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Váš festivalový deník!
Úterý, 8. října 2019

Kinosál Domu kultury se

v  pondělí dopoledne opět

propínal ve švech. Projekce

soutěžního snímku, rodinné

pohádky Čertí brko, shlédl sál

plný nejen dětí. Letošním

moderátorem byl sympatický

Petr Vondráček, který se

skutečně nebál rozproudit celé

osazenstvo. Nebyl na to ale sám

– tradičně se na pódiu objevil i

gymnastický soubor pod

vedením Lady Bláhové. Ten

nám i letos předvedl energickou

sestavu a ukázal, že děvčata

opravdu žijí sportem.

 Marie a Vincenta. Ti nám nejen

dokázali že jsou velmi sportovní

rodina, ale také nás upozornili

na výjimečné výkony čertů

v pohádce, kteří se po dupnutí a

pronesení formulky vznesli a

odlétli! V  sedačkách ale

neseděli žádní bázlivci, a tak

nadšení z  přicházejícího filmu

nekleslo, a všichni jsme si

pozdní dopoledne příjemně

užili.

Slavnostní zahájení 51. ročníku Dětského

filmového a televizního festivalu Oty Hofmana

Barbora Šejvlová

I když byla místnost

plná na pohled

drobných a tichých

dětí, stěny se

skutečně otřásaly!

 Přivítání si připravil také

starosta města Ostrov Jan Bureš,

a spolu s  ním i ředitel Domu

kultury Ostrov Miroslav

Očenášek. Společně s nimi jsme

si všichni v sále vyzkoušeli, jak

se fandí na stadionu při

pořádném sportovním zápase, a i

když byla místnost plná na

pohled drobných a tichých dětí,

stěny se skutečně otřásaly! Ještě

před projekcí pohádky si pan

Vondráček pozval na pódium

delegaci sestávající z  pana

producenta Martina Hůlovce a

jeho dvou dětí, 



2

Moderátor, herec a hudebník. Do podvědomí diváků se

dostal hlavně účinkováním v seriálu Velmi křehké

vztahy. Později také moderoval pořad TV Prima Hádej,

kdo jsem. Zahrál si také v několika filmech jako

například v pohádce O ječmínkovi nebo v romantickém

filmu Bestiář. Na jaře 2016 byl jedním ze soutěžících v

úspěšné hudebně - zábavné show TV Nova Tvoje

tvář má známý hlas. Zpívá a hraje v kapele

Lokomotiva. Nám se povedlo jej po odmoderování

slavnostního zahájení zachytit, a zeptat se ho na pár

otázek. 

 

Máte při moderování trému?

Ano, často mívám a bojím se okamžiku, kdy bych ji

vůbec neměl. To si pak řeknu, že něco je špatně. Ona

samozřejmě ta tréma zas nesmí být přehnaná, musí být

taková ta lehká, zdravá. Ta v člověku vzbuzuje

soustředění, zodpovědnost a to jsou věci, které jsou pro

moderátora strašně důležité, aby byl soustředěný a

zodpovědný vůči té akci, kterou moderuje. Takže

zdravá tréma je určitě dobrá, zaplať pánbůh za ní. Ale

zase když se člověk klepe jako osika, tak to také není

dobře.

 

Máte nějaké tipy, jak se dá tréma zmírnit, aby byla

ideální?

Já mám takové pořekadlo: „Když máš strach, mysli na

něj a jdi proti němu.“ To si občas říkám, když mám

trému. A také je pořekadlo „Když nejde o život, tak

nejde o nic.“ 

 

Jakého interpreta jste v pořadu Tvoje tvář má

známý hlas nejraději imitoval?

Mě moc bavila Tina Turner i James Brown a Lenny

Kravitz, to znamená všechno

afroameričani, protože ten převlek byl pro mě

zajímavý, že jsem byl někdo úplně jiný. Když

jsem dělal třeba Miroslava Žbirku, tak mi dali jen

paruku a brýle.

 

V jakém žánru filmů nebo seriálů hrajete nejraději?

Já těch filmů zase na kontě tolik nemám. V seriálech

jsem byl zatím tak v šesti, sedmi. Většinou hraji spíše

takové lehce záporné figury. A to mi v podstatě

vyhovuje, hrát takovou lehce zápornou, ale vlastně

dobrosrdečnou figuru, kterou to okolí vnímá jako

nějakého hajzlíka, ale ve skutečnosti není až tak špatný.

Tak to mi vyhovuje. Zahrál jsem si v pohádce,

třeba v pohádce O ječmínkovi, tak tam jsem hrál krále.

To mě samozřejmě také bavilo, jízda na koni, brnění a

meč. Kdybych měl říct jednoznačně, co za žánr mám

nejradši, tak nejradši hraji nějakého elegána ze starší

doby. To je mi nejbližší.

 

Sledujete zpětně v televizi, jak se Vám dařilo

moderovat?

Občas jsem se na to podíval , ale ne kvůli tomu, abych

se koukal, jak mi to krásně jde, ale abych byl k sobě

kritický a mohl si k sobě něco vyčíst, co bych mohl

zlepšit do budoucna.

 

Chystáte se s Vaši kapelou Lokomotiva vydat nové

album?

Teď jsme natočili, máme vlastně úplně zbrusu nové

písně, singly. Dvě jsou, jedna se jmenuje Bohouš, už je

to na Youtubu a druhá písnička je duet s Markétou

Poulíčkovou, ta se jmenuje Pojď si hrát. Celé CD

vydáme asi začátkem příštího roku, ale zatím máme

tento, jak bych to řekl, dvojsingl. A jedeme turné

v listopadu, prosinci. V Karlových Varech jsme, tuším

že, 8. listopadu. Tam oslavujeme dvacet pět let

existence kapely.

Petr Vondráček, nejen moderátor

Jana Přistoupilová

Pan Vondráček je

skutečně

sympatický

usměvavý muž
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Čertí brko 

 

Debutním soutěžním snímkem letošního festivalu byla

pohádka Marka Najbrta - Čertí brko. Během

slavnostního zahájení ji uvedla filmová delegace ve

složení producenta filmu Martina Hůlovce a

komparzistů Marie a Vincenta - jeho dětí. Po krátkém

představení snímku se delegace rozloučila, opona

roztáhla, světla zhasla, publikum ztichlo a projekce

začala. Příběh nás zanesl do městečka Pytlov, kde, ač

to netuší, jsou hříchy místních obyvatel nepřetržitě

sledovány místní pekelnou pobočkou a okamžitě

zapisovány čertím brkem. Jednoho dne se však brko

rozbije a pobočka si musí říct o nové samotnému

Luciferovi (Ondřej Vetchý). Ten s ním pošle mladého

čerta Bonifáce (Jan Cina), aby se naučil jak být

správným pekelníkem. Je ovšem mladý a lehce naivní,

takže jen co vyrazí na cestu, nechá se okrást místním

krejčím Klouzkem (Jan Budař). Jelikož mu ukradl i

kouzelné brko, musel Bonifác rychle vyřešit co s tím. A

aby toho neměl málo, zasáhl ho šíp lásky s mladou

krásnou Markétkou (Judit Bárdos). Začnu-li pozitivním

hodnocením, film měl krásnou pohádkovou atmosféru.

Výběr lokací pro natáčení, zejména hrad Ledeč, této

atmosféře jen a jen pomohl. Také herecké výkony a

samotný výběr herců jsou jedno velké plus. Od

přísného, ale zároveň lidského Lucifera až po

vypočítavého rychtáře (Tomáš Jeřábek) herci ukazují

elán a vášeň kterou do filmu dávají. 

Recenze soutěžních filmů 
v podání našich redaktorů

Pohádka, jak už nebývá výjimkou, byla zpracovaná

napůl muzikálovým stylem. Zazněly celkem tři písně

které byly dle mého názoru pěkné a měly onen

pohádkový náboj. Nechyběly také vtipné scény a ani

odkazy na současný svět, tedy pohádka nebyla časově

odříznutá. Nicméně na všem se najdou malé mouchy.

Například, navážu-li na muzikálovou stránku pohádky,

pro příště bych se vůbec nebál dát písní klidně více,

herci zpívat uměli a písně byly hezké. Takto si člověk

nebyl jist zdali se jedná o muzikál a co od toho čekat.

Další věc které si nelze nevšimnout je fakt, že herečka

Judit Bárdos má výrazný přízvuk. Bylo sice slyšet že se

opravdu snažila mluvit česky, ale bohužel to pořád bylo

výrazné i při zpěvu a do pohádky z českého prostředí se

to nehodilo. Nicméně pochybuji, že to cílové věkové

skupině nějak více vadilo, takže i přes to dávám snímku

velké naděje na výhru. Přísnější asi být nedokáži, takže

mé celkové hodnocení je 9/10.
Kryštof Jiřík

9/10

Judit Bárdos v roli Markétky

Ondřej Vetchý

jako Lucifer a

Jan Cina, čert

Bonifác
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Uzly a Pomeranče
 

Láska k dívce vonící po pomerančích, zauzlovaný vztah

k otci, síla a něha věnovaná malé sestře a stádo koní.

To je Darkův svět, to je příběh o šťastném i bolestném

dospívání v odloučenosti a kráse Lužických hor. Koně

tu nejsou drahé exempláře dostihových stájí, ale

bytosti, o které je třeba pečovat a mít je rád. Jenže ani

to nestačí, jak Darek pozná na sklonku léta, které je

tečkou za jeho dětstvím. Tak jako každá tečka i tahle

znamená nejen konec, ale zároveň nový začátek.

(ČSFD)

Druhým uvedeným soutěžním snímkem byl film Uzly a

Pomeranče. Hned ze začátku prozradím důvod tohoto

zajímavého názvu. Jak jste se mohli dočíst v citaci

nahoře, po pomerančích voněla dívka mladého

hlavního hrdiny. A co se uzlů týče tak to jsem sám

úplně nepochopil, nicméně šlo o pomůcku kterou mu

poradila jeho zesnulá matka.  Přiznám se že během

sledování na mne film působil spíše nezáživně a moc

mě nebavil. Neřekl bych že byl děj pomalý nebo

statický, ale to o čem příběh vyprávěl pro mne bylo

nezajímavé a nepomáhal tomu ani ve většině scénách

spíše amatérský herecký výkon. První dramatický zvrat

který přišel byl až k posledním dvaceti minutám filmu a

byl zvláštním způsobem, který si ani nevybavuji,

smeten ze stolu skrze zvláštní konverzací, která byla

přibližně o třech souvětích a probíhala v dějovém čase

několik hodin. 

To byl asi můj největší problém, nicméně dovolím si

ještě dvě kritické poznámky. První je velice očividné

dodabování herečky Emilie Neumeister. A tou druhou

je používání speciálních efektů při scéně pálení bot.

Není mi přesně známo proč bylo nutné v tomto případě

efekty použít, každopádně šlo poznat že jde o CGI a

kazilo to dojem jinak dobré dramatické scény s

myšlenkou. A abychom zakončili recenzi pozitivně,

zmíním tři hlavní věci které se mi na snímku líbily.

První je určitě vtip. Humor tam byl založen především

na absurdních reakcích v ještě absurdnějších situacích

(viz. “erotická” scéna ve stodole), a divák se tak i u

dramatu mohl pobavit. Dalším pozitivním faktorem

jsou emoce. Režisér i samotní herci jsou v emotivních

scénách jako ryby ve vodě. Scéna pohřbu byla asi jedna

z nejvíce smutných, co jsem v české kinematografii

viděl. A poslední věc kterou oceňuji byl samotný

konec. Jak již sám režisér při uvádění snímku řekl,

konec je ,,skoro dobry”. Tím to vystihl opravdu přesně.

Po celkovém zpětném uvážení dávám filmu hodnocení

6/10.

6/10

Kryštof Jířík

Běžíme pro zdraví

 

V průběhu celého pondělí se před domem kultury

uskutečnila charitativní jízda na Oranžových kolech

nadace ČEZ. Návštěvníci festivalu i kolemjdoucí měli

možnost usednout do sedla kola, minutu šlapat a udělat

tak nejen dobrý skutek pro své tělo, ale hlavně přispět

na dobrou věc. V průběhu osmi hodin se zde vystřídalo

opravdu mnoho dobrovolníků, kola se ani na chvíli

nezastavila. Výslednou částku přijme ostrovský Macík,

z.s. a Město Ostrov. Hlavní zásluhu na tom máte právě

Vy. Děkujeme!

 

Tomáš Dalecký

(vlevo) a Emile

Neumeister v

hlavních rolích

zamilovaného

páru


