh o tom, jak tato kultovní píseň dala
hrdost celým generacímNovozélanďanů. Nabízí nové ge-
neraci reprezentované StanemWalkerem nejen pohled
novozélandské filmové osobnosti TaikyWaititiho na je-
ho bizarní život v 80. letech, ale také výpověď členů klubu
PāteaMāori či zábavné vzpomínky Dalvania Primeho, vi-
zionářského autora písně.

Sekce: Objevuj & poznávej: Země
ZÁHADA ZELENÉHOKOPCE
Chorvatsko, 2017, 81 min.
Režie: Čejen Černić
Hrajeme:
25. května 2019, 14:00, GOLDEN APPLE CINEMA 5
29.května 2019, 09:00, GOLDEN APPLE CINEMA 5

Koko a jeho přátelé jsou na letní dovolené na břehu jeze-
ra v blízkosti idylického Zeleného kopce, kde tráví čas
a hrají si. Kouzelnou krajinu narušují neobvyklé události,
které znepokojují jak děti, tak i místní obyvatele. Pod
rouškou noci se zdejších domů, jednoho po druhém,
vkrádají zloději a loupí vše, co jim přijde pod ruku. Policie
však udání dospělých ignoruje, a tak se děti rozhodnou
vzít věci do vlastních rukou a zloděje usvědčit.

TEAREPA KAHI O FILMU POI E:

„Je to písnička těžká na
uzpívání, ale snadná na pocit“
Poi E, jednoduchá píseň
s chytlavým rytmem, byla
napsána před 32 lety
a stala se neoficiální ná-
rodní hymnou Nového
Zélandu. Film POI E je
příběhem o tom, jak tato
kultovní písnička dodává
generacím Novozélanďanů
hrdost. Režisér Tearepa
Kahi zachycuje příběh,
který proniká do srdce
národa.

Tearepa Kahi ve filmu POI E
vypráví příběh hudebníka
Maui Dalvaniuse Primea,
podnikatele odpovědného za
to, že se kultovní novo-
zélandská píseň Poi E
v osmdesátých letechminu-
lého století stala hitem. Dnes
jemožno ji nazývat neoficiál-
ní hymnou země – je to ta pí-
seň, již Novozélanďané pou-
žívají k oslavě úspěchů na vý-
znamných akcích.
A každý Novozélanďan cítí, že
ji dokáže zazpívat (při-
nejmenším sborově). Píseň,
již složil Dalvanius a nazpíval
PateaMāori Club, je na No-
vém Zélandu posledních
30 let v žebříčku Top 10 kaž-
dého desetiletí.
Tearepa Kahi: Poi E byla

první popovou písní, která
použila automatického bube-
níka, vesmírné zvuky, zvuko-
vé efekty a která k této hudbě
přidala jazyk Te ReoMāori.
Bylo to poprvé, kdy se spojila
moderna a tradice, když k této
fúzi došlo, celou zemí se pře-
lily obrovské city. Možná je to
těžká píseň na zpěv, ale velmi
snadno ji cítíte.

O to ani není jen o příběh
o písničce, ale také o jejím
autorovi.
Dalvanius byl zpěvákem

coverbandové kapely a kon-
ferenciérem v nočních klu-
bech v Austrálii a v Jihový-
chodní Asii, který ztratil
kontakt se svým dědictvím
Māori a na začátku osmde-
sátých let přijel domů do Pa-
tey ošetřovat nemocnou
maminku. Když píseň otřásla
žebříčky, umělci, kteří Poi E
zpívali, PateaMaori Club, se
ocitli na nečekané horské
dráze. Hráli ji po celém světě.
V současné době skupina za-
hrnuje tři generace umělců
a udržují se ve formě tím, že
každé pondělí večer cvičí
v klubovnách Patea.

Prostřednictvím této písně
film zkoumáměnící se soci-
ální klima v průběhu tří de-
setiletí.

V roce 1982 byla v Pateathe
uzavřenmasokombinát,
který tvořil hlavní průmysl
města a byl zaměstnavate-
lem většinyMaorů v této
oblasti. Film klade vznik pís-
ně do této souvislosti
v kombinaci s dislokací
Māori mládeže, která vyrůs-
tala veměstech, odříznuta od
svých domorodých kořenů.
Dalvaniovou vizí a inspirací
bylo využít populární hudbu
k tomu, aby tyto odrodilé
mladé oslovila a přivedla je
zpět k jejich jazyku a kultuře.
Dalvanius vysvětluje, že když
nerozumí jazyku Te Reo
Māori, lámemu srdce, že ne-
ní schopen rozumět slovům
své umírající matky. Tomůže
být vnímáno jakomotivace
pro to, že chce, aby semladí
Māori Te Reo naučili pro-
střednictvím hudby, s níž by
semohli ztotožnit.

Tento příběh jste chtěl pře-
dat příští generaci?
My se teď za tou písní

s láskou ohlížíme, a když je
čas něco slavit, rádi si zazpí-
váme sbor a zapaříme u toho,
ale to, co udělali Dalvanius a
PateaMāori Club, že tuto pí-
seň vynesli do hitparád, nám
dává lekci. Je to příběh o víře
v něco většího o nevzdávání
se. Vypráví o osobě, která

prochází obrovskou změnou
identity, která řeší odchod
maminky, a která se přizpů-
sobuje návratu domů z jas-
ných světel v zámoří. A to
jsou lidé, kteří ekonomicky
trpí, protože práce, kterou
jejich rodiny dělaly posled-
ních 40 let, skončila.

Také jste zrekonstruoval
natáčení originálního
videoklipu Poi E.
Chtěl jsem jim tímto způ-

sobem vzdát hold, protože
mnoho z předních členů
a JoeMoana, mistr bopu, je
stále s námi, takže to byla
příliš dobrá příležitost na to,
abychom se jí vzdali. Ne-
chejme tedy na plátně setkat
seminulost a současnost ve
videoklipu, vyrobeném se
spoustou lásky a integrity.

Pátrání po odpovídajících
filmových a videozáznamech
muselo být náročné.
Dalo to zabrat. Nalezení

posledního kousku skládač-
kymi umožnilo radikálně
změnit způsob, jakým jsem
příběh vyprávěl. Klíč k pří-
běhumi odemkl objev zvu-
kového rozhovoru jednoho
hudebního publicisty.
Umožnilo nám to vyprávět
příběh prostřednictvím Dal-
vaniova vlastního hlasu,

který filmu dodal dynamic-
kou energii.

Tam to byla tak trochu
magie.
Na této cestě došlo k hod-

ně strašidelným věcem. Začal
jsem si psát seznam přání. Na
začátku jsem si myslel, že by
bylo úžasné najít originální
záběry videoklipu. A potom
jsme v jedné zamčené garáži
v Patee našli dvě krabice
s filmem, které pravděpo-
dobně nikdo 30 let neotevřel.
A na seznamu přání jsem ta-
kéměl původní zvukové
stopy k písni. Den předtím,
než jsmeměli natočit rozho-
vor se zvukaři, kontaktoval
mě jeden z dávných Dalva-
niových spolupracovníků
s tím že ty stopymá v garáži.
Ale tím největším a nejne-
pravděpodobnějším nálezem
byla kazeta se záznamem
vůbec prvního provedení Poi
E, nazpívané hned po tom,
kdy ji Dalvanius dopsal.
Dlouho semělo za to, že je
ztracený, ale potom jej našli
v šuplíku na ponožky (!) v
Sydney. Vypadá to, že s námi
Dalvaniova vůdčí ruka byla
celou dobu, kdy jsme tento
příběh dělali.

Na základě informací z tis-
kových souborů producentů

Maorská skupina předvede rituální bojový tanec
Projekci filmu Poi E: The

Story of Our Song dnes ve
Zlíně uvede Frank Tomas
Grapl, Maoravak, neboli na-
půl Čech, napůl Maor, pů-
vodní obyvatel Nového
Zélandu. Do Zlína přivezl ta-
ké svou taneční skupinu
Whakaari Rotorua, která pod
jeho vedením seznamuje
publikum s domorodými
maorskými zpěvy a tanci,
kulturou původních obyvatel
Nového Zélandu. Na sobotní
odpoledne na 15. hodinu je
připravena v parku Komen-
ského ukázkamaorského
tance včetně toho bojového,
zvaného Haka.

Fanku, jak často navštěvu-
jete Českou republiku a co
na nímáte nejraději?

Jezdím do Česka každý rok,
a comámnejradši, to je pivo,
lidi, zemi a svíčkovou a sli-
vovici.

Ve Zlíně budete běhemZlín
Film festivalu vést
workshop tradičního tance
HAKA. Jak byste tento ta-
nec lidem popsal. Co je na
něm výjimečného?
Tento tanec je o něčem, co

máme všichni společné, je
o svobodě, při jeho tančení
lidé spojují svůj vnitřní oheň,
duše, pak se skupina cítí sil-
nější, je to nabuzující pro-
středek.

Kulturní skupina, se kte-
rou jezdíte po světě, se
jmenujeWhakaari Roto-
rua. Co to přesně zname-
ná?
Rotorua je jméno našeho

města, z kterého pocházíme,
whakaari znamená vmaorš-
tině exhibit, takže oni pro-

pagují po celém světě svoje
město a s tím svou kulturu,
tradice, zvyky.

Znáte nějaké české pohád-
ky? Kteroumáte nejraději?
Moje nejoblíbenější po-

stava je Krakonoš, je to člo-
věk z hor, který zachraňuje
děti.

Budete ve Zlíně uvádět
film Poi E: The Story of Our
Song. Co pro vás tato píseň
znamená? A co znamená
promladou generaci?
Tato píseň je o sdílení ryt-

mu a hudby, mladá generace
by si měla uvědomovat své
kořeny, vědět odkud pochází,
to dále pomůže si uvědomit
do budoucna, kam směřuje-
te.



KAREL GOTTOBDRŽÍ ZLATÝ STŘEVÍČEKNA
ZLÍN FILM FESTIVALU
Organizátoři Zlín Film
Festivalu odtajnili jméno
významného umělce, který
v rámci startujícího
59. ročníku získá prestižní
ocenění. Zlatým střevíč-
kem za vynikající inter-
pretaci písní v českých fil-
mech bude 31. května 2019
na závěrečném ceremoni-
álu oceněn zpěvák a malíř
Karel Gott.

Karel Gott nazpíval kromě
jiných titulní píseň do české,
německé i slovenské verze
populárního animovaného
seriálu VčelkaMája, ke které
složil hudbu Karel Svoboda.
Je také interpretem filmo-
vých písní „Jdi za štěstím“
z pohádky „Jak se budí prin-
cezny“, „Kdepak, ty ptáčku,
hnízdomáš?“ ze slavné po-
hádky „Tři oříšky pro Popel-
ku“ nebo písně „Máš–li
s kým“ z pohádky „Z pekla
štěstí 2“, kde ztvárnil dvojroli

Pánaboha a Lucifera. Tyto
a další jeho hudební a herec-
ké počiny ve filmové tvorbě
určené dětem jsou jen jed-
ním zmnoha důvodů, proč se
jej organizátoři Zlín Film
Festivalu rozhodli ocenit.
„Snažíme se oceňovat

osobnosti napříč filmovými
profesemi a Karel Gott je mi-
strem svého oboru,“ uvádí
prezident festivalu Čestmír
Vančura a dodává: „V čer-
venci oslaví 80. narozeniny,
je nám proto ctí, že vstoupí
právě letos do naší filmové
síně slávy a svoji sbírku Zla-
tých slavíků a dalších trofejí
rozšíří o náš Zlatý střevíček.“
Karel Gott se stane již třia-

dvacátým držitelem tohoto
čestného ocenění. Tradice
ceny sahá do roku 1997
amezi její nositele patří na-
příklad Karel Kachyňa, Jiřina
Bohdalová, Zdeněk Svěrák,
Libuše Šafránková nebo Ka-
rel Smyczek.

Foto: Lenka Hatašová
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Aldabra je snímek pro celou
rodinu. Je těžké dnešní děti
zaujmout, zvláště cestopis-
nými filmy?
V dnešní době je v podsta-

tě velmi těžké zaujmout di-
váka čímkoliv. Na internetu
si dnesmůžete najít téměř
cokoli. Obzvláště pak v do-
kumentu, chcete-li cestopis-
ném filmu. Proto je tak dů-
ležité najít i pro dokument
silný příběh. Aldabra je ve
své podstatě takový hybrid,
něcomezi dokumentem
a hraným filmem z prostředí
divoké přírody. Je to zábavný,
ale i dramatický příběh ost-
rova a jeho zvířecích obyva-
tel. Protomají všichni jména
a vedoumezi sebou dialog.
Hlavní postavou je starý žel-
vák Elvi, který částečně pří-
běh vypráví a vypravěč –
člověk (Olda Kaiser) se v ob-
raze nikdy neobjeví.

Jste velký světoběžník,
máte naopak i nějakémísto
v Česku, kam rád utíkáte?
Dokáže Vás u nás v naší
přírodě ještě něco překva-
pit?
Naše příroda je opravdu

krásná. Vzdálené exotické
kraje jsou samozřejmě
vzrušující a krásné, ale já si
opravdu dovedu užít vůně
českého lesa nebo atmosféry
nějaké řeky nebo rybníka.
Jsem romantik amiluju pří-
rodu na všech kontinentech.
Česká příroda je krásná,

i když také bojuje s neduhy
ničivé civilizace. Nemusíme
se tady obávat téměř žád-
ných nebezpečných predá-
torů, nejsou nikde smrtelně
jedovatí hadi a jiná nebez-
pečná havěť. Když se vám
zachce, můžete téměř kde-
koliv přespat „pod širákem“.
To si namnoha exotických
místech v divoké přírodě,
někde daleko, nemůžete
dovolit. To jsoumé zkuše-
nosti z cest. O to více oceňuji
krásnou a pohodovou čes-
kou krajinu. Jinými slovy,
divočinumám rád, ale vždy
se rád vracím domů, do
Čech.

Pod vodou trávíte už více
než 30 let. Změnily se za tu
dobu nějak oceány amoře?
Oceány planety Země jsou

v podstatě těžce nemocné!
Změnu života v nich vidím
zcela jasně. Ryb vmořích ra-
pidně ubylo díky nesmysl-
némumasovému rybolovu,
cena žraločích ploutví na
černém trhu způsobila ma-
sové vybíjení žraloků pomi-
lionech. Oteplování planety
a tím i vody v oceánech způ-
sobilo vymírání korálů, jed-
noho z nejdůležitějších pro-
ducentů kyslíku na zemi.
Oceány jsou dnes zamořeny
plasty, kterémy lidé produ-
kujeme. Bohužel bychmohl
pokračovat dál a dál. To jsou
smutná fakta. Přesto, že se
lidé v posledních letech
o ochranu – spíš záchranu
oceánů docela snaží, obávám

se, že je velmi pozdě. Budeme
muset vyvinout obrovské
úsilí, abychom zachránili, co
ještě zachránit lze.

Už několik let jste preziden-
temnadace Crystal Planet,
jejímž cílem je chránit pod-
vodní flóru a faunu. Co se
vám skrze tuto nadaci zatím
podařilo?
Nadační fond Crystal Pla-

net existuje už velmi dlouho
a jeho hlavním programem
je organizovat Filmový Fes-
tival VodaMoře Oceány,
krásný environmentální
festival, kterýmá už více než
16 let velikou přízeň diváků.
Zveme nejen filmaře, ale ta-
ké vědce a zajímavé hosty,
kteří se s diváky dělí o zku-
šenosti a vědomosti z oblasti
moří, oceánů a významu vo-
dy jako takové. Je to zcela

stěžejní projekt, který na-
dačnímu fondu zabírá vel-
kou většinu času v roce.

Když se bavíme o filmovém
festivalu, jaké filmy si pouš-
títe, když si potřebujete od-
počinout od práce?
Hodně času trávím ve

střižně, a tudíž nemám příliš
sil se ještě doma dívat na te-
levizi. Když ale přece, tak se
rád dívám na přírodopisné
dokumenty z divoké přírody
z produkce BBC nebo Natio-
nal Geographic. Velmimě
zajímá dnešní tvorba jiných
kolegů z branže. Často v nich
nalézám inspiraci,
a pokudmají takové filmy
dobře vystavěný příběh, je to
promě krásný odpočinek i
zážitek. Tím, že jsem v růz-
ných porotách, shlédnu i tak
obrovskémnožství filmů.

Někdy skvělých, dobrých
i méně dobrých. Jsem také
velmi zaměstnán přípravou
vlastních filmových projektů
a rád čas od času zajdu na
nějakou filmovou premiéru
do kina.

A co pohádky? Jaký k nim
máte vztah?
Pohádky? Ty doslovami-

luju!! Myslím, že pohádky
jsou skvělé a to nejen pro
děti. Bují při nich lidská fan-

tazie a promě jsou vždy ob-
rovským osvěžením. Dokon-
cemám v plánu napsat kni-
hu pohádek z prostředí pod-
mořského světa. Jasný příběh
mám, už jsem si ho otestoval
umých dvou holčiček. Adél-
ka (5 let) a Anežka (8 let) jsou
mými nejvěrnějšími pozor-
nými posluchačkami a já si
myslím, že by tomohla být
trefa do černého! Docela se
těším, až si na to psaní udě-
lám čas.

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV (2014)
Pátek 31. května 2019, 10: 30
Místo:Golden Apple Cinema 1
Režie: Steve Lichtag
Česká republika, 2014, 73min
Výlet domíst, kam lidská noha takřka nemámožnost vkročit,

příběh plný fascinujících dobrodružství zdejšího přírodního svě-
ta amimořádný zážitek, jakýmůže nabídnout jen nejmodernější
3D technologie – všechny tyto atributy a ještěmnohem více v
sobě sdružuje nový film ALDABRA: BYL JEDNOU JEDENOSTROV.
Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podi-
vuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra, kteří se zde rodí,
vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé i bojují o své pře-
žití. Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov není přírodopisným
dokumentem, je vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa
přírody.

Beseda s cestovatelem:
Steve Lichtag – ALDABRA: Strastiplná
cesta do pravěku
Sobota 25. května 2019, 20: 20
Místo:Divadelní zóna PFNonwovens, Šapitó
Povídání se Stevem Lichtagem nejen o jeho filmu Aldabra: Byl

jednou jeden ostrov, který je součástí programu 59. ZFF.
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FRIDAY´S CHILD
USA, 2018, 91 min
Režie: A.J. Edwards
Sekce: Panorama
Hrajeme:
25. května 2019, 19:30, Golden Apple Cinema 6
30. května 2019, 17:40, Golden Apple Cinema 3

Osmnáctiletý výrostek právě opustil pěstounskou péči a pro
přežití na vlastních nohou volí cestu drobného zločinu. V životě
mu přijde do cesty nejen jedno nečekané přátelství, ale také lás-
ka, kterou by si uměl představit málokdo.

DŮKAZMUŽE
USA, 2018, 100min
Režie: Jim Loach
Sekce: Mezinárodní soutěž celovečerních filmů promládež
Hrajeme:
25. května 2019, 17:00, Golden Apple Cinema 6
27. května 2019, 17:20, Golden Apple Cinema 2

Píše se rok 1976. Newyorčan Bobby (14) má kromě nadváhy
i problémy se sebevědomím. Se začínající létem a brigádou u je-
zera Rumson v severní části státu New York se vydává na nároč-
nou cestu transformace vmuže. Drama příběhumá kořeny v es-
kalujícím napětí mezi místními a gangem, v jehož čele je citově
narušený bývalý vojákWillie. Gang nemůže vystát každoroční
letní návštěvníky jezera a z outsidera Bobbyho a jeho nejlepší
kamarádky Joanie si udělají snadné terče. Bobbyho svět prochází
mnoha změnami, stejně jako jeho vztah s rodinou a kamarády.
Chlapec hledá útěchu a rady do života u samotářského doktora
Kahna, jež je mu „druhým otcem“. Jejich vzájemný vztah se od-
ráží nejen v přeměně hocha v uvědoměléhomladéhomuže, ale
i ve faktu, že samotný Kahn nečekaně získává důvěrníka a příte-
le, jež mu pomáhá vyrovnat se s vlastními životními ztrátami.

MŮJ KAMARÁDTAIKI
Nizozemsko, 2018, 86min.
Režie:Mirjam deWith
Sekce: Panorama
Hrajeme:
25. května 2019, 09:00, Golden Apple Cinema 5
Bruno nechce jet s rodiči a sestrou na dovolenou do Švédska.
Radši by hrál s Taikim, virtuálním kamarádem na internetu, hry.

Jenže Brunovamatka si myslí, že je na hraní závislý, a chce, aby
poznal skutečný svět, který jemnohem úžasnější než ten počí-
tačový. Proto jeho obrazovka zůstává vypnuta i v autě cestou na
dovolenou. Brunovy stížnosti na dlouhou a nudnou jízdu se však
stupňují a po čase jej otec vysadí z auta. Tedy pro výstrahu. Jenže
hoch se rozhodne dát rodičům lekci. Když se pro něj po chvíli
vracejí, Bruna, kterýmezitím zmizel do hlubin hustého lesa, už
nenajdou.

Nenechte si ujít na filmovém plátněFILMDNE:MALÍ BOJOVNÍCI
Příběh, ve kterém hraje

ústřední roli fotbal – ať už
prostřednictvím učitele se
spoustou koníčků, starého
ředitele, který fotbal nemůže
vystát, či skupiny živelných
dětí, které by jej hrály pořád
– a také jedna katastrofa,
která otřásla celým světem.
Zemětřesení děti postihlo
dřív, než vůbec stačily prožít
šťastné dětství. Jakmají žít
dál?
Čína, 2018, 106min
Režie: Geng Xu
Sekce: Mezinárodní soutěž
celovečerních filmů pro děti |
Festival Gala
Hrajeme:
25. května 2019, 14:30,
Golden Apple Cinema 6
27. května 2019, 11:00,
Golden Apple Cinema 3

Režisér Xu Gent o filmu MALÍ BOJOVNÍCI:

„Jak se nestát profesionálním
fotbalistou“
Nejlepšímísto, kdemůže

fotbalista na sestupu vy-
dělat peníze, je Čína, kde je
fotbal novýmnábožen-
stvím. Ale co děti v horské
venkovské vesnici, které
fotbal za celý svůj život ni-
kdy ani neviděly? Tymož-
ná potřebují přesně tako-
vého učitele, jakým je jako
Xi Ge, aby jim vysvětlil
pravidla a nakazil je vášní
pro hru. Vysoko v horách
vypukne fotbalovámánie,
která rozpohybuje sociální
dynamiku i každodenní
vesnickou rutinu. Dokud
jejich šťastné dětství neu-
končí katastrofální ze-
mětřesení. Pomůže jim
sport znovu vykročit
vpřed? Zeptali jsme se re-
žiséra Xu Chenga, jehož
filmMALÍ BOJOVNÍCI nás
zavede až na náhorní plo-
šiny Sečuánu.

Film začíná zajímavou vě-
tou: „Dovolte, abych se
představil. Já jsem tento
míč. “Takže příběh je vyprá-
věn z pohledu starého kopa-
čáku?
S tímto fotbalovýmmíčem

je spojeno štěstí i smutek
dospělých i děti tohoto filmu.
Od prvopočátku jsme hledali
nějakou zajímavou perspek-
tivu, z níž bychom náš příběh
vyprávěli. Zkoušeli jsme růz-
né perspektivy: dětskou
(Sang Guo nebo Tank), nebo
dospělou (jako učitel tělo-
cviku nebo ředitel), ale žádná
z těchtomožností se nám
nezdála úplně uspokojující.
Nakonec jsme zjistili, že ten
starý a ošoupaný fotbalový
míč je stejně poutavý jako
všechny věci, které vidíme,
a někdy dokonce i jako ty,
které nevidíme. Nejdůleži-
tější je, žemíč dokáže po-
chopit dětská srdce amůže
být jejich nejlepším přítelem.
A tak se naším hlavním po-
zorovatelem stal míč.

Děj se odehrává v krásné, ale
izolované části Číny. Ředitel
školy ji popisuje jako „od-
lehlý kout hor, odkud chce
každý odejít“.
Čína je obrovská země s 9,6

milionu kilometrů čtvereč-
ních a 1,4miliardami obyva-
tel. Ve východním regionu
díky přírodním zdrojům
probíhá lepší sociální a hos-
podářský rozvoj. Západní
část je spíše hornatou oblastí,
kde přirozené podmínky
a životní standardy relativně
zaostávají. Mnozí lidé chtějí
z těchto odlehlých oblastí

uniknout a zamířit doměsta,
kde jim životmůže nabíd-
nout víc možností. Film je
situován do doby před více
než 10 lety, a tento region se
od té doby hodně změnil.
Místo, kde k zemětřesení
došlo, bylo přestavěno na
nové, krásné bydlení, stejně
jako základní škola New Xin
Ming, kterou uvidíte na konci
filmu.

Pro evropské děti je divné si
uvědomit, že na tomto světě
existují děti, které fotbal
nikdy nehrály. Současně
slyšíme, že fotbal je v Číně
v těchto dnech stále popu-
lárnější.
Popularita fotbalu v Číně

enormně roste, a to zejména
veměstech, kde se se obje-
vuje stále víc a víc fotbalo-
vých hřišť, na které si chodí
zahrát děti i dospělí. Jak jsem
ale řekl, Čína je obrovská
a sociální a hospodářský
rozvoj země je nevyvážený. V
některých odlehlých oblas-
tech je těžké vůbec najít kus
rovné půdy. Hraní fotbalu je
tam samozřejmě nemožné a
některé z tamních dětí sku-
tečný fotbal dost možná ni-
kdy neviděly. Všechny jejich
vědomosti o fotbalu (amno-
ho dalších věcí) pocházejí jen
z obrázků a z televize. Tyto
děti mají vlastní hry a hrač-
ky, které jsme s největší
pravděpodobností nikdy ne-
viděli my. Svět je velký, vždy
se nejdou věci, kterým nero-
zumíme.

V jedné scéně děti hrají fot-
bal v lijáku. Jak se tato scéna
natáčela?
V takovém dešti je natáče-

ní nemožné; jakožto režisér
velíte mnoha věcem, ale pří-
rodě ne. Abychom tuto scénu
mohli natočit, nechali jsme
několik hasičských vozů
stříkat vodu k obloze, takže
vytvářela silný liják. Řeknu
vámmalé tajemství: od sa-
mého začátku jsemměl
strach a neměl jsem odvahu
tu scénu natočit. Natáčeli
jsme to v zimě! I když seču-
ánský region není v zimním

období pokrytý sněhem,
stejně je tam extrémně
chladno. Mou největší sta-
rostí bylo, aby děti z ledové-
ho deště nenachladly. I když
je tato scéna pro film abso-
lutně nezbytná, neodvážil
jsem se ji natáčet až do konce
natáčecího období. Všechno
jsme comožná nejpečlivěji
připravili, na břehu řeky
jsme nachystali stany, na-
nosili tam elektrické ohříva-
če a utěrky, celý štáb byl
v pohotovosti, aby dětem
pomohl… A pak jsme začali
točit.

A?
Déšť byl silný, vítr vysoký,

teplota nízká. Všechno bylo
umělým deštěm úplně pro-
močené, jenom kamera byla
zakrytá. Každá scéna byla
obtížná, takže jsmemuseli
dělat hodně záběrů. Zpočát-
ku si některé děti stěžovaly,
že déšť je moc silný nebo do-
konce bolestivý. Jak jsme ale
pokračovali, byly z jím čím
dál nadšenější. Když jsme si
dali pauzu, aby se herci za-
hřáli, některé si dál ve vodě
hrály. Jenom jedno dítě si
nemohlo pomoci a brečelo…
protože to bylo ve scénáři.
Všechny ty věci, kterých jsem
se tak bál, se nakonec nesta-
ly. Druhý den se všechny děti
znovu objevily na scéně, ni-
kdo neonemocněl. Možná to
byl dar, který dostaly za hra-
ní fotbalu: zdravé tělo.

Učitel je vMALÝCH BOJOV-
NÍCÍCH víc než jen učitelem.
Jaké další důležité rolemůže
učitel v životechmladých li-
dí hrát?
Xi Ge (což v čínštině zna-

mená „šťastný bratr“) je
zvláštní. Mohl se hlásit na
lepší školy v lepších regio-
nech, ale on sám se rozhodl
požádat o tuto odlehlou hor-
skou vesnici. Původně sice
byl učitelemmatematiky, ale
teď raději učí „tělesnou vý-
chovu“. Mnoho Číňanůmá za
to, že získávání vědomostí je
tou nejdůležitější věcí na
světě. Xi Ge si díky svým
vlastním zkušenostem
z dětství myslí, že důležité
mohou být i jiné věci, jako je
hudba nebo hraní fotbalu.
Díky těmto věcem budete
šťastnější a silnější. Kromě
tělesné výchovy Xi Ge také
učí jiné předměty. Ve školách
ve venkovských oblastech
Číny to bývala běžná věc –
protože učitelů nebylo dost,
každýmusel vyučovat něko-
lika předmětů. Xi Ge si prav-

děpodobně nikdy neuvědo-
mil, jak úžasné věci dělá, ani
jaké důležité stopy v životech
těchto dětí zanechává.
Vzpomněl si na to, jakmu
někdo pomohl během jeho
vlastních dětských let, a teď
vyrostl, aby udělal totéž. Pů-
vodní název filmuMALÍ BO-
JOVNÍCI (YOU’LL NEVER
WALK ALONE) je týmovou
písní fotbalového klubu Li-
verpool. Myslím, že lidé tuto
píseň ocení zejména kvůli
této větě: Nikdy nejdeš sám.

Sporty jsou často jenom
o „vítězství nebo prohře“. Ve
vašem filmu jsou i jiné věci
stejně důležité jako výhra
nebo prohra. Co je pro tyto
děti skutečně důležité?
Vyhrávat je dobré, ale pro-

hra taky není špatná. To, na
čem v tomto filmu opravdu
záleží, není to, aby děti pře-
konaly soupeře, ale aby pře-
konaly samy sebe. Doufám,
že lidé si všimnout této věty
na konci filmu: „Žádné
z těchto dětí se dosud fotba-
listou nestalo, ale Xi Ge děti
nadále učí hrát.“ Netrénujete
profesionální sportovce, ale
vychovává zdravé a statečné
lidi. Ti ve svých budoucích
životech, ať už budou napl-
něny štěstím nebo nepřízní
osudu, budou vědět, jak zů-
stat optimisty.

Film představuje dívku jako
opravdovou fotbalovou hr-
dinku! Ale je to také okouz-
lující a zajímavá postava.
Dávno předtím, než byl

napsán scénář, jsme sledo-
vali jeden dětský fotbalový
zápas, kdy proti sobě dva sil-
né týmy hrály jako dospělí.
Všimli jsme si jednoho
drobného brankáře, který
divoce bránil své území. Na-
jednou semu uvolnily vlasy,
a my jsme překvapeně zjisti-
li, že je to dívka. Okamžitě
jsme pochopili, že náš scénář
potřebuje statečnou dívku. Je
to takovámaličká fotbalová
hrdinka, ale také obyčejná
holčička odnaproti, která je
tajně zamilovaná do kluka s
přezdívkou „Plukovník“. Ně-
kdy je odvážnější než kluci, a
jindy ji děda rozmazluje jako
malou nafoukanou princez-
nu. V jinak zcela chlapeckém
fotbalovém týmu působí je-
diná dívka Sang Guo jako
paprsek slunečního světla.
Kluci v týmu ji obecně jako
dívku nevnímají. Jinak by jí
asi nepřezdívali „Samopal“.

Překlad:Wang Chen
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Ředitel Petr Koliha o novinkách na Déčku
Dnes dopoledne bude
slavnostně na festivalu
otevřen Dům České tele-
vize, který malým i vel-
kým návštěvníkům během
festivalových dnů nabídne
opět bohatý program. Co
všechno dětský kanál le-
tos přivezl do Zlína nebo
na jaké novinky v progra-
mu se mohou diváci těšit,
jsme se zeptali ředitele
stanice Déčko Petra Koli-
hy.

Právě při těchto akcích se
můžete se svými diváky se-
tkat osobně. Dokáže vás ně-
co na vašichmalých divácích
překvapit?
S dětmi se setkávám

v průběhu celého festivalu.
Zlínský festival je otevřený,
propojený organismus. Na-
bízí se tedymožnost setkat
s mladými diváky na každém
kroku. Dětské publikum bu-
de prvním a velmi kritickým
hodnotitelem úvodního fil-
mu Zloděj otázek, který je
prvním distribučním celo-
večerním filmemna kterém
se podílelo Déčko a dětští di-
váci homěli možnost zhléd-
nout včera na festivalu v
premiéře. Dětmi jsem stále
překvapován a inspirován,
jde o nejnáročnějšího, ale
i inspirativního diváka, před
kterýmmy nesmíme nikdy
polevit v našem úsilí

Vloni jste oslavili pět let
existence Déčka. S jakými
plány jste vstoupili do další
„pětiletky“?
Déčko již dokázalo vyrůst

z plenek, dalo by se říci, že je
v první třídě, je zvídavé
a hravé, jeho svět se již roz-
rostl a tak jako v reálném
světě, je i na Déčku stále co
objevovat a řešit. Od počátku
vzniku Déčka bylo naším
hlavním úkolem děti zábav-
ně vzdělávat. Tento úkol si
neseme i do dalších let
a věřte, že jde o úkol velmi
náročný. To, že jsme třetí
nejsledovanější veřejno-
právní dětskou televizí v Ev-
ropě, dokazuje, že se nám to
daří. Mimo naše vysílání stá-
le posilujememimo-vysílací
aktivity, které nám umožňují
být s dětmi na vícemístech
než jen u obrazovek. Naším
cílem je udržet s dětmi krok .

Déčko sleduje i novémedi-
ální trendy – je aktivní na
sociálních sítích, má inter-
aktivní web. Jakmoc jsou
novámédia důležitá pro
existenci dětského kanálu?
Přiznám se, že si ani

v dnešní době neumím
představit, že by televize ne-
měla svoji webovou platfor-
mu. Jde již o standard a ser-
vis, o kterém se nemluví, je
samozřejmostí. Co však není
samozřejmostí, je její zábav-
nost a edukativní přínos.
Web je pomyslnou „druhou“
nohou Déčka. Pořad, který
děti uvidí na obrazovce, si
mohou na webu opět pře-
hrát, zahrát si k němu speci-
álně vytvořenou hru
a vmnohých případech
i rozšířit své znalosti k dané-
mu tématu. Naši nejenmalí
diváci znají adventní a veli-

konoční kalendář, který je
pokladnicí národních i me-
zinárodních zvyků a obyčejů.
Každoroční velmi úspěšnou
letní soutěž si bez webové
platformy neumíme ani
představit. Pokud chceme
našehomalého diváka zapo-
jit do dění na Déčku, je web
vždy dobrou branou .

Prozradíte, jaké další zají-
mavé pořady právě vznikají
a děti se na němohou v nej-
bližší době těšit?
Naši knihovnu zábavně

vzdělávacích pořadů neustá-
le rozšiřujeme. Jarní vlajko-
vou lodí je seriál Už tam bu-
dem?, soutěžní pořad o fik-
tivní cestě naMars, který
připravujeme ve spolupráci
Českou asociací science cen-

ter, jehož webovou formu si
děti mohou vyzkoušet i na
našich stránkách www.dec-
ko.cz. Nově vysíláme pořad
Nuly a jedničky, zábavnou
show omatematice, hudeb-
ně pohybový pořad Cvičky
pana Hudbičky nebo večer-
níček Kokoškovi na cestách.
Od podzimu se děti mohou
na Déčku těšit na hudební
pořady Dobrodružství s or-
chestrem a Pětka z garáže,
dále na pokračování seriálu
S Hubertem do lesa II i na ja-
zykové kurzy španělštiny
Hola Niňos nebo Němčina
s Mitzi a Maus. Malým dětem
nabídneme Karaoke čtení či
nové řady Čtení do ouška.

ČT:D vyprodukovala za dobu
své existence už několik

dětských seriálů. Který
z nich u diváků nejvíce za-
bodoval?
Určitěmohu zmínit veleú-

spěšný hraný sitkomový se-
riál Mazalové, který se dočkal
již druhého pokračování.
O zábavné chvíle se vždy po-
starají členové jedné nesou-
rodé rodiny se skupinou
překvapivě příjemných stra-
šidel. Též jsme odvysílali
fantasy seriál o návštěvách
paláce, kterým protéká náš
promarněný čas pod názvem
Špačkovi v síti času. Na di-
váckou ozvěnu zbrusu nové-
ho seriálu Kriminálka 5.C,
kterýmá premiéru na letoš-
ním zlínském festivalu, se
budeme těšit na podzim.

Kromě vlastních pořadů
a české tvorby vysílá Déčko
i zahraniční pohádky a seri-
ály. Podle jakých kritérií
probíhá jejich výběr?
Pro Déčko nakupujeme

z celého světa ty nejlepší po-
řady, které jsou na televiz-
ním trhu. Upřednostňujeme
formáty z televizí, jako jsou
BBC, německé veřejnoprávní
televize, ale nevyhýbáme se
ani kvalitní produkci ame-
rických studií. Podmínkou
těchto nákupů jsou vždy po-
řady s vysokou estetickou
kvalitou a přidanou hodno-
tou ve vzdělávání.

S Déčkem spolupracuje i celá
řada známých herců a tváří.
Čtou pohádky,mají své po-
řady. Je složité je pro spolu-
práci získat?
Tak, jako si budovali své

jméno věhlasní herci, je
i Déčko odrazem usilovné
práce. Věřím, že osobnosti,
které pořadům a pohádkám
čtenýmDéčku zapůjčili svůj
hlas i tvář, vnímají tento po-
čin jako dar do zlatého fondu
Déčka. K našim stálicím patří
Pavel Šporcl, Magda Raifová,
Jakub Vágner, Michal Ne-
svatba, Jan Onder, Aleš Va-
lenta. Najít si čas a číst dětem
pohádky se stává v dnešním
uspěchaném světě téměř
něčím výjimečným. A spojit
televizi a čtení pohádek je
přeci ojedinělý počin! Dopo-
savad k tomu tak přistupo-
vali i známé osobnosti a já
věřím, že i nadále si tento
pořad udrží stejný status
a tyto osobnosti budou tak
ochotně a rády dětem na
Déčku číst. Libuše Šafránko-
vá, Josef Abrhám, Miroslav
Donutil, Ondřej Vetchý, Jiří
Langmajer, Jiří Lábus, Květa
Fialová, Arnošt Goldflam, Jan
Cina, Svěrák…

Letošním tématem zlínské-
ho festivalu je Objevuj a po-
znávej. Prozraďte nám, co
byste vy osobně rád objevil
či poznal – ať už v rámci ces-
tování nebo své práce…
Já moc rád poznávám

všechno nové, a když je to
spojené s neotřelým nápa-
dem, kreativitou, emocí, pak
mám pocit, že jsem na
správné cestě… Avšak nej-
krásnější cestou za poznáním
je cesta do dětské duše, kte-
rou bychom si měli zachovat
i my dospělí.

DůmČeské
televize
Místo: ZÁMECKÁ ZÓNA
10.00-19.00, Zámecká zóna

Na pódiu se každý den
můžete setkat smoderá-
tory a herci z pořadů ČT:D.
Těší se na vás například
Terka a její zvířecí svět,
Agent v kapse nebo Šikulo-
vé. Z novinek na Déčku vám
představíme například
soutěžní pořad Už tam bu-
dem? nebo zábavnou show
omatematice Nuly a jed-
ničky. Určitě si nenechte
ujít ani koncert TvMiniUni k
uvedení jejich nového ce-
lovečerního filmu Zloděj
otázek. Každý den v 18:50
budou dětem číst pohádky
známé osobnosti.

Už tambudem?, zazní ve Zlíně. Česká televize přiváží do
festivalového dění novou oblíbenou soutěž
Celá světová vědecká

obec upírá svůj zrak k rudé
planetěMars. Výjimkou
není ani vizionář a donátor
Tečka,muž, který si
usmyslel, že prvním člově-
kemnaMarsu bude Čech!
Proto najal pět nejlepších
českých vědeckých center,
abymu pomohla tutomisi
uskutečnit a stala se vý-
cvikovými centry pro bu-
doucí astronauty. Tak zní
hlavní cíl nové akční sou-
těže České televize s ná-
zvemUž tambudem?.

A právě dnes se tato nová
soutěž představí i ve Zlíně.
V prostorách zámeckého
parku totiž proběhne celo-
denní hra se stejnojmenným
názvem, která dětem hravou
formou představí vědu tro-
chu jinak a zároveň propojí
téma pořadu s tématem ce-
lého zlínského festivalu, kte-
rým je Objevuj a poznávej.
Celodenní zábavnou soutěž
na téma pořadu Už tam bu-
dem? pořádá Česká televize
ve vzájemné spolupráci
s českým science centry.

„ČT: D neboli Déčko je dět-
ským okruhem, který nejen
baví, ale i vzdělává, místem,
které probouzí touhu po po-
znání a objevování. Své po-
řady doplňuje i mimovysíla-
cími aktivitami. Jelikož jsme
si za cíl vytýčili vzdělávat
hravou formou, hledali jsme i
cesty k naplnění tohoto cíle
i mimo obrazovku,“ říká pro-
jektovámanažerka dětského
kanáluMonikaMrázová.
V dubnu 2017 Česká televi-

ze podepsala Memorandum
o spolupráci v oblasti podpo-

ry vzdělávání s Českou asoci-
ací science center. Obě strany
tak deklarovaly vůli k syner-
gii rozvíjet a podporovat
vzdělávací potenciál obou
institucí a společnými silami
hledat cesty a realizovat zá-
měr podpory vědy a vzdělá-
vání. Na podzim roku 2017
byly v science centrech
v Plzni, Brně, Ostravě a Olo-
mouci otevřeny zábavně
vzdělávací expozice ČT:D se
záměrem přivézt Déčko blíže
malým divákům v různých
částech ČR a zároveň pouká-

zat na existenci organizací,
kterémají obrovský potenci-
ál v oblasti neformálního
vzdělávání. „Naše spolupráce
se nadále rozvíjí. Pro školní
rok 2019/2020 připravujeme
společný projekt „S Déčkem
bezpečně“ věnovaný bezpeč-
nosti mediálního prostoru,
bezpečnosti dopravní, osobní
a finanční“, doplňuje projek-
továmanažerkaMrázová
a dodává: “Rádi bychom
v roce 2020 ve Zlíně na ZFF
pořádali konferenci věnova-
nou právě tomuto tématu.“
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Místo: Vzdělávací komplex UTB- U18, Štefánikova 5670, Zlín
Termín: 25. května – 7. června 2019, 8:00 – 18:00
NIPOS -ARTAMA zve učitele, rodiče i širokou veřejnost spolu s
dětmi amládeží k návštěvě výstavy Sdílená imaginace. Originál-
ně instalovaná výstava přináší to nejzajímavější z výtvarného
oboru na území celé České republiky. Přehlídku z pověření a za
finanční podporyMinisterstva kultury a pod záštitouministra
kultury Antonína Staňka pořádá NIPOS – ARTAMA ve spolupráci
se Zlín Film Festivalem, FHS a FMKUniverzity Tomáše Bati ve
Zlíně, statutárnímměstem Zlín, Zlínským krajem, Národním
ústavem pro vzdělávání, Národním institutem pro další vzdělá-
vání, Českou sekcí INSEA a Asociací výtvarných pedagogů.

Nenechte si dnes ujít ...

FILMOVÉMELODIE
Sobota 25. května 2019,

09:50
Vystoupení dechového or-

chestru ZUŠ Uherské Hra-
diště
FRANKTOMAS GRAPL:

WHAKAARI ROTORUA –
MAORSKÁKULTURNÍ
SKUPINA ZNOVÉHO
ZÉLANDU
Sobota 25. května 2019,

15:00
Ukázkamaorského tance

včetně toho bojového zva-
ného Haka
FILMOVÉ PIANO
Sobota 25. května 2019,

18:20
Filmové piano s Haroldem

Lloydem – promítání filmů
za klavírního doprovodu
VLAKDONEBE
Sobota 25. května 2019,

19:00
Retromuzikál

WANNADO FESTIVAL
Sobota 25. května 2019,

10:00
Největší náborový spor-

tovní festival v České repub-
lice.

ZAHÁJENÍ PROGRAMU
DOMUČT
Sobota 25. května 2019,

10:00
Zahájení Programu Domu

ČT
NULYA JEDNIČKY
Sobota 25. května 2019,

11:00
Zábavnématematické po-

kusy a experimenty.

AGENTVKAPSE
Sobota 25. května 2019,

14:00
Zábavně vzdělávací show

o tom, kde začít, když jsi
v koncích.

HVĚZDNÉ JABLKO
Sobota 25. května 2019,

11:30
11:30 autogramiáda dele-

gace k filmu TVMiniUni:
Zloděj otázek a 16:00 auto-
gramiáda Dagmar Bláhová,
Pavlína Němcová, Lukáš Pa-
vlásek a další.
ČERVENÝKOBEREC

Sobota 25. května 2019,
17:00

Na červeném koberci dnes
potkáte například Arnošta
Goldflama, Lukáše Pavláska
či delegaci k filmuMůj ka-
marád Taiki a další.

TANČENÍ V ULICÍCH
Sobota 25. května 2019,

18:00
Tančení swingu za půvab-

ných jarních večerů přímo na
ulici.

BEATBOXWORKSHOP
S CAGIM
Sobota 25. května 2019.

21:30
Základy beatboxu s ofici-

álnímmistrem České repub-
liky v beatboxu z roku 2015.
LETNÍ KINO: AQUAMAN
Sobota 25. května 2019,

22:15
Filmový příběh o popu-

lárním superhrdinovi ze
stáje DC Comics odhaluje
původ Arthura Curryho (Ja-
sonMomoa), napůl člověka,
napůl obyvatele bájné At-
lantidy.
DJ LA.ZOO + CAGI
Sobota 25. května 2019,

23:00
Raggajungle, Drum and

Bass

FESTIVAL CAFÉ
Sobota 25. května 2019,

15:00 a 19:00
Festival Café bude od 15

hodin hostit Danicu Jurčovou
a od 19 hodin si Vladimír
Kroc bude povídat s Dagmar
Bláhovou

Kongresové
centrum Zlín

Divadelní zóna
PFNonwovens

OZC Zlaté
jablko

Festivalová
ulička

Koncertní zóna
ENAPO

Zámecká zóna

Stadion mládeže

Náměstí Míru

Výstava představí práce žáků na
téma SDÍLENÁ IMAGINACE

Kavárna POTMĚ
servíruje opravdu
černou kávu
Voňavou kávu a nezapo-

menutelný zážitek. To nabízí
unikátní mobilní kavárna
POTMĚ, která na tři dny za-
stavila při svém republiko-
vém turné i ve Zlíně.
Kavárna POTMĚ je projek-

temNadačního fondu Čes-
kého rozhlasu Světluška,
kterámá za cíl seznámit ši-
rokou veřejnost se zrakově
postiženými, a tak bourat
bariéry, které ve společnosti
existují.
Kavárna je umístěna

v kloubovém nízkopodlaž-
ním autobusu a je v ní zcela
zatemněný prostor. V kavár-
ně semohou zákazníci těšit
na profesionální péči zrakově
postižené obsluhy, která
s radostí představí kousek
svého každodenního světa.
Hned při příchodu budou
návštěvníci přivítáni a vyba-
veni potřebnými instrukce-
mi, to aby byl zážitekmaxi-
mální, poté se jich ujmou
průvodci, kteří je zavedou ke
stolu a předají do péče číšní-
ka. Ten pro ně bude v kavár-
ně obsluhou, kotvou ve tmě
i zdrojem zajímavostí, na

které se budou chtít zeptat.
Barman připraví teplé nebo
studené nápoje a nově i
sladké či slané zdravé občer-
stvení. Naučí například, jak
pomocí pomyslných hodi-
nových ručiček najít hrníček
a talířek na stole a spoleh-
nout se jen na vlastní sluch.
Originální hrneček si pak
budou návštěvníci moct už
tradičně odnést jako zážit-
kovou památku. Vstupné do
kavárny činí 150 korun a vý-
těžek putuje do sbírky Svět-
luška Nadačního fondu Čes-
kého rozhlasu na pomoc
zrakově postiženým.
Kavárenský autobus si ja-

ko své zlínské stanoviště vy-
bral parkoviště před radnicí
na Náměstí Míru. Černočer-
nou kávu si mohou návštěv-
níci vychutnat dnes a zítra od
10 do 19 hodin. Ve stanu ve-
dle kavárny Potmě je po ce-
lou otevírací dobumožnost
nechat si zdarma změřit zrak
na profesionálním optomet-
rickém přístroji a zájemci
budoumoci navštívit laby-
rint pro chůzi potmě se sle-
peckou holí.

Vernisáží dnes startuje výstava Kristiana Kodeta
Už dnes v 16 hodin bude

v Galerii pod Radnicí slav-
nostní vernisáží zahájena
výstava Kristiana Kodeta
nazvaná jednoduše Obrazy
a grafika. Pod prostýmná-
zvem se skrývá jedna
z umělcových největších
letošních výstav v Česku.
Akce je součástí dopro-
vodného programu
59. ročníku Zlín Film Fes-
tivalu.
Malíř a grafik Kristian Ko-

det patří k nejvýznamnějším
představitelům současného
českéhomalířství. Pro jeho
tvorbu jsou typické snivé
obrazy s tématy očí, žen
amilenců. Rozhodující vliv
na jeho umělecký rozvoj
a výsledný styl jehomalíř-

ského díla neměla ani tak
akademická výuka, ale in-

spirace dílem svého otce i
vliv díla jeho děda, kdy Kris-
tian Kodet podvědomě asi-
miloval jejich vztah k figu-
rální tematice. Jehomalířský
projev je tedy determinován
jednak rodinnou tradicí a
jednak spojením s českým
poetismem a imaginativní
malbou klasiků českémo-
derní malby. Toto spojení
mu společně s precizním
uměleckým provedením
přineslo zastoupení v
množství zahraničních ga-
lerií. Jeho díla můžete spatřit
např. ve výstavních síních
v Bruselu, Paříži, Vídni, New
Yorku či veWashingtonu.
Kristian Kodet také kaž-

doročně v rámci festivalu
přispívá svým dílem do Salo-

nu filmových klapek. Celkem
pro tento projekt vytvořil už
19 klapek, které na tradiční
aukci bývají draženy za velmi
vysoké částky. „Jde o velmi
originální projekt spojený
s filmovým festivalem pro
děti. Filmy pro děti a pohád-
kymám velmi rád, jelikož
mámněkolik dětí, s nimiž
jsem nadšeně po dobu jejich
dětských let sledoval vše, co
pro děti bylo vytvořeno. Jde
o tvůrčí práci, která je zamě-
řena na vnímání – rozvoj
dětské duše a fantazie,“ řekl
Kristian Kodet. Jeho letošní
umělecky ztvárněná klapka
nese název Vzpomínka. Vý-
stava Kristiana Kodeta potr-
vá v Galerii pod Radnicí od
25. května do 8. června 2019.

Festivalové publikum roztančí MIRAI
Když nemůžeš, tak přidej.

Anděl. Chci tančit. Pojď, za-
pomenem. To jsou ty nej-
známější skladby skupiny
nesoucí jméno jejího
frontmana a zpěvákaMiraie
Navrátila. Právě tato
frýdecko-místecká kapela se
dnes večer představí v kon-
certní zóně ENAPO od 19 ho-
din.
Mirai je jeden z největších

hudebních objevů poslední-
ho roku. Během uplynulých
měsíců kapela posbírala vět-
šinu ocenění (Český slavík,
Anděl, Hudební ceny E2). Její
zatím největší hit „Když ne-
můžeš, tak přidej“ se blíží
15 milionům zhlédnutí na

YouTube a stal se nepsanou
hymnou nejen sportovců.
Mirai nejsou jen hudebním
zjevením, jsou hlavně parta
kluků, jež má energie na roz-
dávání amilujemuziku.

Předkapelou jim bude
rock-pop-alternativní kapela
Pamflet, která tvoří texty
amelodie o životě, rýpe do
mezilidských vztahů a skrze
svůj idealismus si vytváří

pozitivní karmu. Při tom
všem chce především své
publikum pobavit. Cena za
vstupenku je 249 korun
a součástí je i vstup do letní-
ho kina zdarma.
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ZAKLADATEL WANNADO FESTIVALU JAKUB MAKALOUŠ:

Propojení filmového a sportovního festivalu
dává velký smysl
Smartphony, internet,

tablety. Dnešní generace
dětí je ponořena domoder-
ních technologií. Meziná-
rodní platformaWannado
se proto rozhodla probudit
v nich touhu k pohybu.
Proto i letos jako tradiční
součást Zlín Film Festivalu
probíhá celodenní sportov-
ní náborový festival pro
děti, jehož hlavnímyšlen-
kou je, aby si děti vybraly
správný sport
a pravidelně semu věnova-
ly.
Wannado festival ve Zlíně

startuje dnes v 10 hodin ráno
na StadionuMládeže Zlín.
„Na festivalu se rodiče i děti
mohou osobně poznat s tre-
néry, kterým hodlají dítko
svěřit, získat cenné informa-
ce o vysněném klubu a o
všem, co ke sportování patří,“
řekl JakubMakalouš, zakla-
datel festivalu a dodal, že
nezáleží na tom, jestli už dítě
sportuje nebo se na výběr
ideální pohybové aktivity
teprve chystá. „Festival dě-
tem nabízí možnost vyzkou-
šet si tradiční sporty, i ty, o
kterých se jim ani nesnilo,“
řekl Makalouš.
V klidové zóně bude k dispo-
zici tým lékařských odborní-
ků, specialistů na poruchy
příjmu potravy, obezitu nebo
cukrovku. V průběhu celého
dne namalé i velké návštěv-
níky čekají různá exhibiční
vystoupení, rozhovory
s úspěšnými českými spor-
tovci, jejich autogramiády
a program s kamarádskými
maskoty. Spoustu zábavy
zažijí děti i na unikátní pře-
kážkové drázeWannado
Ninja Race, biatlonové střel-
nici a nově také v zóně odrá-
žedel. Vstup je zdarma.
Proč je festivalWannado

ve Zlíně tak oblíbený, jsme se
zeptali jeho zakladatele Ja-
kubaMakalouše.

Kolik sportů a sportovních
klubů se letos dětemna fes-
tivaluWannado Zlín před-
staví?
V letošním ročníku semů-

žeme těšit minimálně na 45
sportovních klubů, které re-

prezentují více než 35 spor-
tovních disciplín. Zlínské
sportovní organizace se
účastní festivalu pravidelně
a dlouhodobě, a tvoří tak
přátelskou a příjemnou at-
mosféru akce, za což jim patří
velké poděkování.

Jaké jsou ohlasy dětí a rodičů
na tuto již tradiční akci?
Rodiče vítají možnost roz-

šířit si obzory, jakým spor-
tům se jejich děti mohou
v regionu věnovat. Ti, kteří
sport teprve vybírají, kvitují
především pestrost volby. Ji-
ní pro změnu řeší doplňkové
sporty nebo přechod k jiné-
mu sportu, a tak vítají mož-
nost konzultovat podrob-
nosti přímo se zástupci
sportovního odvětví. Sama za
sebemluví návštěvnost fes-
tivalu, která je jedna z nej-
vyšších v celé tour. Velký
smysl návštěvníkům dává
i navázání na Zlín Film Fest,
kdy se obě akce perfektně
doplňují.

Wannado festivalmá za cíl
přilákat děti ke sportu. Jaké
myslíte, že jsou hlavní dů-
vody nedostatku pohybu
u dětí?
Faktorů, kterémají vliv na

nedostatek pohybu nejen
dětí, ale obecně obyvatelstva
vyspělých zemí, je několik.
Pro začátek bych uvedl tou-
hu člověka vše si zjednodu-
šovat, například jídlo si ne-
cháme přivézt, do druhého
patra nás vyveze výtah,
dlouhé hodiny a dny trávíme
před obrazovkami a všichni
mají méně času. Dříve bylo
normální, že si děti hrály
venku samy, dnesmají al-
ternativu právě v „připojení
se“ na obrazovky a současně
mají rodiče větší obavy, aby
se jim venku něco nestalo.
Láska a vztah k pohybu se
vždy tvoří v rodině. Velmi je
může rozvinout právě spor-
tovní oddíl, nadšený tělocvi-
kář nebo pozitivní emoce z
pohybových her. Důležité je
uvědomit si, že bez pohybu
není život. Aktivní člověk je
šťastnější, má lepší náladu a
fyzickou kondici.

Užijte si den se ŠKODAAUTO
Už dnes v 10 hodin dopo-

ledne ožije náměstí Míru ve
Zlíně speciálním programem,
který je určenýmilovníkům
aut tradiční české značky,
ctitelůmmotosportu i nej-
širší veřejnosti, jíž není lhos-
tejná bezpečnost silničního
provozu. Celodenní program
na náměstí potrvá až do
19. hodiny večerní.
Na comohou návštěvníci

dne se ŠKODAAUTO těšit?
•Představení nových vozů
ŠKODA SCALA
•ukázky bezpečnostních prv-
ků ve voze
•simulátor převrácení auta s
instruktáží správného pou-
tání
•malování vtipů na auto
•simulátory jízdy závodním
speciálem na rallye
•škola jízdy na vysokém kole

s Josefem Zimovčákem
•zábavné soutěže smožností
projížďky historickými vozy
•prezentace nového Samohýl
ŠKODA teamu pro rallye
•autogramiády posádekMi-
roslav Jakeš aMartin Březík

•RC dráha smodely ŠKODA
•skákací hrad a sportovní ak-
tivity pro nejmenší
•cesta za snem (bezbariérová
mobilita)
•fotokoutek s historickým
vozem

•mlladí designéři – děti
tvoří/malují budoucí vozy
ŠKODA
•hudební produkce na stage –
Neopets a Piráti.
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Film of the day: YOU'LL NEVER
WALKALONE
Soccer, a teacher with lots

of hobbies, an old principal
who can't stand soccer, a
group of energetic grass-
roots children, and a world-
shaking earthquake. Cata-
strophe falls upon them be-
fore they can enjoy their
happy childhood. Howwill
theymove forward?
China, 2018, 106min
Director: Geng Xu
Section: International Com-
petition of Feature Films for
Children | Festival Gala
May 25, 2019, 14:30,
Golden Apple Cinema 6
May 27, 2019, 11:00,
Golden Apple Cinema 3

FRIDAY´S CHILD
USA, 2018, 91 min
Director: A.J. Edwards
Section: Panorama
May 25, 2019, 19:30, Golden Apple Cinema 6
May 30 2019, 17:40, Golden Apple Cinema 3

Fresh out of foster care at age 18, a young drifter turns to petty
crime to survive and discovers an impossible love in an unlikely
friend.

MEASUREOF AMAN
USA, 2018, 100min
Director: Jim Loach
Section: International Competition of Feature Films for Youth
May 25, 2019, 17:00, Golden Apple Cinema 6
May 27, 2019, 17:20, Golden Apple Cinema 2

This story follows Bobby, an under-confident, overweight 14-
year-old New Yorker, as he navigates the challenging path to
manhood during his summer at Rumson Lake in upstate New
York, 1976. The dramatic thread of the story stems from the es-
calating threat of a local gang of townies, led byWillie, a tor-
mented young veteran.Willie and his gang resent the summer
vacationers who populate their community every year and prey
on Bobby and his best friend Joanie, both outsiders and easy
targets. As Bobby´s world goes throughmany changes, so does
his relationship with his family and friends. This is especially
true regarding Dr. Kahn, a reclusive surrogate fatherly presence
whomentors Bobby through difficult times. The guidance Bobby
receives fromDr. Kahn transforms him into a well-rounded
youngman, as well as giving Dr. Kahn a new unexpected confi-
dant, a friend who helps him come to terms with the losses in his
past.

TAIKI
Netherlands, 2018, 86min.
Director:Mirjam deWith
Sektion: Panorama
May 25, 2019, 09:00, Golden Apple Cinema 5

Bruno does not want to go to Sweden with his parents and sister
on holiday. He prefers to play games with his digital friend Taiki.
But his mother thinks he's addicted and wants Bruno to learn
that the real world is more exciting than the computer world.
Even the tv-screens in the car remain off. During themuch too
long and boring drive, Bruno’s complaints force his parents put
him out of the car. As a warning. Then Bruno decides to teach his
parents a lesson.When they come back a little later to pick him
up again, he disappears into the big Swedish forest.

Director Xu Gent about YOU’LL NEVER WALK ALONE

“Hownot to become a professional football player“
The best place tomake

money as a football player
in decline, is China, where
football is the new religi-
on. But what about kids in
a ruralmountain village
who have never even seen
a football in their lives?
Theymight just need a te-
acher like Xi Ge to explain
the rules of the game and
inject themwith a passion
for playing. Football mania
high up in themountains,
setting social dynamics
and village routines in
motion. Until a disastrous
earthquakemakes an end
to their happy childhood
days.Will sports again
help them tomove for-
ward?We asked director
Xu Cheng, who’s YOU’LL
NEVERWALKALONE takes
us up to the high plateaus
of Sichuan.

The film openswith an in-
triguing sentence: ”Letme
introducemyself. I am this
ball.“ This story is told from
the perspective of an old fo-
otball?
The happiness and sadness

of adults and children in this
film are all linked to this fo-
otball. From the very first
beginning we looked for an
interesting perspective to tell
our story.We tried different
perspectives: from the chil-
dren (like Sang Guo or Tank),
or from an adult (like the
gym teacher or the princi-
pal), but none of these opti-
ons seemed fully satisfying.
Finally, we found out that
this old and worn-out foot-
ball was like an eye catching
all the things we see, and so-
metimes even things we
can't see. Most important is
that this football can under-
stand the hearts of the chil-
dren and can be their best
friend. That’s how a ball be-
came ourmain observer.

The story takes place in a
beautiful but isolated part
of China. The school princi-
pal describes it as ”a remote
corner of themountains
where everybodywants to
leave“.
With 9.6million square

kilometres and 1.4 billion
inhabitants, China is a huge
country. The eastern region
has seen a better social and
economic development, due
to natural resources. The
western part is amore
mountainous area, where
natural conditions and living
standards are relatively lag-
ging behind. Many people

want to escape from these
remote areas and head for
the city, where life hasmore
opportunities to offer. The
film is situatedmore than
10 years ago, that region has
changed a lot since then. The
place where the earthquake
took place has been rebuilt
as a new, beautiful home,
just like the New XinMing
Elementary School that you
see at the end of themovie.

It is strange for European
children to realize that there
are kids in this world who
have never played football.
At the same timewe hear
that football in China is get-
tingmore andmore popular
these days.
In China, the popularity of

football is increasing enor-
mously, especially in the ci-
ties, wheremore andmore
football fields appear where
children and adults come to
play. But as I said, China is
huge and the country’s social
and economic development
is unbalanced. In some re-
mote areas, even flat land is
hard to find. Playing football
is obviously impossible the-
re, and some of those chil-
drenmight have never seen
a real football. All their
knowledge of football (and
many other things) comes
from pictures and television.
These kids have their own
games and toys, that most
likely we have never seen
before. The world is big, the-
re are always things we don't
understand.

In one scene the kids are
playing soccer in the pouring
rain. Howwas that scene
recorded?
Filming is impossible

when it rains like this; as a
director you’re in commend
ofmany things, but not of
nature. In order to actually
shoot the scene, we had se-
veral fire trucks spraying
water into the sky, creating a
heavy rainfall. I’ll tell you a
secret: from the very begin-
ning, I have always been
worried and didn’t have the
courage to shoot that scene.
Wewere filming in winter!?!

Even if the Sichuan region in
wintertime isn’t covered in
snow, still it is extremely
cold. My biggest concern was
the children getting sick
from the icy rain. Although
the film absolutely needed
this scene, I didn’t dare to
record it until the end of the
shooting period.We prepa-
red everything as precisely as
possible, we set up tents on
the riverside, collected elect-
ric heaters and dry towels,
the entire staff was stand-by
to help the children ... And
then we started shooting.

And?
The rain was heavy, wind

was strong, temperature was
cold. Everything was soaked
under the artificial rain, ex-
cept the camera that was co-
vered. Every shot was dif-
ficult so we had to domany
takes. At first, some kids
complained the rain was too
hard or even painful. But as
we continued, they gotmore
andmore excited.Whenwe
took a break to let the actors
warm up, some kept playing
in the water. Only one child
couldn’t help but crying …
because it was in the script.
All the things I worried
about, finally didn't happen.
The next day, every child
appeared again on set, no
one fell sick. Maybe that was
a gift they got from playing
football: a healthy body.

The teacher in YOU’LL NE-
VERWALKALONE ismore
than just a teacher.What
other important roles can a
teacher play in the lives of
young people?
Xi Ge (meaning ‘happy

brother’ in Chinese) is spe-
cial. He could have applied
for better schools in better
regions, but he himself deci-
ded to apply for this remote
mountain village. Originally
being amath teacher, he
now prefers to teach ‘physi-
cal education’. Many Chinese
people believe that gaining
knowledge is themost im-
portant thing on earth. Be-
cause of his own childhood
experience, Xi Ge believes
other things can be impor-
tant too, such asmusic, or
playing football. These
things will make youmore
happy and powerful. Besides
physical education, Xi Ge also
teaches other classes. This
used to be a common thing
in schools in rural China –
because there weren’t enou-
gh teachers, everyone had to
take on several courses. Pro-

bably Xi Ge never realized
what wonderful things he
was doing, nor what impor-
tantmarks he left on the li-
ves of those children. Re-
membering how somebody
helped him through his own
childhood years, now he
grows up doing the same.
YOU’LL NEVERWALK ALO-
NE is the team song of Liver-
pool Football Club. I think
people appreciate this song
especially because of this
sentence: You’ll never walk
alone.

Sports is often all about
“victory or loss“. In your
film, other things are
equally important as win-
ning or losing.What is truly
important for these chil-
dren?
Winning is a good thing,

but losing isn’t bad either.
What this film really cares
about is not children over-
coming their opponents, but
overcoming themselves. I
hope people will notice this
line at the end of the film:
“So far, none of these chil-
dren have become football
players, but Xi Ge continues
teaching children to play.“
He is not training professio-
nal athletes, but raising he-
althy and brave people. In
their future lives, whether
those will be filled with luck
or adversity, they will know
how to remain optimistic.

The film introduces a girl as
a true soccer hero! But she’s
also a charming and inte-
resting character.
Long before the script was

written, we were watching a
kids’ football game, with two
powerful teams, playing like
adults. We noticed a frail go-
alkeeper fiercely defending
his territory. Suddenly, his
hair was hanging loose and
wewere surprised to find out
it was a girl. We immediately
understood our script was in
need of a brave girl. She is a
petite football hero and also
just an ordinary little girl-
next-door, secretly in love
with that boy ‘Colonel’. So-
metimes she is more brave
than the boys, sometimes
she is spoiled by her Grandpa
like a naughty little princess.
In a boys-only-football team,
the only girl Sang Guo is like
a ray of sunlight. In general,
the boys in the team don’t
see her as a girl. Otherwise
her nicknamewouldn’t have
been “submachine gun“.

Translation:Wang Chen

Other film tips:


