
Rozhovor festivalové reportérky Natálie Nové s režisérkou oblíbených komedií

Jak se baví Marie Poledňáková?
Na jaký film byste se mohla dívat
znovu a znovu, a přesto by vás ni-
kdy neomrzel?

Nemohu vybrat jeden film, to
je těžká volba. Ale ve filmu musí
být něco víc než příběh, jehož
rozuzlení znám a už mne nepře-
kvapí. Ale co je to tajemné, co
dělá z filmů evergreeny? Pro
mne je to náboj dobré nálady,
radost, že život přes veškeré
maléry a útrapy stojí za to žít,
také potěšení z hereckých výko-
nů... a samozřejmě atmosféra,
vyjádřená kamerou, světlem,
střihem.

Jaká je vaše oblíbená filmová pí-
seň, ať už z českého nebo zahra-
ničního filmu?

Píseň “As time goes by” ze
slavného filmu Casablanca. A
pokud jde o skladatele filmové
hudby, pak bych volila Hanse
Zimmera, který složil hudbu na
příklad k filmům Rain man,
Lepší už to nebude, Lepší pozdě
nežli později nebo Piráti z Kari-
biku.

Měla jste někdy strach z nějaké
pohádkové postavy?

Některé postavy z pohádek
Boženy Němcové nahánějí
strach. A přesto jsem je četla
stále dokola. Asi největší děs
jsem měla z Polednice od Erbe-
na!

Je ve vaší knihovničce kniha, ke
které se ráda vracíte?

V průběhu let se těch oblíbe-
ných románů vystřídala celá
řada. V poslední době mne nej-
víc zajímají knihy, které vyprá-
vějí skutečné příběhy, třeba ro-
mán Steve Jobs o geniálním vi-
zionáři, který svou posedlostí a
touhou po dokonalosti dokázal
stvořit věci, bez kterých se dnes
už neobejdeme. Kdybych měla
jmenovat jen jednu knihu, pak
by to byl William Saroyan: O
neumírání. Je to nenápadná
knížka o lidské zkušenosti, o
rovnováze v jádru věcí, o tom,
proč chceme od života stále víc.

Když máte pár hodin jen pro sebe,
jak je ráda trávíte?

Čtu, chodím do lesa a sekám
trávu na zahradě...

Je něco nebezpečného, co byste si
chtěla v životě vyzkoušet (např.
bungee jumping a podobně)?

Určitě netoužím po žádném
adrenalinovém sportu. Vždyť

natáčení filmu je koncentrova-
ný adrenalin a mám ho až nad
hlavu.

Co vás dokáže vždy bezpečně
uklidnit?

Když je opravdu zle, tak si
připomenu, že by mohlo být ješ-
tě hůř.

Řídíte se ve svém životě nějakým
mottem nebo citátem?

Otřepané heslo: „Co mne ne-
zabije, to mne posílí!” funguje v
nejrůznějších situacích.

Vaše poslední knížka se jmenuje S
kým mne bavil svět. Proč jste zvo-
lila autobiografické téma?

Chtěla jsem se přesvědčit,
jestli umím vyprávět, jak žiju a
pracuju, jak jsem žila a praco-
vala, a přitom čtenáři poznávají
dobu, kterou jsme si nevybrali,
ale v níž jsme byli nuceni žít.
Samozřejmě zákulisí světa fil-
mu a osobní zkušenosti s herci
tvoří nedílnou součást této kni-
hy.

Sváteční setkání
Sváteční setkání s režisérkou Ko-
medie století S tebou mě baví svět
se odehraje v neděli 8. listopadu
2015 v 17:00 hodin. První dáma
české režie získá hlavní festivalové
ocenění. Zlatou rafičku převezme
v Erbovním sále hradu a zámku
Horšovský Týn a poblahopřát jí
přijdou kolegové a kamarádi. „Účast
na setkání přislíbili: Jana Šulcová,
Vlastimil Harapes, dětští herci z
komedie S tebou mě baví svět a
další milí spolupracovníci paní Ma-
rie. Prostor bude i pro dotazy diváků
a následnou autogramiádu,“ vzka-
zuje návštěvníkům Helena Ježková,
koordinátorka doprovodných akcí.

Očima mladých reportérů

Zásadní součástí festivalového
dění jsou již po čtvrté mladí re-
portéři. Ti budou opět tvořit fes-
tivalové noviny či přispívat na-
táčením „dvouminutovky“ k me-
diálnímu obrazu JUNIORFES-
TU.VrámciprojektuFestivalový
reportér v akci má vybraná sku-
pina sedmi mladých lidí ve věku
12 až 16 let možnost vyzkoušet si,
jakým způsobem funguje systém
novinářské práce a získat tak no-
vé zkušenosti spolu s nezapome-

nutelnými zážitky. „Snažíme se
dětem zprostředkovat poznatky a
podporovat u nich rozvoj prak-
tických dovedností, které se
vztahující k mediální komunika-
ci a práci s médii“, dodává koor-
dinátorka projektu Bohunka Ha-
vránková.

Výsledky práce redakčního
týmu budou k dispozici v elektro-
nické i tištěné podobě. Více in-
formací přináší web festivalu:
www.juniorfest.cz.ifacebook.
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