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Docela dlouho jsme se v redakci dohadovali, než 
jsme se shodli na nejpravděpodobnějším řešení. 
2806 (počet metrů filmového pásu Krškova Měsí-
ce nad řekou) x 127 (přibližný počet letos odpromí-
taných filmových programů) = 356362. Asi tolik hek-
tolitrů (tj. 35636200 litrů) vody proteklo v řece Ota-
vě, než jsme se zase shledali v Písku. Vítáme všech-
ny, kteří se sem po těchto litrech znovu vrátili, i ty, kte-
ří sem přijeli poprvé. Festival nad řekou dnes neofici-
álně zahajuje druhý ročník a jsme rádi, že voda neod-
nesla ani jeho ani vás. Letošní nabídka určitě stojí za 
to. Opět se podařilo pozvat zajímavé osobnosti a při-
pravit smysluplný program, jehož cykly spolu komuni-
kují a často se vzájemně prolínají. Co je náplní těchto 
sekcí a jaké filmy vám doporučují jejich dramaturgové 

a dramaturgyně, si kromě důležitých provozních infor-
mací můžete přečíst v úvodním čísle Listů. 
Doufám, že nás v příštích pár dnech čeká příliv dob-
rých filmových a kulturních zážitků. Naopak očekávám 
odliv těch méně vítaných (moře našich vlastních chyb 
a překlepů nebo otužilý plavec topící se za svitu měsí-
ce v řece Otavě).

Za redakci Listů Festivalu nad řekou přeje všem hez-
ký festival
 Lukáš Skupa

PS: Pokud byste cítili, že Vás cokoli táhne ke dnu, ne-
váhejte zakřičet (listy2010@gmail.com). V redakci 
umíme (údajně) všichni plavat.

rozhovor, pokračování na str. 2

Režisér, dokumentarista a absolvent FAMU Michael 
Havas působí od roku 2009 jako prezident Festivalu 
nad řekou. Jako dramaturg se letos podílel i na pří-
pravě cyklu Belle Époque. V předchozích letech spo-
lupracoval na některých cyklech Letní filmové školy  
v Uherském Hradišti, v současnosti se zaměřuje na 
multidisciplinární kulturní projekty. Je spoluautorem 
nebo producentem více než padesáti koprodukčních 
snímků. Ve své tvorbě reflektuje především téma vní-
mání souvislostí a minoritní kultury. 

Jak s ročním odstupem hodnotíte loňský první roč-
ník Festivalu nad řekou?
V užších kruzích tomu říkáme malý zázrak. Domnívám 
se, že ani město netušilo, co se tady na písecké rivié-
ře odehraje. Celá delegace z Argentiny a plejáda jejich 

nejlepších filmů – nevím, kde jsme sebrali odvahu se 
do toho pustit. Ale reakce diváků i expertů byly jedno-
značně nadšené. Ano, prožili jsme porodní bolesti ve 
věci organizace, vyvodili jsme z toho důsledky a dou-
fám, že to letos účastníci poznají. Sledovat, jak tady 
celá zlatá generace československých filmařů korzo-
vala nebo vášnivě debatovala, to bylo pro mne to nej-
větší zadostiučinění.  

Jaké jste zaznamenal ohlasy na minulý ročník?
Až na oprávněnou kritiku některých aspektů organi-
zace, vesměs pozitivní. Když se vám znalec jako paní 
Markéta Mališová z Centra Franze Kafky přizná, že ne-
tušila, že některé filmy z cyklu Svět Josefa K. existují, 
tak víte, že máte v týmu dobré dramaturgy.

Půjdu ven na vzduch 
a budu se scházet s lidmi
Rozhovor s Michaelem Havasem, prezidentem Festivalu nad řekou

úvodník

Co neodneslo 35636200 litrů vody
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Máte na základě loňského ročníku předsta-
vu o tom, jaké je věkové složení návštěvníků  
Festivalu nad řekou?
Naše vize je oslovit mladé, „nezávislé“ lidi od 16 
do 35 let, nabídnout jim zábavnou formou alter-
nativní vzdělání a senzibilizovat je k vnímání sou-
vislostí. Ale to potřebuje čas a komunikaci. První 
ročník byl trošku atypický. Navíc jsme oslovili nej-
slavnější generaci filmařů,  
z nichž většina dnes má 
přes sedmdesát let, takže 
bylo na nábřeží vidět hodně 
prošedivělých hlav. 

Dostalo se Vám zpětné re-
flexe od některých význam-
ných hostů, kteří se loni 
festivalu zúčastnili? Jste 
s někým z nich v kontaktu?
Ti českoslovenští – jako na-
příklad Ivan Passer nebo 
Antonín Liehm – byli nad-
šení a chtějí přijet znovu. 
S většinou jsme v kontaktu.  
Často jde o dlouhodobé přá-
telské vztahy. S Terry Gilli-
amem se znám sedmnáct 
let. Krzysztof Zanussi se 
letos vrací na druhý ročník  
a Jaroslav Dušek bude opět 
moderovat zahajovací večer.

Jaké změny prodělal festi-
val od minulého roku? Čekají letos diváky něja-
ké novinky?
Po velkolepém rozletu minulého ročníku jsme se 
rozhodli letos jít spíš do hloubky než do šířky. Letos 
chceme konsolidovat pozici, kterou jsme si vybu-
dovali. Nicméně Honza Lukeš (dramaturg festiva-
lu – pozn. red.) nás překvapil novým, velice zajíma-
vým programovým cyklem Diagnóza času. V rám-
ci tohoto cyklu budeme postupně mapovat filmové 
zpracování českých a slovenských dějin – zdařilé 
příklady, ale i ty problematické. Letos se diváci mů-
žou těšit například na Návrat ztraceného syna od 
Evalda Schorma nebo na velezvláštní film Dvacá-
tý devátý od Antonína Kachlíka, který přijede svoje 
dílo osobně představit. 
Festival letos získal akreditaci MŠMT jako subjekt 
zapojený do oficiálního programu dlouhodobého 
vzdělávání a na příští rok připravujeme interaktiv-
ní semináře pro středoškolské učitele.  Letos také 
uvedeme dva díly ze slavného seriálu BBC Jamese 
Burkea Connections, který v roce 1978 zahájil svo-
je tažení za kontextuální vzdělávání. James je po-
važován za nejuznávanější postavu tohoto oboru 
v anglo-americkém světě a potěšil mne slibem, že 
příští rok osobně přijede do Písku. Spolu bychom 
chtěli vybudovat každoroční workshop pro tento 
vzrušující přístup k vědomostem. Přijďte se podí-
vat na Connections – dozvíte se tam, že britská 
průmyslová revoluce se zrodila v Čechách.

S festivalem už nespolupracuje jeho někdejší 
umělecký ředitel Jiří Králík. Kdo letos převzal 
jeho úlohu?
Po mnohaleté spolupráci jsme se počátkem letoš-
ního roku s Jirkou rozešli. Částečně i proto, aby se 
Jirka mohl věnovat svým dalším aktivitám. Drama-
turgové, což je mozek a srdce každého festivalu, 
zůstali nezměnění a připravili velkou část progra-
mu. Celkovou koncepci festivalu řídím já, ale v oso-
bě Štěpána Hulíka jsem objevil mladého tvořivé-
ho člověka, kterému prozatím říkáme „koordinátor 

programu“. Na tomto místě bych také chtěl podě-
kovat našim dramaturgům.

Shánění financí pro začínající festival bývá ob-
vykle náročné. Bylo snazší sehnat sponzory a do-
tace pro druhý ročník festivalu?
Finanční krize a volební rok vykonaly své. Jsme ne-
smírně vděční, že město Písek a generální partner
Jaderná elektrárna Temelín vyhodnotili první roč-

ník pozitivně a rozhodli se pokračovat v podpoře 
festivalu. Jsme vděční i za skromnou podporu New 
World Resources od Zdeňka Bakaly, nově Czech-
Tourismu, anebo že nás opět podpořil Jihočeský 
kraj. Na druhou stranu nás negativně překvapilo 
rozhodnutí Ministerstva kultury a Státního fondu 
pro rozvoj české kinematografie nepodpořit dru-
hý ročník. 

Podařilo se vám letos naplnit všechny předsta-
vy, nebo jste se některých nápadů museli vzdát?
Představ má člověk vždy více, než lze naplnit. Le-
tos jsme se museli přizpůsobit mírnému finanč-
nímu omezení a časová prodleva, než to finanč-
ně všechno zapadlo, způsobila, že jsme na někte-
ré náročnější plány neměli čas. Byli jsme bohužel 
nuceni vzdát se toho krásného divadelního stanu 
a programu, který minulý rok sklidil tolik úspěchu. 
Omezili jsme i počet hudebních koncertů. Příští rok 
to ale napravíme.

Není tajemstvím, že práce na přípravách festiva-
lu je po všech stránkách velmi náročná. Co pro 
Vás bylo motivací při přípravě dalšího ročníku?
Myšlenky. Hledání souvislostí. Komunikace s di-
vákem. Jako filmaře mne vždy bavilo hledat cestu, 
jak pochopit, co bylo před námi, abychom poznali, 
co je kolem nás, a dovedli odhadnout, co bude za 
dvacet let. Jak toto divákovi sdělit. Film je k tomu 
jedinečný nástroj. Koncem devatenáctého století 
nám umožnil zachytit lidský pohyb. Přijďte se podí-
vat na devatenáct minut leteckého dne nad Brescií 
z roku 1909 (film Aeroplány z Brescie – pozn. red.) 
a uvidíte přesně to, co ten den viděl Franz Kafka. 
Poprvé viděl létající stroj. Bál se toho. Měl pocit, že 
člověk by neměl být tak mobilní. Že se tím vzdalu-
je od Boha. Festival nad řekou chce právě tyto sou-
vislosti a zážitky umožnit.

Neodmyslitelnou součástí festivalu jsou také 
workshopy a panelové diskuze. Doporučil byste 
některou z těchto akcí? 

Doufám, že se publikum zapojí do diskuzí po fil-
mech. Letos budeme mít dvě besedy. Jednu na 
téma Polský film morálního neklidu a jeho dopad 
na kinematografii u nás, na Slovensku a v Maďar-
sku. Zúčastní se jí několik polských režisérů z ob-
dobí kina morálního neklidu. 
Druhá beseda nese jednoduchý název: Co s Čes-
kou televizí? Mimo jiné přijedou Ivo Mathé, Čestmír 

Kopecký a Kristina Vlachová.  
Jistě nemusím vysvětlovat 
význam této diskuze. Nově 
předložený koncept ČT na-
značuje, že tato veřejnopráv-
ní televize už nemá místo 
pro klasický dokument.

Máte jako prezident festi-
valu vůbec čas účastnit se 
projekcí nebo doprovod-
ných akcí?

Minulý rok jsem chyboval, 
zašil jsem se do kanceláře 
a hlídal produkci. Chybu ne-
budu opakovat. Půjdu ven 
na vzduch a budu se schá-
zet s lidmi. Koneckonců pro-
to ten festival děláme. Ne-
vím, zda uvidím mnoho filmů 
celých – na to asi opravdu 
nebude čas – ale úvody po-
kud možno ano. 

Na který film z festivalové 
nabídky jste letos nejvíce hrdý? 
James Burke mne osobně hodně ovlivnil, a to už 
v roce 1978, když jsem poprvé spatřil jeho BBC 
seriál Connections. V životě mne málokdo ovlivnil 
jako on. Připomíná mi takového anglického Ivana 
Vyskočila nebo Ester Krumbachovou. Při této inteli-
genci a humoru člověk přestává myslet v pojmech 
národnosti. Je to prostě homo sapiens. James měl 
přijet letos, ale umřela mu manželka. Domluvili 
jsme se proto na příští rok. 

Máte ještě kromě Burkeovy tvorby nějaký film, 
který je Vám blízký? Co byste doporučil divá-
kům?
Řeknu vám tři tituly, ale je to holý nesmysl, proto-
že nejraději bych se podíval na všechny ty skvosty, 
které jsem neviděl. 
A co dále, Baltazare od Roberta Bressona. Vyros-
tl jsem na Novém Zélandu na farmě a mezi největ-
ší zázraky planety řadím vztah člověk-zvíře. Jako 
křesťané jsme se povýšili nad přírodu – pak přišel 
Darwin – ano, veselé dítě Belle Époque! – a poma-
lu to začínáme chápat. To zvíře se musí snažit tisíc-
krát víc než my! Oslík Baltazar prožívá svou křížo-
vou cestu. Umírá téměř antickou smrtí. Takové fil-
my, plné pokory a jednoduchosti se už netočí. Jdě-
te se podívat! 
Divoké dítě od Truffauta. Po dvaceti pěti letech 
cítím, že už nepotřebuji jeho slavnou Americkou 
noc, ale spíš tento temný snímek o francouzském 
Mauglím. Zase jsme u té přírody. Je to člověk nebo 
zvíře? Přece když bude mluvit spisovně, tak se  
z něj stane člověk… 
Katyň. Jeden z největších evropských národů žije 
půl století ve stínu státní lži. Ale pozor, toto neby-
la jen komunistická, sovětská lež à la NKVD. Tu lež 
spoluvytvářeli Roosevelt, Churchill a celý Západ. 
To je moje druhá obsese – paměť národa. Poznat 
svou minulost. Pojmenovat toho ďábla v nás.

Tereza Frodlová

pokračování rozhovoru ze strany 1

Michael Ha- vas s man-
želkou Mar- kétou, 

hlavní koor- dinátorkou 
Festivalu nad řekou

Rozhovor s Michaelem Havasem

Michael Havas s manželkou Markétou, hlavní koordinátorkou Festivalu nad řekou
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Belle Époque, v překladu Krásná doba, je ohra-
ničena lety 1871 (konec Francouzsko-pruské vál-
ky) a 1914 (začátek první světové války). I přes 
idylický název šlo ale o dobu plnou rozporů. Byla 
to doba nebývalé politické stability, dlouhé ob-
dobí míru ve střední a západní Evropě. Na dru-
hé straně však v důsledku územního vypořádá-
ní po Francouzsko-pruské válce narůstalo na-
pětí mezi Francií a Německem, v celé Ev-
ropě se pomalu rozevírala propast mezi 
dělníky a střední, respektive vyšší třídou, 
v jednotlivých zemích pomalu ale jistě 
sílily nacionalistické tendence. Všech-
ny extrémní režimy, které se v první 
půli dvacátého století dostaly v Evropě 
k moci, mají kořeny právě v této krásné 
době. Bezbřehá důvěra v blahodárnost 
technického pokroku jedněch byla vyva-
žována hrůzou z nového přetechnizova-
ného světa druhých.
V umění nastává éra se-
cese – posledního univer-
zálního uměleckého sty-
lu, který má dodnes před-
ní místo v srdcích roman-
tiků. S přelomem století 
se však hlásí nástup mo-
derny, nejrůznějších ne-
sourodých směrů, které 
odrážely bouřlivé změny 
doby a stavěly pojmy krá-
sy a tradice zobrazování 
skutečnosti na hlavu.

Co je ale pro náš festival nedůležitější, jednalo 
se o období velkých vynálezů. Nebýt vizionářů 
typu Nikoly Tesly, Thomase Alvy Edisona, bratří 
Lumièrů a mnoha dalších, vypadala by dnes ki-
nematografie úplně jinak, pokud by vůbec existo-
vala. V období Belle Époque došlo nejen ke zro-
du filmu, ale i k postupnému ustálení jeho podo-
by, funkce a vnímání.

Hlavní programové sekce 2010

Belle Époque Dramaturgové sekce: 
Martin Jiroušek a Michael Havas
Martin Jiroušek je filmo-
vý kritik a publicista. Vě-
nuje se především po-
etice němého filmu, ki-
nematografii hrůzy a ne-
konvenčnímu hororu.  
V roce 1998 absolvo-
val Katedru teorie a dě-
jin dramatických umě-
ní na FF UP v Olomouci.  
V současnosti vyuču-
je externě na Slezské univerzitě v Opavě na obo-
ru Kulturní dramaturgie. V roce 2009 vytvořil kon-
cept „baudelairovského filmu“ jako zrcadlový odraz 
literární dekadence, naturalismu a symbolismu ve 
filmu. Za základní dílo této koncepce považuje film 
Pražský student (Hanns Heinz Ewers, 1903), kte-
rý můžete rovněž vidět v rámci sekce Belle Époque.  
O Michaelu Havasovi si můžete přečíst v rozhovo-
ru v tomto čísle.

Filmové tipy Martina Jirouška
Vedle Pražského studenta doporučuji rovněž ce-
lovečerní horor Der Andere (Ten druhý), který se 
snad zatím u nás na žádném festivalu nehrál, 
a o němž se zmiňuje ve svých poznámkách slav-
ný spisovatel Franz Kafka. Také by si diváci nemě-
li nechat ujít první vážný pokus o freudovskou ana-
lýzu na filmovém plátně, klasický expresionistický 
snímek Záhady lidské duše z roku 1926, který vy-
niká rafinovaně natočenými snovými sekvencemi. 
Dále mohu doporučit němé filmy s živou hudbou 
kapely Johanband (kromě výše zmíněných ještě 
Upír Nosferatu a rané francouzské, uváděné v rám-
ci zahajovacího večera). Kapela má dlouhodobou 
tradici v doprovázení němých filmů, takže zážitek 
je o to sugestivnější.
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Upír Nosferatu (F. W. Murnau, 1922)

V kontextu dějin vývoje filmu můžeme francouz-
ské kinematografii s trochou nadsázky přisoudit 
roli učitelky, která si už v dobách svých počátků 
vydobyla respekt ostatních. Často je svým „uče-
ním“ inspirovala, ale 
pochopitelně se také 
moudře nechávala 
inspirovat ostatními. 
Nahlédneme-li v pod- 
statě do libovolné 
etapy vývoje fran-
couzské kinemato-
grafie, nalezneme 
v ní trend, který za-
znamenal meziná-
rodní ohlas. Ranému 
hnutí Film d‘Art, prv-
ním francouzským 
seriálům, poetické-
mu realismu či nové 
vlně – žádnému ne-
lze upřít vliv, ať už 
na rozvoj hvězdné-
ho systému, žánrů 
nebo tvorby celých 
filmařských genera-
cí (viz případ režisé-
rů Nového Hollywoodu, kteří do svých děl vstře-
bávali mimo jiné prvky evropských nových vln). 
Kolekce pětadvaceti filmů sekce vám nabízí re-
prezentativní výběr z historie francouzské kine-
matografie od třicátých let do současnosti, kde 
můžete tyto inspirační vlivy a zdroje sledovat. 
Neopomenutelné je provázání s cyklem Belle 

Époque. Francouzská kinematografie se počát-
kem minulého století těšila skutečně výsadní-
mu postavení, což nabídka filmů z Belle Époque 
a především doprovodné komponované progra-

my Martina Jirouška náležitě zohledňují. 
Pokud je francouzská kinematografie učitelkou, 
jistě se rádi stanete jejími studenty. Se sekcí 
Historie francouzského filmu máte dobrou příle-
žitost doplnit si znalosti z dějin této kinemato-
grafické velmoci nebo si už získané vědomosti 
znovu osvěžit.

Historie francouzské kinematografie Dramaturgyně sekce: 
Tereza Brdečková
Tereza Brdečková je 
spisovatelka, publi-
cistka, překladatel-
ka a dramaturgyně. 
Vystudovala střiho-
vou skladbu na FAMU. 
V roce 1991 byla pro-
gramovou ředitelkou 
MFF Karlovy Vary, v le-
tech 1999–2003 pro-
gramovou ředitel-
kou a následně v le-
tech 2004–2006 hlavní dramaturgyní Febiofes-
tu. Jako kritička, novinářka a redaktorka půso-
bila v Respektu, Lidových novinách nebo v Čes-
kém rozhlase a v českém vysílání BBC. Pro  
Českou televizi připravovala se Z. Tycem pořad Ješ-
tě jsem tady. V roce 1995 získala cenu Literární-
ho fondu Stříbrná křepelka za nejlepší kulturní pu-
blicistiku.

Filmové tipy Terezy Brdečkové
Naše Historie francouzského filmu má být na-
půl očekávaná (se znalostí filmů jako Trojka 
z mravů, Bláznivý Petříček či Kráska dne obstojíte 
u všech snobů) a napůl překvapivá (asi jen málo lidí  
u nás zná animovanou Chronopolis, Truffautovo 
Divoké dítě, životopis Jacquesa Demyho od Agnès 
Vardové s názvem Jacquot de Nantes, Melvillovo 
Mlčení moře). Kdybych si měla ze sekce vybrat 
pět filmů, šla bych na: Vánoční příběh, Husa-
ra na střeše, Našim láskám (À nos amours), Viva  
Algeria (Viva Laldjérie) a Milence. Jenom mne mrzí, 
že i kdyby naše Historie francouzského filmu měla 
300 titulů, pořád by nebyla úplná… 

Michael Ha- vas s 
manželkou Marké-

tou, hlav- ní koor-
dinátorkou Festiva-

lu nad řekou

Viva Algeria (Nadir Moknèche, 2004)



1. Kulturní dům - Velký sál
Nově vybudované kino s elevací a klimatizací, 
překladem do sluchátek, projekcí 35mm a kva-
litním ozvučením Dolby. Kapacita je asi 300 
míst na místech s elevací. Nachází se v prvním 
patře. Vstup jen pro akreditované.
5. 8. i pro veřejnost za 65 Kč.
2. Kulturní dům – Hudební sál
Hudební sál s klimatizací se zajištěným překla-
dem do sluchátek a projekce z Blue Ray a DVD. 
Kapacita je asi 90 míst, v posledních 4 řadách 
s elevací. Nachází se v druhém patře. Vstup jen 
pro akreditované.
5. 8. i pro veřejnost za 65 Kč.
3. Kulturní dům – Uhelna
Záložní prostor pro projekci z DVD - vesměs fil-
mů školních a experimentálních či hudebních. 
Vstup jen pro akreditované. 5. 8. i pro veřejnost 
za 65 Kč.
4. Kulturní dům – Loutkový sál
Příjemný sál menších rozměrů s kompletní ele-
vací a klimatizací zajistí projekce na 16mm 
a DVD. Překlad do sluchátek je samozřejmostí. 
Nachází se v prvním patře. Vstup jen pro akre-
ditované.
5. 8. i pro veřejnost za 65 Kč
5. Kulturní dům - Akreditace a Guest 
service (v prostorách šatny)
V přízemí kulturního domu naleznete sídlo Akre-
ditace a Guest service. Bude zde také umístěna 
pokladna pro akreditované a výdejna průkazek, 
vstupenek, triček a katalogů festivalu.

6. Kulturní dům – Pravý balkon
Je místem výstavy fotografií polských studentů 
Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzi-
ty v Opavě (Jindřich Štreit) a bude otevřeno pře-
devším v přestávkách mezi filmy. Nachází se 
na pravé straně mezi prvním a druhým patrem. 
Vstup jen pro akreditované.
7. Kulturní dům – Kotelna
V prostorách Kotelny naleznete internetovou ka-
várnu, kde se budete moci sami akreditovat či 
měnit svůj festivalový účet, nebo jen relaxovat 
mezi jednotlivými filmy. Provozní doba kavárny 
je každý den festivalu. 8:00–22:00
8. Stan Národního informačního cen-
tra
Před hlavním vstupem do Kulturního domu na-
leznete stan Národního informačního centra 
pro mládež. Jedná se o pracoviště, které po-
skytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží 
bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělává-
ní v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, soci-
álně-patologické jevy, občan a společnost, mlá-
dež v EU a další.
9. Ostrov
Místo, kde bude k tanci i poslechu každý večer 
hrát Tea Jay Ivo.
10. Kino Portyč
Největší kino festivalu s 360 místy a kvalitní DB 
projekcí 35mm. Pro překlad budou zajištěna
sluchátka. Vstup jen pro akreditované. 5. 8. 
i pro veřejnost za 65 Kč
11. Kino Portyč – Galerie

Výstava keramiky a obrazů Borise Noska: 
 „A přece se točí …“
12. Letní kino – Výstaviště
Kryté letní kino s kapacitou 500 míst. Projek-
ce 35mm. Vstup pro akreditované zdarma a pro 
veřejnost za 65 Kč.
13. Letní kino – Velké náměstí
Letní kino na náměstí s kapacitou 1000 lidí 
a vstup ZDARMA. Projekce maringotky bratří 
Čadíků a občerstvení. K dispozici omezený po-
čet lavic na posezení. Projekce každý den od 
21:30 hod.
14. Altán - Palackého sady
Tento altán se každý večer ve 21:00 promění 
v koncertní pódium pro známé písničkáře a jiné 
umělce.
15. Prácheňské muzeum
Výstava Světoběžník a vynálezce Jára Cimrman. 
Vstup pro akreditované se slevou.
Výstava fotografií Roberta Vana.
16. Sladovna
Vstup pro akreditované se slevou. Místo koná-
ní Kouzelné hodiny s fonografem pana Edisona
(nádvoří - 4. 8., 18:00)
UBYTOVÁNÍ
17. Internát Budějovická 
Budějovická 1664, Písek
18. Internát Sovova – Sovova 1556, Písek
19. Kemp Výstaviště – travnatá plocha 
u ulice Na Výstavišti
20. ZŠ Tylova – Tylova 2391, Písek

Mapka města
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aaaa Festivalovým centrem je Klub kultury, 
který se nachází na nábřeží 1. máje (č. p. 1605) 
asi 150 metrů od starobylého píseckého mostu.  
V centru se najdete nejenom akreditace a guest 
service, ale také čtyři projekční sály, tiskové stře-
disko a sídlo štábu. V další orientaci vám pomůže 
přiložená mapa Písku s označením nejdůležitějších 
festivalových míst.

aaaa Ze všeho nejdříve byste měli navštívit 
právě sídlo akreditace v Klubu kultury v přízemí 
(otevřeno je denně od 8:00 do 23:15). Pokud máte 
vše zaplaceno, pak vaše akreditace bude trvat ma-
ximálně minutu. Pokud zaplaceno nemáte, doporu-
čujeme zaplatit včas na účet (doklad o zaplacení 
vzít s sebou) nebo ve festivalové pokladně.

aaaa Doporučujeme hned po vyzvednutí akre-
ditace navštívit místo ubytování, kde se můžete in-
formovat například o provozních hodinách recepce, 
ubytovacím řádu a uschovat svá zavazadla.

aaaa Akreditační průkaz je nejdůležitější do-
klad FNR – umožní vám nejenom vstup na většinu 
představení, ale i nákup vstupenek na doprovodné 
akce se slevou. Rovněž umožní zapůjčení sluchá-
tek před vybranými představeními. Pokud průkazku 
ztratíte, pak vám můžeme vydat novou, ale uhradí-
te akreditační poplatek ve výši 50 procent z ceny za 
zbývající dny pobytu. Průkaz je nepřenosný.

aaaa Každý sál má svoji maximální kapacitu, 
proto doporučujeme na projekci přijít o něco dříve. 
Z bezpečnostních důvodů vás totiž služba nemusí 
do sálu již vpustit. Bude vás ale informovat o vol-
ných místech v jiných sálech.

aaaa Všechny filmy uváděné v cizím jazyce 
budou překládány většinou pomocí elektronických 
podtitulků. Některá představení, besedy a setkání 
budou překládána do sluchátek, a to ve třech sá-
lech Klubu kultury a v kině Portyč. Doporučujeme 
na tato představení přijít dříve, protože výdej slu-
chátek je časově náročnější. Sluchátka si můžete 
vyzvednout na základě své platné akreditace – ta 
vám bude po odevzdání sluchátek vrácena zpět. 
Výdej probíhá na dvou místech – u vchodu v Klubu 
kultury a u vchodu do sálu v kině Portyč.

aaaa Případné změny programu (doplněná 
představení, změna míst a času) vám včas oznámí-
me v Listech FNR, na speciálních plakátech vyvěše-
ných v místech projekcí i v informačních projekcích 
v sálech. O změnách a aktuálním programu budou 
informovat také projekce na plazmových televizích 
ve foyer Klubu kultury a kina Portyč.

aaaa Úschovna zavazadel bude k dispozici 
v některých místech ubytování a pro ubytované ve 
škole a v kempu.

aaaa I letos je pro vás k dispozici festivalový 
obchod, který vám nabízí například festivalová trič-
ka, katalog a další filmové předměty a zajímavé pu-
blikace. Vše si můžete zakoupit v pokladně Klubu 
kultury.

aaaa Jakýkoli problém vám pomůže vyřešit in-
formační centrum FNR, které se nachází v přízemí 
u vchodu v Klubu kultury. Další důležité informa-
ce, případně připomínky či náměty můžete předá-
vat vedoucím jednotlivých směn ve všech kinech 
festivalu.

Vstupenky a permanentky
Akreditovaní návštěvníci mají zdarma vstup na většinu filmových představení. Veřejnost 
si může zakoupit vstupenky za 65 Kč na filmy promítané od 20:30 v kině Portyč a Vel-
kém sále Kulturního domu. Stejnou částku zaplatí veřejnost také za vstupné do letního 
kina. 5. srpna bude možné zakoupit vstupenky do všech kin. Doprovodné akce jsou pří-
stupné pro akreditované i pro veřejnost. Cena představení závisí na druhu doprovodné 
akce. Držitelé permanentky získají vstupenky za poloviční cenu. 
Permanentky i vstupenky na doprovodné akce za festivalovou cenu lze zakoupit v rám-
ci akreditace. Například za hru Divadla Járy Cimrmana České nebe tak namísto 375 
Kč zaplatíte jen 175 Kč. Jednodenní akreditace vás přitom i se zlevněnou vstupenkou 
na divadlo vyjde na 375 Kč. Zároveň můžete bez omezení navštěvovat libovolná filmo-
vá představení v den platnosti akreditace. Všichni akreditovaní účastníci letošního roč-
níku FNR navíc získávají po předložení akreditace padesátiprocentní slevu na vstup do 
Prácheňského muzea.

Permanentky:

Jednodenní permanentka 200 Kč 
Třídenní permanentka 550 Kč  
Pětidenní permanentka 650 Kč  

„Zlatá“ permanentka na celý festival 800 Kč 
(k tomu zdarma katalog FNR a sleva na příští rok)

několik dobrých 
rad a tipů
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Jak se odráží neduhy společnosti v životě jedin-
ce? Lze najít přímé souvislosti mezi situací osobní 
a národní? Nakolik nás ovlivňují dějinné okolnos-
ti, v nichž žijeme a ze kterých jsme vyšli? Toto jsou 
některé z otázek spojují-
cí dvanáct českých a slo-
venských filmů sekce  
Diagnóza času. Film je 
v  ní chápán především 
jako médium schopné re-
flektovat nálady doby i ži-
votní pocity jejích aktérů. 
Výběr filmů, jenž v sobě 
zahrnuje období sedm-
desáti let naší existence, 
nabízí možnost diagnos-
tikovat proměny spole-
čenské i osobní v průbě-
hu času. Doba vzniku ně-
kterých titulů je však v 
žádném případě neodsu-
zuje k zastaralosti, spíše 
naopak. Jejich nadčaso-
vost vybízí k  zamyšlení a 
srovnání se snímky současnými, hledáním souvis-
lostí… Kolekce nabízí čtyři filmy z let šedesátých, 
které nás zavedou do prostředí psychiatrické lé-
čebny (Psychodráma a Návrat ztraceného syna), 
socialistického soudnictví (Obžalovaný) a fašistic-
ké Slovenské republiky (Organ). Zástupcem let se-
dmdesátých je historické drama z dějin Komunis-
tické strany Československa Dvacátý devátý. Léta 

osmdesátá charakterizuje Nejistá sezóna, která 
s humorem bojuje s dobovými omezeními a ab-
surditami. I další snímek z roku 1990 Byli jsme to 
my? se drží hereckého prostředí a nastavuje zrca-
dlo uplynulému dvacetiletí. Zbývající čtyři filmy se 
již plně dotýkají naší současnosti – Zpráva o puto-
vání studentů Petra a Jakuba, Záviš, kníže porno-

folku, Zoufalci a Cinematerapie. Kolekci doplňuje 
dokument 25 ze šedesátých aneb Československá 
nová vlna. Výběr filmů souvisí i s tradičním cyklem 
Osobnosti a výročí, který byl letos věnován přede-
vším Karlu Vachkovi a Drahomíře Vihanové. Další-
mi jubilanty, jejichž filmy doplní kolekci, jsou Anto-
nín Máša, Elmar Klos, Štefan Uher, Jozef Zachar, 
Ladislav Smoljak a Karel Zeman.

Diagnóza času Dramaturg sekce: Jan Lukeš
Literární a filmový kri-
tik, spisovatel a pu-
blicista. Vystudoval 
Filozofickou fakul-
tu Univerzity Karlovy.  
V letech 1991–1994 
působil jako vedoucí 
kulturní rubriky Lido-
vých novin, poté se stal 
vedoucím knižní edice 
Národního filmového  
archivu. Od roku 1999 
s Janem Schmidem připravuje a moderuje literární 
revue Třistatřicettři. Podílel se na přípravě několika 
filmových scénářů (Klíč k určování trpaslíků nebo 
televizní cyklus Zlatá šedesátá). Za editaci deníků 
Pavla Juráčka obdržel v roce 2004 cenu Magnesia 
Litera. Vydal řadu knižních publikací z oblasti lite-
ratury a filmu.

Filmové tipy Jana Lukeše
Z Diagnózy času doporučuji filmy Psychodráma 
a Návrat ztraceného syna jako nervní ponory do 
traumat naší minulosti. Byli jsme to my? jako kru-
tý portrét našeho konání za normalizace a Nejistou 
sezónu jako příklad toho, kde se v téže době daly 
přece jenom najít opravdové lidské hodnoty. Cine-
materapii a Zoufalce jako způsob, jak se dobrat 
podstaty toho, co nás trápí dnes. Ze sekce Osob-
nosti a výročí by neměly zůstat opomenuty filmy 
Drahomíry Vihanové, zejména její Zpráva o putová-
ní studentů Petra a Jakuba, která byla před deseti 
lety přijata tak nechápavě, a Záviš, kníže pornofol-
ku Karla Vachka, který také patří do kategorie nelí-
tostných sond do naší existence.

Michael Havas s man-
želkou Mar- kétou, 

hlavní koordi- nátor-
kou Festivalu nad ře-

kou

Návrat ztraceného syna (Evald Schorm, 1966)
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Tzv. polské kino morálního neklidu, ob-
dobí 70. a počátku 80. let minulého sto-
letí, lze bez nadsázky označit za nejzná-
mější a nejvýznamnější etapu v dějinách 
polské kinematografie. Impulz pro vznik 
kina morálního neklidu představoval 
přelomový rok 1968, který pro polské fil-
maře napříč generacemi znamenal ztrá-
tu ideálů a deziluzi. Ty se posléze odra-
zily v jejich tvorbě. Filmy kina morálního 
neklidu jsou charakteristické pronikavou 
reflexí soudobé polské společnosti a his-
torické etapy po roce 1968. Ve filmech 
situovaných především do přítomnosti 
filmaři poukazovali na konkrétní téma-
ta spojená se ztrátou ideálů a morálních 
hodnot. Po formální stránce se jejich fil-
my vyznačují neokázalým dokumentár-
ním laděním a důrazem na propracova-
nou charakteristiku postav i prostředí. 
Mezi ikony kina morálního neklidu pat-
ří Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski,  
Krzysztof Zanussi nebo Agnieszka Hollandová. 
Festival však představí i tvorbu řady méně zná-
mých tvůrců včetně dokumentaristů, kteří měli 
na vznik kina morálního neklidu bezprostřed-
ní vliv. Cyklus bude také sledovat vlivy polské-
ho kina morálního neklidu na evropské a zejmé-
na české tvůrce.
Uvést své filmy a diskutovat s diváky letos při-
jedou režiséři Krzysztof Zanussi, Piotr Andrejew, 
Tomasz Zygadło, Jerzy Domaradzki, Ryszard Bu-
gajski a Janusz Zaorski.

Polský film morálního neklidu Dramaturgyně sekce: 
Pavla Bergmannová
Pavla Bergmanno-
vá je absolventkou 
filmové a divadelní 
vědy na FF UP v Olo-
mouci. Vedle před-
náškové a publikač-
ní činnosti v minu-
losti spolupracova-
la s festivalem Aca-
demia film Olomouc 
nebo Letní filmovou 
školou v Uherském 
Hradišti. Od roku 2004 organizuje multižánrový 
festival Křižovatky/Crossroads Olomouc. Speci-
alizuje se především na filmovou tvorbu zemí 
Visegradu. Na Festivalu nad řekou loni působi-
la jako editorka katalogu a dramaturgyně cyk-
lů Svět Josefa K. a Novinky Visegradu. Od roku 
2008 je vedoucí oddělení Kulturní dramaturgie 
se zaměřením na divadlo na Slezské univerzi-
tě v Opavě.Michael Havas s manželkou Marké-

tou, hlavní koordinátorkou Fes- tivalu 
nad řekou

Předtanečník (Feliks Falk, 1978)

Filmové tipy Pavly Bergmannové
Předtanečník: Bravurně vykreslený nelichotivý 
portrét člověka toužícího po úspěchu za každou 
cenu. Vedle skvělého Jerzyho Stuhra si roli jeho 
partnerky zahrála česká herečka Jana Švandová.
Amatér: Kieślowského pocta filmu pojednává 
mimo jiné i o tom, co vše je člověk schopen obě-
tovat pro svou posedlost zaznamenávat svět ko-
lem sebe.
Kamerové zkoušky: Konfrontace problémů mla-
dých lidí vstupujících do života zajímavě kombinu-

je hrané pasáže s autentickými dokumentárními 
sekvencemi, což nejednou připomene tvorbu reži-
sérů české nové vlny (Forman, Passer, Chytilová). 
Rébus: V příběhu z provinčního městečka, v němž 
se střetnou odlišné hodnoty dvou mladých mužů 
vstupujících do dospělosti, režisér nemilosrdně de-
mýtizuje zdánlivě spokojený život i sociální jistoty 
socialistického Polska 70. let.
Provinční herci: Pohled do mikrosvěta provinční-
ho divadla jako metafory polské společnosti 70. let 
ukazuje potřebu člověka-umělce vymanit se rutině 
a neustrnout ve všední konvenci.



Čtyřmi hlavními sekcemi programový výčet letoš-
ního Festivalu nad řekou zdaleka nekončí. Při-
praveny jsou i nové filmy z Visegradu, kompono-
vané filmové programy (například tvorba filmo-
vých škol), díla slavných jubilantů a také několik 
zvláštních uvedení, mezi nimiž najdete i skuteč-
né filmové speciality. Mim Ctibor Turba se netra-
dičně představí jako filmový režisér se dvěma au-
torskými snímky Haydn a Hobit (2009). Robert 
James bude s filmem Kam až sahá smrt (2007) 
prezentovat vlastní pozoruhodné výsledky v ob-
lasti instruktážních filmů. Mimořádně se na pro-
gramu objeví také málo známý televizní snímek 
Juraje Jakubiska Eva, Eva z roku 1980. Uvede 
ho herečka Eva Sitta, kvůli jejíž emigraci skon-
čil film na dlouhá léta v trezoru. Slovenský re-
žisér Dušan Trančík se zúčastní projekce své-
ho snímku Víťaz (1978), který můžeme chápat 
jako ojedinělou domácí reakci na polské kino  
morálního neklidu. 
V následujících dnech pak do Písku zavítá mno-
ho dalších zajímavých hostů. Netrpělivě očeká-
vaný příjezd polské filmové delegace je napláno-
vaný už na zítřek. Festival dále navštíví například 
Hans Gerd Koch, Karel Vachek, Chantal Poullain, 
Jan Kačer, Jan Hřebejk, Kristina Vlachová, Vít 
Klusák a Filip Remunda nebo Hana Maciucho-
vá. O příjezdech a účasti těchto osobností na ak-
cích Festivalu nad řekou vás budeme informovat.
Kromě filmových projekcí doporučujeme vaší 
pozornosti také doprovodné akce. Letos jim do-
minuje série akustických koncertů prověřených 
i začínajících osobností domácí hudební scé-
ny: Jiřího Dědečka, Lenky Dusilové, Ivana Hlase 
nebo Natalie Kryžné. 
Taneční party pořádá denně v klubu Kotelna Ivo 
Pospíšil alias Tea Jay Ivo. 
Divadlo (a částečně i výstavy) se letos soustře-
ďují na fenomén Cimrman. Připomínáme si tím 
i smutný odchod Ladislava Smoljaka, jednoho ze 
zakladatelů Divadla Járy Cimrmana. Kompletní 
nabídku filmových a doprovodných akcí nalezne-
te v katalogu Festivalu nad řekou.

Hobit (Ctibor Turba, 2009)

Michael Havas s manželkou Markétou, hlavní 
koordinátorkou Festivalu nad řekou

Co bude dál?

Terry Gilliam přebírá od M. Ondříčka 
Cenu Miroslava Ondříčka

Krzysztof Zanussi navštíví Festival nad 
řekou i letos

Argentinský režisér
 Santiago Loza

Kameraman 
Igor Luther

Vlasta Chramostová s Janem Lukešem a 
Stanislavem Milotou

Režisérka
Jana Boková

Terry Gilliam a Michael Havas předávají 
Věře Chytilové Cenu Miroslava Ondříčka

Argentinská režisérka 
María Victoria Menis

Režisér 
Ivan Passer

Argentinský režisér
Diego Sabanés

Režisér
Jan Švankmajer

Argentinské tango
na Kamenném mostě

Festival nad řekou 2009 
Kafka, Argentina a nová vlna v Písku

Program loňského Festivalu nad řekou se v hlavních cyklech zaměřil na kafkovské téma 
ve filmu, argentinskou kinematografii a československou novou vlnu.
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Štěpán Hulík – programový koordinátor
Nejvíc mě baví vymýšlet, kdo z živých tvůrců by 
se na festivalu mohl objevit a jak jeho zjevení 
funkčně protnout s některým z programových 
cyklů.
Filmy jsou krásné a naši dramaturgové je skvěle 
vybrali, ale ta šance potkat se při jejich projekci 
s lidmi, kteří měli a mají co říct, je pro mě osob-
ně ještě víc.

Daniel Vališ – vedoucí guest servisu
Není bez zajímavosti, že vedoucí „guest servi-
ce“ navzdory očekávání během příprav s žád-
nými hosty nepracuje. Devadesát procent času  
tráví tím, že vkládá data do akreditačního sys-
tému, aby je vzápětí aktualizoval a nahrazoval 
jinými. Tento proces se jen stěží dá nazvat zá-
bavným. Avšak možná právě proto jsem si mohl  
tolik užívat všechno ostatní – drby s ostatními 
členy týmu, večerní jízdy na kole s notebookem 
na zádech atp. 
O to víc se těším, až festivalové hosty, které 
znám pouze z excelových tabulek, uvidím naživo.

Alexandra Lánská – vedoucí akreditace
Pro mě ta nejzábavnější část příprav festivalu 
zrovna začíná. Přesun na místo činu, kde vidím, 
jak se naše snaha a představy naplňují a formují 
v realitu, je to nejhezčí. Když se tak půvabné měs-
to, jako je Písek, naplní nadšenými filmovými divá-
ky, hosty a ostatními filmovými nadšenci a všichni 
dohromady začínají vytvářet atmosféru a tvář fes-
tivalu, pak mě moc potěší, jaký výsledek má i naše 
snaha po celou dobu příprav. Poslední chvíle před 
spuštěním festivalu, zvýšený adrenalin a spuště-
ní rozjetého vlaku, to je ta část, která mě naplňuje 
nejvíce. A pak samozřejmě reakce diváků – jak na 
zhlédnuté filmy, tak i na průběh festivalu.

Markéta Zámyslická – public relations
Bude to znít asi divně, ale z jakéhosi možná je-
šitného důvodu mě těšila spousta práce, za kte-
rou se mohu „otočit“. Nerada mrhám časem na 
věci, které podle mého nemají smysl. Ale tady 
smysl a konkrétní vizi vidím, což pro mě osob-
ně znamená hodně. Pak mě baví prostě práce 
jako taková. 
Bavilo mě také to, že ze strany mediálních part-
nerů byl přístup velice vstřícný, komunikace 
rychlá, milá a zábavná někdy také. Bez stresů. 
Za to jim všem velice děkuji!!!

Markéta Havasová – koordinátorka festivalu
Největší radostí a objevem byl pro mne v tom-
to roce samotný náš tým. Když koordinujete tolik 
různorodých profesí a oblastí k jednomu cíli, mu-
síte mít důvěru ve své spolupracovníky. Letos se 
to prozatím daří. Navíc mě opravdu „bavilo“ a tě-
šilo komunikovat se všemi členy týmu. Obdivova-
la jsem mimo jiné jejich nekonečnou schopnost 
čelit obtížným situacím s osobitým a jemným hu-
morem. Všem děkuji.

Jan Dvořák – vedoucí produkce
Při přípravách Festivalu nad řekou mě bavil celý 
štáb – spolupráce s jednotlivci i s celkem. 
Nikdy nekončící humor vedení festivalu, a to 
i v případech, kdy jsme byli hodně vytížení a una-
vení.

Anketa se členy štábu Festivalu nad řekou
Co vás na přípravě celého festivalu těšilo nejvíc?
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Měsíc nad řekou
Václav Krška | ČSR, 1953 
99 min.
Letní kino – náměstí | 21:30
Film o nostalgickém rozjímá-
ní nad ztraceným mládím pa-
tří mezi klasická díla české  
kinematografie. S Pískem ho 
navíc pojí silné vazby. Svoje  
mládí tu strávil jak autor před-
lohy Fráňa Šrámek, tak i reži-
sér Václav Krška a hudeb-
ní skladatel Jiří Srnka. Sní-
mek se v roce 1952 v Písku 
také natáčel. Bez Měsíce nad  
řekou by nemohl začít Festi-
val nad řekou.

Upír Nosferatu
F. W. Murnau 
Německo, 1922 | 94 min.
Kulturní dům – velký sál | 23:00
Festivalová projekce slavné-
ho Murnauova díla bude ne-
opakovatelná. Živý hudební  
doprovod zajistí k Upírovi stej-
ně jako k ostatním němým fil-
mům duo Johanband kytaris-
ty Pavla Johančíka a houslis-
ty Jiřího Macháčka (http://
bandzone .cz/ johanband) .  
Johaníčkova dřívější kapela 
Srpen doprovázela stejný sní-
mek s velkým úspěchem už  
v roce 1998 na festivalu Dé-
monické plátno v Ostravě.

Tea Jay Ivo
French + Latin
Kotelna | 21:00

Taneční festivalová jízda v klu-
bu Kotelna začíná právě dnes. 
Ivo Pospíšil (někdejší člen  
kapel jako DG 307, C.R.B., 
Garáž, Ivan Kral Band nebo  
Estrada) se vám poprvé před-
staví jako Tea Jay Ivo se svojí 

„hudební zábavou pro dospě-
lé děti“. V pátek se zaměří na 
hudební styly French a Latin, 
od půlnoci se můžete těšit na 
Tea Jay Ivo Dance Mix.

Bek Ofis
Altánek | 21:00

Hudební zážitek pro vás na 
dnešní večer připravila také 
pražská skupina Bek Ofis. 
Pop-rockový projekt Jana  
J. Nedvěda (nepleťte si se 
stejnojmenným písničká-
řem) už slaví několik let 
úspěch v žebříčcích domácích  
i zahraničních hitparád. Jejich 
styl charakterizuje kombina-
ce elektronického zvuku a ky-
tar. Inspiračně se kapela hlásí  
k současné britské popové 
scéně.

ZÁŠTITY: Ministerstvo zahraničních věcí ČR | Ministerstvo školství ČR | Ministr pro místní rozvoj ČR | Hejtman Jihočeského kraje | Starosta města Písek


