
Ješrě by se slušelo dodot B-ló, ole zóměrně fok nečiním' Prolože
iindy-korektní o portnerský duch těchro. souběžných_o 

-vlostně

pupeč1i šňůrou propoiených filmoých okcí, bere s léty zq své
o ',Mqló B - šesrnóctko" se sróvó |okoby dotěrnou přítěží pro ož
mocešsky se proievuiici ,,B - šestnáctku velkou". 5óm zo sebe
říkóm,_ že ie ro škodo' ole noděiná o rok od roku živoroschopněiší
Moló šestnóctko o ieií oblibo, dóvó noděii do budoucno' stóti se,
neJi rovnocennou ýznomem o věhlosem, ole i zo|ímověiší
o vsrřícněiší plotformou zvlóště pro české ouřorý, iimž velŘó
B-ló příIiš prosloru nedóvó.

Což mě pňide velmi kontroproduktivní o rozhodně neobstoií orgument
Velké šestnóctý že filmy tuzemských outorů nedosohuií Úrovně ftlmů

zohroničních. l když bróno zřetelem soutěžní přehlí.dý letošní, ieiich
nedostotkem zřeimě ie to skutečnost, že nebyly dostotečně
pornogrofické.

Dovolte mi vsuvku z mé filmořské, ole toké mlodistvé historie, protože
isem se doprocovol poznóní, které by měl možnost podstoupit koždý
mlodý filmoř, kteý se cítí pevný v kromflecích o chovó se iok mistr
světo. Už ie to drohně let, co isem byl pozvón no Filmoý festivol
onimovoných filmů v Zogrebu, což ie iedno ze stěžeiních
o respeklovoných filmoýh přehlí,dek no světě. .Jel isem tom s filmem
Tomon o lesní ponno/ o toké s pocitem, že iiž isem profík o borec, kteý
ví své, ole iiž zpwní proiekce isem se vrocel, ioko poslední potlol
o troubo, protože tu Úroveň o bezbřehost originolity o pocitové lehkosti
bych vtom, co umím, o hlovně, iok ktomu pňstupuji, nedosóhl oni zo
celý svůi život.Jen isem nevěícně kroutil hlovou o vduchu si řkol, co
tom k sokru dělóm, no co si to hroiu, proč roděii nedělóm Úplně něco
iiného... fokt 1sem měl nópiný toho nechot!

Ještě isem ole oni nedošel do hotelu o zočolo se to ve mně obrocet,
noiednou isem dostol tokoý pomyslný koponec o vzedmulo se ve
mně vlno entuziosmu o nodšení o opodly ze mne všechny zóbrony
o ió se býostně iěšil, obych už byl domo o vlítl no lo, iok se frkó' Zo
dvo roý no io isem dostol ve Venezuele Cenu zo onimoci.

No. o proč by B- 1ó, nemohlo bý tím pomyslným koponcem mlodým
českým outorům; ide ien o to přiioi ie do soutěže o zkonfrontovot ieiich
filmy se zohroniční produkcí, holt je vtom nechot vymóchot, oť klidně
chodí pór dní konólomo, no věhlosu přehlídý by to iistoiistě neubrolo
o outoň by to - ti, co by nezokpkli - určitě čosem ocenili o B- l ó by
mělo zósluhy o česý ftlm! A to rozhodně není k zohození.

No o pokud ie pro Velkou šeslnódku problémem udflení trodiční ceny
Petro Hviždě, docelo bych uvftol, že by se udělovolo no Molé l ó.
Neien proto, že by se zvýšil kredit Molé 1ó o opět zočolo fungovot to
pomyslnó pupeční šňůro, ole i proto, že ftlm pro tuto cenu by určili
vybroní členové Spolku pro oltemotivní film o Bló, imenoviŤě třebo
Sórko Tryhukovó, zóklodníto hybotelko Molé šestnóctý o toké Miloš
Henkrich, zóklodní hybotel šestnóctý Velké' A ze všech došlých filmů
by vybrón byl ten, kteý neilépe koreluie s duchem tvorby Petro Hvždě
o definicí ieho věku, o toto volbo by šlo Úplně mimo nósledný ýběr
Velké l ó, i s tou olternolivou, že by do Velké vybrón nebyl' Mně to
přiide docelo logické o iedině oboustronně okceptovotelné, i s tím, že
si uvědomuii, že filmů no ýběr ie několik stovek.

Ale když to šlo před pór leý proč by to nešlo, provdo, i ted'!

Ale dosti lkoní: Po iedenócté se letos sešli mlodí filmoň ve Středisku
volného čosu Lobyrint v Brně Bohunicích, oby prostřednicvím ftlmů
nesli svou kůži no pomyslný trh, kde už čekolo troiice porotců, oby ie
sprovedlivě ohodnotilo o ý nei, nei novíc i ocenilo.

Je iistě znómo, že velkó B-ló i moló B-1ó, iinok řečeno Molý
filmorný festivol mlodé vorby, ie soutěž króthých hroných filmů. No
molé šestnóctce novíc nostóvó i dělení podle věku outorů o příslušnosti
kvícečlenným filmovým uskupením s dospělým vedením.

Letošní soutěž obnóšelo 23 filmů česých o slovensých outorů,
s pňrozeně rozdílnou úrovní filmořskou o dromolickou, nutno všok
dodot, že ve znočné většině filmů nodprůměmých o originólně

objevných! Některé filmy iiž s sebou nesly pečeť zřetelného tolentu,
jiné vynikoly myšlenkou, byly tu filmy okcenŤuiící estetiku obrozu, dolší
nobízely zdónlivě iednoduchó řešení zobrozovoných problemoti(
kteró kupodivu fungovolo; o nošly se i fflmy, které iokoby ukozovoly
odvrócenou stronu svého příběhu s tím, že se divók, přenosem do
pozitivu snodněii dostone k iódru zomýšleného. A v neposlední řodě
lze vyzdvihnout filmy humorné o konstotovot, že zoiímové bylo i čosté
využívóní kresby o kvolitní groffý nohrozuiící tu rozlehlou scénogrofii,
fu zose sloužící k podpoření srozumitelnosti íilmu'

Pro mne byly filmovým zóžitkem ýo ftlmy: BERAN NA KLÍčEK
outorské dvoiice Anno Koreckó o Mortin Modry, film milý o zóroveň
ioksi iednoduše moudý s iosným poslóním, že lóskou lze vyřešit i to, co
se 

'v 
doném věku o uprostřed rodiny zdó nepřekonoŤelné o iokoby

definitivní. Není s podivem, iok různorodě lze tuio životní moudrost
sdělil ole ie s podivem, že se noide dolší o neméně osobitó
o originólníverze iednoho o téhož. Poródo!

Film s nózvem FALI notočený Volérem Futeiem, ie formólně skvěle
vystověný příběh bezrnýchodnosti vedoucí. ož ksebevrožedným
Úmyslům' hlovní postovy. A pok film RUSÁ( Efimo Groutskéíio,
filmořsý zručně nočrtnuý střet člověko norozeného o žiiícího v iisté
zemi, o iehož místní vrsfevníci si Útoý no něi řeší mindrók
,,pochopitelné" nenóvisti k zemi ieho rodičů.

Ale neméně isem si pošmókl no dolších fflmech, imenovitě MÚZJ
KRAL zE zAKtADl(Y Donielo Kupsy - dlouho isem neviděl fok
skvělou o nódherně porodickou podívonou ze školního prostředí!,
oKNo vE VLAKU od dvoiice Mirek obrótil o Mortin Slovóčeh
u něhož nemohu nedodo| ýečnó komero! Přr;emným ftlmoým
počinem bylo DRAMA A LA NoNSENS od Moýóše Polóko,
dobró ,,ptókovino" plnó hloupůstek o mně libého humoiu; pok
nódherně oktuólní o oni součosnou iustici nešetřící MORD Hynko
Růžičky se skvěle nomí,rhonou krósnou muzikou, o slušně nohozený
iokoby ýsek z rozsóhleišího děie s nózvem PoNEGHÁN osUDÚ
Potriko Polóko. Nezmínit se nelze o filmu s číselným oznočením Vl!,
heý do souŤěže zoslol Dom|nik Gyórgy, iehoi řekl bych, onti opus
no lidské vlostnosti, dominuie v promyšleném toktovóní děie, ole dík
zdlouhovosti o minimólnímu děii se iokoby sóm chyne do vlostní posti.

Jok rozhodlo poroto lze si noilJ no Filmdotu, dvakům se neivíc
zomlouvol film BERAN NA KLicEK o zřeimě u něi, mimo nesporný
filmov7 zazite[ zovóžily i originólnío vlipné titulky.



T_outo'větou bych prgktlcý mohl skončit, protože čím jiným lze uzovíil
člónek o filmové přehlí,.dce, než sdělením o rozdoných'cénóch. No ole
tody. .to neide.. Molému filmovému Íestivolu mlodé vorby totiž
předchózí dvo dny usilovné próce mlodých přÍtomných Íilmoýů, kterí
přiieli nejen soutěžit_se ými hotoými filmy, ole toké zo přítomnosti
lektorů, ródců o helfrů o steině pojtižených komoródů či spolužóků,
notočit něco nového, něco, co se vyloupne no místě, když doií hlovy
dohromody o shodnou se no iedné myšlence.

To, že dopoledne obsolvují filmoý seminóř, ie ien iokousi předehrou,
nosotím noých vědomostí o cílenými otózkom! ověření si spróvnosti
svého pohledu' Poié.se vydotně noýí o nopoií o pok už ie to provó
chvíle, oby se vydoli no zrychlenou dróhu notočení svého nového
filmového dílko, o kterém snod ien v hrubých obrysech fušili, o čem to
bude, ole nebylo iosno, s kým bude točit o kde to notočí, iokou
techniku použi|e o iok to dopodne s postprodukcí - ole no to ie ieště
čos, moře čosu, respektive pouhých 24hodin| A ý letí ioko splošenél

No ole podoňlo se o v pótek podvečer, ioko iž minulý ro( se celé
oso:enstv-o přesunulo pod ochronnó kří,.dlo Studio Lóvko o potožmo
Mirko obrótilo, kde iednotlivé Íilmové miništóby prezentovoly, co se

iim zo těch neÚprosných 24 hodin poštěstilo zplodit.

Pětice Íilmů, které, po několiko kosmetich/ch Úprovóch zřeimě uvidíme
vsoutěži přĚtí ro(.nobídlo pět různých nómětů o dromotiiých poloh,
o|e toké ýpověd' o nemolé filmořské erudici iednotli\^ý;h fuůrčích
kolektivů. Somotnó proiekce o nóslednó deboto o zhlédnúrych filmech
se neslo v duchu kolegiólní spřízněnosti o vzójemného r.u'páktu o bylo
kouzelnou o fuůrčí tečkou zo neÚprosným filmoým 24 hodinoým
morotonem, v němž nebylo porožených, ole vÍlězové byli všichnil 

'

Posudle somi: JARlNovA oDYSSEA, fitm Petro Ondrouško
o Jokubo Hemoly o ieiich kolektivu ze ZUŠ Zostóvko u Brno,
s loskovou o vstřícnou potronocí Ludmily Brestičové o Evy Kokešové, ie
remoke, ergo předělóvko, iiž dřÍve živelně notočeného koýmového
příběhu o cestovóní čosem, iokési české verze Nóvštěvnik,:, krery
v nové verzi mó iiž určiý řód, čitelněiší dě1ovou linii o krósný lotentní
humor. Není morné novrótit se ktomu, co mó potenciól, ien se to holt
prve nepovedlo.

Režisér, komeromon, stňhoč o [ó dodóvóm noděiný o tolentovoný
filmwý móg Potrik Poló( ie podepsón pod filmem 

''nó^". 
PozoŘ

nqKA. Kouzelný příběh o lósce no první pohled, kteý nóm
přibližu|e vyprověč Denis Kučero o s nejkonolou biovůrou
o komediólním tolentem odehróvó skvělý Moýóš Polók v roli Korlo.
Dobře vyďověný černohumorní příběh s citlivě odhodnutou
o nosozenou poiniou ie ien potvzením mých slov o filmořském tolentu
Póti Polóko.

Studenti gymnózio T. G. Mosoryko, Vílězslov Schmid, Pořik
Přinesdomu o (grolino Bortůškovó, rozehróli v okčním hororovém
dromotu LENošI, fuůrčí muko troiice scénóristů, kteří si vzóiemně
zo,mÍltoií nópod toho druhého o prosozuií nópod svůi. Filmořsý je to
uchopeno tok, že koždý svoii verzi lěm d'ruhým ieólně odehroie
v.různých 

. 
dromotických polohóch, tokže k vidění ie Dromo, poié

lqrg i Akční podívonó. Výborný nópod, ole notočit tň, by i velmi
krótké, rozdflné Íilmečý by přece'ien zosluhovolo více čosu.

BAD cHolcE, či iok.říkóme my no Morově, ŠpRrNÁ VoLBAy ie
zoiímoý film o nenoplněném vŽohu mileneckém, bo i monželském;
iokósi hořkó, ole ne odevzdonó ýpověd' o vŽohoýh zókrutóch,
o nenoplněnosti lósky, lidské zbobělosti o zrodě o o dobrovolném
upozodění se o nósledné definitivní rezignoci. Toto vše prožÍvóme
s hrdinkou. o průvodcem o hybotelem děie ie nóm ieií vnitřní hlos,
mimochodem slolělý přednes (mominko óutorý} o notočeno bylo
skupinou filmoých komoródů kolem outorů, Notólie Burešóvé
o Lukóše Skóly.

No. zóvěr.isem si nechol film Dominiko Gyórgyho, kteý operotivně
přehodnotil svůi proiek1 kten1 chtěl reolizovot v Brně o z důvodů
velkého zpoždění no Železnici, o tedy více než iistého nestíhóní, notďil
svůi příspěvek cestou ve vloku o nozvol iei ien tok inÍormotivně BRNO
Bló. Vzniklo romontickó pocitovó podívonó dokonole zobrozuiící
otmosféru přr;emného cestovóní ve společnosti díveh iokéhosi
slostného o nikdy nekončícího dolce foi niente. Nosoz"nó hudbo
krósně koreluie s.obrozem o dóvo filmu sympoticý rozměr o punc
velmi, oprovdu velmi vydořeného filmového'klipu.

Tok, co-no l9 +9t" ? Ziednodušeně řečeno poródo, poródo pětkrót
o poKozde ltnok!

\. " 
tq ie vše' Krósně hektické o fuůrčí okfivitou nobiié dvo dny Íilmové

dflny plus den soutěžní zokončeny jsou o v hlově iiž se anólno rodí

'yiFnÝ. no příští, dvonócté setkóni mlodých ftlmořů o ieiich fondů
o přótelfilmu.

Když isem se pok v penzionu hotovil ku sponí o stól u otevřeného
okno, rozlehl se nocí hlosiý ýkř[ ,,Bože, proč isem si to tok dlouho
odpírol!'' Zovřel isem okno,-zhosl světlo'o ulbhl. A usínol isem
s vědomím, že to určitě zvolol něioý mlodý filmoř, kteý se poprvé
letos konečně zÚčostnil Molého'filmového' festivolu .loae 'voruy,

o nebesům sdělovol, iok ho to strošně, ole strošně mrzí. Tokže mili
mlodí filmoň, nejen ro)um, ole i komeru do hrsti o ol nedopodnete
ioko on!

Milon Šebesto


