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FESTIVAL NAD ŘEKOU 
Písek 

30. 7. 2010 do 5. 8. 2010 
 

Festival nad řekou se rychle blíží. Jistě vás tedy již zajímá jeho konkrétní 
program. Přinášíme vám pár střípků, které vám ho více přiblíží. Věříme, že 

podpoří vaši chuť se FNR osobně zúčastnit  
a předat informaci o něm i vašim přátelům, kolegům a čtenářům.  

www.festivalnadrekou.cz 
 

Kontakt: koulova@atlas.cz 
 

 

 
 

Belle Époque zahajuje 
Hlavním cyklem, kolem nějž se skládají a proplétají i tituly z celého dalšího programu, je na 
letošním 2. ročníku Festivalu nad řekou Belle Époque. Přirozeně mu tedy patří i slavnostní 

zahajovací večer.  
31. července 2010 v 17.30 hodin v kině Portyč  

Jaroslav Dušek a Chantal Poullain  
přivítají všechny účastníky i hosty festivalu a svou osobitou pozvánkou otevřou celý 

program.  
Na úvod filmové nabídky nahlédneme na úsvit dějin kinematografie  

a připomeneme si filmy prvních „realistů“ bratří Lumiérů i prvního „iluzionisty“ George 
Mélièse. Jako bonbónek je přichystáno i malé filmové překvapení. Mnoho dalších vás pak 

čeká v pětadvaceti programových blocích cyklu Belle Époque. Dramaturgy cyklu jsou Martin 
Jiroušek a Michael Havas. Přehled všech titulů naleznete již brzy na 

www.festivalnadrekou.cz. 

http://www.festivalnadrekou.cz/
mailto:marketa.havasova@festivalnadrekou.cz


 

Invaze polských režisérů  
K cyklu Polský film morální neklidu se do Písku chystá opravdu reprezentativní výprava.  
31. 7. dorazí Krzysztof Zanussi - a pak to půjde ráz na ráz. Celkem osm polských režisérů 

z nejslavnější doby polského filmu se stane hosty letošního Festivalu nad řekou. Všichni  se 
nezapomenutelným způsobem zapsali do dějin světové kinematografie – filmy morálního 
neklidu neútočily na režim a stanné právo generála W. Jaruzelského, ale hledaly morální 
selhání uvnitř občanského života. Jejich tvůrci tak vytvořili vzácnou sondu do duší (nejen) 

Středoevropanů. 
Kdo přiletí? 

Režiséři Krzysztof Zanussi, Feliks Falk, Piotr Andrejew, Tomasz Zygadło, Jerzy Domaradzki, 
Janusz Kijowski, Ryszard Bugajski, Janusz Zaorski 

 a producentka Beata Ochmaoska. 
Program připravila Pavla Bergmanová. Spolu s ní vás zveme na nejlepší filmy tohoto období.  
V nejbližších dnech zveřejníme na www.festivalnadrekou.cz definitivní program cyklu Polský 

film morálního neklidu. 
 

25 klenotů francouzského filmu 
Tereza Brdečková ve spolupráci s Annou Miteran z audiovizuálního oddělení Francouzského 

velvyslanectví v ČR dokončily výběr a produkční zajištění pětadvaceti reprezentativních 
ukázek z dějin francouzského filmu. Těšit se můžete na tituly známé, které si jistě znovu rádi 

připomenete v souvislostech celistvého přehledu tvorby slavných francouzských režisérů, 
scenáristů i hereckých hvězd (například Nábřeží zlatníků, Stavisky, Bláznivý Petříček, 

Krajkářka), ale také na filmy u nás pozapomenuté nebo neznámé (například Mlčení moře, 
Divoké dítě, Chronopolis, Husar na střeše, Svědkové). Kompletní přehled filmů s popisky a 

fotografiemi naleznete již nyní na www.festivalnadrekou.cz.  
 

 Diagnóza času 
„Rozpoznat chorobu a její příčiny u jedince je stejně složité, jako rozpoznat důvody patologie 

společenské. Osobní a nadosobní se často k nerozeznání prostupuje a zastupuje. To, co 
cítíme jako indispozici individuální, se mnohdy rodí z neduhů společenských a naopak. I 

dvacet let po demokratickém převratu roku 1989 nás stále dohánějí stíny našich „malých“ i 
„velkých“ dějin. A k nim se začala přidávat traumata života v globalizující se konzumní 

společnosti, pod vládou povrchností mediální epochy.“ 
Těmito slovy vás Jan Lukeš zve na svou Diagnózu času neboli Malou panoramu našich životů 

posledního půlstoletí, možná psychodrama a možná  
i kinoterapii. Prostřednictvím filmů a jejich zakotvení v souvislostech doby nahlédněme tedy 

do svých srdcí a myslí.  
Co uvidíte? 

Obžalovaný * Organ * Psychodráma * Návrat ztraceného syna * Dvacátý devátý * Nejistá 
sezóna * Byli jsme to my? * Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba * Záviš, kníže 

pornofolku pod vlivem Griffithovy Intolerance a Tatiho Prázdnin pana Hulota aneb Vznik a 
zánik Československa (1918-1992) * Zoufalci * 25 ze šedesátých aneb Československá nová 

vlna * Cinematerapie  
Podrobnosti k cyklu i jednotlivým filmům včetně fotografií naleznete již nyní na 

www.festivalnadrekou.cz 
 

http://www.festivalnadrekou.cz/
http://www.festivalnadrekou.cz/


 
 

Záštity  
Přestože se letos koná teprve 2. ročník Festivalu nad řekou, vysloužil si v kraji  

i mezi filmovými profesionály dobré jméno. Jsme jako pořadatelé hrdí nato, že nad letošním 
ročníkem převzaly osobní záštitu takové osobnosti, jako jsou bývalý prezident ČR Václav 

Havel, hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola  
a starosta Písku Miroslav Sládek. 

Stejně tak nás velice těší, že poskytnutím záštity projevily o tuto kulturní akci zájem 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR.  

 

Partnerství a spolupráce s AČFK a LFŠ 
Letošní festivalový ročník zaznamenává jednu pozoruhodnou změnu: Festival nad řekou 

v Písku a Letní filmová škola v Uherském Hradišti se dohodly na spolupráci. Do budoucna si 
budou vyměňovat informace a pomáhat si vzájemně s medializací. Tento přirozený krok 
vychází nejenom z oficiálního partnerství mezi městy Uherské Hradiště a Písek, nýbrž i 

z podstaty programu  
a zaměření obou festivalů, které tak mohou zájemcům o film společnými silami prodloužit 
letní bažení po tom nejlepším, co se ve světové kinematografii vytvořilo. Písek se těší na 
členy Asociace českých filmových klubů a zve návštěvníky LFŠ, aby si po pobytu na jižní 

Moravě prodloužili příjemné zážitky filmového léta v jižních Čechách. 
 

Věříme, že tato dohoda o přátelské spolupráci LFŠ a FNR je nejlepším popřením stále se 
objevujících úvah některých filmových novinářů  

o znesváření pořadatelů obou akcí a vyjadřuje naopak zcela oficiálně jejich společný zájem 
přinášet divákům hodnotné kulturní zážitky.   

 
Těší nás i spolupráce s Filmovou akademií Miroslava Ondříčka v Písku a jejím studentským 
festivalem, Filmovou a televizní fakultou AMU i bratislavskou Vysokou školou múzických 

umení. Práce studentů jsou obrazem filmařské budoucnosti a na FNR jim tedy rádi věnujeme 
pozornost. Dalším spřízněným festivalem je také Anifest, z jehož letošního programu uvede 

FNR výběr toho nejlepšího, co bylo letos na tomto mezinárodním festivalu animovaných 
filmů prezentováno. 

 

 Nejen filmem žije Písek 
Festival nad řekou i letos přinese kromě bohaté filmové nabídky (hrát se bude v kině Portyč, 

v Centru kultury, ale také například v Letním kině na náměstí)  
i další kulturní zážitky. Nenechte si ujít: 

 
DIVADLO 

Představení Divadla Járy Cimrmana České nebe   
neděle 1. 8. v 19 hodin v Centru kultury 

 
VÝSTAVY 

„A PŘECE SE TOČÍ …“ Keramika a obrazy Borise Noska, autora letošních cen Miroslava 
Ondříčka v rámci FNR/RFF  

Kino Portyč od 30. 7. 



 
Proměny/Metamorphosis – fotografie lopských hostů FNR ve vskutku neobvyklých 

situacích – Marek Škarpa, Petr Kurečka  
 nábřeží před Centrem kultury od 30. 7.  

Po skončení vernisáže zahraje v Altánku, ve 21.00 skupina Bek Ofis. 
 

Život a dílo Járy Cimrmana – ze sbírek Divadla Járy Cimrmana  
Prácheňské muzeum od 30. 7. 

 
Fotografie polských studentů Jindřicha Štreita z 

Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě   
Galerie Centra kultury od 30. 7. 

 
Kalendář Marka Škarpy pro Nadaci Archa  

Hotel Art od 31. 7. 
 

HUDBA 
Akustické koncerty – Jiří Dědeček (31. 7.), Natalia Kryžna (1. 8.), Lenka Dusilová (2. 8.), Ivan 

Hlas (3. 8.), Vladimír Merta (4. 8.)  
mimořádná setkání s hudebníky v Altánu a kolem něj v parku  

vždy ve 21 hodin 
 

Tea Jay Ivo hraje každý den večer v jiném stylu od latiny až po reggae 
Ostrov od 22 hodin 

 
Tango Praha - Bona Fide – v duchu loňské tradice zahraje na zakončovacím večeru v kině 

Portyč a poté rozehraje a roztančí Kamenný most  
4. 8. v 17.30 hodin v kině Portyč, ve 21 hodin na Kamenném mostě 

 
HAPPENING 

Kouzelná Hodina s fonografem pana Edisona, Milan Wolf 
Interaktivní happening sběratele filmů a filmových historických přístrojů 

3. 8. od 19.00 hodin, místo konání bude upřesněno 
 

 

Na shledanou na Festivalu nad řekou se těší 
Michael Havas 
Prezident FNR 

Markéta Havasová 
Hlavní koordinátorka FNR 

Heart od Europe Media s.r.o. 


