
Princeznou jsem byla
od devíti let
Rozhovor s populární českou
herečkou Hanou Maciuchovou,
která si na letošní festival přije-
de pro ocenění Zlatá ručička
nejen o herectví, ale také o dět-
ských snech a přáních. ...3

ČTĚTE UVNITŘ

Dobrá zpráva

pro milovníky filmu
Na letošní ročník JUNIORFES-
TU můžete vyrazit po celý ví-
kend do plzeňského Cinestaru
v Olympii. Již 7. ročník Junior-
festu připravil dopolední ví-
kendová představení pro celou
rodinu za poloviční cenu. V so-
botu i neděli 8. – 9. listopadu
můžete při návštěvě Olympie
zajít na filmové představení a
to vždy od 11:00 „V sobotu i v ne-
děli se pobavíte u filmu Dům
kouzel,“ nabízí Michal Šašek a
upřesňuje, že cena vstupenky je
pouze 60 Kč.

Festival má zbrusu
nové ocenění
Horšovský Týn – Koko ateliér
paní MgA. Marcely Jeřábkové
navrhl zcela novou podoba Zlaté
rafičky i cen za přínos českému
filmu pro jednotlivé osobnosti.
Letos ve stylu steampunku. ...7

Režisér má mít smysl
pro humor
Rozhovor se scénáristou a reži-
sérem Zdeňkem Zelenkou ...7

JUNIORFESTpřivítácelouřaduznámýchosobností. Jednouznichje iKabir Bedi, Sandokan

Na Juniorfest přijede i Sandokan
TEREZA LUKEŠOVÁ
ANTONÍN JUREČKA

Představitel populárního a snad
na celém světě známého Sando-
kana, Kabir Bedi, dorazí i na Ju-
niorfest. Potkat se s ním můžete
ve všech festivalových městech.

Četl jste i jiné knihy Emilia Salgari-
ho?

V době, kdy
jsem točil San-
dokana, ještě
nebyla žádná
díla Emilia Sal-
gariho přelože-
ná do angličti-
ny, proto abych
lépe pochopil,
co pro čtenáře –
a pro Italy kon-
krétně – Sando-

kan znamená, vyptával jsem se
lidí všech generací a profesí.
Hodně mi v tomhle také pomohl
celý natáčecí štáb. Od té doby
jsem lépe znal Salgariho dílo, ale
nejvíce se mi stejně líbil Sando-
kan a Černý korzár.

Povedlo se Salgarimu popsat pro-
středí Indie a Malajsie věrohodně i
přesto, že tyto země nikdy nena-
vštívil?

Přesnost, s jakou Salgari popi-
suje květiny a stromy, lidi, jejich
zvyky a hlavně to, jak vystihl at-
mosféru dálných zemí, je dost
působivá, když vezmeme v úva-
hu, že on sám nikdy nepřekročil
hranice Itálie. Musel věnovat
spoustu času bádání v knihov-
nách!

Co vystihl nejlépe?
Spíš než popisy lidí, zvířat,

míst, typických pokrmů či svát-
ků Salgari nejlépe vystihl touhu

svých čtenářů po dobrodruž-
stvích v dálných zemích. Neza-
pomínejme, že okolo roku 1850,
kdy tyto knihy vznikaly, nebylo
cestování ani zdaleka jednodu-
ché. Takže co se Salgarimu po-
vedlo nejvíc, bylo přenést lidi v
jejich mysli do exotických míst a
vyprávět jim příběhy, které
uchvátily jejich pozornost.

Jaké země jsou v dobrodružných
knížkách v Indii a Pákistánu pova-
žované za exotické? (Třeba v Evro-
pě je to zcela jistě Orient.)

První a nejvelkolepější pří-
běhy indického folklóru se ode-
hrávají v Indii, ale v jiném čase.
Stejně jako Evropané mají Illias
a Odyseu, dva největší indické
eposy se jmenují Maha-bharata a
Ramayána. Oba jsou nábožensky
neobyčejně významné a velmi
poutavě vypráví příběhy bájných
králů a mýtických tvorů bojují-
cích v nekonečné bitvě dobra se
zlem. U mladší generace slaví
největší úspěchy hollywoodské
trháky a novou metu představují
dobrodružné filmy odehrávající
se ve vesmíru.

Když jste byl malý, četl jste dobro-
družnou literaturu? Anebo jste se s
tímhle žánrem setkal až později, i
kvůli Sandokanovi?

Už odmala jsem byl velkým
fandou komiksových superhrdi-
nů jako jsou Superman, Batman
nebo Fantom. Stejně tak se mi ale
líbily indické národní příběhy
plné králů, bitev, odvahy a zrady.
Později jsem propadl sérii knížek
o bojovém pilotu Bigglesovi, kte-
rý prožívá svá dobrodružství bě-
hem první a druhé světové války.
I když jsem četl Tolstého nebo ji-
né mistry – a skvělá díla jako
Válka a mír – i tyto knížky mě

vždycky vtáhly do děje a něja-
kým kouzlem přenesly do světa
plného dobrodružství. Mojí fan-
tazii také ovlivnily historické
filmy jako Lawrence z Arábie,
Becket, Doktor Živago nebo Lev v
zimě.

Stal jste se celosvětově známým
kvůli roli Sandokana. V jaké zemi
podle Vás mají malajsijského piráta
či Černého korzára nejraději?

Sandokanská horečka se roz-
šířila do celého světa, Evropa,
Asie, Jižní Amerika, Afrika…
Ale největších ovací se Sandokan
podle mě dočkal v Itálii, Němec-
ku a Španělsku, které jsem na-
vštívil krátce po uvedení série.
Bouřlivého přijetí se mu dostalo
také v Maďarsku, Mohu si jen
představovat, jaké byly reakce
na Sandokana v Československu.
Úžasné je, že díky televizi, videu
a DVD Sandokana zná i mladší
generace, takže má fanoušky
mezi prarodiči i vnoučaty.
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