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Za divokou přírodou nemusíte jen do pralesa na Šumavu či Novohradských hor. Někdy stačí otevřít oči a rozhlédnout se.
Režisér a kameraman MARIÁN POLÁK (41) nás ve svém celovečerním debutu Planeta Česko přesvědčuje, že divočina je
všude kolem nás. A to i na místech, kde byste ji nečekali. Kam můžete zajet na piknik se sysly? Kde se dají pozorovat pravěká
zvířata? Anebo ta, která tady původně žila před staletími, pak vymřela, a dnes jejich populace opět roste? A proč jsou
hnědouhelné doly živější než pole?
* Jsou ještě situace, kdy vás Planeta Česko , jak jste nazval i svůj dokument, překvapuje?
Ne v tom smyslu, že bych o jejích tajích a krásách nevěděl, ale když se pak snažím něco, o čem jsem třeba četl, natočit, kolikrát
jsem překvapený, jak jsou ty situace pestřejší a rozmanitější, než jsem si původně myslel.
* Co vás během natáčení takhle překvapilo?
Třeba pražské užovky. Věděl jsem, že tady jsou. Pražská zoologická zahrada má ochranářský projekt, který migraci užovek
podplamatých ze strání zoo až k řece sleduje, ale že jich je tolik a že jich člověk ve správném období může vidět opravdu
desítky až stovky, jak kolem něj táhnou k vodě, mě překvapilo.
* Podle čeho jste si zvířecí „herce“ a lokality do filmu vybíral?
Jednak jsme chtěli, aby byl film pestrý a objevili se v něm ptáci, savci, obojživelníci, korýši, ale i brouci nebo motýli, a zároveň
to musely být druhy, které jsme byli schopni natočit, protože jsme byli limitováni časem. Natáčení původně vypadalo na rok,
který se ale prodloužil na rok a půl. To, že jsme získali jedno další jaro, bylo skvělé, mohli jsme tak spoustu věcí dotočit a vrátit
se na místa, na kterých nám třeba první rok něco nevyšlo.
* Stávalo se to často?
Občas ano a je to vlastně trochu paradox, protože jedním z témat filmu bylo hledání divočiny poblíž nás. Často jsme si tedy
vybírali zvířata, která jsou na lidi zvyklá, a mysleli jsme, že s jejich natáčením zase takový problém nebude. Ovšem natočit
třeba sysly, kteří žijí na sídlišti v Mladé Boleslavi a o nichž všichni fotografové přírody vědí, zase tak snadné nebylo. Chtěli
jsme zdokumentovat jejich jarní souboje, a protože jsou to zvířata neskutečně rychlá, je celkem problém je zaostřit. Navíc tyhle
souboje probíhají jenom v jednom, poměrně krátkém časovém období v roce. Musíte trefit okamžik, když se zvířata po zimě
probudí. Když je konstantní počasí, zase takový problém to není, jednoduše si počkáte na první slunečné dny, kdy syslové
vylezou z nor, jenomže jara, kdy jsme točili my, byla nestandardní. V únoru bylo teplo, syslové se začali budit, ale vzápětí se
ochladilo, tak zase zalezli. Takže i u takhle zdánlivě nebojácných zvířat, která bez problémů pobíhají mezi lidmi, člověk do
poslední chvíle neví, zda záznam jejich jarních soubojů získá.
* Piknik se sysly se točil už bez problémů?
Ano, to už je takový zvyk místních, kteří vezmou semínka a mrkev a jdou s děti na piknik. Syslové jsou šťastní a vypasení a
místní to berou jako malou zoo. Přitom jsou to normálně velmi plaší tvorové. Další místa, která preferují, jsou například polní
letiště, kde je posekaná tráva. Největší kolonie syslů u nás je asi právě na letišti ve Vyškově. A další na golfovém hřišti v
Karlových Varech.
* To letcům nebo provozovatelům golfového hřiště takový škůdce nevadí?
Spoustu míst jeho výskyt zachránil před nějakou výstavbou. Jde o kriticky ohrožený druh a na jeho záchranu dostávají letiště i
obce dotace. Sysel je totiž stepní zvíře, a aby přežil, potřebuje posekanou trávu, ale bez stromů a keřů – kdyby na něj v
korunách stromů čekal predátor, bylo by za chvilku po něm. Třeba na tom sídlišti v Mladé Boleslavi je sysel jen díky pánovi,
který tam měl na starosti ochranu životního prostředí. Musel složitě lidem vysvětlovat, proč mizí z tamního prostoru stromy, ale
lidé to nakonec pochopili.
* Bez pomoci člověka by sysel nepřežil?
Jediné místo, kde u nás žije sysel ještě přirozeně, jsou vinohrady na Jižní Moravě. V takové té zvlněné krajině, kde jsou pásy
vinné révy, mezi nimi nějaká meruňka a malá políčka. Takhle totiž vypadala zemědělská krajina kdysi. V 50. letech, před
kolektivizací, byla zemědělská krajina rozmanitou mozaikou, kde žila spousta druhů zvířat. A podívejte se na naše pole dneska.
Všechna vypadají úplně stejně, rozmanitost naprosto chybí.
* Máte pocit, že je česká příroda zničená?
Některá místa jsou člověkem poničená dost. Taková ta velkoplošně chráněná území, jako jsou národní parky, chráněné
krajinné oblasti nebo třeba národní přírodní rezervace, jsou v pořádku, protože se o ně snažíme starat a na těchto místech

přírodu chráníme a máme k tomu i nějaké instituce. Když se ale podíváme právě na tu zemědělskou krajinu, je to smutný
pohled. Kdysi tady byla políčka, meze a sady. Dnes nic takového neexistuje. Stejně jako rybníky. Kolik lidí by se šlo dnes do
rybníka vykoupat? Dřív se z některých dalo pít, jak byly čisté. Dnes se ale jede na výkon, drží se v nich co největší osádka ryb
a rybníky jsou v podstatě na hranici kolapsu celého ekosystému. Pak podle toho taky vypadají.
* Jak dlouho musíte na dokonalý záběr číhat?
Ten film není složený jen z mých záběrů. Na různých lokalitách nás číhalo víc. Také jsme měli podvodního kameramana, který
musí číhat hodiny ve vodě. Běžně vydržíme na jednom místě sedět takových pět šest hodin. To je doba, kdy se člověk na té
židli nějak udrží. Pokud má teda židli. Taky hodně záleží na počasí. Často jsme schovaní v maskovaném stanu, a když je
vedro, dlouho se v něm být nedá. Jindy je zase nutné přijít večer, zalézt do stanu a čekat do druhého dne, aby si zvířata na
vaši přítomnost zvykla. Někdy stan na louce necháváme i několik dní, aby jim nevadil.
* Musíte být ve stanu v neustálé pohotovosti?
Mělo by to tak být, ale taky jsme jenom lidi a stane se, že si člověk zdřímne a zjistí, že už se mezitím všechno odehrálo.
Nějakou dobu taky trvá, než rozběhnete kameru nebo zaostříte. Ve stanu navíc máte omezenou „střílnu“ a běžně se stává, že
se všechno odehrává jen kousíček od vás, ale vy už tam s kamerou nedohlédnete.
* Když se něco takového stane, zuříte?
Samozřejmě. Za každým záběrem je spousta energie, času a koneckonců i peněz. Navíc mě celou dobu tížila zodpovědnost.
Věděl jsem, že dělám film do kina, a navíc o přírodě, takže nemám možnost něco dodělávat třeba v počítači. Proto jsem občas
zuřil (úsměv).
* Jaké fígly používáte, aby vás zvířata třeba podle pachu neodhalila?
Ptákům pachy nevadí, se savci je to horší. Navíc svůj pach nikdy neodstraníte. Něco málo zachytí stan, ve kterém jsme
schovaní, a pak si můžeme pomoct předpovědí počasí. Když vím, že bude foukat jižní vítr, nenamířím objektiv na sever,
protože i když bude proudění mírné, půjdou pachy pravděpodobně tímhle směrem. Proto se třeba staví lovecké posedy, aby
byly pachy lovců co nejvýš. Jenomže zatímco oni mohou být nahoře a trefí zvířata i na sto metrů, my musíme být dole a
maximálně dvacet metrů, ale ideálně ještě mnohem blíž od nich, abychom je dobře viděli. Pak také pomáhá, když si na váš
pach zvířata zvyknou. Kolikrát stačí nechat na místě kapesník, nebo tam pravidelně chodit na procházky.
* Dostal se vám do filmu někdo náhodou?
Náhodou nám tam spadl kulíšek (nejmenší sova v Evropě, veliká jako špaček, pozn. red.). A to doslova. Původně jsme totiž
cílili na datlíka (silně ohrožený druh z čeledi datlovitých, pozn. red.). Když jsme ale přišli na lokalitu datlíků na Šumavě,
zničehonic nám kulíšek spadl do záběru. Stáli jsme pod stromem a dva se zřítili přímo před naše nohy. Nejspíš se ve vzduchu
srazili v rámci nějakého souboje. A přestože jsme kulíška původně točit nechtěli, do dokumentu jsme jej zařadili. Navíc je to
velmi pěkná sova, která se dobře točí, protože se lidí nebojí. Pro jeho pozorování žádný kryt nepotřebujete.
* Čím to je?
Přiznám se, že nevím, ale některé druhy ptáků, takzvané glaciální relikty, jako je kulíšek nebo třeba sýc rousný, které přežily z
doby ledové, se prostě člověka nebojí. V podstatě na vás jenom koukají. Kulíška najdete v řadě lesnatých oblastí od středních
nadmořských výšek do horských oblastí. Nejradši má asi jehličnaté porosty protkané potůčky a olšinami s dostatkem hnízdních
dutin.
* Kdybyste na film měli ještě o rok víc času, dali byste tam i šelmy?
Asi bychom se o to pokusili. Dokonce jsme měli nastražené i nějaké fotopasti, ale jednu na Šumavě nám nedávno ukradli. Spíš
jsme si dělali takový průzkum, a kdyby se nám nějaké pěkné záběry natočit povedly, asi bychom je do filmu zařadili, ale
bohužel se nám jich nenashromáždilo dost. Třeba teď už tam máme zachycená i mláďata, ale tehdy jsme neměli skoro nic. U
fotopastí je člověk hodně limitovaný výsekem záběru a kvalitou záznamu, což není pro velké plátno kina také úplně ideální..
* A to se třeba k vlkům člověk nemá šanci dostat, aby je natočil sám?
Ne. Jsou neskutečně plaší. V České republice je opravdu jenom pár lidí, kteří mohou říct, že vyfotili nebo natočili v přírodě vlka
nebo rysa. A buď to byla neskutečná náhoda, nebo dlouhá, systematická práce, kdy člověk dva tři roky hledal podle stop a
fotopastí. Navíc vlk je převážně noční zvíře, takže k tomu potřebujete i adekvátní techniku. Občas se tady taky pytlačí, takže
mají z člověka vítr.
* Takže na člověka vlk ani rys nezaútočí?
Ne. To se může stát maximálně u medvěda, v nějaké vyhrocené situaci. Na Slovensku k tomu možná sem tam dojde, ale u nás,
kdy tady máme jednoho nebo dva medvědy, je ta pravděpodobnost opravdu mizivá. To na vás spíš spadne meteorit, než že by
vás zranil medvěd.
* Kdyby se tedy člověk rozhodl jít u nás do přírody pozorovat vlky, nemá šanci?

Myslím, že ne. Mnohem pohodlnější je zajet do Srní a podívat se na ně v oboře.
* Má člověk šanci narazit alespoň na jejich stopy?
Na Kokořínsku, v okolí Břehyňského rybníka, se na ně určitě narazit dá. Když je tedy sníh a jejich stopy poznáte. Myslím ale,
že běžný smrtelník jejich stopy od těch psích asi nerozezná.
* A na stopy rysa narazíme kde?
Největší populace je na Šumavě, v Novohradských horách a přesahují i do Českého lesa. Pak jsou i v Beskydech a přesahují
do Javorníků. Něco málo je v Jeseníkách a v podhůří Krkonoš. To jsou ale jednotlivá zvířata. Tyhle šelmy mají navíc rozsáhlá
teritoria, takže na jejich stopy můžete vzácně narazit i jinde.
* Jaké zvíře se ještě těžce stopuje?
Vcelku těžké je to u bobrů. Respektive vy je vystopujete, ale natočit je, to už je oříšek. Stejně jako jezevec je to noční zvíře s
vynikajícím čichem. Vy je sice nevidíte, ale oni mají přehled dokonalý. Taky musíte vyzkoušet, jestli jsou citliví vůči umělému
světlu. Některým jedincům vůbec nevadí a bez problému fungují, jiní okamžitě utečou a pak je potřeba použít infračervené a
„neviditelné“ světlo, které ale dává jen černobílý obraz.
* Kam tedy vyrazit v Česku za bobrem?
Ti už jsou dokonce i v Praze, tuším někde v Chuchli. Víceméně jsou po celé republice. My je třeba točili u Olomouce nebo na
Lanškrounsku. Ale i když víte, že někde jsou, protože vidíte jejich hrad a hráze, je dost složité je pozorovat. Docela dlouho
vydrží pod vodou, a když přijdete blíž, zmizí vám.
* Jak reagují, když je vyplašíte?
Většinou úprkem, ale také umí pořádně máchnout ocasem a zmáčet vás. Je to opravdu slušný gejzír. Když na jedno místo
jejich výskytu budete chodit častěji, máte šanci je spatřit i za světla. V květnu a červnu se ale začnou starat o mladé, zalezou a
potkáte je jen stěží.
* V dokumentu točíte i skokana ostronosého, jehož sameček se během páření, na pár dní v roce, zbarví domodra. Kdy na něj
mohou lidé narazit?
Ten se hledá docela blbě. Hodně totiž záleží na průběhu jara, slunečných dnech a teplotě vody. Reaguje na sluníčko, takže
potřebuje prosluněná místa. Zrovna teď by ale tohle období mělo nastat, na přelomu března a dubna. Na místech, kde je
samců hodně, vydrží takhle zbarvení klidně čtyři nebo pět dní. Tam, kde jich je málo, zmodrají jen na dva dny. Taky se ale
může stát, že se hned druhý den zatáhne obloha, oni vyblednou a máte po žábách.
* Kde je největší šance zažít takovou podívanou?
Tohle zvíře je hodně citlivé na znečištěnou vodu. Kdysi byli skokani téměř kolem všech rybníků, dnes z nich bohužel mizí a
těch pěkných míst už moc není. Řekněme pár desítek. Nějaké lokality jsou ve středních Čechách, něco málo bývalo na
Třeboňsku a my jsme točili na jižní Moravě nedaleko Židlochovic. Tohle místo je docela známé a skokani ostronosí jsou tam
takovou turistickou atrakcí.
* Překvapilo vás, jak se některá zvířata dokázala člověkem změněné krajině přizpůsobit?
Spíš jsem byl rád, že se nám zrovna tohle povedlo natočit. Třeba zedníček skalní (horský pták, o něco větší než vrabec, pozn.
red.), kterého jsme natočili v továrně na Karlovarsku, je něco opravdu unikátního. V té továrně totiž pracuje jeden pán, který je
zároveň ornitolog, a ten každý rok tohohle ptáka přes zimu přikrmuje. A protože se tam zedníčkovi líbí, každý rok se do továrny
vrací. To je naprostý fenomén. Široko daleko tenhle pták není, protože jinak hnízdí ve vápencových skalách na Fatře a hlavně
v Alpách.
* Co takový listonoh letní? Druh korýše, jehož vajíčka jsou schopna přežít na vyschlém dně i několik let? Živoucí fosilie, která u
nás přežila jen díky vojenským újezdům?
Na tomhle případě jsme chtěli hlavně ukázat, jak důležité jsou kaluže. Na asfaltce vám taková kaluž nevznikne. Jen díky tomu,
že se ve vojenských újezdech jezdilo s tanky a dnes se na územích opuštěných armádou blbne se čtyřkolkami a tatrovkami pro
zábavu, mohlo tohle zvíře přežít a dnes ho mimo taková místa najdete jen zcela výjimečně. Listonoh se typicky vyskytuje v
Doupovských horách, na Libavé v okresu Olomouc nebo v okolí Milovic, a vlastně jsme chtěli ukázat, že i tak na první pohled
brutální zásah do krajiny, kterou brázdí náklaďák, může některým druhům paradoxně pomoct. Přitom jde o živočicha, který je
zde od dob dinosaurů. Ale kvůli unifikaci krajiny, kdy je veškerá půda zoraná a polní cesty nahrazují asfaltové silnice, už u nás
tenhle vzácný druh žije jen v několika lokalitách. Příroda totiž potřebuje dynamiku.
* Ta je třeba v hnědouhelných dolech, které na první pohled vypadají mrtvě, že?
Ano. Tam je na první pohled patrné, jak je to všechno špatně, ale když člověk vleze dovnitř a pořádně se podívá, zjistí, co

zvířat se tam dokázalo usadit a přizpůsobit se. A to právě proto, že je tam dynamika. Protože to je to, co naší dnešní přírodě
chybí. Na jednu stranu to tam okusují rypadla, ale už o kus dál leží hlušina, v níž vznikají tůně. Zarůstá to tam pionýrskými
rostlinami a je to vlastně neskutečně členité a pestré. Žije tam třeba linduška úhorní, takový nenápadný ptáček, který byl dříve
v naší zemědělské krajině běžným druhem. Jenže tou unifikací zmizel a najdeme ho jen na výsypkách. Jsou tam i slavíci
modráčci, kteří běžně žijí u vody, ale tím, že tady vznikly prohlubně, které se zaplnily čistou vodou a zarůstají rákosem, jsou
také tady. A přitom jsou to vzácné druhy ptáků, kterým ale tahle na první pohled naprosto mrtvá krajina vyhovuje.
* Kdybyste měl lidi poslat na místo, kde žije opravdu nějaký jedinečný druh – kam a za kým by to bylo?
Třeba ten zedníček skalní je k vidění přes zimu na Pálavě. Když lidé dojdou na místo zvané Děvín-Kotel-Soutěska a nepolezou
nahoru, ale zůstanou dole, mohou na něj narazit. Díky ornitologům víme, že se v České republice vyskytují jen tři tito ptáci. Dva
tady a jeden v té továrně u Karlových Varů. V těchto dnech se ale už vrací pomalu na hnízdiště a objeví se opět až začátkem
zimy. A je to také zvíře, které se nebojí. Klidně sletí dolů a začne ze spár vyzobávat mušky. Je to nádherný pták s rudými křídly,
zobák má jako nějaký kolibřík. Pohled na něj potěší každého, kdo má rád přírodu.
* Další tip?
Když v létě vyrazíte na Bezděz, dejme tomu první týden v červenci, a budete se dobře dívat na osluněné stromy,
pravděpodobně narazíte na tesaříka alpského (brouk dorůstající velikosti téměř 4 cm, pozn. red.). Na pražském Petříně zase
můžete v květnu pozorovat roháče (největší brouk Evropy, pozn. red.). Kdyby chtěl někdo pozorovat vodní ptáky, doporučuju
Vrbenské rybníky u Českých Budějovic. Jsou v podstatě hned u silnice, za posledními paneláky. Je to další z míst, které nám
dokazuje, že zvířata si na lidskou přítomnost mohou zvyknout. Lidí tam chodí na procházky mraky. Ale protože se tam rozumně
hospodaří, je tam spousta potravy a tím pádem i zvířat. Člověk tam může na relativně krátkou vzdálenost pozorovat například
tak plaché ptáky, jakými jsou husy.
* Dá se ve volné přírodě v Česku dostat blíž i k nějakým savcům, kromě již zmíněných syslů?
Tady bych zase doporučil bývalý vojenský prostor v Milovicích, který je domovem pro stáda zubrů, divokých koní a praturů.
Díky organizaci Česká krajina, která projekt zajišťuje, má člověk možnost tahle majestátní zvířata vidět. Samozřejmě ne vždy.
Jsou sice v oploceném prostoru, ale ten je tak rozlehlý, že jsme je nějakou dobu museli hledat i my. Někdy je ale můžete vidět
přímo u plotu, takže to za návštěvu stojí.
* Svým dokumentem chcete lidi do české divočiny nalákat. Nemůže jí to spíš ublížit?
Já si myslím, že je to právě dobře, když to lidi vytáhne ven. Samozřejmě je to i přes největší ohleduplnost někdy za cenu toho,
že se někde něco pošlape. Ale pořád lepší, než když budou sedět doma a bude jim jedno, co jim žije za barákem. Jen ať jdou
ven! Ať si to očichají a ušpiní se od bahna. Protože jenom tak získají k přírodě nějaký vztah. Věřím, že Češi svoji přírodu stále
milují, jen na to pro samý civilizační shon dočasně zapomněli.
***
Divoká zvířata v Česku
1 Bobr evropský LESNÁ (ČESKÝ LES) Přestože byl u nás bobr vyhuben v polovině 18. století dnes jich u nás žije čtyři až pět
tisíc. Naučná stezka Vodní svět v Českém lese je vybavena vyhlídkovým pavilonem, kde lze divoce žijící bobry pozorovat.
Ideálními měsíci jsou březen a duben.
2 Los evropský ŠUMAVA Los evropský žije v Česku v počtu kolem deseti kusů na Šumavě na pravém břehu Lipna. Při
migračním tahu tohoto mohutného zvířete se dva z jeho zástupců objevili předloni i v okolí Olomouce a v Suchých Lazcích u
Opavy. Podle odborníků přišla zvířata z Polska.
3 Rys ostrovid ŠUMAVA 3 2 Největší populace rysa ostrovida v Česku se nachází na Šumavě, žije 7 zde až šest desítek
těchto chráněných zvířat. Také v Beskydech se rysí populace pravidelně rozmnožuje a jejich počty jsou vesměs stabilní
(zhruba do 20 kusů). Po samici Lence zde nedávno uhynula i rysice Laura, která měla dvě koťata.
4 Zedníček skalní DĚVÍN-KOTEL-SOUTĚSKA V rezervaci Děvín-Kotel-Soutěska na Pálavě jsou ještě časně z jara k vidění dva
ze tří u nás hnízdících zedníčků skalních.
5 Tesařík alpský BEZDĚZ Tento v Česku již vzácný brouk má své největší naleziště v Českém ráji. Můžete ho zahlédnout v
červenci na Bezdězu. 6 Medvěd hnědý BESKYDY V České republice posledního hnědého medvěda ulovili v roce 1885 v
Beskydech. V současné době se na Moravě a ve Slezsku vyskytuje občas několik jedinců, kteří se sem zatoulají zejména ze
Slovenska. Například v roce 2000 se tu pohybovalo 4–5 medvědů. Na moravskoslovenském pomezí byl výskyt medvěda
prokázán i loni.
7 Vlk obecný SRNÍ Ve volné přírodě u nás na vlka jen tak nenarazíte. Možnost jej pozorovat v jeho nejpřirozenějším prostředí
skýtá tříhektarový výběh v Srní na Šumavě. Uprostřed výběhu je umístěná 300 m dlouhá vyvýšená lávka s pozorovacími
přístřešky. Kolem celého výběhu je pro návštěvníky připravený také naučný okruh, který je seznámí se stopami šelem
vyskytujících se na Šumavě.
8 Divoký kůň MILOVICE V bývalém vojenském prostoru mezi Milovicemi a Benátkami nad Jizerou se nachází rezervace s

velkými kopytníky na 160 hektarech. Žije zde stádo divokých koní původem z drsného horského prostředí Exmoor ve Velké
Británii. Na dvou pastvinách tu je kolem 30 dospělých koní a dvaceti hříbat.
9 Zubr evropský MILOVICE Prostor Milovice se stal domovem pro zubra evropského. Nejrozsáhlejší oborou, kterou zubři v
České republice obývají, je Židlov v Ralsku. Tam byli v únoru roku 2011 přivezeni zubři z Polska.
10 Pratur MILOVICE Poslední pravý pratur uhynul v roce 1627 v Polsku. Do života tato zvířata vrátila nizozemská nadace
Tauros takzvaným zpětným šlechtěním. V Milovicích žije šest dospělých praturů a pět pratuřích mláďat.
11 Šakal obecný MILOVICE V rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice bylo poprvé v České
republice doloženo rozmnožování šakala obecného. Snímky z fotopastí dokazují, že se šelmy v lokalitě nejen trvale zdržují, ale
také rozmnožují. Šakal se na území České republiky i do zbytku Evropy šíří z Balkánu. „Zemědělská krajina je zničená. Chybí jí
dynamika.“
MariáN PoláK (41) Scenárista, kameraman, režisér a producent na volné noze. Specializuje se na přírodopisné a vědeckopopulární filmy. Za dokument Živý obraz lepšího světa (filmový portrét muže, který žil sám v zapomenutém koutě Orlických hor)
obdržel výroční cenu FITES Trilobit a ceny na festivalech Ekofilm a Naturvision. Spolupracuje s pražskou zoo, pro niž natočil
film Příběh pražské zoo, účastnil se i převozů koní Převalského do Mongolska. Byl šéfredaktorem časopisu Příroda. Jako
kameraman a producent připravil s režisérem Janem Hoškem desetidílný seriál Příběhy zvědavých přírodovědců nebo
koprodukční filmy Netopýři ve tmě či Svět podle termitů, za který obdrželi Velkou cenu na Life Sciences Film Festivalu. Nyní v
kinech běží jeho celovečerní debut Planeta Česko .
„Syslové jsou plaší, ti v Mladé Boleslavi ne.“ „Nechejte zvíře zvyknout si na váš pach.“ „Na vlka ve volné přírodě jen tak
nenarazíte.“

Zpět

Česká džungle
Datum vydání: 05.04.2018, Zdroj: reflex.cz, Rubrika: Hlavní články, Strana: 0, Autor: Kateřina Kadlecová
Zpráva v NewtonOne

Originál

Uvidíte fascinující souboje: vosa kontra modrý tesařík, užovka versus okoun, zabiják kulíšek nejmenší proti zbytku světa.
Českého světa, protože režisér MARIÁN POLÁK (41) má rád divočinu tuzemskou – v listonozích vidí trilobity a ví, že
organizované rozjíždění louky motorkáři, nebo ještě lépe tanky jim neškodí, ale pomáhá. I o tom je jeho na české poměry
nevídaný dokument Planeta Česko , který v těchto dnech přinesl do kin zubry, divoké koně i překvapivě parazitující housenky
modrásků hořcových.
Do svého filmu jste dostal záběry ze všech ročních období. Jak dlouho jste točili?
Asi rok a půl. Začali jsme v březnu, skončili začátkem července dalšího roku. Pak jsme ještě dodali archívní záběry, třeba z
mého dokumentárního filmu z prvního ročníku FAMU.
Kde jste získal tipy na lokace? Třeba na migraci užovky podplamaté z pražské Zoo nebo vzácného zedníčka skalního…
Vůbec jsem netušil, jak parádní je ta situace ve svahu přímo v Zoo – dozvěděl jsem se o ní jen náhodou díky tomu, že se Zoo
spolupracuju. Původně jsme mysleli, že užovky budeme točit jen na lovu ryb u Brna, ale když jsem viděl ta proplétající se
klubka mířící ze svahu v Troji, nemohli mě z té džungle dostat. S místem pobytu zedníčka na Pálavě a v západních Čechách je
to alespoň v komunitě ornitologů známá věc, ten ptáček je díky červeni na křídlech nepřehlédnutelný. Na internetu navíc
existují veřejné databáze, kam se zadávají pozorování ptáků; tam se člověk může mrknout a zjistit, jestli už zedníček na zimu
přiletěl, nebo ještě ne. Taky hodně projíždím krajinou na kole a poslouchám. Z auta neslyšíte nic, zato na kole objedete velký
rajón a slyšíte, co kde hvízdá a píská… Takhle vznikly záběry s kulíškem nebo s nečekaně oprsklým chřástalem polním, oba
jsem zaslechl z kola. Další lokality jsme znali z předchozích natáčení nebo jsme je měli vytipované díky spolupráci s
přírodovědci.
Podle čeho jste vybíral zvířecí herce, kterých jste nakonec zapojil na čtyři desítky? Chápu, že dostat rysa a donedávna i vlka
před kameru je trochu problém…
Na tyhle dva jsme měli nalíčené fotopasti, ale prostě to neklaplo, nenatočily se na nich věci, z nichž by to šlo postříhat. Čím
déle máte políčeno, tím více chytnete zajímavých situací, a my jsme neměli tolik času. Je víc druhů krásných a zajímavých
zvířat, které bych si v tom dokumentu přál mít, ale když víte, že můžete točit maximálně rok a půl a musíte pokrýt celovečerní
formát, musíte si vybrat druhy, které zvládnete dobře natočit. Rys a vlk jsou extrémně plachá zvířata a je velmi obtížné je v
přírodě vůbec zahlédnout, natožpak natočit pěknou sekvenci do filmu. Vybírali jsme ze zvířat, která známe a zhruba víme, kde
a kdy je hledat – ale stoprocentní jistota, že se s nimi potkáme, samozřejmě není u žádného zvířete, ona mají většinou mnohem
lepší čich, sluch i zrak než vy a sama k vám zamíří málokdy. Snad kromě těch nádražních vlaštovek nebo syslů, kteří se
snadno točili, aniž se člověk musel nějak složitě maskovat. Snažili jsme se to namíchat tak, aby byly zastoupeny druhy různé,
rozličné velikosti, od motýlích housenek přes sysly po zubry včetně tajemnějších druhů typu tetřeva hlušce nebo bobra. Měla to
být pestrá paleta vší té divočiny, co nás obklopuje.
Použili jste minimálně patnáct různých kamer a fotoaparátů. Odkud jste je měl?
Většinou to jsou pronajaté kamery, třeba na podvodní záběry potřebujete speciální. Další věc jsou objektivy: jednou potřebujete
nějaký se širokým ohniskem, pak jiný na makrozáběry, další na letecké… Na časosběry, na změny krajiny od rána do noci
nebo snímky hvězdné oblohy, se taky používá speciální fotoaparát.
Jak jste postupoval, když jste točil časosběry s klíčícími semenáčky? Počítám, že jste na stromě nenechal viset kameru…
To je specialita kolegy kameramana Jiřího Petra. Kromě know-how a vybavení tu potřebujete taky trpělivost a prostor. Tyhle
časosběry se nenatáčejí venku, to by bylo velmi komplikované – potřebovali byste třeba čtrnáct dní nepřetržitě točit, jenže
venku se vám bude střídat počasí a denní doba, to by nevypadalo dobře. Řeší se to tedy ve studiových podmínkách a záběry
se pak kombinují s těmi zvenku. V místnosti, kde točíte, musíte zachovat konstantní vlhkost a osvětlení, aby vám rostliny
neoschly. Semínka smrků navíc špatně klíčí – nasejete jich sto a vyklíčí vám třeba dvě, někdy ani to ne. Je to docela fuška. A
pak se třeba po pár dnech zasekne přehřátý foťák… Všichni musíme být tak trochu technici a domácí kutilové; někdy je třeba
propojit kabely a přizpůsobit kamery z Japonska, kde už to vymysleli za nás, místním podmínkám. Člověk si u tohohle typu
dokumentů nevystačí s tím, že z brašny vybalí hendku (ruční kameru; pozn. red.) a s ní to celé natočí.
Kolik stojí vyrobit takovýhle snímek, mající parametry obdobných dokumentů Davida Attenborougha vysílaných na BBC?
Přesné číslo by vám řekl producent Radim Procházka, natočilo se to, myslím, za cenu necelých deseti miliónů korun. Ve
srovnání třeba s BBC jsme sice na třetině rozpočtu, ale na české poměry je to nevídaná částka; když točíte televizní hodinovku,
rozpočet je zhruba desetinový. Jenže tenhle snímek jde do kina, má mnohem kvalitnější zvuk, střih, a hlavně se točí déle…
Vezměte si, že hraný film mívá kolem třiceti natáčecích dnů a my jich měli třeba čtyři sta, když se to rozdělí mezi jednotlivé
kameramany. Techniku máme podobnou, jakou mají na Západě; není tedy důvod, aby snímek vypadal hůř, když se přidá i čas.
Kvalitní film o přírodě je zkrátka drahý.
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MARIÁN POLÁK, režisér vůbec prvního celovečerního filmu o t přírodě, zve do divočiny
Uvidíte fascinující souboje: vosa kontra modrý tesařík, užovka versus okoun, zabiják kulíšek nejmenší proti zbytku světa.
Českého světa, protože režisér MARIÁN POLÁK (41) má rád divočinu tuzemskou – v listonozích vidí trilobity a ví, že
organizované rozjíždění louky motorkáři, nebo ještě lépe tanky jim neškodí, ale pomáhá. I o tom je jeho na české poměry
nevídaný dokument Planeta Česko , který v těchto dnech přinesl do kin zubry, divoké koně i překvapivě parazitující housenky
modrásků hořcových.
* Do svého filmu jste dostal záběry ze všech ročních období. Jak dlouho jste točili?
Asi rok a půl. Začali jsme v březnu, skončili začátkem července dalšího roku. Pak jsme ještě dodali archívní záběry, třeba z
mého dokumentárního filmu z prvního ročníku FAMU.
* Kde jste získal tipy na lokace? Třeba na migraci užovky podplamaté z pražské Zoo nebo vzácného zedníčka skalního…
Vůbec jsem netušil, jak parádní je ta situace ve svahu přímo v Zoo – dozvěděl jsem se o ní jen náhodou díky tomu, že se Zoo
spolupracuju. Původně jsme mysleli, že užovky budeme točit jen na lovu ryb u Brna, ale když jsem viděl ta proplétající se
klubka mířící ze svahu v Troji, nemohli mě z té džungle dostat. S místem pobytu zedníčka na Pálavě a v západních Čechách je
to alespoň v komunitě ornitologů známá věc, ten ptáček je díky červeni na křídlech nepřehlédnutelný. Na internetu navíc
existují veřejné databáze, kam se zadávají pozorování ptáků; tam se člověk může mrknout a zjistit, jestli už zedníček na zimu
přiletěl, nebo ještě ne. Taky hodně projíždím krajinou na kole a poslouchám. Z auta neslyšíte nic, zato na kole objedete velký
rajón a slyšíte, co kde hvízdá a píská… Takhle vznikly záběry s kulíškem nebo s nečekaně oprsklým chřástalem polním, oba
jsem zaslechl z kola. Další lokality jsme znali z předchozích natáčení nebo jsme je měli vytipované díky spolupráci s
přírodovědci.
* Podle čeho jste vybíral zvířecí herce, kterých jste nakonec zapojil na čtyři desítky? Chápu, že dostat rysa a donedávna i vlka
před kameru je trochu problém…
Na tyhle dva jsme měli nalíčené fotopasti, ale prostě to neklaplo, nenatočily se na nich věci, z nichž by to šlo postříhat. Čím
déle máte políčeno, tím více chytnete zajímavých situací, a my jsme neměli tolik času. Je víc druhů krásných a zajímavých
zvířat, které bych si v tom dokumentu přál mít, ale když víte, že můžete točit maximálně rok a půl a musíte pokrýt celovečerní
formát, musíte si vybrat druhy, které zvládnete dobře natočit. Rys a vlk jsou extrémně plachá zvířata a je velmi obtížné je v
přírodě vůbec zahlédnout, natožpak natočit pěknou sekvenci do filmu. Vybírali jsme ze zvířat, která známe a zhruba víme, kde
a kdy je hledat – ale stoprocentní jistota, že se s nimi potkáme, samozřejmě není u žádného zvířete, ona mají většinou mnohem
lepší čich, sluch i zrak než vy a sama k vám zamíří málokdy. Snad kromě těch nádražních vlaštovek nebo syslů, kteří se
snadno točili, aniž se člověk musel nějak složitě maskovat. Snažili jsme se to namíchat tak, aby byly zastoupeny druhy různé,
rozličné velikosti, od motýlích housenek přes sysly po zubry včetně tajemnějších druhů typu tetřeva hlušce nebo bobra. Měla to
být pestrá paleta vší té divočiny, co nás obklopuje.
* Použili jste minimálně patnáct různých kamer a fotoaparátů. Odkud jste je měl?
Většinou to jsou pronajaté kamery, třeba na podvodní záběry potřebujete speciální. Další věc jsou objektivy: jednou potřebujete
nějaký se širokým ohniskem, pak jiný na makrozáběry, další na letecké… Na časosběry, na změny krajiny od rána do noci
nebo snímky hvězdné oblohy, se taky používá speciální fotoaparát.
* Jak jste postupoval, když jste točil časosběry s klíčícími semenáčky? Počítám, že jste na stromě nenechal viset kameru…
To je specialita kolegy kameramana Jiřího Petra. Kromě know-how a vybavení tu potřebujete taky trpělivost a prostor. Tyhle
časosběry se nenatáčejí venku, to by bylo velmi komplikované – potřebovali byste třeba čtrnáct dní nepřetržitě točit, jenže
venku se vám bude střídat počasí a denní doba, to by nevypadalo dobře. Řeší se to tedy ve studiových podmínkách a záběry
se pak kombinují s těmi zvenku. V místnosti, kde točíte, musíte zachovat konstantní vlhkost a osvětlení, aby vám rostliny
neoschly. Semínka smrků navíc špatně klíčí – nasejete jich sto a vyklíčí vám třeba dvě, někdy ani to ne. Je to docela fuška. A
pak se třeba po pár dnech zasekne přehřátý foťák… Všichni musíme být tak trochu technici a domácí kutilové; někdy je třeba
propojit kabely a přizpůsobit kamery z Japonska, kde už to vymysleli za nás, místním podmínkám. Člověk si u tohohle typu
dokumentů nevystačí s tím, že z brašny vybalí hendku (ruční kameru; pozn. red.) a s ní to celé natočí.
* Kolik stojí vyrobit takovýhle snímek, mající parametry obdobných dokumentů Davida Attenborougha vysílaných na BBC?
Přesné číslo by vám řekl producent Radim Procházka, natočilo se to, myslím, za cenu necelých deseti miliónů korun. Ve
srovnání třeba s BBC jsme sice na třetině rozpočtu, ale na české poměry je to nevídaná částka; když točíte televizní hodinovku,
rozpočet je zhruba desetinový. Jenže tenhle snímek jde do kina, má mnohem kvalitnější zvuk, střih, a hlavně se točí déle…
Vezměte si, že hraný film mívá kolem třiceti natáčecích dnů a my jich měli třeba čtyři sta, když se to rozdělí mezi jednotlivé

kameramany. Techniku máme podobnou, jakou mají na Západě; není tedy důvod, aby snímek vypadal hůř, když se přidá i čas.
Kvalitní film o přírodě je zkrátka drahý.
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První svého druhu. Jedinečný. Vynikající zážitek pro celou rodinu. Nejnovější český dokumentární snímek Planeta Česko
režiséra a velkého milovníka přírody Mariána Poláka si už vysloužil řadu superlativů, protože vypráví o naší fauně a flóře
dosud nevídaným způsobem.
Hlavními hrdiny tohoto celovečerního filmu jsou v některých případech velmi vzácní tvorové, kteří se dokážou s nástrahami
současného světa docela překvapivě popasovat: přizpůsobivá vlaštovka obecná, prehistoricky vypadající listonoh letní,
nebojácný sysel obecný, mrštná užovka podplamatá nebo elegantní tesařík alpský. Dohromady asi 40 zvířecích druhů,
sledovaných skoro rok a půl nejmodernější natáčecí technikou.
Marián Polák se svým týmem – dvěma pozemními štáby, jedním na podvodní záběry a dalším na letecké – odvedl velký kus
práce. Lokace si vytipovali předem, přičemž spolupracovali s ohromným množstvím odborníků a nadšenců po celé republice,
kteří jim neváhali téměř v jakoukoli denní a noční hodinu dávat tipy.
„Například nám zavolali, ať se přijedeme podívat do Suchdolu nad Odrou, kde žijí vlaštovky na vlakovém nádraží. To nám
přišlo velmi hezké. Vlaštovky známe ze stájí v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích, tohle ale dobře ukazuje schopnost
zvířat se adaptovat na lidské stavby,“ vysvětluje jednu z příhod filmař a vášnivý ornitolog. Poslíčci jara si totiž na tamním
nádraží vybudovali hnízda v nádražní hale, ale potřebovali létat ven za potravou, aby nakrmili své mladé. A protože se vstupní
dveře otevíraly na fotobuňku, musely se vlaštovky naučit, jak na to.
Komentář od Kryštofa Hádka
Polák zdůrazňuje, že v Česku máme pestrou přírodu jako málokde na světě a že skutečná divočina je na dosah ruky – začíná
za našimi humny, stačí se jen dobře dívat. „Kolem nás a s námi žije docela pestrý zvířecí svět. Chtěli jsme film natočit v
optimistické rovině. Snažili jsme se pořádně podívat, co tady u nás ještě je, co se zvířaty děláme a jak se dokážou vypořádat se
současnou krajinou. Byl bych rád, aby se lidé nad přírodou zamysleli a třeba přestali některá zvířata považovat jen za
škodnou,“ nabádá režisér.
Film věnoval svým dvěma dcerkám a sám se stal částečně hercem a vypravěčem. Chtěl tím snímek posunout do osobnější
formy a nejmenším divákům vysvětlit souvislosti. Komentář namluvil herec Kryštof Hádek.
Unikátní záběry ukazují například ledňáčka střemhlav se vrhajícího pod vodní hladinu, modré žabáky při námluvách,
dramatický boj o přežití ryb s užovkami, noční stavitele bobry, za úsvitu tokajícího tetřeva, vzácného brouka tesaříka alpského,
superrychlé sysly nebo mufloní stádo uprostřed severočeské měsíční krajiny. Krátce se ve filmu mihne i silně ohrožený chřástal
polní, označovaný jako fantom luk.
Inspirací Mariánu Polákovi byla natáčení, která dosud absolvoval v zahraničí: „Točil jsem už celou řadu filmů o přírodě na
spoustě vzdálených míst naší planety , a právě tehdy mi došlo, že vše je jen úhel pohledu. Po týdnech strávených v tropickém
pralese jsem se vždy začal těšit na naše ‚obyčejná‘ zvířata, připadalo mi to najednou nesmírně exotické.“
A dodal: „Výsypky hnědouhelných dolů jsou vlastně takové malé polopouště, za modrajícími žábami přijel štáb až z Japonska a
mohutná jarní migrace užovek podplamatých z pražské zoo může na slabší povahy působit jako výjev z fantastické džungle.
Podobné hemžení plazů jsem nikde jinde zatím neviděl.“
Syslí rodinky
Jednou z nejhumornějších scén je návštěva syslí kolonie u Mladé Boleslavi, kde celé rodinky malých hlodavců obývají travnaté
plochy kolem panelového sídliště. „Když dříve syslové pobývali v okolní polní krajině, byli docela plaší. Jenže způsob
hospodaření je vystrnadil blíž k lidem. Potřebují nízký porost. Na lidi si zvykli tak, že se nechávají krmit. Je vidět, že se jim tam
daří dobře. Jsou pořádně vypasení,“ zmiňuje režisér.
Často vyrážel do divočiny úplně sám. Přespával pod širákem v mrazu nebo hodiny v dešti čekal na ideální záběr. „Pokud se
potřebujete zamaskovat, je lepší být sám, protože dva lidé udělají víc hluku, a všechno se tím komplikuje. Někdy musíte na
místo přijít už odpoledne předchozího dne, zalézt do krytu a vyčkat do rána. Po rozednění už jste součástí krajiny, zvířata se
uklidní a zvyknou si, že je tam nějaký kryt, stan nebo kus maskovačky. Občas to bylo velice náročné. Někdy jsem si zapomněl
vzít svačinu a třeba jsem se dvanáct hodin nemohl hnout,“ popisuje natáčení přímo v terénu a mě napadá jedna praktická
otázka, jak to měl s těmi obyčejnými lidskými potřebami. „No, prostě si odskočit nemůžete,“ nezdráhá se odpovědět.
K přírodě má od dětství blízko: „Bydlím celý život v jedné vesnici, kde jsme od mala stále běhali venku. Do filmu jsem zařadil
také staré záběry z rybníka, který máme za domem. Na základní škole jsem o něm psal seminární práci, na střední jsem o něm
dělal středoškolskou odbornou činnost, pak jsem na FAMU přihlásil scénář příběhu, který se tam odehrával, v prváku jsem tam
natočil svůj první film. Třeba mě u našeho rybníka jednou rozpráší…“
Mravenci jako chůvy motýlů
Zajímavou roli v celém snímku hrají těžké stroje jako tanky nebo terénní čtyřkolky. Ty třeba pomáhají v rozmnožování motýlů,
konkrétně modrásků hořcových, velmi nečekaným způsobem.
„Překvapily mě motýlí lokality na Příbramsku, které začal biolog Ondřej Sedláček obhospodařovat velmi punkovým způsobem.
Do ochrany přírody například zapojuje motorkáře. Ti svou jízdou rozrývají půdu, což pomáhá semenům vzácných hořců uchytit
se na drnech. A hořce potřebují pro svá vajíčka a larvy právě modrásci,“ vysvětluje Marián Polák specifikum nejmenšího
natočeného živočicha s tím, že kdysi dávno drny zajišťovala třeba velká býložravá zvířata.

„Motýli jsou extrémně citliví a žijí v symbióze s mravenci. Když nebudou hořce, nebudou modrásci. Z vajíček se vyvinou jejich
larvy, ty se vykoušou z květu a spadnou na zem. Tam čekají, až je objeví hostitelští mravenci a zanesou si je do svého hnízda.
Voní jim totiž stejně jako larvy mravenců, a tak o ně pečují. Až nakonec ze země vyletí motýli,“ líčí kukaččí způsob parazitování
v hmyzí říši.

Zpět
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Režisér Marián Polák o tvorbě filmu PLANETA ČE SKO: Natáčeli jsme 400 dní...
Chcete vidět, jak užovka spolyká rybu, jak se žáby při páření zbarvují domodra, nebo proč se mravenci starají o larvu motýla?
To vše vám ukáže film Planeta Česko , který právě běží v kinech a natočil ho Marián Polák (41).
* Pane Poláku, co nejvzácnějšího se vám podařilo zachytit?
„My jsme měli několik štábů, takže každý by vám řekl asi něco jiného. Například podvodní kameraman by vám pověděl, že
nebylo vůbec jednoduché najít pět lososů, kteří se vracejí do Česka jednou za rok. Nevěděl, kdy a v které části řeky budou.
Přesto se mu je povedlo natočit. Netuším, jak to dokázal, aby zároveň nebyla kalná voda a ty záběry šly použít. Já osobně jsem
hodně času strávil natáčením lovících užovek, jak polykají celé ryby.“
* To mě zaujalo. Jak dlouho jste na ně měl políčeno?
„Za pět dnů, co jsem jezdil na jedno vytipované místo, jsem je vůbec neviděl. Povedlo se mi je zastihnout až následující jaro. I
proto jsou pro mě tyto záběry ohromně cenné.“
* A co hmyz? Jak jste museli být blízko, abyste kůrovce nebo tesaříka natočili tak detailně?
„Kameru jsme měli nastavenou třeba deset centimetrů od živočicha. Komplikované bylo natočit třeba tesaříky. Ty záběry sice
vypadají banálně, ale jejich larvy žijí několik let v mrtvém dřevě, a když se pak dospělí brouci vykousávají ven, nevíte, kde v
kmeni jsou a kdy přesně vylezou.“
* Kolik nejvíc času jste strávil na jednom místě?
„Schovaný v krytu bez přestávky jsem nejdéle čekal asi dvacet hodin v kuse. Někdy je dobré přijít odpoledne, počkat přes noc,
až se příroda zklidní a ráno, když se rozednívá, tak jsem už byl součástí místa, zvířata si na mě zvykla a mohl jsem v klidu
pracovat.“
* To zní velice zdlouhavě. Jak dlouho se natáčel celý film?
„Počet natáčecích dnů byl asi 400, což je hodně. Normální celovečerní hraný film má tak třicet.“
* Páni! Mě zaujalo, jak ve filmu přijeli Japonci natočit si české žáby, které modrají. Proč to dělají?
„Oni modrají jenom jednou v roce na pár dnů a je to součást námluv. Jakmile jsou nejmodřejší, jsou nejatraktivnější. Poté, co se
jim podaří spářit, vracejí se zase k nenápadnému hnědému zabarvení.“
* Pářících se zvířat máte ve filmu docela dost…
„Snažili jsme se kopulaci zvířat necenzurovat, i když je to pro děti, ale takhle to v přírodě zkrátka chodí. Navíc je to vizuálně
zajímavé.“
* Páření a lovení jsou ty nejzajímavější činnosti…
„Navíc je to velice objevné, protože spousta lidí třeba netuší, jak se rozmnožují hadi, a ve filmu to mají hezky ukázané. Přivinou
se k sobě na mezi nebo v našem případě na keři a jakoby se třou.“
* Páření tetřeva hlušce se vám sice natočit nepodařilo, ale v komentáři filmu máte velkou radost, že jste natočil jeho tokání. To
je taková vzácnost?
„Ano. Tetřevů je maximálně pár stovek a jsou ohroženým druhem. Tento pták žije na Šumavě a člověk musí být ve správný čas
na správném místě a v ideální vzdálenosti od něj.“
* Na ideální vzdálenost jste se dostal i k vlaštovkám, které si postavily hnízdo v odbavovací hale vlakového nádraží Suchdol
nad Odrou. Jak jste věděli, že tam jsou?
„Na každou skupinu zvířat jsme měli poradce a s těmi jsme natáčení konzultovali. Oni nám třeba zavolali, abychom přijeli na
nějaké místo, že bychom tam mohli žádaného tvora zastihnout, a my jsme hned vyrazili. V tomto případě jsme měli zprávy od
ornitologů. Volali nám, že by nás to mohlo zajímat, protože vlaštovky se naučily létat před fotobuňkou tak, aby si otevřely dveře
nádraží a mohly tak svým mláďatům donést potravu.“

* Jak jste točili záběry z ptačí perspektivy?
„Měli jsme kameramany, kteří lítali s drony, ale opět to byla loterie. Občas jsem je posílal na místo, kde by mohli natočit
nádhernou krajinu, a kvůli počasí se ty záběry ani nedaly použít. Je to stejné jako se zvířaty.“
* Ne nadarmo se říká, že nejtěžší je natáčení se zvířaty a s dětmi. Bylo vůbec možné napsat předem nějaký scénář?
„Na začátku jsme napsali scénář s hranými pasážemi, protože jsme věděli, že za rok, což byl původní termín dokončení,
nejsme schopni udělat kvalitní film pouze o zvířatech.“
* Co v tom scénáři bylo za hrané pasáže?
„Vymysleli jsme příběh filmaře a měla to být tak trochu komedie, která vycházela z našich vlastních příhod.“
* Příběh filmaře tam máte a hrajete ho vy…
„To, že jsem se tam ocitl já, je tím, že jsme tam potřebovali nějakou filmovou postavu, aby táhla film a divák se s ní mohl
ztotožnit, ale jedná se spíše o autentické zachycení mojí práce a mého zájmu o přírodu. Na opravdové hrané pasáže už
nezbyly peníze. Poté, co vznikly nějaké záběry pro film o filmu, říkali jsme si, že bychom vlastně zákulisí natáčení mohli použít
jako součást příběhu.“
* Proč jste netočili vlky nebo rysa?
„Věděli jsme, že kdybychom je chtěli točit velkou kamerou nejen na fotopast, tak bychom to nestihli, protože na takové zvíře
čekáte třeba měsíc, a nemusíte natočit ani jeden záběr. To jsme si nemohli dovolit, takže jsme vybrali zvířata, která jsme trochu
znali, a kde jsme věděli, že to bude zajímavé. Třeba syslové. Žijí hned vedle sídliště, a přitom je to kriticky ohrožený druh naší
přírody. Užovky jsme tam chtěli také. Některá zvířata přibývala během natáčení.“
* A se kterými zvířaty se dobře pracuje?
„Například s kulíškem, což je sovička ze Šumavy. Ten se nebojí člověka, kameraman se tudíž nemusí příliš maskovat. Jeho
točil kolega a podařilo se mu zvěčnit jeho páření, nebo jak kulíšek zaútočí na hlodavce a odnese si ho do svého hnízda.“
* Bylo pro vás těžké vybrat, kterým zvířetem začnete film?
„Jedna věc je film natočit a další je vtisknout mu dramatickou podobu, aby to nebyla jenom přehlídka fauny, která u nás žije.
Byli jsme závislí na tom, co se nám povedlo natočit a jak kvalitně. Nakonec jsme měli desítky hodin materiálu, na kterém jsme
ještě půl roku pracovali v postprodukci. Museli jsme napsat 81 minut textu komentáře, který celý film spojuje.“
* Komentář k filmu čte Kryštof Hádek. Proč on?
„Nechtěli jsme klasický hlas, jako má třeba Pavel Soukup. Náš komentář je psaný v ich formě, čili subjektivně z pohledu první
osoby. Proto jsme i pro film hledali něco odlišného a u Kryštofa Hádka se nám líbil jeho mladistvý projev, který by měl fungovat
na děti.“
* Působí to, jako by představoval vás, když jste byl mladší…
„Je to takové moje klukovské alter ego a myslím, že se to moc povedlo.“
* Povedlo. Co říkáte na návštěvnost filmu?
„Mám radost, že lidi chodí na přírodopisné snímky. Už nyní máme přes 30 tisíc diváků, což je na tuzemptáků, ský dokument
mimořádný úspěch.“
* Úspěšné byly i vaše předešlé projekty. Váš předposlední film Svět podle termitů získal Velkou cenu na Life Sciences Film
Festivalu…
„To je film o výzkumu termitů ve Francouzské Guyaně v Jižní Americe a v Kamerunu, který režíroval kolega Jan Hošek. Pak
jsme dělali filmy pro pražskou zoo v Kongu nebo v Mongolsku a se zoology v Africe, Mosambiku či Tanzánii.“
* Když to srovnáte s českou kotlinou, kde je natáčení těžší?
„V africkém safari je snazší. Zvířat tam je hodně a vždycky se tam něco děje. U nás, když vyjdete do lesa, slyšíte v korunách
zpěv ale nevidíte nic. Navíc zvířata, která jsou lovená, jsou prakticky noční tvorové. Liška nemá důvod žít v noci, ale lovecký
tlak ji k tomu nutí, a proto se tady většina zvířat točí hůř.“
* Cítil jste se někdy v nebezpečí, když jste točil nějakou šelmu?
„Ani ne. Jak se dívám přes kameru, nemám na to čas. Například jsme točili v noci ze vzdálenosti čtyř metrů v Indii lvy, jak žerou
buvola. Místní mi svítili baterkami. To byla bizarní situace. Nemít kameru, měl bych pěkně nahnáno. Za objektivem ovšem

řeším technické věci a spoléhám na znalosti domorodců.“
* Nikdy se nestalo, že byste musel před nějakým zvířetem utíkat?
„Ne. Mám obavu spíše z bouřek. Když začne hřmít, blýská se a já jdu někde v horách po hřebenu s kovovým stativem v ruce,
není to moc příjemné.“

Zpět

Filmová podívaná. V hlavní roli ledňáček, užovka či bobr
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Plátna kin už viděla hodně. V novém celovečerním filmovém dokumentu však žádnou hereckou star nehledejte.
Anebo vlastně ano. V titulní roli chřástal polní, kulíšek nejmenší či užovka podplamatá. To jsou němí herci nového dokumentu
Planeta Česko , který v těchto dnech vstoupil do kin.
PARDUBICE Není to sázka na jistotu. Vypustit do světa film, jehož hlavními hrdiny jsou zvířata z české kotliny.
Jedenaosmdesát minut českého dokumentu se však netají touhou uspět a oslovit zejména dětskou část publika.
„Je to pokus. Pro úspěch filmu jsme udělali vše. Má dobrý zvuk. Přeju si, aby oslovil mladší část publika, která pak najde cestu
do přírody. I za humny jejich domu číhá něco zajímavého,“ říká režisér dokumentárního filmu, rodák z Opatova, Marian Polák.
Film charakterizuje jako film o přírodě bez předsudků a zvířatech v české kotlině. Za některými záběry se vydal pěšky, někam
vyjel na kole a dál po republice autem. A všude se on a jeho štáby proměňovali v rybáře, čekající na ten nejlepší úlovek,
přesněji záběr. Třeba tehdy, když kamera zpomaleně pozoruje, jak se barevný ledňáček proměňuje v obratného predátora,
který se mžikem ponoří pro rybí kořist pod vodní hladinu.
Celkem jeden a půl roku tak jezdil se svými kolegy po celém Česku a natáčel sekvence ze života zvířat. Nejlépe se točila
zvířata, kterým člověk nevadí, jsou na něj zvyklá.
„Třeba sysel na Mladoboleslavsku nebyl takový problém, jako plaší bobři,“ říká režisér, který vnímá neuvěřitelnou a
samoobnovovací schopnost přírody.
„Často v nás převládá pocit, že jí musíme pomáhat, a přitom máme jen sedět a pozorovat, jak to má vymyšlené. Ten její
koloběh mluví za vše,“ řekl Polák.
Za rok a půl neustálého pobytu v přírodě si ujasnil, jak silná příroda je a jak ji lidé podceňují. „Příroda má nezměřitelnou sílu,“
říká.
Kromě vyčekaných scén ze života zvířat doprovázelo natáčení také nepříhodné počasí.
„Potřebovali jsme natočit listonohy, jejichž larvy žijí v blátě kaluží. Jenže bylo sucho a my celé léto čekali. A dlouho marně. Pak
jsme točili v Krkonoších a nebyl sníh, když jsme potřebovali. Výkyvy počasí nám často znepříjemňovaly práci,“ připouští Polák.
Půl roku pak tvůrci seděli zavření ve studiu a z hodin natočených záběrů tvořili lyrický příběh české přírody. A zejména pilovali
komentář k celému filmu.
„Se zvukem a komentářem jsme si dali velkou práci. Ostatně umožňoval nám to rozpočet, neboť film vznikl v rámci projektu
Příroda – koho to zajímá, který financovaly norské fondy, a proto mohl vzniknout i náš film,“ řekl Polák.
Tvůrci hledali formu, jak převyprávět film divákům. Pohrávali si s možností nechat film vyznít jako meditaci, nakonec ale
zvítězila cílová skupina, a to jsou děti. Srozumitelnost dodala ich forma komentáře, hlas neměl být vypravěčský, ale klukovský,
aby zaujal a byl blízký náročnému dětskému divákovi.
„Proto padla volba na Kryštofa Hádka. Ten také velkou měrou přispěl k úpravě komentáře. Jednak si jako herec upravoval text
stylisticky, aby byl srozumitelnější, vstupoval však i do odborné stránky komentáře, jeho znalost přírody prospěla kvalitě filmu,“
říká Polák, který už pracuje na dalších projektech. V hlavě má další přírodopisné filmy, ovšem silně si pohrává i s myšlenkou
natočit dobrodružný film pro děti.
„Láká mě dětský dobrodružný fantasy film. Děti a příroda funguje dobře, ale v oblasti dětského filmu máme jakýsi dluh. V tom
jsme jako tvůrci ustrnuli. Dokument je vázaný na to, co příroda dovolí, v hraném filmu si mohu dovolit do něj vstoupit a vyhrát si
s ním,“ řekl Polák.

Zpět

Filmová podívaná rodáka ze Svitavska. V hlavní roli ledňáček, užovka
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Plátna kin už viděla hodně. V novém celovečerním filmovém dokumentu však žádnou hereckou star nehledejte. Anebo vlastně
ano. V titulní roli chřástal polní, kulíšek nejmenší či užovka podplamatá. To jsou němí herci nového dokumentu Planeta Česko ,
který v těchto dnech vstoupil do kin.
Není to sázka na jistotu. Vypustit do světa film, jehož hlavními hrdiny jsou zvířata z české kotliny. Jedenaosmdesát minut
českého dokumentu se však netají touhou uspět a oslovit zejména dětskou část publika.
„Je to pokus. Pro úspěch filmu jsme udělali vše. Má dobrý zvuk. Přeju si, aby oslovil mladší část publika, která pak najde cestu
do přírody. I za humny jejich domu číhá něco zajímavého,“ říká Marian Polák, režisér dokumentárního filmu, rodák z Opatova
na Svitavsku.
Film charakterizuje jako film o přírodě bez předsudků a zvířatech v české kotlině. Za některými záběry se vydal pěšky, někam
vyjel na kole a dál po republice autem. A všude se on a jeho štáby proměňovali v rybáře, čekající na ten nejlepší úlovek,
přesněji záběr. Třeba tehdy, když kamera zpomaleně pozoruje, jak se barevný ledňáček proměňuje v obratného predátora,
který se mžikem ponoří pro rybí kořist pod vodní hladinu.
Celkem jeden a půl roku tak jezdil se svými kolegy po celém Česku a natáčel sekvence ze života zvířat. Nejlépe se točila
zvířata, kterým člověk nevadí, jsou na něj zvyklá.
„Třeba sysel na Mladoboleslavsku nebyl takový problém, jako plaší bobři,“ říká režisér, který vnímá neuvěřitelnou a
samoobnovovací schopnost přírody.
„Často v nás převládá pocit, že jí musíme pomáhat, a přitom máme jen sedět a pozorovat, jak to má vymyšlené. Ten její
koloběh mluví za vše,“ řekl Polák.
Za rok a půl neustálého pobytu v přírodě si ujasnil, jak silná příroda je a jak ji lidé podceňují. „Příroda má nezměřitelnou sílu,“
říká.
Hádkova znalost přírody prospěla kvalitě filmu
Kromě vyčekaných scén ze života zvířat doprovázelo natáčení také nepříhodné počasí.
„Potřebovali jsme natočit listonohy, jejichž larvy žijí v blátě kaluží. Jenže bylo sucho a my celé léto čekali. A dlouho marně. Pak
jsme točili v Krkonoších a nebyl sníh, když jsme potřebovali. Výkyvy počasí nám často znepříjemňovaly práci,“ připouští Polák.
Půl roku pak tvůrci seděli zavření ve studiu a z hodin natočených záběrů tvořili lyrický příběh české přírody. A zejména pilovali
komentář k celému filmu.
„Se zvukem a komentářem jsme si dali velkou práci. Ostatně umožňoval nám to rozpočet, neboť film vznikl v rámci projektu
Příroda – koho to zajímá, který financovaly norské fondy, a proto mohl vzniknout i náš film,“ řekl Polák.
Tvůrci hledali formu, jak převyprávět film divákům. Pohrávali si s možností nechat film vyznít jako meditaci, nakonec ale
zvítězila cílová skupina, a to jsou děti. Srozumitelnost dodala ich forma komentáře, hlas neměl být vypravěčský, ale klukovský,
aby zaujal a byl blízký náročnému dětskému divákovi.
„Proto padla volba na Kryštofa Hádka. Ten také velkou měrou přispěl k úpravě komentáře. Jednak si jako herec upravoval text
stylisticky, aby byl srozumitelnější, vstupoval však i do odborné stránky komentáře, jeho znalost přírody prospěla kvalitě filmu,“
říká Polák, který už pracuje na dalších projektech. V hlavě má další přírodopisné filmy, ovšem silně si pohrává i s myšlenkou
natočit dobrodružný film pro děti.
„Láká mě dětský dobrodružný fantasy film. Děti a příroda funguje dobře, ale v oblasti dětského filmu máme jakýsi dluh. V tom
jsme jako tvůrci ustrnuli. Dokument je vázaný na to, co příroda dovolí, v hraném filmu si mohu dovolit do něj vstoupit a vyhrát si
s ním,“ řekl Polák.

Zpět

akce!
Datum vydání: 14.03.2018, Zdroj: MEN/WOMEN only, Rubrika: Akce, Strana: 4
Zpráva v NewtonOne

Multimédia v NewtonOne

Vítejte v Parku oddechu a kultury Marka Pešky. Editor Metra pro vás vybral to nejlepší, co můžete v blízké době zažít.
koncert
cHaRLeS aZNaVOUR
Kongresové centrum Praha, 16. března
Legendární 93letý arménsko-francouzský šansoniér, zpěvák, hudebník a herec Charles Aznavour se po dvou letech vrátí do
Prahy. Jeho koncert bude složený z nejznámějších písní zatím nekončící úchvatné hudební kariéry.
výstava
FILMOVÉ LeGeNDY
Sokolovská ulice, Praha
Devět set nejrůznějších modelů ze slavných filmů můžou vidět fanoušci kinematografie. Jsou tu Hvězdné války, Iron Man nebo
Avatar, ale i horory. Klasika Dětská hra, ve které se objevuje posedlá panenka Chucky, je tu i Freddy Krueger z Noční můry v
Elm Street a další. Prohlédnout si lidé mohou také Batmana, Predátora a Vetřelce.
festival
BLIk BLIk
Plzeň, 16. a 17. března
Jeden z nejstarších festivalů videomappingu a světla Blik Blik bude letos patřit oslavám 100. výročí založení Československa.
Nabídne celkem šestnáct světelných instalací domácích i zahraničních umělců. Jejich díla uvidíte v ulicích nebo na budově
Masarykovy základní školy, můžete se vydat i do areálu Plzeňského Prazdroje.
filmová premiéra
PLaNeTa ČeSkO
V kinech od 22. března
Jako vzrušující prostředí, které si co do pestrosti a dobrodružnosti v ničem nezadá s exotickými krajinami, zobrazuje českou
přírodu film Planeta Česko režiséra Mariána Poláka. Snímek s komentářem namluveným hercem Kryštofem Hádkem je
napínavou podívanou pro dospělé i děti, která díky nejmodernějším technologiím ukazuje fascinující příběhy více než čtyřiceti
druhů zvířat.
festival
ŽIŽkOVSkÁ NOc
Různá místa v Praze-Žižkov, 22.–24. března
Multižánrový hudební festival. Hudba, divadlo, literatura, market.
festival
FeBIOFeST
CineStar – Praha, do 23. března
Už popětadvacáté se uskuteční Mezinárodní filmový festival Febiofest. Více na www.febiofest.cz.
divadlo
ŘekL BYcH NĚJakeJ VTIP a Pak BYcH UMŘeL SMÍcHY

Naivní divadlo v Liberci
Zajímavou komedii uvádějí v Liberci. Inspirací pro její vznik byly odpovědi libereckých školáků na speciální otázky. Dění ve hře
se pohybuje na rozhraní světa dětského a dospělého, světa reálného, literárního i virtuálního, mezi fan fiction, role-playing
games a dlouhou prázdnou černou školní chodbou.
sport
BRUSLeNÍ
Lipenská přehrada, do konce zimy
Vrstva ledu sílí a je otevřena lipenská ledová magistrála. Tloušťka ledu pro bezpečné bruslení by měla být 18 centimetrů.
Sledujte situaci na lipno.info!
koncert
FReak POWeR
Lucerna Music bar, 4. dubna
Kultovní Freak Power dorazí po letech do Prahy! Partička, která v devadesátých letech s celosvětovým úspěchem namíchala
originální koktejl popu, rocku, funku, acid house, acid jazzu a trip hopu to opět rozbalí.
filmová premiéra
ZTRaTILI JSMe STaLINa
V kinech od 5. dubna
Bizarní, ale působivá komedie odehrávající se v ne moc veselém zákulisí Stalinova nejbližšího kruhu v padesátých letech. V
hlavní roli Steve Buscemi. Film byl zakázan v Rusku. Tamní ministerstvo kultury ve filmu shledalo „příznaky extremismu“, je prý
„zaměřen na vyvolávání nenávisti a zášti a ničení důstojnosti ruského (sovětského) člověka“ a „křiví minulost“. výstava
POZOR, ZÁKRUTA
Technické muzeum Brno
Hezká výstava, která přibližuje motorismus za komunismu. Jsou tu vystavená auta, kromě obvyklých vozů i ojedinělé prototypy,
například Škoda Combi 765, ale také vůz s návem EMA – Elektrický městský automobil. Byl to první československý
elektromobil, jehož vývoj začal v roce 1968. Byl vyroben jen ve dvou exemplářích.
akce
ZBAVTE SE FOBIÍ
Zoologická zahrada v Praze, 14. dubna
Máte strach z pavouků, hlodavců a jiných zvířat? Zajděte na tuto akci. Je to zážitkový program pro všechny, kteří již odrostli
školním lavicím, ale chtějí v zoo zažít něco nového.
výstava
UDĚLEJ SI SÁM
Muzeum Hlučínska, do 27. května
Tahle výstava připomíná výtvory kutilů ze 70. a 80. let minulého století. Návštěvníci uvidí podomácku vyrobené hudební
nástroje, pračky, zahradní sekačky a další unikáty. Na snímku je kutil Josef Valent, který ukazuje své brýle na léčbu migrény.
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CO NÁS V REDAKCI BAVÍ
Tohle byste tenhle měsíc rozhodně měli vidět, slyšet a přečíst si. Víme, o čem se mluví, prozradíme naše tajné tipy. Ať vám nic
neunikne!
DIVADLO NADŠENÍ VÍC NEŽ TALENT?
Jan Hřebejk si v Divadle Na Jezerce připsal další režisérský počin. 26. dubna tu bude mít premiéru jím nastudovaná hudební
komedie Petera Quiltera Je úchvatná o nejhorší zpěvačce na světě. Jako božská Florence se představí Jitka Sedláčková.
„Chceme, aby se diváci bavili. A styděli se případně pouze za postavy, nikoli za tvůrce,“ říká režisér inscenace.
TELEVIZE LUXUS A VRAŽDA ZN. VERSACE
Blonďatá Penélope Cruz? Ano, pokud hraje Donatellu Versace v seriálu American Crime Story: Versace. Jejího bratra
Gianniho si střihnul Edgar Ramírez a jeho partnera Ricky Martin. Seriál vznikl podle skutečných událostí kolem života i smrti
slavné módní ikony. Sledujte na novém kanálu Prima Krimi od 7. dubna.
CD
Happy birthday
Andrew Lloyd Webber vydává ke svým 70. narozeninám desku Unmasked: The Platinum Collection.
PROČ HO MÍT? Hity krále muzikálů zpívají Beyoncé či Madonna.
Návrat v čase
Atmosféru přelomové doby připomíná speciální dvojalbum Supraphonu 1968 – 50 hitů roku naděje a zrady.
PROČ HO MÍT? Těžko najdete lepšího průvodce hudbou konce 60. let.
HUDBA
Vážně nevážně
Bourat hranice mezi zábavou a klasickou hudbou, to je cílem mladých cellistů vystupujících jako Prague Cello Quartet.
PROČ NA TO JÍT? Filmová hudba, Beatles, Ed Sheeran... na koncertech PCQ se nudit nebudete.
Modří jsou dobří
Show, která se uvádí v Las Vegas i New Yorku, nyní Prima Cool přiváží i do Čech. Tohle se nedá popsat, velký hudební a
vizuální mejdan musíte prostě zažít.
CO, KDY, KDE? Blue Man Group, 20.–22. dubna, Kongresové centrum FILM
Člověk ve zvířeti, zvíře v člověku
V magickém Českém středohoří se odehrává děj knihy Hastrman, podle níž vznikl stejnojmenný film. Nechte se strhnout
romantickým příběhem jedné lásky, vášně a krajiny.
PROČ NA TO JÍT? Předloha Miloš Urban, režie Ondřej Havelka a v hlavní roli uhrančivý Karek Dobrý – je třeba ještě něco
dodávat?
CELOVEČERNÍ DOKUMENT Zázraky na dosah ruky
Přírodovědné dokumenty se dají natočit dost nudně s dlouhými záběry a poučným komentářem. A nebo budete poslouchat
Kryštofa Hádka a sledovat fascinující zvířecí příběhy zachycené pomocí nejmodernějších technologií. Je-li vám bližší varianta
dvě, určitě si nenechte v kině ujít film Planeta Česko režiséra Mariána Poláka.
PROČ NA TO JÍT? Abychom si uvědomili, že nejen lev honící antilopu nebo krvelačný krokodýl může být dechberoucí
podívanou. I v naší české přírodě se odehrávají dramata, dojemné i legrační scény, stačí se jen umět dívat.

Hrají bez honoráře, ale jsou vynikající.
VÝSTAVA
NA NÁVŠTĚVĚ U PANENEK
Z Victoria & Albert Museum of Childhood v Londýně připutovala do Uměleckoprůmyslového musea v Praze výstava unikátních
domečků pro panenky Small Worlds. Prohlédnout si můžete venkovské sídlo, městský dům v georgiánském stylu,
předměstskou vilu i moderní byt, vše zmenšené, ale jinak naprosto věrné.
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CO SE DĚJE U NÁS ZA HUMNY?
Lucie Šilhová vedoucí magazínu Ona Dnes
Odmala mám ráda přírodovědné dokumentární filmy, doma se mi dodnes smějí, že když sedím u televize, stoprocentně po
obrazovce poleze nějaký brouk. Fascinuje mě, jak to má příroda pěkně vymyšlené, a zírám, jak krásní mohou být zástupci
zvířecí říše. Těší mě proto, že se někdo podíval i na naše nejbližší „sousedy“. Film Planeta Česko díky nejmodernějším
technologiím přiblíží příběhy více než čtyřiceti druhů zvířat. Komentář namluvil Kryštof Hádek, v kinech od 22. března.
VŮNĚ JARA ZE SKLENÍKŮ
Jana Syslová
Pokud máte zimy dost a potřebujete se naladit na jaro, navštivte některou z výstav květin na různých místech republiky.
Příležitost nahlédnout do rozkvetlých skleníků v březnu nabízí zámek Rájec nad Svitavou, kde pěstují kamélie. Zdejší sbírka
obsahuje 250 klasických i méně známých odrůd. Ujít si nenechte ani expozici orchidejí v Botanické zahradě v Praze, výstava
ve skleníku Fata Morgana má podtitul Královny opylovacích triků. V zámeckém skleníku v Lednici zastihnete v plném květu
orchideje a kávovníky či čínskou rostlinu Aglaii odoratu.
LEGENDA ŠANSONU V PRAZE
Eva Tichá
Říká se o něm, že z jeviště dokáže nepřetržitě hodinu a půl prostřednictvím písní rozdávat nostalgii, melancholii, ale i radost a
naději. Jestli něco z toho nutně potřebujete, neváhejte s koupí lístků. Legendární arménsko-francouzský šansoniér, zpěvák,
hudebník a herec Charles Aznavour se po dvou letech vrací teď v pátek 16. března do Prahy. Třiadevadesátiletý muž zpívá v
osmi jazycích, spolupracoval se všemi mezinárodními hudebními hvězdami, jako jsou například Edith Piaf, Frank Sinatra, Elton
John nebo třeba zpěvačka Zaz, za svou kariéru složil přes tisícovku písní a část jich zazní i v Praze. Vstupenky získáte na
www.ticketportal.cz. VŠECHNO NEJLEPŠÍ!
Karolína Demelová
Od „narození“ prvního parfému Diptyque uběhlo už padesát let a francouzská značka se rozhodla oslavit své kulatiny stylově –
uvedením dvou nových vůní. Obě vzdávají hold ikonickým ingrediencím 60. let: zemité Tempo je poctou pačuli, pudrová Fleur
de Peau zase živočišnému pižmu. Obě pořídíte v Ingredients (www.ingredients-store.cz).
TŘI V JEDNOM
Lucie Šilhová
Přívěsky jsou jako barometr nálady, protože je můžete střídat podle toho, jak (anebo na kolik) se zrovna cítíte. Brilio z bílého
zlata vyjadřuje hned tři věci, bez kterých by život stál za starou bačkoru: čtyřlístek štěstí, kotva lásku a srdce naději. Koupíte na
www.vivantis.cz za 1 290 Kč.
ELIXÍR MLÁDÍ
Redakce
Kariéra vizážistky Aleny Klenot začala líčením na olympijských hrách pro kanadskou televizi CBC. V průběhu let se pak dostala
ke spolupráci s Céline Dion, Shaniou Twain, Janet Jackson, Cher a s mnoha dalšími. Existuje spousta publikací, které radí, jak
si uchovat mládí. Ta od Aleny Klenot Jsem příliš mladá na to, abych zestárla, patří mezi ty, jejichž obsah dává smysl.
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Originál

Předposlední březnový týden míří do českých kin osm snímků. Oscarovou romanci doplní filmové zpracování knižní pohádky,
biblický příběh Máří Magdalény, souboje robotů s monstry, krásy české přírody, dospívání teenagerů, ztracená žena
osamělého režiséra a strasti v ruské automobilce.
Dej mi své jméno
Rodiče chlapce Elieho si na léto k sobě domu pozvou amerického studenta Olivera jako hosta. Chlapci se zpočátku příliš
nemusí, ale čím více času spolu tráví, tím hlubší pouto mezi nimi vzniká. Něco, co přesahuje běžné přátelství. Minimalistická,
ale procítěná romance režiséra Luci Guadagnina si získala srdce diváků i kritiky.
Pacific Rim: Povstání
Obrovská vesmírná monstra Kaiju se sice už jednou podařilo zastavit, ale za jakou cenu? Města jsou v troskách, bezpočet lidí
přišel o život. Navíc se zdá, že se Kaiju z mořských hlubin připravují na odvetu! Svět mohou zachránit jenom nebojácní piloti
obrovských robotů, kterým se říká Jaegeři. Přichází válka, jste připraveni?
Králíček Petr
Králíček Petr je dobrodruh a neposeda. Spolu se svými králičími a jinými zvířecími kamarády žije poklidně na krásném statku.
Když na statek přijde nový majitel, tak se pochopitelně rozhodne zavést nový pořádek. Krok první - vyhnat neposedná zvířata.
Jenže Petr a jeho kamarádi se tak lehce vzdát nehodlají.
Máří Magdaléna
Máří (Rooney Mara) má svůj osud daný. Rozhodne se mu ale vzpříčit, když do její vesnice přijde charismatický Ježíš (Joaquin
Phoenix) se svou družinou. Máří se rozhodne se rozhodne všeho nechat a následovat Ježíše až do Jeruzaléma. Dívka se do
něj navíc zamiluje. Jenže Ježíš má zanedlouho zemřít na kříži a na to Máří připravená není.
Ismaelovy přízraky
Ismael (Mathieu Amalric) je filmový režisér, zmizela před lety jeho dvacetiletá žena Carlotta (Marion Cotillardová). Není jasné,
jak se to stalo a Ismaela od jejího zmizení trápí noční můry, které zahání alkoholem. Když už se zdá, že je z toho venku, a
dokonce je schopen navázat nový harmonický vztah, tak se vše pokazí. V Ismaelově životě se objeví žena, která o sobě
prohlašuje, že je zmizelou Carlottou. Ismaelovy přízraky jsou filmovou podívanou s prvky romantiky i thrilleru.
Planeta Česko
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky - stačí se jen dobře dívat! První
celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících
kolem nás zcela zblízka
Švéd v žigulíku
Státní automobilka Avtovaz (Lada) ve městě Toljatti byla výkladní skříní sovětského úspěchu a prosperity. Svému účelu
posloužila, ale od té doby jakoby se na ni trochu zapomnělo. Nikdo nic nehlídá a firma tak klesá do dluhů v hodnotě miliard
rublů. Do automobilky je povolán švédský krizový manažer Bo Andersson, aby zjednal pořádek. Jenže co si počít se
zaměstnanci, kteří sice volají po revoluci, ale nechtějí změnu? Dokument je fascinující mozaikou střetu západu a východu.
Nic jako dřív
Seznamte se s Teou, Aničkou a Nikolou. Všem je 19 let a pocházejí z maloměsta. Dokument nic jako dřív je intimním pohledem
na životy tří teenagerů. Diváci s nimi mohou prožívat jejich radosti i strasti.
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Mimozemský útok na lidstvo, rebelský králíček válčící o své teritorium, romantické drama z italského venkova, příběh jedné z
nejzáhadnějších biblických postav, přízraky filmového režiséra, ucelený pohled na jednu z nejlepších rockových kapel na světě,
první celovečerní film o fascinující české přírodě, podmanivý pohled do života teenagerů, kteří musí dospět dřív, než by sami
chtěli, a příběh o velkých plánech a ještě větší absurditě. V tomto týdnu na nás čeká 9 filmových premiér.
Pacific Rim: Povstání
Poprvé jsme je dokázali zastavit. Jenže to, co mimozemští tvorové Kaiju napáchali na Zemi v prvním díle akčního sci-fi Pacific
Rim, byla jen předehra k tomu, co si pro lidstvo připravili teď. Hvězda Star Wars John Boyega a Scott Eastwood z Rychle a
zběsile vedou tým, který je poslední nadějí na přežití planety .
Členy tohoto týmu jsou piloti ovládající Jaegery, obří roboty, kteří jsou svou velikostí a vybavením schopní konkurovat stejně
vybaveným Kaiju. Jake Pentecost (John Boyega) k nim dlouhou patřil, jenže pak se vykašlal na svůj talent i na odkaz svého
otce, jenž v boji proti Kaiju obětoval vlastní život. Raději přežívá v ilegalitě a na živobytí si vydělává nejrůznějšími aktivitami za
hranou zákona. Při jedné takové akci narazí na patnáctiletou Amaru, která dokázala ukrást a rozchodit původně k likvidaci
určeného Jaegera. Než se tihle dva stačí pořádně seznámit, mají v patách Zákon. Aby unikli trestu, začlení se do programu
výcviku nových pilotů Jaegerů. Jake po boku svého bývalého parťáka Lamberta (Scott Eastwood) jako instruktor a Amara jako
nadějná pilotka. Všichni doufají, že si tréninkové schopnosti nikdy nebudou muset vyzkoušet v reálné válce. Jenže ta přichází.
Dřív, než si všichni přáli, a ze směru, odkud ji nikdo nečekal.
Králíček Petr
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj
životní prostor dělit nemíní - a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium - mezi ním a obyvateli zahrady.
Dej mi své jméno
Když si rodiče sedmnáctiletého Elieho pozvou do své velké italské vily na léto hosta, jejich syn z toho není vůbec nadšený.
Zpočátku se zdá, že toho s pohledným americkým 24letým studentem Oliverem nemají mnoho společného, když však spolu
začnou trávit více času, začne mezi nimi vznikat něco mnohem hlubšího než je přátelství.
Máří Magdaléna
Máří Magdaléna patří k nejzáhadnějším biblickým postavám. Je opředena mnoha mýty, z nichž ten nejčastější z ní dělá bývalou
prostitutku, kterou napravilo setkání s Ježíšem Kristem, a ten nejodvážnější jí přisuzuje úlohu jeho manželky. Garth Davis,
režisér na Oscara nominovaného dramatu Lion, se z ní rozhodl tuhle mýtickou slupku sejmout a natočil dojemný a působivý
příběh ženy, jež se provinila tím, že se narodila do špatné doby.
Mářině citlivé a přemýšlivé povaze se příčila představa, že skončí v domluveném sňatku s mužem, kterého jí vybral její otec.
Neviděla však pro sebe jinou perspektivu, dokud se v její vesnici neobjevila skupina poutníků, kterou vedl charismatický Ježíš.
Máří, okouzlená jeho povahou a názory, rázně zpřetrhala všechna pouta, která ji vázala k domovu, a stala se členkou Ježíšova
průvodu směřujícího do Jeruzaléma. Jako jediná žena v jeho bezprostřední blízkosti od začátku pociťuje nevraživost ze strany
Ježíšových učedníků. Ta narůstá úměrně tomu, kolik času s ní Ježíš tráví, a jak moc si začínají rozumět. Na obzoru se však již
objevují hradby Jeruzaléma a s nimi i nevyhnutelná vidina mučednické Ježíšovy smrti na kříži. Na to však není Máří připravená.
Ismaelovy přízraky
Ismael je filmový režisér, který o sobě prohlašuje, že je vdovec. Kdysi se oženil s mladou Carlottou, která však několik let nato
beze stopy zmizela. Ismaela od té doby pronásledují noční můry, které zahání alkoholem a prášky. Dvacet let poté potkává
Ismael na večírku astrofyzičku Sylvii, s níž se sblíží a naváže harmonický vztah. Náhle se ale objeví žena, která prohlašuje, že
je Ismaelovou zmizelou manželkou… Začíná tak naprosto nepředvídatelný příběh, ve kterém se prolíná thriller, milostné i
špionážní drama.
No Manifesto film o Manic Street Preachers
V roce 1991 se na britské hudební scéně objevila kapela s podivným jménem Manic Street Preachers. Prohlásili, že vydají
jednu desku, prodají 16 milionů kusů a pak se rozpadnou. O čtvrtstoletí, mnoho desek plných hitů a jednoho záhadně
zmizelého člena kapely později, jsou stále tady. Film No Manifesto vypráví jejich příběh. Sleduje jejich turné, kombinuje záběry
natočené doma i na cestách s cennými archivními záznamy a podává ucelený pohled na jednu z nejlepších rockových kapel na
světě.
Planeta Česko
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat! První
celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících
kolem nás zcela zblízka. Seznamte se s s tetřevem tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiž na louce laškují děti,
ledňáčkem prorážejícím při lovu střemhlav vodní hladinu, s lososy putujícími z českých řek do moře a zpátky nebo s užovkami v
dramatickém zápase s rybí kořistí. Prožijte vzrušující výpravu za muflony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami dalších

hrdinů. Některé z nich možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi!
Nic jako dřív
Teovi, Renatě, Aničce a Nikole je 19 let a žijí obyčejné životy teenagerů dospívajících v českém pohraničním maloměstě, kde
všichni čtyři navštěvují stejnou školu. Film zachycuje své hrdiny v situacích, kdy středoškolskou bezstarostnost pomalu střídá
úzkost z blížícího se vykročení do světa dospělých. Každý sám čelí důležité životní výzvě, na jejímž konci už nic nebude jako
dřív. A nejde přitom jen o maturitu. Kdo z nich tváří v tvář nové zodpovědnosti obstojí, kdo z nich skutečně dospěje?
Kamera je s postavami většinu času téměř srostlá a zblízka vtahuje diváka dovnitř do světa jednotlivých hrdinů. Dynamická
střihová skladba podtrhuje roztěkanost a nesoustředěnost mladé generace. Nic jako dřív nabízí kinematograficky podmanivý
pohled do života teenagerů, kteří musí dospět dřív, než by sami chtěli.
Švéd v žigulíku
Automobilka Lada v Toljatti měla v sedmdesátých letech západnímu světu ukázat zázrak sovětské prosperity. Byla dokonalou
utopií, o které se nikdo neodvážil pochybovat. O více jak čtyřicet let později prodělává miliardy rublů ročně a pomalu se
rozpadá. A nikdo se jí neodváží dotknout. Švédský krizový manažer má v upadající továrně předvést zázrak kapitalistického
obchodního modelu. Bo Inge Andersson, bývalý voják, který už jednu ruskou automobilku vzkřísil, přichází do Toljatti s malým
týmem a velkým cílem. Stát se prvním cizincem, který společnost dovede k zisku. A nikdo se mu neodváží vzdorovat. Zatím. S
prvními kroky k záchraně se odhaluje podstata světa kolem. Sovětský sen v nadživotní velikosti za sebou zanechal jen
opuštěná letní střediska a provinční vojenské přehlídky. Velké plány pro obyvatele Toljatti nic neznamenají. Co udělají, až jim
někdo začne obracet svět vzhůru nohama? Švéd v Žigulíku je příběh o velkých plánech a ještě větší absurditě.
Nevíte, která kina ve vašem okolí vysílají premiérové snímky tohoto týdne? Mrkněte na Dokina.cz:
Kam zajít na Pacific Rim: Povstání? Ve vybraných kinech také ve 3D.
Kam zajít na Králíček Petr?
Kam zajít na Dej mi své jméno?
Kam zajít na Máří Magdaléna?
Kam zajít na Ismaelovy přízraky?
Kam zajít na No Manifesto film o Manic Street Preachers?
Kam zajít na Planeta Česko ?
Kam zajít na Nic jako dřív?
Kam zajít na Švéd v žigulíku?
Staňte se fanoušky premiérových filmů:
Fanklub Pacific Rim: Povstání
Fanklub Králíček Petr
Fanklub Dej mi své jméno
Fanklub Máří Magdaléna
Fanklub Pacific Rim: Povstání
Fanklub Ismaelovy přízraky
Fanklub No Manifesto film o Manic Street Preachers
Fanklub Planeta Česko
Fanklub Nic jako dřív
Fanklub Švéd v žigulíku
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autor prvního celovečerního dokumentu o české přírodě Marián Polák o mýtech v pohledu na krajinu, bujném životě na
nečekaných místech a o tom, že příroda není v souboji s člověkem až tak bezmocná.
Za divočinou nemusíme jezdit přes půl zeměkoule. Najdeme ji hned za domem. To je hlavní vzkaz dokumentaristy Mariána
Poláka v jeho novém filmu Planeta Česko , který příští týden vstupuje do kin. Polák patří k předním českým autorům, kteří se
dlouhodobě věnují natáčení přírody. Planeta Česko je jeho celovečerním debutem. Mapuje v něm život několika desítek zvířat
a snaží se přitom oslovit také děti. Ostatně on sám snímek věnoval svým dvěma dcerám, kterým příběh o české divočině
vypráví v téměř hodinu a půl dlouhé stopáži režisérovo alter ego v podání herce Kryštofa Hádka.
Když je to tedy film i pro nejmenší publikum, pustila jsem ho doma svým dvěma dětem ve věku tři a jeden rok. Ročního Václava
zaujalo zejména hejno hadů kroutících se v pražské zoo. Nikoli ovšem hadů někde v expozici, ale na kamenitých volně
přístupných svazích v areálu zoo. Dokument se však nevyhýbá ani závažnějším tématům, která cílí na dospělé diváky.
Hnědouhelné doly a jejich podobnost s polopouští, sídliště plné syslů, parkoviště u obchodního domu, kde si spokojeně žije
ohrožený pták. Planeta Česko přináší nezvyklá prostředí, kde bychom divočinu nejspíš nehledali, kde ji však pro nás Marián
Polák objevuje.
* Byl to hned od začátku váš záměr, točit na místech, kde to není tak prvoplánové, jako je tomu třeba v národním parku?
Když se podíváte na dokumenty o přírodě, které se točí u nás nebo ve světě, přistupují k ní obvykle ze dvou úhlů pohledu. Buď
je všechno špatné a my směřujeme k ekologické katastrofě, nebo se naopak přírodopisný dokument tváří, že je vše v nejlepším
pořádku a že tady máme ty největší krásy, národní parky… Krajina, ve které ale lidé skutečně žijí, tam obvykle chybí. Ve
vědeckých kruzích už je dlouhou dobu hit takzvaná nová divočina, místa, kde si příroda bere zpátky to, co jí člověk vzal. Chtěli
jsme ukázat, že ani hnědouhelné povrchové doly nemusejí být pro přírodu úplná katastrofa, že i tam najdeme život. Pokusili
jsme se přiblížit takzvaná ošklivá místa a někdy i ošklivá zvířata a říct, že nejsou vždycky úplně bezmocná. Zároveň bylo naším
cílem nic a nikoho nesoudit, a podívat se tak na českou přírodu bez předsudků. Povedlo se vám ve filmu zachytit nějaký další
trend v náhledu na přírodu? Ještě před pár lety bylo úplné tabu, že by na určitých chráněných místech jezdili nadšenci těžkou
technikou, starými vyřazenými vojenskými transportéry, terénními auty, a pomáhali tak určitým přírodním procesům. Zjistilo se
ale, že některá místa jsou přírodovědně cenná právě kvůli tomu, že je takovými velkými stroji narušíte, což nahrazuje působení
přírodních sil. Když rozryjete půdu, mohou se tam uchytit například různé druhy rostlin, které by normálně v husté trávě neměly
šanci vyrůst. Na ně jsou pak vázané některé druhy vzácných živočichů, třeba motýlů. Tato takzvaná disturbance, jak se tomu
odborně říká, je samozřejmě potřebná a užitečná jen někde – a právě tam může i motorkář pomoct, a dokonce tak získat k
místu vztah.
* V bývalém vojenském prostoru v Milovicích, kde se právě takhle jezdí, jste natáčeli listonohy, malá bizarní zvířata, která na
Zemi žijí už od dob dinosaurů.
Ti se do dokumentu málem nedostali. Aby se vyvinuli z vajíček, uložených ve vyschlém blátě, musí zapršet. A pak je najdete v
kalužích. To léto, co jsme natáčeli, v nížinách vůbec nepršelo. Odborníci nám říkali, že máme smůlu. Naštěstí nakonec
zapršelo na konci září, když už jsme ani nedoufali. My jsme s rozmary počasí vůbec bojovali. Stejně tak jsme čekali v zimě na
pořádnou nadílku sněhu a mráz, ale obě natáčecí zimy bylo abnormálně teplo. Taková zima přišla, když už byl film hotový.
* Jak se točí dokument o zvířatech, který však řemeslně vypadá jako klasický hraný film s herci? Pohledy na jednoho
protagonistu z různých úhlů, různé velikosti záběru, detaily… Pomáhá vám v tom současná technika?
Dnes se točí na ty samé kinematografické kamery, s nimiž se dělají i hrané filmy. Digitální snímač je velký, což znamená, že
máte hezký kvalitní obrázek, víc světla, ale relativní zvětšení je malé. To znamená, že se ke zvířeti musíte dostat blíž, než tomu
bylo dříve, když jsme natáčeli na televizní kamery. Technika také ztěžkla, zvětšila se. To je paradox, technika šla dopředu, ale
nám se to znesnadnilo. Další věc je hloubka ostrosti záběru. To pěkné neostré pozadí je dané technikou, ale vy u zvířete máte
ten problém, že nevíte, co v další moment udělá, kam půjde, kam poletí. Když točíte ptáka, jak letí, v hledáčku skoro nic
nevidíte a musíte v podstatě naslepo ostřit.
* Ve filmu je třicet osm druhů zvířat. Podle jakého klíče jste je vybírali?
Snažili jsme se, aby to bylo rozmanité. U výběru bylo zároveň klíčové, abychom zvířata stihli natočit v relativně krátkém čase,
který jsme měli na realizaci. Například do velkých šelem, jako je vlk či rys, jsme se pustit nemohli. Měli jsme sice instalované
svoje fotopasti na Šumavě a Kokořínsku, kam se vlci vrátili, a doufali, že z toho třeba něco vytvoříme, jenže to nestačilo a
natáčení s kamerou by nás stálo moc času, který jsme neměli. Šelmy jsou extrémně plachá zvířata a můžete třeba měsíc někde
ležet v lese, čekat na vlka, a nenatočíte vůbec nic. Dostali se tam naopak třeba syslové, s nimiž jsme měli bohaté zkušenosti z
dřívějška. Například místo na sídlišti v Mladé Boleslavi, kde žijí, je výstižné pro to, co chceme filmem říci... Jeden z
nejohroženějších savců v Česku , symbol stepí, žije v těsném kontaktu s lidmi.
* Výběr je jedna věc, druhá pak, zda zvíře skutečně natočíte, zda jste ve správný čas na správném místě...

Byli jsme samozřejmě velmi často i na špatném místě a ve špatný čas... Ale díky velké podpoře a znalostem desítek odborníků,
ale i amatérských přírodovědců jsme měli přehled, kdy je potřeba kde být. Často se však to podstatné odehrávalo na opačných
koncích republiky v ten samý čas, takže jsme řešili logistiku, dopravu a někdy kvůli tomu museli obětovat celé scény. Proto
takové filmy obvykle vznikají minimálně dva až tři roky, abyste měli více pokusů. Naše první jaro bylo hodně špatné, přitom jaro
je zásadní, to se toho v přírodě děje nejvíc. Původně jsme měli točit od února a v březnu dalšího roku měl jít film do kin. Zjistili
jsme ale, že je možné zažádat o prodloužení projektu, což se povedlo. Získali jsme tím další jarní sezonu – a to nás zachránilo.
* Ve filmu je vzácný tesařík alpský, který ke své reprodukci potřebuje staré dřevo, v němž se tři roky vyvíjí larva. Pak se brouk
vykouše ven. Jak se vám to vykousávání povedlo natočit?
To jen díky spolupráci s entomology. Tohle je opravdu výjimečný záběr, protože normálně trvá jeho vykousávání hrozně krátce
a problém je samozřejmě najít kmen mrtvého stromu, v němž jsou schovaní. Taky musíte trefit den, kdy se tak stane. Byl jsem v
kontaktu s jedním velmi osvíceným lesníkem, který měl u bývalé hájenky složenou hromadu dřeva a všiml si, že mu tam tesaříci
vylézají. Rozhodl se dřevo nespálit a nechat ho pro brouky. Bylo jasné, že další rok by se mohli klubat zase. Jednoho dne
zavolal, že první už leze. Já to měl k němu ale tři hodiny cesty autem – a tesaříkům trvá vylézt asi půl hodiny. No ale vyrazil
jsem. Tesařík, který je ve filmu, měl špatně vyvinutou nohu a byl pomalejší, takže jsem ho stihl natočit.
* Máte nějaká pravidla? Třeba že na zvířata nesaháte, abyste měl lepší záběr?
Hlavní pravidlo je, aby naše práce zvířatům neublížila. My tomu „režírování“ zejména drobných živočichů říkáme foukání do
brouků. (směje se) To je tak maximum, co vám většinou dovolí. Často je u natáčení také odborný garant, který dané zvíře
zkoumá, tak třeba využijeme chvíle, kdy jej například značkuje, a poprosíme o vypuštění třeba brouka na jinou větev. Jinak se
snažíme o maximální autenticitu a přirozenost. Pokud by byla zvířata z nás vystrašená a v křeči, hned to ze záběrů poznáte.
Nějaký čas jste strávil u bobří hráze, kde si vás bobr musel nejdřív očuchat, než se vám ukázal. U zvířat, která se orientují
čichem, nemáte jinou možnost, než že si zvyknou na váš pach, protože ho neodstraníte. I proto si lovci staví posedy, aby byli
výš. My se ale potřebujeme dívat zvířeti do očí. U bobrů se mi to osvědčilo. První noc jsem nic nenatočil, druhou taky ne, až
třetí začali vykukovat a postupně si na mě – byť občas trochu naštvaně – zvykli.
* Jak moc vám pomáhá zamaskování?
Někdy se zamaskujete tak dobře, že se nemůžete ani hnout, a přitom vše podstatné se odehrává za vámi. Takhle jsem točil
jeřábky na Šumavě. I ti měli být ve filmu, nakonec ale nejsou, natočil jsem jen tři záběry za deset dnů. Chtěli jsme je spojit s
opuštěnými sudetskými vesnicemi. Tam, kde dnes zůstaly ruiny, jsou náletové keře, lísky, břízy – a to se jeřábkům líbí. Strávil
jsem tam hromadu hodin, a asi nejlepší scénu jsem natočit nemohl. Použil jsem tehdy nahrávku konkurenčního samce, což se
občas dělá. Nastavil jsem vše tak, abych mohl jeřábka natočit, až přiletí. Měl jsem na sobě maskovací síť a větve. Jeřábek
skutečně přiletěl a zároveň s ním i druhý. Pustili se do sebe, peří létalo na všechny strany – a to vše se odehrávalo za mnou,
mimo záběr, já se nemohl s kamerou na stativu ani hnout. Problematické natáčení bylo také u chocholoušů, které jsem točil na
parkovišti u obchodního domu. Nevím, čím to je. Žije na místě, kde lidi běžně chodí, když se ale zastavíte a chcete ho natočit,
všimne si vás, zřejmě vyčníváte z davu, a uletí nebo se snaží být nenápadný.
* Co vás natáčení zvířat učí? Jste trpělivý?
Já jsem hrozně netrpělivý, takže je to pro mě velká škola. Ale posouvá to i mé jiné limity, například jak vše správně
zorganizovat nebo nic nezapomenout, třeba svačinu. Každý přístroj má také svoji nabíječku, svoji kartu... Jednou jsem pomáhal
kolegovi, přijel autem, plnou korbu techniky. Hodinu a půl jsme vše stavěli, měli jsme naplánované noční natáčení bobrů. On
pak zjistil, že mu chybí jeden malý základní kabel – a bez toho nenatočí nic. Tak to sbalil a jel dvě stě kilometrů zase nazpátek.
Asi nás to všechny učí velké improvizaci, schopnosti si poradit a také přijmout porážku.
* Kolik toho s sebou musíte vlastně tahat?
Moje základní technika má asi třicet kilo. Ale to nic není proti vybavení třeba potápěčů, ti už to musí vozit na kolečku nebo na
rudlu.
* Mimo jiné se u vašeho filmu vyzdvihují nejmodernější technologie, které jste využívali…
Technika a různé technické vychytávky jsou jen prostředkem pro natočení filmu a vy musíte velmi vážit, kdy a jak je použít.
Nejdůležitější zůstává myšlenka a příběh, bez nich vám ani sebemodernější technologie nepomůže. Vývoj jde v tomto směru
překotně dopředu, takže po třech letech, co už uběhly od začátku našeho natáčení, to vlastně ta úplně nejmodernější technika
není. Ale využili jsme to nejlepší, co bylo v tu chvíli dostupné, a kombinovali třeba jeřáb, časosběrné snímání, jízdy, drony,
dálkově ovládané kamery a podvodní kamery. Ale všeho s mírou, tak aby to sloužilo filmu jako celku. Film jste věnoval svým
dcerám. Říkáte, že chcete oslovit zejména děti. Musel jste kvůli tomu brát při natáčení na něco ohled? Hledali jsme především
formu, jak jim to podat. Nijak jsme ale necenzurovali obsah, děti uvidí páření zvířat i lov a umírání, taková zkrátka příroda je.
Jednu z věcí, kterou jsme řešili, bylo, jak moc má být komentář k filmu upovídaný. Původní záměr byl, aby se moc nemluvilo a
divák se víc kochal. V momentě, kdy jsme se rozhodli, že to bude i pro menší děti, mi dramaturg Honza Bušta řekl, že v tom
případě se tam bude muset víc mluvit, abychom udrželi jejich pozornost.
* Vy sám jste ve filmu občas vidět, je tam vaše autobiografická linka. Jak vznikl tento nápad?
Já jsem původně ve filmu být neměl. První nápad byl na hraný dokument s herci. Bylo jasné, že jen mozaika zvířat celovečerní
formát neutáhne, potřebovali jsme postavu, která vše propojí a divák s ní prožije dobrodružství poznání. Kvůli financím jsme ale

od hraných pasáží upustili a museli si poradit jinak. Do toho přišel Doc.incubator, projekt zaměřený na vývoj kreativních
dokumentů, kam jsme přišli s hrubým materiálem z prvního roku. Mimo jiné se tam zatoulala scéna z filmu o filmu, jak natáčím
na parkovišti u obchodního domu chocholouše, se kterou jsem nesouhlasil, aby se prezentovala. Všem se to ale hrozně líbilo,
že prý je zároveň zajímá, jak to celé vzniká. Tak jsem se v dokumentu ocitl já a moje dcery.
* Jak byste charakterizoval svůj vztah k přírodě?
Přírodu miluji od dětství, rád se v ní pohybuji, rád ji pozoruji a její filmování mě do určité míry živí, nedokážu si tedy představit
život bez ní. Celý život bydlím na vesnici Opatov u Svitav, takže to mám do přírody naštěstí pár kroků.
* Změnil jste na ni vy sám během nebo po natáčení svůj pohled?
Ne na přírodu, ale spíše na filmy o přírodě. Uvědomil jsem si, jaké jsou limity a určité stereotypy tohoto žánru a ve spolupráci s
kolegy jsme se je pokusili trochu narušit a film pro kino vystavět na principu klasického vyprávění filmového příběhu. Dalším
stereotypem je, že přírodovědné dokumenty obvykle namlouvá chytrý pán, který řekne, jak to vlastně všechno je. Je to klišé,
které u televizních dokumentů také využíváme. V našem filmu ale prostřednictvím svého alter ega Kryštofa Hádka vyprávím,
jaké je moje subjektivní vidění světa, což nutně nemusí být to jediné pravdivé.
* Proč jste vlastně film nazval Planeta Česko ?
Je to nadsázka, asi většina lidí pochopí ten odkaz směrem k produkci BBC. Česká příroda se v těch jejich slavných sériích
„ Planeta “ nikde neobjevuje, tak jsme si ji zkrátka natočili sami. Ale zároveň si tím nabíháme, že nás s nimi teď divák bude
poměřovat. Je to ale stejné, jako by se náš místní Sokol Opatov, hrající okresní přebor, vypravil na zápas s Manchesterem
United. Dali jsme ale do filmu veškerý svůj um a energii a máme výhodu, že za nás „kope“ vynikající kameraman Jiří Petr
(zkušený kameraman přírodovědných filmů, který pracuje řadu let pro rakouskou společnost ScienceVision), takový náš Tomáš
Rosický. Snad i z toho srovnání vyjdeme se ctí.
* A jaká je podle vás planeta Česko ?
Každý máme tu svoji malou planetu , určitý mikrokosmos. Pro mě je ten prostor vymezen šířeji v hranicích bývalého
Československa a ten osobní je v blízkém okolí mého domova. Je to krajina přívětivá, členitá, pestrá, ale kvůli bezohlednosti
nebo lhostejnosti některých lidí má i spoustu problémů. Chtěl bych tím filmem lidi trochu popostrčit, aby si všímali přírody, která
je obklopuje, a přijali fakt, že jsme její nedílnou součástí. Jak se chováme k přírodě, tak se chováme i k sobě navzájem.
* Váhal jste, zda se pouštět do kontroverzní tematiky, jako
jsou doly na severu Čech či kůrovec na Šumavě? Já to jako kontroverzní témata úplně nevnímám. Chápu, že u lidí, kteří o tom
moc nevědí nebo vnímají přírodu na první signální, to může působit hrůzostrašně. I já znám Šumavu z dob, kdy to u pramenů
Vltavy vypadalo úplně jinak. Když jsem tam ty pahýly stromů viděl poprvé, taky jsem byl trochu v šoku. Ale znal jsem zároveň
bezzásahová místa na bavorské straně Šumavy, která byla už dříve napadena kůrovcem a která se z toho začala
vzpamatovávat. Bylo nesmírně vzrušující poznávat, jak to příroda dělá. Ona prostě není bezmocná. Kdo tvrdí, že se les bez
zásahu člověka neobejde, asi nikdy v lese nebyl. U dolů je to citlivější, jde o asi poslední místo, kde by člověk přírodu hledal.
Spíše to vnímáme jako určitý symbol ekologické katastrofy. Na první pohled je to tam opravdu skličující. Když se ale od toho
dokážete oprostit, uvědomíte si, že to tam vlastně vypadá jako v polopoušti. Nejde o místo bez života. Naopak tam paradoxně
najdete celou řadu zvířat a rostlin, která zde našla útočiště před průmyslovým zemědělstvím.
* Je pravda, že po zhlédnutí Planety Česko nemá divák ten nepříjemný pocit, že je člověk ten nejhorší na světě, že jsme
všechno nevratně zničili nebo úspěšně ničíme...
Chtěli jsme tam dostat naději. Abyste z toho získala pocit, že když se budeme snažit, každý z nás může přispět. Třeba jen tím,
že necháme stát na zahradě torzo staré hrušně, v němž budou žít vzácní brouci… Kdybychom řekli natvrdo, „Važme si
přírody“, je to jako v Obecné škole, když varujete děti, ať nelízají v zimě zábradlí. Chtěli jsme, aby to tam bylo spíše
podprahově.
***
U zvířat, která se orientují čichem, nemáte jinou možnost, než že si zvyknou na váš pach, protože ho neodstraníte. I proto si
lovci staví posedy, aby byli výš. My se ale potřebujeme dívat zvířeti do očí. MArián Polák (41) Pracuje jako scenárista,
kameraman, režisér a producent na volné noze. Specializuje se na přírodopisné a vědecko-populární filmy. Je absolventem
Katedry dokumentární tvorby na pražské FAMU. K přijímačkám dával scénář k filmu Rok na rybníce a i diplomovou práci
napsal o českém přírodopisném filmu. Později se začal zaměřovat spíše na lidi, kteří žijí v těsném kontaktu s přírodou. Za
dokument Živý obraz lepšího světa (filmový portrét muže, který žil sám v zapomenutém koutě Orlických hor) obdržel výroční
cenu FITES Trilobit nebo ceny na festivalech Ekofilm a Naturvision. Úzce spolupracuje s pražskou zoo, pro niž natočil film
Příběh pražské zoo, účastnil se také převozů koní Převalského do Mongolska. Byl šéfredaktorem časopisu Příroda. Jako
kameraman a producent připravil s režisérem Janem Hoškem desetidílný seriál Příběhy zvědavých přírodovědců nebo
koprodukční filmy Netopýři ve tmě či Svět podle termitů, za který obdrželi Velkou cenu na Life Sciences Film Festivalu. Občas
si od filmování zvířat odskočí k filmování lidského soužití (dokumenty z cyklů Rodinné křižovatky a Náš Venkov, Šestnáct hadů
na hlavu). Je ženatý, má dvě dcery.
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Chce se vám do kina? Nebo naopak vůbec netoužíte sdílet filmový zážitek s cizími lidmi? Máme pro vás řešení. Buď si kupte
lístek, nebo streamujte.
Ready Player One: Hra začíná
Přesně na tohle jsme čekali. Až hollywoodský veterán Steven Spielberg opět najde svou vrcholnou formu a natočí film, který
bude charakterizovat slovo, které právě on dřív dokázal naprosto spolehlivě naplňovat. Hravost. A právě taková jeho adaptace
globálního bestselleru Ready Player One od Ernesta Clinea je. Vítejte ve světě, kde již dávno není jisté, co je skutečnost a co
virtuální realita, kde se hraje buď o všechno, nebo o nic a kde do poslední minuty není vůbec jisté, zda zvítězí opravdu ten
nejsilnější. Snad ano.
https://www.youtube.com/watch?v=IqXP5PeYOKI
Planeta Česko
Milujete Zázračnou planetu a jiné úžasné filmy, které režíruje sama příroda? Přijde vám ale ta česká tak trochu banální? Tento
epický (ne)dokument vás vyvede z tohoto omylu už prvními záběry, které až do konce zůstanou vskutku velkolepé. Tohle
všechno se v českých luzích a hájích skutečně děje? Ano. Průvodcem po tě nádheře vám pak bude hlas Kryštofa Hádka.
https://www.youtube.com/watch?v=5kgclbAf2Kk
Dej mi své jméno
Máte náladu na něco, co není typicky testosteronové, přehnaně akční a plné velkých citů? Pak běžte do kina na tuto romanci,
která se odehrává v Itálii osmdesátých let v prostředí krásných lidí, co mají peníze. Přijde vám, že teď mluvíme nadřazeně? On
ten film celý vlastně takový je, a právě tím vás bude přitahovat ze všeho nejvíc. A vůbec nebudete řešit, že tu jde především o
gaye. Proč taky…
https://www.youtube.com/watch?v=7HkeFeb-fQY
Annihilation
O žádném filmu se v současnosti nemluví tolik a tak horlivě jako o tomto sci-fi spektáklu, který se nakonec nedostal do kin, ale
“jen” rovnou na Netflix. Jední si myslí, že je film původně spisovatele Alexe Garlanda (ano, je to ten, co napsal slavnou Pláž)
geniální, druzí pro něj nedokáží najít jediné slušné slovo. Udělejte si názor na Natalii Portman a její komando, kterak bojují s
démony kolem sebe i v sobě, sami. Stačí mít Netflix a dvě hodiny značné trpělivosti…
https://www.youtube.com/watch?v=GpOj4w18C6o
The Ritual
V našich očích o dost lépe dopadl jiný celovečerní počin “made by Netflix”. The Ritual je temný horor odehrávající se ve
Skandinávii, kde skupina přátel neúnavně, zběsile a hlavně hodně zábavně bojuje s neznámými silami, které se rozhodly je
všechny nemilosrdně zničit. Pěkně jednoho po druhém, jak už to v klasických vyvražďovačkách chodí. Možná leknutím i
několikrát vykříknete. Nikdo vás doma neusylší, nebojte. Nebo spíš bojte!
https://www.youtube.com/watch?v=Vfugwq2uoa0
Martin Hradecký
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Příběh ztracené holčičky
Závěrečný díl celosvětově úspěšné tetralogie Geniální přítelkyně je románem o zralosti, o stáří, o kořenech a vykořeněnosti, o
(ne)zmoudření a (ne)smíření. Privátní osudy se zde opět přirozeně proplétají s historií mladé Italské republiky, která přišla na
svět po referendu v roce 1946.
Elena Ferrante: Příběh ztracené holčičky. Prostor, 424 str.
Divočina za našimi dveřmi
Jen kousek za našimi humny se odehrávají každodenní dramata zvířat a rostlin, jimiž jsme fascinováni ve filmech z exotických
koutů naší planety . Bažiny, pralesy, pouště, stepi či džungle velkoměsta, to všechno najdeme i u nás. Česká příroda je přitom
pestrá jako málokde na světě. Filmový štáb se vydává na roční dobrodružnou expedici, aby prozkoumal planetu Česko .
Planeta Česko , ČR, dokumentární, 81 min. V kinech od 22. března.
Na okraji trpěného
K nedožitým 80. narozeninám Petra Skoumala († 2014) vychází CD s jeho písněmi, suvenýr pro pamětníky, kteří na
Vodňanského a Skoumala rádi chodili a ve svých diskotékách chránili jako oko v hlavě, co smělo vyjít v 70. letech na deskách.
Nápadité melodie a osobité texty i jejich nezapomenutelná interpretace pomáhaly přežít normalizační marasmus.
Petr Skoumal & Jan Vodňanský: Všechno je proměnlivé. Zakázané koncerty 1974–1981. Supraphon 2018.
Jan Zrzavý na Kampě
Byl živou legendou, když si vykračoval s hůlkou a baretem po zámeckých schodech ke svému ateliéru. Výstava Jana Zrzavého
se soustředí na nejdůležitější okruhy autorova díla. Od raných, radostných a expresivních kreseb přes stylizované převážně
ženské figury, náboženské motivy až po krajiny z Bretaně i Čech, Ostravska i Benátek.
Výstava je k vidění v Museu Kampa od 24. března do 1. července 2018.
Žižkovská přehlídka
Na tři dny a tři noci se spojí podniky po pražském Žižkově a přilehlých čtvrtích do festivalového světa. Osmý ročník
multižánrového festivalu Žižkovská Noc nabídne přes padesát scén v klubech, divadlech, kavárnách, hospodách i galeriích, v
nichž vystoupí přes pět set interpretů z domova i zahraničí.
Festival Žižkovská Noc proběhne ve dnech 22. až 24. března.
Návykový thriller
Štědrý den roku 1985. Na Rudém náměstí je nalezeno odkrvené a vyholené tělo mladého muže. Vzápětí zmizí dcera britského
velvyslance. Pátráním je pověřen Tom Fox, major vojenské tajné služby, který je do Moskvy nuceně převelen. Jenže poslední,
co mohou Sověti potřebovat, je cizí agent čmuchající v jejich rajonu. A vrah se chystá znovu mstít.
Jack Grimwood: Moskva. Kniha Zlín, 464 str.
Protancovat stoletím
Tančírna je místo, kde se lidé potkávají, seznamují, baví, hledají sami sebe a milují. A kde se protínají jejich osudy s dějinami.
Každá doba má své hrdiny i slabochy, své tragédie i dobré konce. A při tom všem se na nejslavnější dobové hity tančí valčík,
swing, chatanuga, rokenrol i techno.
Inscenaci Tančírna uvádí v režii Petra Novotného Východočeské divadlo Pardubice.
Paul van Dyk
Naposledy hrál v Brně v roce 2016 a den nato se v Nizozemsku nešťastnou náhodou zřítil z pódia. Kvůli poranění mozku se v
podstatě znovu učil chodit a měl i obtíže s mluvením. Poté, co se světoznámý DJ začal pomalu vracet na koncertní pódia,
ohlásil vydání nového alba From Then On, které v rámci svého turné představí i u nás.
Paul van Dyk vystoupí 23. března v brněnské Laser Show Hall.
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HUDBA
Joan Baezová: Whistle Down the Wind
(Vydal: Proper Records) Písně jedné z nejvýznamnějších amerických písničkářek Joan Baezové převzala řada slavných
umělců v čele s Bobem Dylanem. Samotná protagonistka nyní naopak na svém zatím posledním albu vydaném po desetileté
pauze zvolila opačný postup. Celá deska je složena z coververzí Baezové oblíbených a inspirativních autorů, mezi nimiž
vyčnívají přece jen hbitější předělávky dvou tklivých songů Toma Waitse či protiválečná keltsky laděná I Wish the Wars Were
All Over od spoluautora hudby k ceněnému filmu Návrat do Cold Mountain Tima Eriksona. Album sice nepřináší nové písně,
natož hity, ale nabídne pohled na autory, které Baezová považuje za důležité, ať už to jsou její téměř souputníci nebo umělci o
dvě generace mladší.
Dušan Kütner KNIHA
James Hazel: Jepice
(Vydalo: Domino) Šéf právnické kanceláře Charles Priest, někdejší policejní komisař, je napaden mužem, jenž u něj hledá
záhadná data na fl ash disku, o nichž Priest nemá ponětí. Brzy nato se dozví o rituální vraždě svého útočníka, z jehož smrti je
podezříván, ale zároveň je rodinou mrtvého požádán o vyšetření celé události. Ve hře o čas se objevují další souvislosti, jež
spojuje symbol jepice a které vedou až k událostem z druhé světové války, od které se přes několik generací vlečou zrůdné
pokusy s jedy na lidech.
Jepice je příběh plný brutality a zvratů, nikdo v něm není dokonalý a všechny postavy mají své temné stránky, o kterých je
třeba přemýšlet.
Zuzana Dorogiová FILM
Planeta Česko
(režie: Marián Polák) Objevte divokou přírodu za vaším domem a neničte ji, zní sympatický vzkaz celovečerního
přírodovědného dokumentu, který po vzoru Zázračné planety BBC sleduje zblízka neochočená zvířata všeho druhu. Cit pro
detail a krásné a málo viděné záběry, které trpělivý Marián Polák a jeho spolukameraman Jiří Petr pořídili, vyváží i
neukázněnou strukturu, jež je spíš spletencem různých pozorování, zážitků a setkání s českou faunou. Kromě dramaturga by
filmu objevujícímu život užovek u zoo, syslů v Mladé Boleslavi nebo vlaštovek na nádraží prospěl i jiný vypravěč. Kryštof Hádek
sice čte osobní komentář Mariána Poláka zvukomalebně, diváka ale mate, že známý herec mluví za někoho jiného, koho na
plátně zároveň občas vidíme a slyšíme.
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1 Planeta Česko
Premiéra 22. března
Za krásou přírody se není nutné vypravovat přes půl světa, řada divů leží jen pár kroků od našeho prahu. Aspoň tak flóru a
faunu naší domoviny představuje celovečerní dokument režiséra Mariána Poláka. V hlavní roli tetřev, sysel, ledňáček, losos,
zubr a další. aerofilms.cz
2 Venušiny dny
7. až 11. března, Venuše ve Švehlovce, Praha
Jedna z nejpestřejších divadelních scén v metropoli nabízí už třetí vydání vlastního minifestivalu plného premiér. Do programu
Venuše navíc letos přibylo i legendární a nyní aktualizované představení Rain Dance 2.0 souboru Handa Gote. venuse-vesvehlovce.cz
3 Jiná perspektiva
Od 1. března, CAMP, kino Světozor, Praha
Letošní pokračování série přednášek zasvěcených architektuře a jejím směrům nebo třeba městskému plánování odstartují v
prostoru CAMP Švýcaři Marc Angélil a Raphael Zuber. Další zahraniční hosté budou navazovat vždy první čtvrtek v měsíci, až
do prosince. kruh.info
4 Febiofest
15. až 23. března, Praha
Už čtvrt století přináší pravidelně a spolehlivě do našich luhů a hájů filmové jaro, letošní rok nebude výjimkou. Loňská úprava i
zpřehlednění dramaturgie Febiofestu prospěly a program se tentokrát dělí do čtyř hlavních sekcí – premiérový Central Park,
festivalová Panorama, soutěžní Nová Evropa, Masters zasvěcená zavedeným režisérským osobnostem a jejich novějším
snímkům (loňský Song to Song Terrence Malicka na fotografii). Doplňuje je pak několik málo vedlejších sekcí, které se věnují
geografickým regionům, queer tematice nebo půlnočním filmům. Specialitou tohoto ročníku bude Best of část, do níž
pořadatelé vybrali desítku nejpopulárnějších filmů, jež se na festivalu v minulosti promítaly. Po pražském běhu budou
následovat ozvěny v šestnácti dalších městech po celém Česku .febiofest.cz
5 Rejjie Snow
28. března, Futurum, Praha
Hiphopový umělec a producent z Dublinu s irsko-jamajskými i nigerijskými kořeny na sebe upozornil už před pěti lety. Tehdy
ovládl žebříčky svým singlem 1992. Teď přijíždí do Česka se svým prvním studiovým albem Dear Annie. rejjiesnow.com
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Film režiséra Stevena Spielberga Ready Player One: Hra začíná i druhý týden od své tuzemské premiéry vede žebříček
návštěvnosti kin. Snímek natočený podle úspěšného románu Ernesta Clina, jehož děj se odehrává v roce 2045, o víkendu
přilákal dalších téměř 29 tisíc diváků a jeho tržby za dva týdny činí 18,47 milionu korun. Vyplývá to z údajů, které na svém
webu zveřejnila Unie filmových distributorů.
Za dobrodružným thrillerem ze světa virtuální reality a počítačových her se na druhém místě opět umístil americký animovaný
film Králíček Petr, který o víkendu zaznamenal necelých 12 tisíc diváků. Na třetím místě byla stejně jako předchozí víkend
česká komedie režiséra Jiřího Vejdělka Tátova volha, která v kinech za tři týdny zaznamenala přes 243 tisíc návštěvníků.
Pořadí se oproti minulému týdnu nezměnilo ani na čtvrtém místě, kde zůstává akční sci-fi Pacific Rim: Povstání. Celkem na něj
za měsíc přišlo zhruba 80 tisíc diváků. Na páté místo se dostal americký romantický příběh Den co den, kterému k tomu stačilo
přibližně pět tisíc víkendových zájemců.
Ukázka z filmu Ready Player One: Hra začíná:
Z tuzemských snímků je ještě na devátém místě přírodovědný dokument Planeta Česko režiséra Mariána Poláka.
Ve čtvrtek do tuzemských kin dorazí česká komedie Pepa s Michalem Suchánkem v hlavní roli, třetí pokračování německé
komedie Fakjů pane učiteli, americký akční snímek Rampage: Ničitelé, koprodukční drama Foxtrot a finská kriminálka Miami.

Zpět

Divočina za barákem
Datum vydání: 14.04.2018, Zdroj: respekt.cz, Rubrika: respekt.cz, Strana: 0, Autor: Petr Horký
Zpráva v NewtonOne

Originál

V první desítce filmů, na které momentálně v českých kinech chodí nejvíc lidí, je jeden titul, který byste tam nečekali.
Celovečerní dokument Planeta Česko je o české přírodě, divočinu však hledá na neobvyklých místech: na uhelných haldách,
na sídlišti nebo v rybníce za barákem. „Klasické dokumenty o ideální přírodě mě nebaví, chtěl jsem se na přírodu podívat
opravdověji,“ říká autor filmu Marián Polák. Planetu Česko v kinech zatím vidělo 26 tisíc lidí, což je na dokumentární film velký
úspěch. Proč myslíte, že na film chodí?
Češi mají rádi zdejší přírodu a i v televizi mají přírodovědné pořady úspěch. Ten náš je navíc natočený ve standardu, který tu
není úplně běžný. A je srozumitelný i dětem, které do kina berou rodiče či prarodiče, což počty diváků zvedá. Lidé také znají
velké zahraniční filmy, jako byl Příběh lesa nebo Mikrokosmos, a jsou proto zvědaví na první celovečerní film o české přírodě.
Film hledá přírodu na nečekaných místech, hrají v něm vlaštovky hnízdící na nádraží, které dovedou otevírat dveře na
fotobuňku, či užovky žijící divoce hned vedle zoo. Jak vás ten koncept napadl?
Už mě nebaví klasické vlastivědné dokumenty, které se odehrávají v ideální a zachovalé krásné přírodě neposkvrněné
člověkem. Té skutečné, obyčejné se filmaři vyhýbají. Přijde mi to jako úzký pohled na přírodu. Bavilo mě podívat se na svět
kolem opravdověji. Je to vymezení se vůči klasickým dokumentům ? la David Attenborough?
Nevymezuji se. I v mém filmu jsou pasáže jako z klasického dokumentu o přírodě. Snažím se ale příběh stavět jinak. Ty
nejjednodušší, klišoidní přírodovědné dokumenty staví příběh pouze na střídání čtyř ročních období a tím to končí. Lepší filmy
pak sledují zblízka příběhy konkrétních živočichů. Já se snažil, aby to mělo ještě i další vrstvu, protože když lidé přijdou do
kina, příběh očekávají. Jaký je příběh v Planetě Česko ?
Je to můj osobní příběh. Figuruji tam jako postava filmaře, který vypráví o tom, jak uvažuje o přírodě a o filmu. Tahle linka tam
původně být neměla, ale nakonec se ukázalo, že to funguje. Díky tomu, že tam působím jako průvodce, tak se s tím ztotožní i
diváci, kteří taky chodí do přírody. Podle čeho jste vybírali zvířata, která ukazujete?
Šlo nám o to, aby to bylo pestré, aby byli zastoupení plazi, ptáci, brouci... Také jsme vybírali zvířata, která známe a víme, kde
žijí a kde je najít. Třeba o syslech jsem předtím točil kratší film pro televizi, takže to byla jasná volba. Také jsme si vybírali
místa, která nás zajímala, například hnědouhelné výsypky, kde jsme pak hledali jejich obyvatele. Nebylo ale předem jisté, co se
podaří. Bylo nějaké zvíře, které bylo ve scénáři, ale nenašli jste ho?
Takové případy byly. Třeba užovka stromová, kterou se vůbec nepovedlo natočit. Nebo na Šumavě v pohraničí jsme hledali
jeřábka lesního, který rád žije v místech zaniklých německých osad, kde zůstaly rozvaliny a rostou tam keře a lísky, jejichž
jehnědami se jeřábek rád živí. Měli jsme vysněné záběry, jak se jeřábek krmí, ale čekali jsme dva týdny a natočili sotva tři
záběry, což nestačilo, takže ve filmu není. Je tam naopak zvíře, které se nečekaně objevilo na scéně a dostalo se do filmu?
To byl případ kulíška nejmenšího. Čekali jsme v lese na datlíka a najednou přiletěli kulíškové, začali se prát a spadli do sněhu
kousek od kamery. Je to sova, má hezký kukuč a nebojí se člověka. Tak jsme ho zapojili do filmu. V plánu také nebyl bělořit
šedý, který žije v železné trubce na hnědouhelných výsypkách, ale když jsme ho tam viděli, líbil se nám. Dozvěděl jste se při
filmování o Česku něco nového?
Chodil jsem na místa, která znám, takže úplně ne. Spíš jsem byl překvapený, co všechno tam žije. Jaké místo v Česku máte
nejradši?
Rybník u nás za barákem v Opatově u Svitav. Tam to znám nejlíp. Už jako dítě v sedmé třídě jsem tam napsal práci o ptácích,
strávil jsem tam stovky dní s dalekohledem. Při studiích na FAMU jsem pak vždycky rychle odjížděl z Prahy, abych už mohl být
tam, a v prváku tam vznikl můj první film Jaro v bažině.
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V první desítce filmů, na které momentálně v českých kinech chodí nejvíc lidí, je jeden titul, který byste tam nečekali.
Celovečerní dokument Planeta Česko je o české přírodě, divočinu však hledá na neobvyklých místech: na uhelných haldách,
na sídlišti nebo v rybníce za barákem. „Klasické dokumenty o ideální přírodě mě nebaví, chtěl jsem se na přírodu podívat
opravdověji,“ říká autor filmu Marián Polák.
* Planetu Česko v kinech zatím vidělo 26 tisíc lidí, což je na dokumentární film velký úspěch. Proč myslíte, že na film chodí?
Češi mají rádi zdejší přírodu a i v televizi mají přírodovědné pořady úspěch. Ten náš je navíc natočený ve standardu, který tu
není úplně běžný. A je srozumitelný i dětem, které do kina berou rodiče či prarodiče, což počty diváků zvedá. Lidé také znají
velké zahraniční filmy, jako byl Příběh lesa nebo Mikrokosmos, a jsou proto zvědaví na první celovečerní film o české přírodě.
* Film hledá přírodu na nečekaných místech, hrají v něm vlaštovky hnízdící na nádraží, které dovedou otevírat dveře na
fotobuňku, či užovky žijící divoce hned vedle zoo. Jak vás ten koncept napadl?
Už mě nebaví klasické vlastivědné dokumenty, které se odehrávají v ideální a zachovalé krásné přírodě neposkvrněné
člověkem. Té skutečné, obyčejné se filmaři vyhýbají. Přijde mi to jako úzký pohled na přírodu. Bavilo mě podívat se na svět
kolem opravdověji.
* Je to vymezení se vůči klasickým dokumentům a la David Attenborough?
Nevymezuji se. I v mém filmu jsou pasáže jako z klasického dokumentu o přírodě. Snažím se ale příběh stavět jinak. Ty
nejjednodušší, klišoidní přírodovědné dokumenty staví příběh pouze na střídání čtyř ročních období a tím to končí. Lepší filmy
pak sledují zblízka příběhy konkrétních živočichů. Já se snažil, aby to mělo ještě i další vrstvu, protože když lidé přijdou do
kina, příběh očekávají.
* Jaký je příběh v Planetě Česko ?
Je to můj osobní příběh. Figuruji tam jako postava filmaře, který vypráví o tom, jak uvažuje o přírodě a o filmu. Tahle linka tam
původně být neměla, ale nakonec se ukázalo, že to funguje. Díky tomu, že tam působím jako průvodce, tak se s tím ztotožní i
diváci, kteří taky chodí do přírody.
* Podle čeho jste vybírali zvířata, která ukazujete?
Šlo nám o to, aby to bylo pestré, aby byli zastoupení plazi, ptáci, brouci... Také jsme vybírali zvířata, která známe a víme, kde
žijí a kde je najít. Třeba o syslech jsem předtím točil kratší film pro televizi, takže to byla jasná volba. Také jsme si vybírali
místa, která nás zajímala, například hnědouhelné výsypky, kde jsme pak hledali jejich obyvatele. Nebylo ale předem jisté, co se
podaří.
* Bylo nějaké zvíře, které bylo ve scénáři, ale nenašli jste ho?
Takové případy byly. Třeba užovka stromová, kterou se vůbec nepovedlo natočit. Nebo na Šumavě v pohraničí jsme hledali
jeřábka lesního, který rád žije v místech zaniklých německých osad, kde zůstaly rozvaliny a rostou tam keře a lísky, jejichž
jehnědami se jeřábek rád živí. Měli jsme vysněné záběry, jak se jeřábek krmí, ale čekali jsme dva týdny a natočili sotva tři
záběry, což nestačilo, takže ve filmu není.
* Je tam naopak zvíře, které se nečekaně objevilo na scéně a dostalo se do filmu?
To byl případ kulíška nejmenšího. Čekali jsme v lese na datlíka a najednou přiletěli kulíškové, začali se prát a spadli do sněhu
kousek od kamery. Je to sova, má hezký kukuč a nebojí se člověka. Tak jsme ho zapojili do filmu. V plánu také nebyl bělořit
šedý, který žije v železné trubce na hnědouhelných výsypkách, ale když jsme ho tam viděli, líbil se nám.
* Dozvěděl jste se při filmování o Česku něco nového?
Chodil jsem na místa, která znám, takže úplně ne. Spíš jsem byl překvapený, co všechno tam žije.
* Jaké místo v Česku máte nejradši?
Rybník u nás za barákem v Opatově u Svitav. Tam to znám nejlíp. Už jako dítě v sedmé třídě jsem tam napsal práci o ptácích,
strávil jsem tam stovky dní s dalekohledem. Při studiích na FAMU jsem pak vždycky rychle odjížděl z Prahy, abych už mohl být
tam, a v prváku tam vznikl můj první film Jaro v bažině.
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Jedním z hlavních hostů víkendového Febiofestu byl britský herec Mark Gatiss, známý ze seriálů Hra o trůny či Hercule Poirot.
Na festivalu představil osmidílný seriál Queers a drama Proti zákonu věnované padesátému výročí dekriminalizace
homosexuality v Anglii a Walesu.
Setkal se s publikem i novináři, v sobotu besedoval se studenty na pražské FAMU. „Je to vůbec poprvé, co se Queers promítá
na velkém plátně, takže jde vlastně o světovou premiéru,“ řekl v zaplněném sále. Na tiskové konferenci odpovídal i na otázky k
seriálu Sherlock, v němž hraje jednu z hlavních rolí.
Kristiána za přínos českému filmu dostala na čtvrtečním zahajovacím večeru kromě Charlese Aznavoura také Daniela
Kolářová, která na setkání s novináři přiznala, že se navzdory ocenění za filmovou práci stále považuje spíše za divadelní než
filmovou herečku.
„Po studiu na DAMU jsem dostala angažmá v pražském Divadle na Vinohradech a s Jaromírem Hanzlíkem nás začali
obsazovat do filmů i televize. A tak se mé herectví rozšířilo o další techniky, protože hrát divadlo je jiné než účinkovat před
kamerou či dokonce v rozhlase,“ řekla Kolářová, která na festivalu uvedla film Jana Svěráka Obecná škola, ve kterém hraje roli
učitelky, kterou její žáci přivedli do blázince.
Režisér Marián Polák představil dokument Planeta Česko , který vstoupí tento týden i do běžné distribuce. V rámci Culinary
Cinema se hrál film Rasmuse Dinesena Michelinské hvězdy a vrcholem sobotního doprovodného programu byl koncert Karel
Svoboda 80 ve Španělském sále Pražského hradu, kde zazněly nejen filmové melodie pocházející z pera známého skladatele.
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Jaro už to naplno „rozbalilo“ a všichni si můžeme užívat probouzející se přírodu a teplé sluneční paprsky. Pojďte si ještě více
zpříjemnit tento čas s novým číslem Naší přírody. Pokračuje v něm článek o přistěhovalcích, emigrantech a navrátilcích,
nahlédneme do života slunéčka východního, jaro si přiblížíme i článkem o motýlech, mrkneme se, jak rozeznat konopku od
vrabce, poučíme se kdy a zda vůbec zachraňovat na jaře mláďata, protože ne vždy jsou opravdu tak opuštěná, jak se nám na
první pohled zdají. Na výlet se tentokrát vydáme do polských Tater a nebo do Železných hor a na závěr jsme trošku vyzpovídali
režiséra filmu Planeta Česko . Přejeme hezké čtení!
Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak.
Zapomněli jste heslo? Změňte si jej. Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.
Obsah čísla 2/18
Puntíkatá lavina, kalamita začíná / Alena Říhová
Přistěhovalci, emigranti a navrátilci II. / Hana a Vladimír Motyčkovi
Opeření vystěhovalci: drozd zpěvný / Tomáš Grim
S břity proti bezbranným / Mladen Kaděra
Denní motýli se stěhují / Alois Pavlíčko
Konopka – pták neznámý? / Jindřich Wanka
Odvážnými chodníky polských Tater / Martin Janoška
Železné hory – kosa vyčnívající do Polabí / Martin Kohoutek
Drobečka vzít, či nechat být? / Alena Říhová
Štěpán / Jan Moravec
Místo pro přírodu patnáctileté / Jan Moravec
Fotopastičky podruhé: rys ostrovid / Vladimír Čech ml.
Čarovný les / Monika Tošenovská, Monika Vraštilová
Planeta Česko – rozhovor s režisérem Marianem Polákem
Puntíkatá lavina, kalamita začíná
Pohledné puntíkaté cizinky se šíří světem jako smrtící lavina. Dnes už slunéčko východní běžně potkáváme v zeleni, zejména
městské. Krasotinky nezůstávají na dietě kvůli štíhlé linii. Naopak, cpou se ostošest. Jenže v břichu jim nenávratně mizí i
původní bezobratlé druhy a neštítí se ládovat ani jejich drobotinu. Dokonce vlastní děti se jim požírají navzájem. Slunéčko
východní toho zvládne hodně. Co potká, to prostě sbodne. A dobré jídlo zapíjí kvalitním vínem.
Přistěhovalci, emigranti a navrátilci II.
Zatímco předchozí část článku se zabývala přistěhovalci z říše zvířat, dnes se budeme věnovat emigrantům a navrátilcům.
Bohužel, některé živočichy již nemůžeme počítat ani mezi emigranty, kteří se z naši země pomaleji či rychleji stěhují,
vytlačováni a decimováni nejrozpínavějším živočišným druhem, a to z prostého důvodu, že svůj zápas s lidmi definitivně
prohráli a zmizeli ze zemského povrchu navždy. Nejsou to vždy jen zvířata nápadná, jako třeba pratur ( Bos primigenius ), ale i
„obyčejní“ brouci, motýli či pavouci.
Zjara se příroda probouzí. Rodí se nové životy. Období mláďat s sebou přináší spoustu radosti i starostí. Všude kolem je
najednou až příliš živo. Všichni mají napilno. Upachtění rodiče neustále pendlují za potravou pro své hladové děti. A zatímco
ptáčata zvědavě vykukují nejprve z hnízd a později se pípajíc roztetelí po širokém okolí, savčí batolata se naopak nehybně krčí
ve vysoké trávě, ani nedutají a doufají, že si jich snad nikdo nevšimne. A tak pokaždé, když rodiče své caparty na chvíli
zanechají o samotě, malér visí ve vzduchu. Jsou totiž vydáni na pospas nejen lačným predátorům, ale bohužel i člověku, který
jim mnohdy ublíží právě tím, že je chce zbytečně zachraňovat. A co teď s tím?
Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.
Zpět
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FOTO MĚSTO SVITAVY
Nadšení u diváků vzbudila v kinu Vesmír ve Svitavách předpremiéra celovečerního filmu režiséra a svitavského rodáka
Mariána Poláka (na snímku) o české přírodě Planeta Česko . Film vstoupí do kin 22. března.
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Chránit přírodu lze i jízdou v tanku nebo řáděním motorkářů, říká
ekolog. Pomáhá i oheň či povodeň
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Kriticky ohroženým živočichům se daří v rozježděných tankodromech. Příroda občas potřebuje i povodeň či oheň. Režisér
Marián Polák spolu se zkušeným kameramanem
Režisér Marián Polák spolu se zkušeným kameramanem zahraničních přírodovědných filmů Jiřím Petrem vytvořili dosud
nebývalý počin - nasnímali to nejpozoruhodnější z české přírody nejmodernější technikou a vytvořili fascinující celovečerní film
Planeta Česko . Pozoruhodná je na něm nejen česká fauna a flóra, ale také některé netušené způsoby ochrany přírody.
Film, jenž měl premiéru koncem března a promítá se ve více než sto třiceti kinech, vznikl ve spolupráci s odbornou organizací
Beleco, jež se věnuje ochraně přírody, její popularizaci a osvětě.
"Cílem bylo dostat lidi ven," říká projektový manažer organizace, ekolog a zoolog Jan Dušek. "Tedy nejprve dovnitř - do kina - a
pak ven," dodává.
Když člověk vidí, jak krajinu brázdí těžké tanky a řádící motorkáři a zanechávají po sobě hluboké rozbahněné brázdy, napadne
ho: "No, ti té přírodě dali zabrat!" Málokdo by tipoval, že v určitých oblastech jsou naopak vítáni.
"Simulují to, co tady historicky bylo. Velcí kopytníci spásáním a sešlapem formovali krajinu. Na toto prostředí jsou vázané
všelijaké druhy rostlin a živočichů. Nahrazujeme to různými způsoby, včetně vojenských prostorů rozjížděných tanky,"
vysvětluje Jan Dušek.
"Ochrana přírody se v tomto případě provádí pomocí vojenské techniky či motorkářů, což je pro běžného občana asi dost těžko
pochopitelné. Přičemž tanky jsou pro nás ještě zajímavější než motorkáři, protože se dostanou hlouběji pod povrch.
Potřebujeme totiž odstranit drn a dostat to úplně na základní vrstvu," doplňuje specialistka komunikace z organizace Beleco
Markéta Dušková.
Film Planeta Česko například ukazuje, jak tyto zásahy pomáhají vytvořit ideální prostředí pro kriticky ohroženého listonoha
letního, nevšedního korýše s více než stovkou nohou.
Do některých oblastí ekologové přivážejí i stáda koní, která dosáhnou podobného výsledku.
Laika překvapí i skutečnost, že si ekologové pochvalují také vypalování krajiny. "Oheň nám v podstatě z přírody také vymizel.
Chceme opět simulovat to, co tady dříve bývalo, třeba požár od blesků nebo povodně. Jsme zvyklí mít místně statická
chráněná území, kde existuje jeden způsob péče. A ten není jediný ideální, neméně důležitý je dynamický proces," popisuje
Jan Dušek.
Ochrana přírody, i jak je vidět z filmu, v sobě nese spoustu dilemat, hlavně kdy a kde do ní zasahovat a kdy věcem nechat
volný průběh. To se naplno projevilo například v šumavském boji s kůrovcem - zasahovat, nebo ponechat les přirozeným
procesům?
"Tato dilemata budou pořád. Mluvíme-li o Šumavě, je dobré mít souvislá bezzásahová území a na zbytku území uvažovat o
tom, jaké dávat hospodářům nástroje, aby měli možnost si vybrat. Když se vše nadiktuje befelem, tak to krajinu stabilizuje, což
většině živočišných druhů nesvědčí. Dynamika je pro ně mnohem lepší," vysvětluje Dušek.
Planeta Česko vykresluje také unikátní život v mokřadech - od hmyzu přes žáby po vodní ptáky. Mokřadů se přitom člověk
ještě donedávna zbavoval, protože podmáčenou louku bral jako zlo - nedá se na ní stavět ani hospodařit.
"Ano, mokřad je opravdu nevýnosný, pšenici na něm nevypěstujete. Ale nyní bude hrát stále důležitější roli z hlediska adaptací
na klimatickou změnu. Jedná se o plochu, která udrží vodu v krajině a má velký efekt v letních měsících. Takže když se
užitečnost mokřadu převede na peníze, zjistí se, že úrodu sice nepřinese, ale dává člověku něco, co by si musel platit
například klimatizací nebo sháněním nových vodních zdrojů," dodává Dušek.
Mnohé na Planetě Česko překvapí, jak se kriticky ohroženým živočišným druhům daří na tankodromech, v motokrosových
areálech nebo také za panelákovým sídlištěm.
Vypadá to, že svět je postavený na hlavu. Ve skutečnosti je to důsledek nešetrných zásahů člověka do krajiny - ať již přísnou
regulací říčních koryt, stavěním velkých přehrad, či zřizováním obrovských lánů, kde se může pohodlně otočit těžká technika.
Tyto plochy nahradily dřívější malá políčka a meze.
Film ukazuje ještě jeden unikát - skokany ostronosé, kteří se během rozmnožování zabarví do modra. Tento přírodní div si ve
filmu dokonce nenechal ujít filmový štáb populárně-naučného pořadu z Japonska.

"Přírodovědec považuje zmodrání žab za normální jev, takže to nikde nezdůrazňuje, a tudíž se o tom moc neví," usmívá se
ekolog a zoolog Jan Dušek.
Složité to je také s načasováním, kdy se jít na modré skokany podívat. "Tento jev trvá dva až tři dny, někdy dokonce jen pár
hodin. Jakmile začnou žáby vylézat, lidé si dají rychle vědět, že už nastala ta správná doba," uzavírá.
Video: Podívejte se na trailer k prvnímu celovečernímu snímku o české přírodě
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Divočina začíná za vašimi dveřmi
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Planeta Česko – první a fascinující film o dobrodružství obyvatel naší přírody
PRAHA – Myslíte si, že divočina existuje jen v exotických krajích? Omyl. Začíná hned za vašimi dveřmi. Fascinující podívanou
to dokazuje první celovečerní film o české přírodě režiséra Mariána Poláka nazvaný Planeta Česko .
Ojedinělý snímek má na 40 hlavních hrdinů, mravenci počínaje, přes ledňáčka prorážejícího při lovu střemhlav vodní hladinu,
lososy putujícími z českých řek do moře a zpátky, užovky v dramatickém zápase s rybí kořistí, modrající žáby až po bezmála
tunového zubra.
Fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás autoři zachytili z blízka díky nejmodernějším technologiím. S herci z
říše zvířat to neměli tvůrci snadné. „Natočit například dobře bobry byl docela oříšek, protože jsou to noční zvířata s vynikajícím
čichem. Trvalo nám mnoho dní a nocí, než se nám podařilo jejich příběh pro film zachytit,“ říká Marián Polák. A jelikož příroda
má své zákony a pravidla, občas se stalo, že vyhlídnutého hlavního hrdinu slupnul predátor dřív, než jeho příběh učinili nili
filmaři nesmrtelným.
***
Komentář k filmu namluvil herec Kryštof Hádek
* Proč jste kývl na nabídku namluvit komentář?
„Namlouvání komentářů mě moc baví, takže už z toho důvodu mo jsem neváhal. A když mi vo bylo navíc řečeno, že jde o film
by o české přírodě, tak se nedalo ř říct ne. Filmy o přírodě sleduji j rád, konkrétně mám oblíbenou edici dokumentů BBC Earth.
Planeta Česko je v podstatě dost podobný formát, ale takzvaně z naší kotliny a to je mi sympatické.“
* Co se vám na české přírodě líbí?
„Přijde mi velmi rozmanitá a pestrá, například i tím, že máme na tak malé území relativně hodně hor.“
* V čem je podle vás film výjimečný?
„Jeho výjimečnost tkví podle mě v tom, že na něj může jít celá rodina. Děti učí pozitivnímu vztahu k jejich okolí a to se mi na
něm moc líbí.“
Víte, že...
Film Planeta Česko
je dlouhý 81 minut a jeho premiéra se uskuteční 22. března. Postupně se bude promítat ve více než stovce kin po celé
republice.
Víte, že...
...při natáčení najezdili tvůrci desítky tisíc tky kilometrů autem, vlakem nebo na kole?
...použili celkem 15 různých kamer a fotoaparátů?
...na místa výskytu zvířat se museli filmaři několikrát vracet, čekání na správný záběr trvalo i několik dní?
Ledňáček říční
Říká se mu létající drahokam. Živí se hlavně až drahokam 12 cm dlouhými rybami. Díky svému rychlému letu ztrácí mnoho
energie, proto každý den musí sníst tolik potravy, která se rovná 60 % jeho hmotnosti.
Sokol stěhovavý
Létá rychlým máváním křídel a loví hlavně ptáky v letu. Vrhá se z velké výšky na kořist pod sebou a útočí na ni svými pařáty.
Při střemhlavém letu dosahuje sahuje rychlosti až 300 km/h.
Vydra říční
Vynikající plavec je vydra říční. Pod v hladinou může vydržet i déle než pět minut a přitom dokáže uplavat až 400 metrů. Pod
vodou si také dělá vchod do svého doupěte, které buduje v hlinitých březích nebo pod kořeny stromů. Tím se chrání před

predátory.
Kulíšek nejmenší
Nejmenší sova Evropy měří pouhých 16 cm, je tedy měř velká sotva jako špaček. Rozpětí křídel má jen 34 až 45 cm. Jeho let je
vlnkovitý. Většinou se ozývá jednoduchým pískáním, občas přidá i trylek.
Ještěrka zelená
Je největší ze čtyř druhů ještěrek ČR, dorůstá ještěre délky až 40 cm. Je teplomilná. U nás se vyskytuje jen ve středních
Čechách a na jižní Moravě. Je kriticky ohroženým druhem. Tesařík Te s a ří k alpský
Je to 15 až 38 mm velký m krasavec. Jeho tělo hraje o hraé barvami od šedé přes modrošedou až modrou. Štít a krovky zdobí í
černé bledě obroubené skvrny. Samečci se pyšní tykadly téměř dvakrát delšími, mi, než je jejich tělo.
Užovka podplamatá
I když si k zimování vybírá vyvyvýšená místa na suchých svazích, jejím živlem je voda. Pro kořist se potápí a vynáší ji na břeh.
Hodně času pak tráví sluněním nejraději na větvích sahajících nad vodu.
Listonoh letní
Žije v tůních na lesních či polních cestách nebo po v lužních lesích. Tělo pod krunýřem má přibližně stovku nohou, jejich počet
se ale může lišit. Jeho jej vajíčka přežijí i několik let na vyschlém dně. n
Orlovec říční
Je milovníkem ryb. Jeho jídelníček ryb Jeh tvoří z 99 %. Je schopen ulovit až dvoukilovou kořist. Příležitostně lapí i hlodavce,
králíky, zajíce, obojživelníky, jiné ptáky a malé plazy.
Přírodní NEJ podle režiséra Mariána Poláka
Nejzajímavější „Výsypky hnědouhelných dolů jsou vlastně malé polopouště.“
Nejfantastičtější „Modrající žáby, za kterými přijel štáb až z Japonska.“
Nejdivočejší „ Mohutná jarní migrace užovek podplamatých tý působí jako výjev z fantastické džungle.“
Nejoblíbenější „Ptáci. Jsou to vizuálně zajímavá zvířata s krásnými hlasovými projevy, jsou aktivní převážně kr za světla a v
době hnízdění se zdržují v na stálých místech.“
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Do kin vstupuje první celovečerní film o české přírodě
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Jana PETROVÁ, moderátorka
-------------------Do kin vstupuje první celovečerní film o české přírodě natočený těmi nejmodernějšími technologiemi. Planeta Česko ukazuje
pestrost fauny i flóry. Autoři dokumentu se věnují skoro čtyřiceti druhům zvířat a jak říká režisér, scénárista a producent filmu
Marián Polák, nejvíc se filmaři zapotili u bobrů.
Marián POLÁK, režisér, scénárista, producent
-------------------To je prostě zvíře, který vyžaduje jako dost času. Teďka to zjišťujeme, kdy je zkoušíme do něčeho dalšího jakoby natáčet. Je to
zvíře, který jako má vynikající čich a prostě je noční převážnou část života a občas se vyskytne nějaký zvíře, který teda jako
funguje i za světla nebo jako že se lidí nebojí, ale to je výjimečně. Ale drtivá většina z těch zvířat, že je ani jako vlastně
neuvidíte. Oni si musej zvyknout na tu vaši přítomnost. Oni vás musí jako akceptovat pachově, že vědí, že jste to vy a že jim
jako neublížíte, no.
Zpět

Obří roboti utrpěli v kinech porážku od malého Králíčka Petra
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Za favorita víkendu platil premiérový velkofilm Pacific Rim: Povstání, který také slavně vítězil nejen na americké půdě. Nicméně
v českých kinech jej těsně porazila animovaná novinka Králíček Petr, na kterou přišlo přes 45 tisíc diváků.
Pokračování sci-fi s obřími pilotovanými roboty Pacific Rim: Povstání u nás našlo více než 44 tisíc zájemců, celosvětově za svůj
první víkend utržilo 150 milionů dolarů.
Za oběma přírůstky kin se udržela domácí road movie s Eliškou Balzerovou a Tatianou Vilhelmovou Tátova volha, která si
nově připsala 25 tisíc diváků a celkově se už po třetím víkendu dotkla hranice dvou set tisíc návštěvníků.
Pod stupni vítězů skončily služebně starší snímky Tomb Raider, Rudá volavka a Black Panther, následované dalšími dvěma
novinkami. Na přírodovědný dokument Planeta Česko se vydalo osm tisíc lidí, přes čtyři tisíce fanoušků má na kontě biblický
příběh Máří Magdaléna.
Z dvacítky titulů, které figurují v aktuálním žebříčku Unie filmových distributorů, má nejvyšší tržby - 63 milionů korun dobrodružný příběh Jumanji: Vítejte v džungli! Nad 40 milionů korun se dostal Back Panther, 34 milionů přesáhla animovaná
pohádka Coco a Vejdělkova Tátova volha se blíží 30 milionům. InsertSingleVideo
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Kultura v dubnu POJĎTE SE BAVIT!
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První jarní měsíc za kamny netravte a vyvětrejte se díky filmu po českých luzích a hájích nebo přelouskejte pod širákem knihu
plnou napětí.
INFOMIX
Film pro rodinu
PLANETA ČESKO
První celovečerní film o české přírodě vyzývá k poznání známých a zajímavých zvířat, která můžete potkat na českých lukách i
v potocích, abyste s nimi prožili neopakovatelné momenty a s větší motivací se pak rozběhli do jarní přírody.
Kniha pro maminku
KDYŽ ANNA ZMIZELA
Asi nejstrašidelnější sen matek se Julii právě stal: zpozdila se a když dorazila do školky, její pětiletá dcera už tam nebyla. Kdo ji
vyzvedl a proč? Týdenní pátrání je bezúspěšné. Nebo ještě existuje naděje?
Knihy pro děti
Podívej se pod okénko ? JAK SE MĚŘÍ VĚCI
Když chceme něco přesně popsat, musíme to změřit. Ale jak je co velké, malé, moc lehké či teplé? S touto knihou bude pro děti
objevování nepoznaného ještě zábavnější.
PROČ SE RYBY NEUTOPÍ?
Proč lidé nemají ocas? Proč si zvířata nečistí zuby? Zábavné a fascinující informace, na které vás asi nikdy nenapadlo se ptát,
jsou zde sepsány výstižně a jednoduše.
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CO SE TENHLE TÝDEN LÍBILO EDITORCE MÍŠE
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KNIHA
Skleněný pokoj
Do vily Tugendhat se chystám už léta, ale teď, když jsem si konečně přečetla slavný bestseller o historii její a jejích obyvatel,
musím tam tuplem. Navíc ten krásný dům se zvláštním osudem je teď právě obsazen štábem režiséra Ševčíka, takže se těším i
na film.
FILM
Planeta Česko
Byla jsem fakt dost překvapená. A víc než příjemně. Ten dokument mě nadchl! A to nejsem žádný milovník přírodovědných
snímků. Ale šumavské sovičky, ledňáčci u Vltavy, stěhování užovek v Troji nebo zubři v Milovicích, skvělé!
TRHY
Náplavka
Konečně je zase hezky, takže při naší rodinné sobotní dopolední procházce okolo stánků u Vltavy mi nepřimrzá ruka ke
kelímku s kafem. Nejkrásnější trhy ve střední Evropě se dostaly do bedekrů a po 10. hodině se tam nehnete.
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Čtěte časopis Téma: Divoká zvířata v Česku
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ČR / Za divokou přírodou nemusíte jen do pralesa na Šumavu či Novohradských hor. Někdy stačí otevřít oči a rozhlédnout se.
Divočina s rysy, medvědy nebo vlky je všude kolem nás.
„V České republice je opravdu jenom pár lidí, kteří mohou říct, že vyfotili nebo natočili v přírodě vlka či rysa. A buď to byla
neskutečná náhoda, nebo dlouhá, systematická práce, kdy člověk dva, tři roky hledal podle stop a fotopastí. Navíc vlk je
převážně noční zvíře, takže k tomu potřebujete i adekvátní techniku. Občas se tady také pytlačí, takže mají z člověka vítr,“ říká
režisér a kameraman Marián Polák, jehož celovečerní debut Planeta Česko je právě v kinech. Kam můžete zajet na piknik se
sysly? Kde se dají pozorovat pravěká zvířata? A proč jsou hnědouhelné doly živější než pole?
Čtěte v novém vydání t ý d e n í k u Téma.
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V Česku je netušená divočina. Sysel panáčkuje na sídlišti, vzácný
chocholouš žije u supermarketu
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Film Mariána Poláka Planeta Česko se poměřuje s BBC Earth a nese důležité poselství: "Češi, vyrazte ven do přírody,
divočina začíná za vašimi dveřmi!" Režisér
Režisér Marián Polák hledal dobrodružství v přírodě už od malička, kdy se jako kluk proháněl po lesích. Ale zaznamenat
českou přírodu na ty nejmodernější přístroje a udělat z toho "celovečerák" ho napadlo až poté, co kvůli natáčení exotické
přírody sjezdil půlku zeměkoule. Přemítal, proč podobně fascinující záběry, jaké známe z velkolepých dokumentů BBC a jaké
jsou pořízené kdesi v africké divočině, nevznikly také u nás.
"Říkal jsem si, že to bude patrně tím, že už tu žádnou divočinu nemáme. A nebo - co když ji jen nikoho nenapadlo pořádně
nasnímat," přemítal.
Do tohoto snímku, jež má být českou odpovědí na BBC Earth, se rozhodl jít zcela naplno - s nejlepší technikou, s velkým
rozpočtem a s maximálním osobním nasazením.
Spolu se zkušeným kameramanem přírodovědných filmů Jiřím Petrem pracovali s 15 různými kamerami a fotoaparáty, drony,
jeřáby, časosběry. Použili rozlišení 4K, tedy čtyřikrát vyšší než u HD kvality.
"Jsme na nejvyšší kamerové úrovni, mohli bychom tím natočit jakýkoliv hollywoodský film," popisuje kameraman Jiří Petr a
dodává: "Ale natočit Planetu Česko bylo podstatně náročnější než hollywoodský film, protože zvířata na rozdíl od herců utíkají
zcela nečekaně a kam chtějí ona, ne štáb, takže se velmi těžko ostří."
Díky vyspělé technice během pár okamžiků vidíme, jak vyroste ze semínka smrk, jak užovky loví ryby či jak se sysel vyhrabává
na mladoboleslavském panelovém sídlišti. Mimochodem, neskutečný zážitek je, když si se vzácnými sysly, vyhnanými z
dřívějších venkovských políček, nyní hrají děti na loukách za paneláky...
"Zároveň jsme to ale s technikou nechtěli přehánět, aby to nebylo jen o efektu, ale hlavně o příbězích, které se v přírodě
odehrávají," doplňuje režisér Marián Polák.
Také rozpočet byl na přírodovědný snímek celkem velkolepý - 10 milionů korun, přičemž část poskytlo Norsko či
Lichtenštejnsko.
Oba tvůrci se shodují, že ulovit unikátní záběry zvířat v Česku bylo kolikrát těžší než v jihoamerických džunglích či na
afrických savanách, ačkoliv jejich zkušenosti jsou letité a z nejrůznějších koutů světa.
"U nás se totiž zvířata z divoké přírody hrozně bojí, protože myslivci střílí na všechno, co se pohne. Člověk si pak musí postavit
maskovací stan a den v lokalitě žít, aby na něj zvířata zapomněla a mohl je natočit," líčí režisér.
Dlouhé dny číhal na tokající tetřevy, na budující bobry, za miniaturními tesaříky se táhl přes půl republiky. Přesto ho, jak říká,
přepadaly pochyby, zda si někdo z českých zvířat "sedne na zadek".
"V mých pochybách mě zachránil telefonát z japonské televize, která chtěla jet k nám přes půl zeměkoule natáčet vylézající
skokany, kteří se v době rozmnožování na pár dnů, ale někdy taky jen na pár hodin, zabarví do modra.
Tehdy mu začalo být jasné, že i česká příroda dokáže nabídnout unikátní podívanou, a znovu se plně ponořil do práce. Za ty
roky natáčení v přírodě má již celou síť přátel a od nich mu chodily tipy: Rychle přijeď k nám na sídliště, usídlil se tu sýček, jeď
na nádraží v Suchdole nad Odrou, vlaštovky se tu naučily ovládat dveře na fotobuňku.
Film se zaměřuje především na rodiny s dětmi a na školy. Dětem servíruje spoustu atraktivních záběrů a příběhů - třeba jak se
dá rozježděním terénu tankem nebo na motorce zachránit kriticky ohrožený listonoh letní, či jak blahodárné může být rozrytí
louky pro rozmanitost rostlinných a živočišných druhů.
S tvůrci spolupracoval i ekologický spolek Beleco, jenž bral film jako vyvrcholení projektu Příběhy české krajiny a kampaně
Příroda - koho to zajímá?.
"Naším cílem je dostat lidi do přírody, aby se o ni začali zajímat a začala se jim líbit, pak už je snadné ji chránit," říká Jan Dušek
z Beleca. "Dlouhodobě nám chyběl přenos našich poznatků o fascinující české přírodě k veřejnosti a to právě činí Marián Polák
Planetou Česko , která přináší spoustu momentů překvapení a dobrodružných příběhů."
"Lidé si pod přírodou nejčastěji představují park v Praze a pod ochranou přírody sbírání igelitových sáčků a PET lahví. Tenhle
film to snad změní," dodává Markéta Dušková z Beleca.

Planetu Česko natočil Marián Polák hlavně pro své dvě dcery, aby jim dokázal, že chodit do české přírody není nuda.
Nakonec objevil spoustu věcí i sám pro sebe. Zatímco na začátku natáčení jezdil za českou divočinou na Šumavu, postupně
zjišťoval, že divočinu má i "přímo za barákem" nedaleko Svitav.
"Takovou svou divokou planetu má každý za svými humny, za prahu svých dveří, stačí se jen pozorně koukat a být trpělivý,"
říká režisér. Ostatně ve filmu to mnohokrát dokazuje, třeba když s kamerou pronásleduje vzácného chocholouše po parkovišti
před supermarketem...
Video: Podívejte se na trailer k celovečernímu dokumentu Planeta Česko
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Chcete jít s dětmi do kina? Nezmeškejte dechberoucí film Planeta Česko , první celovečerní snímek o české přírodě, který díky
nejmodernějším technologiím ukazuje zcela zblízka fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás. Štáb kvůli němu
v čele s režisérem najezdil desítky tisíc kilometrů autem, vlakem i na kole a použil celkem patnáct různých kamer a fotoaparátů.
Hrají: sysel obecný, datlík tříprstý, chřástal polní, vážka čtyřskvrnná, tesařík alpský, listonoh letní, kulíšek nejmenší a další.
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Divočinu, místy až skoro exotickou, tady ale můžeme najít i dnes. Vždyť kdo by čekal, že v Česku budou ve 21. století žít
pratuři, zubři, šakali, kamzíci, los, či dokonce souputník dinosaurů listonoh letní? Právě o nich a dalších utajených krásách
tuzemské přírody natočil režisér a kameraman Marián Polák celovečerní dokument Planeta Česko . Vyzpovídala ho Veronika
Šíp Tardonová: „Díky nejmodernějším technologiím je ve filmu zachyceno fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem
nás. A hodně zblízka. Věděli jste, že u nás žijí modré žáby a že se dá posvačit se sysly?“
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Domácí živočichové ve filmu Planeta Česko
Do českých kin se dostává dlouho připravovaný dokument Mariána Poláka nazvaný Planeta Česko . Film se věnuje živočichům
žijícím na našem území a zároveň demaskuje řadu konvenčních postupů přírodopisných dokumentů, které se snaží budit
dojem, jako by divákům představovaly autentickou divočinu.
O dokumentu Planeta Česko jsme v A2 psali už v roce 2015, konkrétně v čísle 18. Článek Hany Novákové Vznikne český
Mikrokosmos? uváděl tehdy teprve připravovaný film Mariána Poláka jakožto příklad alternativního přístupu k přírodopisným
dokumentům televizních kanálů, jako jsou Discovery nebo Animal Planet . Ty své diváky nezavádějí do skutečné divočiny, ale
spíše konstruují fantastický prostor budící zdání, že zvířata žijí nerušeně stranou civilizace a neustále prožívají vyhrocená a
divácky vděčná dramata lovu, námluv, náročných přesunů nebo teritoriálních válek. V těchto dokumentech se také nijak neřeší
problémy samotného natáčení – hledání vhodných lokací, plachost divoké zvěře, čekání na dramatické okamžiky. Polákův
snímek, spojený s projektem ekologické nevládní organizace Beleco Příběhy české přírody, naproti tomu tyto mýty a kamufláže
demaskuje. Chce být příběhem o filmaři, který cestuje po české krajině a natáčí tam zvířata v jejich skutečném životním
prostředí.
Blízkost a každodennost
Planeta Česko využívá podobnou autobiografickou strategii jako řada českých „autorských“ dokumentů. Tvůrce snímku
komentuje (školeným hlasem herce Kryštofa Hádka) a rámuje natočený materiál jako vlastní cestu za pochopením
problematiky, jejíž rozřešení si předsevzal. V tomto případě má poněkud alibistická autorská strategie svůj smysl. Polák díky ní
přesouvá část divácké pozornosti od natáčených živočišných druhů k procesům a rozhodnutím, které stojí za natáčením. Ve
svých nejlepších momentech tak film působí jako esejistický dokument, který refl ektuje žánr přírodopisné dokumentaristiky a
zároveň ohledává složité symbiotické vztahy mezi zdánlivě protikladnými světy přírody a civilizace.
Polák ve svém snímku otevírá několik témat. Začíná úvahou nad tím, že česká příroda pro diváky možná není tak zajímavá jako
africká savana a podobné exotické lokality, ale ve skutečnosti je mnohem pestřejší, než by se mohlo zdát. Toto zdánlivě
banální využívání národního komplexu méněcennosti začne dávat hlubší smysl až potom, co si uvědomíme, že se film
vymezuje vůči klasickým přírodopisným dokumentům. Že v něm nejde o exotiku a drama, ale o blízkost a každodennost. V
tomto ohledu je Planeta Česko skutečně originálním ekologickým dokumentem. Nestraší diváky apokalyptickými prognózami
toho, jak civilizace zničí přírodu (což je představa korespondující s výše zmíněnou dichotomií civilizace a přírody), ani
neprezentuje divokou přírodu jako ztracený ráj (což je výsledek téže dichotomie).
Příroda, která snese všechno
Brzy po začátku filmu Polák v komentáři prohlásí, že se rozhodl nevyhledávat živočišné druhy v přírodních rezervacích, ale
spíše se za nimi vydávat na méně pravděpodobná místa výskytu. Sleduje chocholouše žijící na travním ostrůvku uprostřed
rušného parkoviště aut, muflony zabydlující území vytěžených dolů, vlaštovky hnízdící uvnitř vlakového nádraží, které se
vracejí do hnízda skrz automatické vstupní dveře na fotobuňku, a podobně. Na mnoha příkladech tak snímek ukazuje, jak se
živočišné druhy adaptují na změněné životní podmínky. V řadě variant tak předvádí symbiózu zvířat, která jsme si zvykli vnímat
jako součást přírodního světa, a průmyslové krajiny nebo přímo uměle vytvořených objektů, jež zase řadíme do říše civilizace.
Toto stírání hranic je ovšem v určitých ohledech riskantní podnik a Polák občas sklouzává k nedomyšleným soudům. Když
třeba vzývá ohromnou adaptabilitu živočišných druhů a mluví o tom, že tuto schopnost podceňujeme a že by „všechno nechal
na přírodě“, je to dost dvojsečné tvrzení. Živočichové a rostliny jsou sice fascinující ve své schopnosti přežívat v různých,
leckdy i značně nepřátelských podmínkách, ale tato jejich schopnost zdaleka není univerzální, jak ostatně ukazují mnohé
příklady druhů vyhynulých působením člověka. Polák tedy problematizuje zjednodušující názorové pozice spojené s naivními
představami o ochraně přírody, zároveň ale sám občas lehce sklouzává ke stejně naivní vizi přírody, která „snese všechno“.
Jak vyprávět o zvířatech
Svůj přehodnocující pohled na formát přírodopisných dokumentů Polák uplatňuje i na formální rovině svého filmu. K pozorování
tvorů žijících na našem území – většinou na periferiích našich vlastních životních teritorií – používá stejné prostředky jako tvůrci
klasických dokumentů z divočiny: malé kamery umístěné do blízkosti sídel živočichů, letecké pohledy na krajinu, zpomalené
nebo naopak časosběrné záběry, a dokonce i uměřeně dramatický hudební podkres u „napínavých“ scén. Film nám ale často
ukazuje také samotného Poláka, jak stojí za kamerou a natáčí záběry, které následně vidíme, a přitom ho slyšíme mluvit o tom,
jak obtížné bylo některé scény pořídit.
Planeta Česko je propagována jako česká obdoba filmu Mikrokosmos (1996), ale to není příliš přesné přirovnání. Polákův
snímek je spíše pokusem o „poctivý“ přírodopisný dokument, který nemaskuje před svým divákem komplikované procesy
provázející jeho vznik a obtíže spojené se snahou přiblížit se volně žijícím zvířatům. Přitom ale nejde o odtažitý sebereflexivní
filmový esej pro odborníky. Naopak, Planeta Česko zjevně oslovuje především běžné rodiny, které na něj jdou se zájmem
dozvědět se něco o české přírodě, a film jim jako bonus sdělí něco víc. Není to jen přehlídka tipů, kam se v Česku vypravit za
zajímavými živočišnými druhy. Také nám předkládá řadu podnětů k tomu, jak o živočiších, s nimiž sdílíme společný prostor,
přemýšlet a jaké příběhy o nich vyprávět.

***
Planeta Česko . Česká republika, 2018, 81 minut. Režie Marián Polák, kamera Jiří Petr, Marián Polák, střih Tomáš Doruška,
hudba Kristian Koll, Jarda Svoboda. Premiéra v ČR 22. 3. 2018.
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Za divokou přírodou nemusíte jen do pralesa na Šumavu či do Novohradských hor. Někdy stačí otevřít oči a rozhlédnout se.
Divočina s rysy, medvědy nebo vlky je všude kolem nás. „V České republice je opravdu jenom pár lidí, kteří mohou říct, že
vyfotili nebo natočili v přírodě vlka nebo rysa. A buď to byla neskutečná náhoda, nebo dlouhá, systematická práce, kdy člověk
dva tři roky hledal podle stop a fotopastí. Navíc vlk je převážně noční zvíře, takže k tomu potřebujete i adekvátní techniku.
Občas se tady taky pytlačí, takže mají z člověka vítr,“ říká režisér a kameraman Marián Polák, jehož celovečerní debut Planeta
Česko je právě v kinech. Kam můžete zajet na piknik se sysly? Kde se dají pozorovat pravěká zvířata? A proč jsou
hnědouhelné doly živější než pole? Čtěte v novém čísle časopisu Téma!
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ČR / Za divokou přírodou nemusíte jen do pralesa na Šumavu či Novohradských hor. Někdy stačí otevřít oči a rozhlédnout se.
Divočina s rysy, medvědy nebo vlky je všude kolem nás.
„V České republice je opravdu jenom pár lidí, kteří mohou říct, že vyfotili nebo natočili v přírodě vlka či rysa. A buď to byla
neskutečná náhoda, nebo dlouhá, systematická práce, kdy člověk dva, tři roky hledal podle stop a fotopastí. Navíc vlk je
převážně noční zvíře, takže k tomu potřebujete i adekvátní techniku. Občas se tady také pytlačí, takže mají z člověka vítr,“ říká
režisér a kam e r a m a n Marián Polák, jehož celovečerní debut Planeta Česko je právě v kinech.
Čtěte v novém vydání t ý d e n í k u Téma.
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Jako vzrušující prostředí, které si co do pestrosti a dobrodružnosti v ničem nezadá s exotickými krajinami, zobrazuje českou
přírodu film Planeta Česko režiséra Mariána Poláka. Snímek s komentářem namluveným hercem Kryštofem Hádkem je
napínavou podívanou pro dospělé i děti, která díky nejmodernějším technologiím ukazuje fascinující příběhy více než čtyřiceti
druhů zvířat. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky. Do kin vstoupí film 22. března.
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Filmový klub
Dva celovečerní dokumenty připravil na dnešní večer Filmový klub Plzeň v kině Měšťanské besedy. Od 17 hodin promítne film
režisérky Libuše Rudinské s názvem Na tělo. Odhaluje osobní nastavení a životní filozofii fotografa Jindřicha Štreita. Toho s
autorkou a jeho někdejší studentkou fotografie na FAMU pojí už 25leté přátelství. Po filmu následuje beseda s režisérkou.
Dokumentární snímek Martina Poláka Planeta Česko začne v 19.30 hodin. Dokazuje, že nemusíme jezdit do exotických zemí,
abychom mohli žasnout nad divy přírody. Často je totiž máme přímo před očima, stačí se jen pořádně rozhlédnout. Režisérova
schopnost objevovat nevšední detaily dělá z Planety Česko přírodopisný dokument světového formátu. První celovečerní film
o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela
zblízka.
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Jen kousek za našimi humny se odehrávají každodenní dramata zvířat a rostlin, jimiž jsme fascinováni ve filmech z exotických
koutů naší planety . Bažiny, pralesy, pouště, stepi či džungle velkoměsta, to všechno najdeme i u nás.
Česká příroda je přitom pestrá jako málokde na světě. Filmový štáb se vydává na roční dobrodružnou expedici, aby
prozkoumal planetu Česko . Planeta Česko , ČR, dokumentární, 81 min. Od 22. března.
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V Česku je netušená divočina. Sysel panáčkuje na sídlišti, vzácný
chocholouš žije u supermarketu
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Jako vzrušující prostředí, které si co do pestrosti a dobrodružnosti v ničem nezadá s exotickými krajinami či s dokumentem
BBC Earth, zobrazuje českou přírodu film Planeta Česko režiséra Mariána Poláka.
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DOKUMENT
Navštivte dnes ve strakonickém kině Oko dokumentární film Planeta Česko . Na plátně najdete krásné detailní záběry
jedinečné české přírody.
Obraz komentuje Kryštof Hádek. Přijďte v 17.30 hodin. Vstupné na film činí 80 Kč.
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David Storch: To, co sděluje film Planeta Česko, je úplně zásadní.
Revoluční. To neuvidíte ani na BBC
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Do kin se dostal první celovečerní film o české přírodě. Čím podle biologa a ekologa konkuruje populárním dokumentům
Davida Attenborougha na BBC?
Film Planeta Česko režiséra Mariána Poláka nejmodernějšími technologiemi mapuje dobrodružství zvířat a rostlin kolem nás.
Tvrdí, že divočina začíná za vašimi dveřmi. „Film se mi líbil. Hlavně mě ale zaujal tím, že byl úplně jiný, než jsem si
představoval,“ přiznává David Storch.„V recenzích se většinou dočtete, že jde o slabší český odvar pořadů Davida
Attenborougha na BBC. Anebo že je něco takového, ale že to ruší přílišná sebestřednost, vystupování režiséra, který tam
povídá o sobě. Ale to je naprosto jasný autorský záměr,“ upozorňuje biolog a ekolog.BBC nic takového nesděluje„Cílem filmu je
ukázat, jak jedinec objevuje přírodu kolem nás. Vlastně udělali úplně skvělou věc: nesnažili se napodobit BBC. Udělali to jinak,“
myslí si. „To, co sděluje, je úplně zásadní. A žádný jiný film, včetně BBC, nic takového
nesděluje.“https://youtu.be/5kgclbAf2Kk„Ten film zprostředkoval moderní pohled na naši přírodu a její ochranu. Ukazuje, že
příroda je i v místech, kde si to nikdo nemyslí. Například přímo v hnědouhelných dolech. Že na to, aby se uchovala příroda,
někdy potřebujeme pojezdy tanků, čtyřkolek, motorek,“ vysvětluje Storch.Pro veřejnost revoluční film„To, co o přírodě sděluje,
je pro mě důležitější než ty záběry. Ty záběry člověk vidí na BBC lepší. Ale to sdělení je úplně zásadní. A pro širší veřejnost
úplně revoluční.“ Film vznikl v intenzivní spolupráci s přírodovědci. S většinou z nich se Storch velmi dobře zná.„Sám jsem se
nic nového nedozvěděl. Jsou tam všude věci, o kterých člověk věděl: vlaštovky, které hnízdí v čekárně na nádraží a dokážou si
sami přes fotobuňku otvírat dveře. Jsou tam pěkné záběry ptáků, celkem unikátní záběry modrásků, jejichž larvy jsou
vychovávány v mraveništích, to jsem nikde jinde neviděl.“https://youtu.be/_wiNOeLtKssDavid Storch: Prolomit limity? Těžba je
pro přírodu spásou. A Bílina už je stejně celá přeoraná!David Storch: Přírodě pomůže, když budou lidé chodit venDavid Storch:
Dálnice D8 pomůže. Vadí ale oku
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Česká krajina: V unikátním dokumentu Planeta Česko účinkují divocí
koně, zubři a listonozi z milovické rezervace
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Jako vzrušující prostředí, které si co do pestrosti a dobrodružnosti v ničem nezadá s exotickými krajinami, zobrazuje českou
přírodu film Planeta Česko režiséra Mariána Poláka, který po dnešní slavnostní premiéře zítra vstupuje do kin. Snímek s
komentářem namluveným hercem Kryštofem Hádkem je napínavou podívanou pro dospělé i děti, která díky nejmodernějším
technologiím ukazuje fascinující příběhy více než čtyřiceti druhů zvířat.
Mezi nimi jsou i druhy z rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice, která se nachází mezi stejnojmenným městem a
Benátkami nad Jizerou. Diváci ve snímku uvidí zubry, divoké koně i prehistoricky působící listonohy a žábronožky. Z dalších
míst České republiky pak mohou spatřit například tetřevy tokající za úsvitu, sysly, s nimiž na louce laškují děti, ledňáčka
prorážejícího při lovu střemhlav vodní hladinu, lososy putující z českých řek do moře a zpátky nebo užovky v dramatickém
zápase s rybí kořistí a další živočichy.
Inspirací k natočení filmu o české přírodě byla pro režiséra Mariána Poláka její velká rozmanitost na relativně malém území a
také natáčení, která absolvoval v zahraničí. „Točil jsem už celou řadu filmů o přírodě na spoustě nádherných a vzdálených míst
naší planety , a právě tehdy mi došlo, že vše je jen úhel pohledu,"říká režisér Marián Polák. „Po týdnech strávených v
tropickém pralese jsem se zkrátka vždy začal strašně těšit na ty naše české kopečky a 'obyčejná' zvířata – připadalo mi to
najednou nesmírně exotické," dodává Marián Polák.
Planeta Česko je vzrušující výpravou bobry, modrajícími žabáky, vzácným broukem tesaříkem alpským, sovou kulíškem
nejmenším, ale třeba i motýlem modráskem hořcovým a dalšími hrdiny. „Filmy o přírodě sleduji rád, konkrétně mám oblíbenou
edici dokumentů BBC Earth. Planeta Česko je jim v podstatě dost podobná, ale takzvaně z naší kotliny, a to se mi na ní moc
líbí. Je to film pro celou rodinu, který je zároveň i edukativní a může děti naučit pozitivnímu vztahu ke svému okolí, což považují
za výjimečné,"říká herec Kryštof Hádek, který k Planetě Česko namluvil komentář.
Přestože v milovické rezervaci již za tři roky její existence vzniklo několik dokumentárních či publicistických snímků, dokument
Planeta Česko je mezi nimi výjimečný. „Jsme velmi rádi, že se naše rezervace stala součástí prvního celovečerního snímku o
české přírodě. Tvůrcům snímku bych chtěl velmi poděkovat, že pozvali naše zvířata do tak vybrané společnosti, jakou
dokument zachycuje,“ ocenil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina, která rezervaci velkých kopytníků
založila.
Štáb v čele s režisérem najezdil desítky tisíc kilometrů autem, vlakem i na kole a použil celkem patnáct různých kamer a
fotoaparátů. Ne vždy měli filmaři štěstí na zvířata, která chtěli natočit, hned napoprvé. „Natočit dobře bobry žijící na mnoha
místech naší země byl docela oříšek, protože jsou to noční zvířata s vynikajícím čichem. Trvalo nám mnoho dní a nocí, než se
nám podařilo jejich příběh pro film zachytit,"vysvětluje Marián Polák.
Na Planetě Česko pracovaly desítky odborníků – zoologů, biologů, ochránců přírody a dalších poradců, kteří přispěli například
svými terénními znalostmi a vědomostmi o chování zvířat. Planeta Česko tak nabízí příběhy skutečných divokých zvířat,
nikoliv statické atlasové záběry. „Špičkové kvalitní filmy o přírodě máme rádi my i naši diváci – v poslední době jsme do kin s
úspěchem uvedli snímky Příběh lesa nebo Earth: Den na zázračné planetě . Jsme nadšeni, že se Mariánovi Polákovi podařilo
natočit překvapivými informacemi nabitý a technicky dokonalý snímek, který se zabývá výhradně českou přírodou. Objevovat
nové a netušené krásy světa, který je všude kolem nás, může být ještě víc vzrušující než výpravy do džunglí a na daleké
ostrovy,” říká ředitel distribuční společnosti Aerofilms Ivo Andrle.
Snímek překonal jeho očekávání. „Česká odpověď na BBC Earth. Přistupoval jsem k tomu mírně skepticky. Ale z toho, co jsem
viděl, mi spadla brada. Spousta nových informací, překvapení, překrásné záběry. Můj dojem potvrdily vynikající ohlasy od
dospělých i od dětí na testovacích projekcích,“ dodává Ivo Andrle. Film Planeta Česko vznikl díky projektu Příroda, koho to
zajímá! organizace Beleco a je završením tříleté kampaně Příběhy české přírody, jejímž cílem je představit nové vnímání
vztahu člověka a krajiny. Producentem filmu je Radim Procházka, koproducenty jsou Česká televize a i/o post. Snímek byl
podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů a Státním fondem kinematografie. Do kin jej uvede
distribuční společnost Aerofilms. Ochutnávku unikátních záběrů přináší trailer k filmu.
K filmu vznikají také metodické materiály pro školy a rodiny, díky kterým mohou děti s nově nabytými informacemi lépe
pracovat. Vznik metodických materiálů koordinuje vzdělávací centrum Tereza, která přes 38 let vytváří vzdělávací programy a
materiály pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí.
Na péči o divoké koně, zubry a pratury může přispět také veřejnost zasláním ve tvaru DMS KRAJINA 30, DMS KRAJINA 60
nebo DMS KRAJINA 90 na číslo 87 777. Cena dárcovské zprávy je 30, 60 nebo 90 korun, na projekty neziskové organizace jde
29, 59 nebo 89 Kč korun. Dárcovské SMS zastřešuje Fórum dárců. Mezi další možnosti podpory patří dárcovský portál
Darujspravne.cz nebo nákup ve vybraných e-shopech prostřednictvím portálu Givt.cz.
Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporují společnosti Ekospol, Net4Gas, Pivovar Zubr, Nadační fond rodiny
Orlických, JK Jewels, Semix, Megabooks CZ, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura
ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American
International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic i veřejnost. V rámci svého
dobrovolnického programu projekt podpořili i studenti z Townshend International School v Hluboké nad Vltavou.
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Mufloni v severočeské uhelné pánvi, kriticky ohrožený sysel na mladoboleslavském sídlišti. Zvířata jsou i tam, kde je vůbec
nečekáte, říká o „hercích" v prvním celovečerním filmu o české přírodě režisér a kameraman Marián Polák.
Rok a půl natáčení, rozpočet deset milionů, kamera pod vodou, na zemi i ve vzduchu. Celovečerní film Mariána Poláka vznikal
ve spolupráci s přírodovědci a s pečlivou přípravou. Na některé záběry museli filmaři čekat dlouhé měsíce.
„Je hezké mít supermoderní techniku, ale potřebujete se k těm zvířatům dostat. V přírodě se spousta věcí stane jen jednou za
sezónu a pak až za rok. My jsme se mohli vrátit znovu i na místa, kde ta zvířata třeba špatně spolupracovala,“ popisuje Polák
náročné natáčení snímku, který právě běží v kinech.
Ambicí filmu bylo ukázat lidem, že si mají všímat věcí hned „za humny“. „Člověka často lákají exotická zvířata a krajiny, ale náš
cíl byl ukázat, co je kolem nás,“ dodává Polák.
Které zvíře vlezlo filmařům nečekaně do záběru a stalo se tak jedním z „účinkujících“? Jak dalo štábu zabrat počasí? Co
fascinuje režiséra Poláka na termitech, které natáčel ve svém předchozím filmu? A jaké předsudky při pohledu na česká zvířata
míváme? Odpovědi na tyto i další otázky se dozvíte v úvodním videu.
Pořad Výzva sledujte každý všední den v 21:00 a 21:30 v celoplošné Televizi Seznam.
Jak naladit Televizi Seznam u vás doma? Praktický návod ZDE.
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SOUTĚŽ: Film Planeta Česko ukazuje zblízka fascinující dobrodružství
zvířat a přírody kolem nás
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Radiožurnál, partner českých filmů, zve do kina. Fanouškům rozdává celkem 120 vstupenek na projekce filmu Planeta Česko
v Praze a Brně. Jako vzrušující prostředí, které si co do pestrosti a dobrodružnosti v ničem nezadá s exotickými krajinami,
zobrazuje českou přírodu film režiséra Mariána Poláka.
Chcete zajít zadarmo do kina? Poslouchejte od 19. do 22.3. Ranní Radiožurnál a mějte připravený počítač, tablet nebo
mobil.Jakmile vás k tomu právě v Ranním Radiožurnálu mezi pátou a devátou hodinou ráno moderátor Jiří Chum vyzve,
napište na mail vstupenky@rozhlas.cz větu „Chci vstupenky na film“.V pondělí, středu a čtvrtek rozdáme dvaceti nejrychlejším
po dvou vstupenkách na promítání v Praze, v úterý pak věnujeme 25 nejrychlejším lístky na promítání v Brně. Planeta
Česko Kde? v kinech Aero (Praha) a Scala (Brno)Kdy? 23.3. od 18:00 Snímek s komentářem namluveným hercem Kryštofem
Hádkem je napínavou podívanou pro dospělé i děti, která díky nejmodernějším technologiím ukazuje fascinující příběhy více
než čtyřiceti druhů zvířat. Diváci tak ve filmu Planeta Česko uvidí například tetřevy tokající za úsvitu, sysly, s nimiž na louce
laškují děti, ledňáčka prorážejícího při lovu střemhlav vodní hladinu, lososy putující z českých řek do moře a zpátky nebo
užovky v dramatickém zápase s rybí kořistí a další živočichy. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře
dívat.Inspirací k natočení filmu o české přírodě byla pro režiséra Mariána Poláka její velká rozmanitost na relativně malém
území a také natáčení, která absolvoval v zahraničí. „Točil jsem už celou řadu filmů o přírodě na spoustě nádherných a
vzdálených míst naší planety , a právě tehdy mi došlo, že vše je jen úhel pohledu,“ říká režisér Marián Polák. „Po týdnech
strávených v tropickém pralese jsem se zkrátka vždy začal strašně těšit na ty naše české kopečky a ‚obyčejná‘ zvířata –
připadalo mi to najednou nesmírně exotické," dodává Polák.https://youtu.be/5kgclbAf2KkO výhře výherce ve stejný den
informujeme odpovědí na jejich původní email. Výherci budou zařazeni na guestlist, vouchery zašleme poštou.Pravidla soutěže
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RECENZE: Kdyby šel v kině vypnout zvuk. Krásné Planetě Česko
chybí ticho
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Umět se dívat je dar, kterého se Mariánu Polákovi dostalo vrchovatě. Naopak byl ochuzen o umění mlčet, což je hlavní problém
jeho snímku Planeta Česko , prvního celovečerního dokumentu o naší přírodě, který se dostává do kin.
Jako kameraman má Polák za sebou tituly Potřebujeme skřivana?, Netopýři ve tmě, O syslech a lidech, Lidé, kteří pozorují
ptáky či Svět podle termitů. Také jeho režijní práce spadají hlavně do žánru přírodopisných dokumentů. Planetu Česko lze
tedy považovat za sumář autorových dosavadních výprav po domácí krajině, znásobený sympatickou snahou dokázat, že
proslulá BBC se svou Zázračnou planetou už není na světě jediná.
Obrazově se Planeta Česko před zahraniční konkurencí opravdu nemusí stydět. Záběr po záběru dokládá, že se záhady
obejdou bez varanů, napětí bez tygrů a dobrodružství bez exotické džungle. Polákovi stačí poodejít pár metrů od domovních
dveří, aby našel kouzelné kuriozity doslova pod nosem.
Od syslího hemžení mezi paneláky přes ptačí sněm na parkovišti až po miniaturní projevy nového života v bývalém vojenském
prostoru. Vlaštovky ovládající automatické dveře v nádražní hale překvapí asi nejvíce. Hlavně děti, které se mohou v kině bavit
skoro stejně přirozeně jako režisérovy dcery na plátně.
Rodinný motiv sice posouvá Planetu Česko k upovídanosti snímku Aldabra: Byl jednou jeden ostrov, ale to by vadilo méně než
sám obsah komentáře, kde se opakují zbytečná klišé o nezdolné síle přírody.
Navíc zážitek rozmělňují osobní glosy autora, který často obrací hledáček kamery sám na sebe, jako by hrál roli statečného
cestovatele bojujícího s útrapami zhoubného českého deště, bláta a řepky.
V kině se bohužel nedá vypnout zvuk. Až poběží Planeta Česko v televizi, kde jí lze dopřát ticho, připíše si deset procent
navíc.
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Z devíti premiér týdne se těžko vybírá divácký favorit, už proto, že ve čtyřech případech jde o dokumenty. Na milovníky akce
čeká Pacific Rim: Povstání, na děti Králíček Petr a pro labužníky je tu oscarová romance Dej mi své jméno.
Prázdninová romance dvou mladíků pod italským sluncem Dej mi své jméno si odnesla Oscara za nejlepší scénář podle
předlohy. Další tři nominace neproměnila, přesto okouzluje svou přirozenou čistou náladou.
Drama Ismaelovy přízraky vypráví o režisérovi, jehož manželka před lety záhadně zmizela. Nyní se však objeví žena, která se
za ni vydává, a chce manžela zpět. Hraje ji Marion Cotillardová.
Animovaný Králíček Petr vznikl podle populární dětské knihy Beatrix Potterové. Jeho hrdina se s ostatními zvířaty na farmě
raduje ze života, než přijde nový majitel.
Biblický příběh Máří Magdaléna se opírá o legendární titulní postavu putující po Kristově boku, kterou představuje Rooney
Mara. Ježíše si zahrál Joaquin Phoenix.
Akční sci-fi s názvem Pacific Rim : Povstání navazuje na první díl Útok na Zemi. S mimozemšťany však bojuje nová sestava,
John Boyega ze Star Wars a Scott Eastwood z Rychle a zběsile coby piloti.
Jen jediný den se zdrží v kinech hudební dokument No Manifesto: Film o Manic Street Preachers. V roce 1991 se zjevila
kapela tvrdící, že vydá jednu desku, prodá jí 16 milionů kusů a pak se rozpadne. Pořád je tu.
Do trojice českých dokumentů spadá snímek Nic jako dřív , který sleduje životy studentů v pohraničním městečku. Čtyři
spolužáky čeká nejen maturita, ale také strach z dospělosti.
Marián Polák natočil film Planeta Česko jako tuzemskou protiváhu Zázračné planetě z produkce BBC. Objevuje přírodní
kuriozity takříkajíc za humny včetně našich sídlišť.
A konečně snímek Petra Horkého Švéd v žigulíku sleduje snahu severského krizového manažera o záchranu krachující
postsovětské automobilky. Západní myšlení naráží na ruskou mentalitu. Ukázky a komentář najdete na videu.
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Dokumentární snímek Planeta Česko zve do tuzemské divočiny. Právě
dnes přichází do kin
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V novém snímku Mariána Poláka uvidíte fascinující souboje: vosa kontra modrý tesařík, užovka versus okoun, zabiják kulíšek
nejmenší proti zbytku světa. Čeká vás blízké setkání s obyvateli ČR, které jste možná na procházkách už potkali: se zubry a
tetřevy, s divokými koňmi, se sysly, lososy, ledňáčky nebo čápy černými. Na české poměry nevídaný dokument Planeta Česko
dnes vstoupil do české kinodistribuce a rozhovor s jeho režisérem si přečtěte v tištěném Reflexu č. 13, který vyjde za týden.
Kolik stojí vyrobit takovýhle snímek, který má parametry obdobných dokumentů Davida Attenborougha vysílaných na BBC?
Přesné číslo by vám řekl producent Radim Procházka, natočilo se to myslím za cenu necelých deseti milionů korun. Ve
srovnání třeba s BBC jsme sice na třetině rozpočtu, ale na české poměry je to nevídaná částka; když točíte televizní hodinovku,
rozpočet je zhruba desetinový. Jenže tenhle snímek jde do kina, má mnohem kvalitnější zvuk, střih a hlavně se točí déle…
Vezměte si, že hraný film mívá kolem třiceti natáčecích dnů a my jich měli třeba čtyři sta, když se to rozdělí mezi jednotlivé
kameramany. Techniku máme podobnou, jakou mají na Západě; není tedy důvod, aby snímek vypadal hůř, když se přidá i čas.
Kvalitní film o přírodě je zkrátka drahý.
Poznáte hned všechna zvířata, co točíte? I bělořita, vzácného bahňáka pisilu nebo konkrétní druh larvy?
Když točíte, většinu času máte starost s tím, aby to bylo ostré a správně exponované – klidně v tu chvíli nemusíte vědět úplně
jistě. Ale já vždycky aspoň zhruba vím, o jaké zvíře jde, a u ptáků si bývám jistý dost rychle. Ano, některé druhy se určují o něco
hůř, mohou se od sebe lišit na první pohled nebo třeba jen zpěvem – jenže co když se ptáčkovi zrovna nechce zpívat? A pak
jsou druhy, se kterými se člověk nesetkává tak často, třeba netopýři… Proto taky na snímku spolupracovalo pár desítek
expertů: zoologů, ornitologů, ochránců přírody.
Podle čeho jste vybíral zvířecí herce, kterých jste nakonec zapojil na čtyři desítky? Chápu, že dostat rysa a donedávna i vlka
před kameru je trochu problém…
Na tyhle dva jsme měli nalíčené fotopasti, ale prostě to neklaplo, nenatočily se na nich věci, ze kterých by to šlo postříhat. Čím
déle máte políčeno, tím více chytnete zajímavých situací, a my jsme neměli tolik času. Je víc druhů krásných a zajímavých
zvířat, která bych si v tom dokumentu přál mít, ale když víte, že můžete točit maximálně rok a půl a musíte pokrýt celovečerní
formát, musíte si vybrat druhy, které zvládnete dobře natočit. Rys a vlk jsou extrémně plachá zvířata a je velmi obtížně je v
přírodě vůbec zahlédnout, natož pak natočit pěknou sekvenci do filmu. Vybírali jsme ze zvířat, která známe a zhruba víme, kde
a kdy je hledat – ale stoprocentní jistota, že se s nimi potkáme, samozřejmě není u žádného zvířete, ona mají většinou mnohem
lepší čich, sluch i zrak než vy a sama k vám zamíří málokdy. Snad kromě těch nádražních vlaštovek nebo syslů, kteří se
snadno točili, aniž by se člověk musel nějak složitě maskovat. Snažili jsme se to namíchat tak, aby byly zastoupeny druhy
různé, rozličné velikosti, od motýlích housenek, přes sysly po zubry, včetně tajemnějších druhů typu tetřeva hlušce nebo bobra.
Měla to být pestrá paleta vší té divočiny, co nás obklopuje.
Jak smýšlíte o kůrovci, kterého jste také točili?
Jako o součásti přírody. Ano, v hospodářském lese může natropit pěknou paseku a lesní hospodáři s ním bojují, jak to jen jde,
což je v pořádku. Něco jiného je to v národním parku. Když člověk přijde do míst, kde se do stromů na velké ploše čerstvě
pustil kůrovec, padne na něj smutek a tíseň, ale když ten pocit necháte stranou a bez předsudků se do takového lesa zanoříte
a zjistíte, jak to funguje, obdivujete tu sílu. Příroda to má vymyšlené, kůrovec nikdy nezahubí všechno a les se zvládne
přirozeně obnovovat. Miliony semen dopadnou na zem, všechno to vzklíčí… Naopak na místech, kde člověk proti kůrovci
masivně zasáhl, najdete bizarní třtinovou louku, na které jsou zasazené smrčky ve vyschlé půdě bez jakéhokoli krytí, které by
jim poskytla torza stromů opracovaných kůrovcem. Obnova lesa pak trvá déle a stojí spoustu peněz. Musíme to přestat
posuzovat po stránce estetické a z hlediska délky našeho života. Jistě, my už se staletého lesa nedožijeme, ale jednou tam
vyroste.
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Filmové premiéry: Planeta Česko, Dej mi své jméno či Švéd v žigulíku
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Originál

Krásu na dosah ruky ukazuje dokument Planeta Česko . Pod italským sluncem se odehrává romantický film Dej mi své jméno.
Nic jako dřív už nebude pro hrdiny stejnojmenného českého dokumentu. Další dokument, příběh o plánech a absurditě, je Švéd
v Žigulíku. Děti se mohou těšit na animovaný snímek Králíček Petr. Máří Magdaléna je portrét jedné z nejosudovějších žen v
dějinách lidstva. No Manifesto je film o kapele Manic Street Preachers. A ještě jeden dokument - Archa světel a stínů.
Planeta Česko
Upoutávka na film Planeta Česko
První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin
žijících kolem nás zcela zblízka. Tetřeva tokajícího za úsvitu, ledňáčka prorážejícího při lovu střemhlav vodní hladinu, užovky v
dramatickém zápase s rybí kořistí a mnohé další.
Planeta Česko , Česko 2018, dokument, 81 min., režie: Marián Polák.
Dej mi své jméno
Upoutávka na film Dej mi své jméno
Když si rodiče sedmnáctiletého Elieho pozvou do své italské vily na léto hosta, jejich syn z toho není nadšený. Zpočátku se
zdá, že toho s pohledným americkým studentem Oliverem nemají mnoho společného. Když však spolu začnou trávit více času,
začne mezi nimi vznikat něco mnohem hlubšího, než je přátelství...
Dej mi své jméno, USA / Itálie / Francie / Brazílie 2017, romantické drama, 132 min. režie: Luca Guadagnino, hrají: Timothée
Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg a další.
Nic jako dřív
Upoutávka na film Nic jako dřív
Film o životech obyčejných teenagerů v českém pohraničním maloměstě. Teo, Renata, Anička a Nikola chodí do stejné školy a
film je zastihuje v situacích, kdy jejich středoškolskou bezstarostnost pomalu střídá úzkost z blížícího se vykročení do světa
dospělých. Každý sám čelí důležité životní výzvě.
Nic jako dřív, Česko 2017, dokument, 92 min., režie: Lukáš Kokeš, Klára Tasovská.
Švéd v žigulíku
Upoutávka na film Švéd v žigulíku
Švédský krizový manažer má v upadající ruské továrně Lada v Toljatti, která vyrábí kdysi slavné žigulíky, předvést zázrak
kapitalistického obchodního modelu. Bo Inge Andersson, bývalý voják, který už jednu ruskou automobilku vzkřísil, sem přichází
s cílem stát se prvním cizincem, který společnost dovede k zisku. A nikdo se mu neodváží vzdorovat. Zatím...
Švéd v žigulíku, Česko 2017, dokument, 64 min., režie: Petr Horký
Králíček Petr
Upoutávka na film Králíček Petr
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj
životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli zahrady.
Králíček Petr, USA 2018, animovaný, 95 min., režie: Will Gluck
Máří Magdaléna
Upoutávka na film Máří Magdaléna
Biblický příběh líčí osud mladé ženy Máří, kterou natolik svazují každodenní rituály a dosavadní způsob života, že zavrhne
svou rodinu a přidá se k novému společenskému proudu, který vede charismatický Ježíš Nazaretský. Brzy se stane srdcem
tohoto hnutí a po Ježíšově boku se vydává na cestu, která vede k osudovým událostem.

Máří Magdaléna, Velká Británie / USA / Austrálie 2018, drama, 120 min., režie: Garth Davis, hrají: Rooney Mara, Joaquin
Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim a další.
No Manifesto: Manic Street Preachers
Upoutávka na film No Manifesto: Manic Street Preachers
V roce 1991 se na britské hudební scéně objevila kapela Manic Street Preachers. Prohlásili, že vydají jednu desku, prodají 16
milionů kusů a pak se rozpadnou. O čtvrtstoletí, mnoho desek plných hitů a jednoho záhadně zmizelého člena kapely později,
jsou stále tady a tento film vypráví jejich příběh.
No Manifesto: Manic Street Preachers, USA 2015, dokument, 116 min., režie: Elizabeth Marcusová, hrají: James Dean
Bradfield a další.
Archa světel a stínů
Upoutávka na film Archa světel a stínů
Celovečerní debut Jana Svatoše, jemuž předcházelo téměř 10 let příprav, rešerší a pátrání ve filmových archivech, včetně
knihovny Kongresu ve Washingtonu. Film poprvé prezentuje unikátní archivní záběry z Afriky pořízené ve 20. – 30. letech
minulého století a zároveň odkrývá zapomenutý příběh filmových průkopníků, manželů Martina a Osy Johnsonových.
Archa světel a stínů, Česko 2018, dokument, 90 min., režie: Jan Svatoš.
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Unikátní film zachytil „planetu Česko”. V hlavních rolích: čtyřicet
druhů zvířat
Datum vydání: 24.03.2018, Zdroj: seznamzpravy.cz, Rubrika: Slavní, Strana: 0, Autor: Veronika Farářová
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Originál

Marián Polák natočil dokumentární film o české přírodě. Planeta Česko zachycuje na čtyřicet druhů zvířat a právě přichází do
kin.
Do kin vstupuje dokument Planeta Česko , který zachycuje na čtyřicet druhů zvířat. „Samozřejmě je důležité, aby vizuálno a to,
jak je film udělaný, zanechalo v divákovi dojem. To se bez dobrých záběrů a všeho okolo neobejde,“ vysvětluje režisér filmu
Planeta Česko Marián Polák použití nejmodernější techniky. Bez té by podle jeho slov totiž film nevznikl.
„Moderní technika nám umožňuje dělat věci, o kterých se nám dřív ani nesnilo. V dobách, kdy se točilo ještě na film, by to
zůstalo téměř nerealizovatelné, protože by to bylo extrémně drahé,“ míní Polák.
Více o natáčení dokumentárního filmu se dozvíte v úvodním videu.
Pořad Slavní sledujte každý všední den od 19:30 hodin v celoplošné Televizi Seznam.
Jak naladit Televizi Seznam u vás doma? Praktický návod ZDE.
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I za humny vašeho domu čeká něco zajímavého, říká režisér Planety
Česko
Datum vydání: 27.03.2018, Zdroj: pardubice.iDNES.cz, Rubrika: Pardubice / Pardubice - zprávy, Strana: 0, Autor: MF DNES, Stanislava
Králová
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Celkem jeden a půl roku tak jezdil se svými kolegy po celém Česku a natáčel sekvence ze života zvířat. Nejlépe se točila ta,
kterým člověk nevadí, jsou na něj zvyklá. „I za humny vašeho domu číhá něco zajímavého,“ říká Marian Polák, režisér
dokumentárního filmu Planeta Česko z Opatova na Svitavsku.
Není to sázka na jistotu. Vypustit do světa film, jehož hlavními hrdiny jsou zvířata z české kotliny. Jednaosmdesát minut
českého dokumentu se však netají touhou uspět a oslovit zejména dětskou část publika.
„Je to pokus. Pro úspěch filmu jsme udělali vše. Má dobrý zvuk. Přeju si, aby oslovil mladší část publika, která pak najde cestu
do přírody,“ líčí Polák.
Film charakterizuje jako snímek o přírodě bez předsudků a o zvířatech v české kotlině. Za některými záběry se vydal pěšky,
někam vyjel na kole a dál po republice autem.
A všude se on a jeho štáby proměňovali v rybáře, čekající na ten nejlepší úlovek, přesněji záběr. Třeba tehdy, když kamera
zpomaleně pozoruje, jak se barevný ledňáček proměňuje v obratného predátora, který se mžikem ponoří pro rybí kořist pod
vodní hladinu.
„Třeba sysel na Mladoboleslavsku nebyl takový problém, jako plaší bobři,“ říká režisér, který vnímá neuvěřitelnou a
samoobnovovací schopnost přírody.
„Často v nás převládá pocit, že jí musíme pomáhat, a přitom máme jen sedět a pozorovat, jak to má vymyšlené. Ten její
koloběh mluví za vše,“ řekl Polák.
Za rok a půl neustálého pobytu v přírodě si ujasnil, jak silná je a jak ji lidé podceňují. „Příroda má nezměřitelnou sílu,“ říká.
Hádkova znalost přírody prospěla kvalitě filmu
Kromě vyčekaných scén ze života zvířat doprovázelo natáčení také nepříhodné počasí.
„Potřebovali jsme natočit listonohy, jejichž larvy žijí v blátě kaluží. Jenže bylo sucho a my celé léto čekali. A dlouho marně. Pak
jsme točili v Krkonoších a nebyl sníh, když jsme potřebovali. Výkyvy počasí nám často znepříjemňovaly práci,“ připouští Polák.
InsertSingleVideo
Půl roku pak tvůrci seděli zavření ve studiu a z hodin natočených záběrů tvořili lyrický příběh české přírody. A zejména pilovali
komentář k celému filmu.
„Se zvukem a komentářem jsme si dali velkou práci. Ostatně umožňoval nám to rozpočet, neboť film vznikl v rámci projektu
Příroda – koho to zajímá, který financovaly norské fondy, a proto mohl vzniknout i náš film,“ řekl Polák.
Tvůrci hledali formu, jak převyprávět film divákům. Pohrávali si s možností nechat film vyznít jako meditaci, nakonec ale
zvítězila cílová skupina, a to jsou děti. Srozumitelnost dodala ich forma komentáře, hlas neměl být vypravěčský, ale klukovský,
aby zaujal a byl blízký náročnému dětskému divákovi.
„Proto padla volba na Kryštofa Hádka. Ten také velkou měrou přispěl k úpravě komentáře. Jednak si jako herec upravoval text
stylisticky, aby byl srozumitelnější, vstupoval však i do odborné stránky komentáře, jeho znalost přírody prospěla kvalitě filmu,“
říká Polák, který už pracuje na dalších projektech. V hlavě má další přírodopisné filmy, ovšem silně si pohrává i s myšlenkou
natočit dobrodružný film pro děti.
„Láká mě dětský dobrodružný fantasy film. Děti a příroda funguje dobře, ale v oblasti dětského filmu máme jakýsi dluh. V tom
jsme jako tvůrci ustrnuli. Dokument je vázaný na to, co příroda dovolí, v hraném filmu si mohu dovolit do něj vstoupit a vyhrát si
s ním,“ řekl Polák.
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V tomhle filmu hrají jenom zvířata. Jeho režisér Marián Polák se narodil ve Svitavách a žije v Opatově. Točil právě tam, kde to
nejlépe zná. Ale taky jezdil po republice. Divákům ukazuje, jak vypadá příroda kolem nich.
„Chci se s lidmi podělit o svůj pocit. Spousta krás žije v našem nejbližším okolí. My ale radši jedeme prvoplánově za exotikou.
Tohle často přehlížíme, což přírodě ubližuje,“ myslí si.
Na čekané
Filmař musel na některé záběry číhat opravdu hodně dlouho. „Třeba týden někam jezdíte a nevidíte nic, další týden něco
zahlédnete a nenatočíte. Pak se vrátíte další jaro a klapne to. Nemůžete spěchat, ale zároveň vás tlačí termíny, kdy musíte film
dokončit a odevzdat. Zvířata ten spěch trochu cítí a v tu chvíli moc nespolupracují. Roli hraje i počasí, které ovlivňuje jejich
aktivitu.“
Režisér Marián Polák dobře ví, že se zvířata režírovat nedají. „Vždycky dělají něco jiného, než by člověk potřeboval. Jedna věc
je něco natočit a druhá vtisknout tomu smysluplný tvar. Natáčením všechno spíš začíná. Pak následuje stříhání, psaní
komentáře. Máte 81 minut prostoru, záběry, k tomu dodáváte příběh.“
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Příroda se nevzdává. Ani doma na Planetě Česko
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Režisér Marián Polák natočil přírodopisný portrét české krajiny a živočichů v ní a přiblížil se na dostřel slavným vzorům z BBC.
Film Planeta Česko potěší v kinech především rodiny. Záběry české přírody vznikaly v průběhu tří let a kvalita obrázků,
pořízených z dronů, v makrodetailech, zpomaleně i zrychleně, pod vodou, ve dne i v noci, je jednoznačně předností filmu. Film
disponoval na českou dokumentární produkci takřka ohromující částkou 10 milion korun, jak prozradil v Reflexích producent
Radim Procházka. Díky solidnímu zázemí má film šanci stát se etalonem současné populárně-přírodovědné dokumentaristiky v
Česku a také přitáhnout pozornost publika. „Spokojeni budeme společně s distributorem s návštěvností od 15.000 diváků,“
prozrazuje Procházka.
Bez ohledu na tyto limity si lze představit, že Planeta Česko při slušné návštěvnosti bude mít své pokračovatele a zásadně
pozvedne řemeslo i vypravěčské schopnosti českého přírodopisného žánru.
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Planeta Česko představuje krásy tuzemské přírody
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Film režiséra Mariána Poláka Planeta Česko ukazuje divokou přírodu, kterou mají obyvatelé České republiky doslova na
dosah ruky.
Film režiséra Mariána Poláka Planeta Česko ukazuje divokou přírodu, kterou mají obyvatelé České republiky doslova na
dosah ruky. První celovečerní film o tuzemské přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství
zvířat a rostlin žijících často na nečekaných místech.
Do kin snímek s komentářem namluveným hercem Kryštofem Hádkem uvede distribuční společnost Aerofilms od 22. března a
objeví se také na festivalu Febiofest. "Filmy o přírodě sleduji rád, konkrétně mám oblíbenou edici dokumentů BBC Earth.
Planeta Česko je v podstatě dost podobný formát, ale takzvaně z naší kotliny a to se mi moc líbí," uvedl Hádek.
Diváci ve snímku uvidí například užovky v okolí pražské zoologické zahrady, sysly na sídlišti v Mladé Boleslavi, vzácné
tesaříky v okolí hradu Bezděz, vlaštovky sídlící v nádražní hale v Suchdole, zubry na místě bývalé vojenské střelnice v
Milovicích nebo muflony a další zvířata v již nepoužívaných povrchových dolech. Seznámí se s tetřevem tokajícím za úsvitu,
ledňáčkem prorážejícím při lovu střemhlav vodní hladinu, s lososy putujícími z českých řek do moře a zpátky nebo s užovkami v
dramatickém zápase s rybí kořistí.
"Točil jsem už celou řadu filmů o přírodě na spoustě nádherných a vzdálených míst naší planety a právě tehdy mi došlo, že
vše je jen úhel pohledu. Po týdnech strávených v tropickém pralese jsem se zkrátka začal těšit na ty naše české kopečky,"
sdělil režisér Polák.
Film s rozpočtem deset milionů korun zachycuje i proměny krajiny a soužití lidí s přírodou. Ve snímku "účinkuje" přibližně
čtyřicet často veřejnosti neznámých živočichů. Štáb v čele s režisérem najezdil desítky tisíc kilometrů autem, vlakem i na kole.
Na Planetě Česko spolupracovaly desítky odborníků - zoologů, biologů, ochránců přírody a dalších poradců.
Režisér, kameraman a producent Marián Polák se specializuje zejména na přírodopisné a vědecko-populární filmy. Za
dokument Živý obraz lepšího světa obdržel výroční cenu FITES Trilobit nebo ceny na festivalech Ekofilm a Naturvision.
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Film režiséra Mariána Poláka Planeta Česko ukazuje divokou přírodu, kterou mají obyvatelé České republiky doslova na
dosah ruky. První celovečerní film o tuzemské přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství
zvířat a rostlin žijících často na nečekaných místech. Do kin snímek s komentářem namluveným hercem Kryštofem Hádkem jde
do kin 22. března.
Diváci ve snímku uvidí například užovky v okolí pražské zoologické zahrady, sysly na sídlišti v Mladé Boleslavi, vzácné
tesaříky v okolí hradu Bezděz, vlaštovky sídlící v nádražní hale v Suchdole, zubry na místě bývalé vojenské střelnice v
Milovicích nebo muflony a další zvířata v již nepoužívaných povrchových dolech. Seznámí se s tetřevem tokajícím za úsvitu či
ledňáčkem prorážejícím při lovu střemhlav vodní hladinu.
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Nejnovější český dokumentární snímek Planeta Česko režiséra a velkého milovníka přírody Mariána Poláka vypráví o naší
přírodě dosud nevídaným způsobem. Hlavními hrdiny jsou svérázní tvorové, kteří se dokážou s nástrahami současného světa
docela odvážně poprat: sysel obecný, užovka podplamatá, tesařík alpský, vlaštovka obecná, listonoh letní nebo kulíšek
nejmenší. Dohromady asi 40 zvířecích druhů, sledovaných tou nejmodernějších natáčecí technikou téměř rok a půl.
Na film Planeta Česko lákají prohlášení, že naše česká příroda je pestrá jako málokde na světě a že krásu a dobrodružství
máme na dosah ruky – stačí se údajně jen dobře dívat, vždyť divočina začíná hned za vašimi dveřmi.
„Kolem nás a s námi žije v Česku docela pestrý zvířecí svět. Chtěli jsme film natočit v optimistické rovině. Snažili jsme se
pořádně podívat, co tady u nás ještě je, co se zvířaty děláme a jak se dokážou vypořádat se současnou krajinou. Byl bych rád,
aby se lidé nad přírodou zamysleli a třeba přestali některá zvířata považovat jen za škodnou,“ řekl Právu autor koncepce a
režisér Marián Polák.
Také pro děti
Rodinný snímek, určený také nejmenším divákům, ukazuje v unikátních záběrech například ledňáčka střemhlav se vrhajícího
pod vodní hladinu, dramatický boj o přežití ryb s užovkami, noční stavitele bobry, za úsvitu tokajícího tetřeva, vzácného brouka
tesaříka alpského, motýly modrásky hořcové, modré žabáky při námluvách, superrychlé sysly nebo mufloní stádo.
Planeta Česko
FOTO: Aerofilms
Marián Polák odvedl se svým týmem velký kus práce. Planetu Česko natáčeli necelý rok a půl, dohromady asi 200 natáčecích
hodin. „Předem jsme měli vytipované lokace, kde jsme chtěli točit. Spolupracovali jsme s řadou odborníků a ochránců přírody,
dostali jsme třeba dodatečný tip od lidí, že v Suchdolu nad Odrou pobývají vlaštovky na nádraží. To dobře ukazuje schopnost
zvířat se adaptovat na lidské prostředí,“ míní filmař a vášnivý ornitolog, který už natočil řadu filmů pro Českou televizi,
ekologické organizace i pražskou ZOO.
„ Planeta Česko je zároveň edukativní a může děti naučit pozitivnímu vztahu k okolí, což považuji za výjimečné,“ doplnil herec
Kryštof Hádek, který k filmu namluvil komentář.
Inspirací k natočení filmu o české přírodě byla pro režiséra Mariána Poláka její velká rozmanitost na relativně malém území a
také natáčení, která absolvoval v zahraničí. „Točil jsem už celou řadu filmů o přírodě na spoustě vzdálených míst naší planety ,
a právě tehdy mi došlo, že vše je jen úhel pohledu,“ tvrdí režisér Polák. „Po týdnech strávených v tropickém pralese jsem se
vždy začal těšit na naše ‚obyčejná? zvířata – připadalo mi to najednou nesmírně exotické,“ dodává.
„Výsypky hnědouhelných dolů jsou vlastně takové malé polopouště, za modrajícími žábami přijel štáb až z Japonska a mohutná
jarní migrace užovek podplamatých z pražské ZOO může na slabší povahy působit jako výjev z fantastické džungle. Podobné
hemžení plazů jsem nikde jinde zatím neviděl,“ prohlásil Polák.
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Umět se dívat je dar, kterého se Mariánu Polákovi dostalo vrchovatě. Naopak byl ochuzen o umění mlčet, což je hlavní problém
jeho snímku Planeta Česko , prvního celovečerního dokumentu o naší přírodě, který se dostal do kin.
Kuriozity pod nosem
Jako kameraman má Polák za sebou tituly Potřebujeme skřivana?, Netopýři ve tmě, O syslech a lidech, Lidé, kteří pozorují
ptáky či Svět podle termitů; také jeho režijní práce spadají hlavně do žánru přírodopisných dokumentů. Tudíž Planetu Česko
lze považovat za sumář autorových dosavadních výprav po domácí krajině, znásobený sympatickou snahou dokázat, že
proslulá BBC se svou Zázračnou planetou už není na světě jediná.
Obrazově se Planeta Česko před zahraniční konkurencí opravdu nemusí stydět. Záběr po záběru dokládá, že se záhady
obejdou bez varanů, napětí bez tygrů a dobrodružství bez exotické džungle. Polákovi stačí poodejít pár metrů od domovních
dveří, aby našel kouzelné kuriozity doslova pod nosem, od syslího hemžení mezi paneláky přes ptačí sněm na parkovišti až po
miniaturní projevy nového života v bývalém vojenském prostoru. Vlaštovky ovládající automatické dveře v nádražní hale
překvapí asi nejvíce – hlavně děti, které se mohou v kině bavit skoro stejně přirozeně jako režisérovy dcery na plátně.
Hrdina v blátě
Rodinný motiv sice posouvá Planetu Česko k upovídanosti snímku Aldabra: Byl jednou jeden ostrov, ale to by vadilo méně než
sám obsah komentáře, kde se opakují zbytečná klišé o nezdolné síle přírody.
Navíc zážitek rozmělňují osobní glosy autora, jenž často obrací hledáček kamery sám na sebe, jako by hrál roli statečného
cestovatele bojujícího s útrapami zhoubného českého deště, bláta a řepky.
Bohužel v kině se nedá vypnout zvuk; až poběží Planeta Česko v televizi, kde jí lze dopřát ticho, připíše si deset procent
navíc.
Planeta Česko Česko , 2017
55 %
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Opatov
Dnes má v kinech premiéru film opatovského rodáka Mariána Poláka Planeta Česko . Jedenaosmdesátiminutový dokument
přibližuje českou přírodu v místy neuvěřitelných zpomalených sekvencích, které jsou často pouhým okem milovníkovi přírody
nepostřehnutelné. Na filmu pracovalo několik štábů, které po celé republice natáčely, co vše se dá v přírodě vidět. Celovečerní
dokument má ambici konkurovat populárním zahraničním dokumentům. Komentář k němu namluvil herec Kryštof Hádek.
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Co všechno můžete najít v naší přírodě? Možná ani nevíte, že život u nás je pestrý jako málokde na světě. Režisér Martin
Polák připravil první celovečerní dokument o životě v české krajině. Použil k tomu nejmodernější technologie, takže si budete
moci živočichy prohlédnout v maximálním detailu a ostrosti. Film vám ukáže, jak toká tetřev za úsvitu, jak si děti hrají se sysly
na louce, ledňáčka, který při lovu rozráží vodní hladinu, lososy putující českými řekami do moře nebo vodní užovky, jak se
snaží chytit si k obědu rybu. A potkáte se i s velkými zvířaty, třeba s mufl ony nebo majestátnými zubry. Máte-li přírodu a
zvířata v lásce, určitě si film nenechte ujít. Dočkáte se podobného moderního dokumentu jako od britské produkce BBC -ovšem
v krajině, kterou důvěrně znáte.
FOTO AEROFILMS, CREW, NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM
Režie: Martin Polák Hrají: chřástal polní, užovka podplamatá, tetřev hlušec Premiéra: 22. března 2018

Zpět

Planeta Česko
Datum vydání: 22.03.2018, Zdroj: Týdeník Květy, Rubrika: Kultura, Strana: 53
Zpráva v NewtonOne

Multimédia v NewtonOne

DOKUMENT
Jako vzrušující prostředí, které si co do pestrosti a dobrodružnosti v ničem nezadá s exotickými krajinami, zobrazuje českou
přírodu film Planeta Česko .
Snímek je napínavou podívanou pro dospělé i děti, která díky nejmodernějším technologiím ukazuje příběhy více než 40 druhů
zvířat.
Inspirací k natočení filmu byla pro režiséra Mariána Poláka velká rozmanitost naší přírody na relativně malém území a také
natáčení, která absolvoval v zahraničí. „Točil jsem už celou řadu filmů o přírodě na spoustě nádherných a vzdálených míst naší
planety a právě tehdy mi došlo, že vše je jen úhel pohledu,“ říká. „Po týdnech strávených v tropickém pralese jsem se zkrátka
vždy začal strašně těšit na ty naše české kopečky a ‚obyčejná‘ zvířata – připadalo mi to najednou nesmírně exotické,“ dodává.
Planeta Česko je vzrušující výpravou za muflony, zubry, modrajícími žabáky, vzácným broukem tesaříkem alpským, sovou
kulíškem nejmenším, ale třeba i motýlem modráskem hořcovým... „Filmy o přírodě sleduji rád, konkrétně mám oblíbenou edici
dokumentů BBC Earth. Planeta Česko je v podstatě dost podobný formát, ale takzvaně z naší kotliny, a to se mi na ní moc líbí.
Je to film pro celou rodinu, který je zároveň i edukativní a může děti naučit pozitivnímu vztahu ke svému okolí, což považuji za
výjimečné,“ říká herec Kryštof Hádek, který namluvil komentář.
***
* Štáb v čele s režisérem najezdil desítky tisíc kilometrů autem, vlakem i na kole a použil celkem 15 různých kamer a
fotoaparátů. Ne vždy měli filmaři na zvířata, která chtěli natočit, štěstí hned napoprvé. Mnoho dní a nocí putovali například za
bobry.
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Někdo se jezdí kochat cizokrajnými zvířaty tisíce kilometrů daleko, někdo „alespoň“ chodí do zoo nebo do národních parků.
Režisér Marián Polák se rozhodl nejen svým dcerám dokázat, že divočina a exotika začínají už za humny. Hrdiny jeho
unikátního celovečerního dokumentu o české přírodě jsou například tetřev tokající za úsvitu, syslové řádící s dětmi mezi
paneláky, ledňáček prorážející střemhlav hladinu řeky nebo mufloni v severočeské hnědouhelné pánvi.
Film vedle úžasných záběrů klade i nelehké otázky: jak „správně“ chránit přírodu, když třeba jeden ohrožený druh požírá druhý.
Sysel obecný
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