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Dnes si v hádankách nepÅ™ipomeneme Å¾ádné výroÄ•í. MuÅ¾, kterého jsem dnes zaÅ™adila, je mému srdci milý, uÅ¾ dlo
se chystám dát ho do hádanek. Tento vitální pán se narodil 30. listopadu 1925 v KelÄ•i na Vsetínsku do uÄ•itelské
rodiny. UÅ¾ jako malý Ä•tyÅ™letý kluÄ•ina &bdquo;pÅ™iÄ•ichl&ldquo; zásluhou tatínka k filmu. Jeho otec, Ä•inovník Sokola, t
vlastní náklady zakoupil promítací pÅ™ístroj a promítal filmy v tamní sokolovnÄ›.

V roce 1945 zaÄ•al ná&scaron; neznámý studovat FF UK, po roce pÅ™e&scaron;el na FAMU, obor kamera. Zde pod
vedením profesora Karla Plicky získal cenné zku&scaron;enosti. Poznal se s reÅ¾isérem Karlem KachyÅˆou, spoleÄ•nÄ›
vytváÅ™eli Å™adu dokumentárních filmÅ¯. V padesátých letech pÅ¯sobil v ÄŒsl. armádním filmu a byl pÅ™idÄ›len k Vojenské
kontrarozvÄ›dce. Díky natáÄ•ení v ÄŒínÄ› a také setkání se sovÄ›tskými lidmi v&scaron;ak brzy vystÅ™ízlivÄ›l ze svých
tehdej&scaron;ích názorÅ¯ a jeho tvorba se zaÄ•ala ubírat naprosto jiným smÄ›rem.
V roce 1956 natoÄ•il film ZáÅ™ijové n
podle divadelní hry Pavla Kohouta. Opravdu pÄ›kným snímkem dle vlastního námÄ›tu byl povídkový film Touha z roku 1958.
VidÄ›la jsem jej asi tÅ™ikrát a ráda se na nÄ›j podívám znovu.
ÄŒtyÅ™i roÄ•ní období pÅ™idaná k názvu povídek znamen
podobenství k etapám lidského Å¾ivota &ndash; dÄ›tství, mládí, stÅ™ední vÄ›k, stáÅ™í. V druhé povídce hraje nádherná, tehd
osmnáctiletá, Jana Brejchová, která oslavila nedávno pÅ¯lkulaté narozeniny.
Å½ivotní partnerka Jana SkopeÄ•ka,
paní VÄ›ra Tichánková, vytváÅ™í ve tÅ™etí povídce roli zatvrzelé AndÄ›ly. Paní Tichánkovou známe spí&scaron;e z epizodních
rolí star&scaron;ích dÅ¯chodkyÅˆ. V povídce AndÄ›la jí ov&scaron;em dramatická role sedí, hraje ji pÅ™esvÄ›dÄ•ivÄ›, pÅ™esto
s filmováním tehdy teprve zaÄ•ínala.
Ve Ä•tvrté povídce mne zaujal uhranÄ•ivý, charismatický Ilja Racek. Film je Ä•asto
doprovázen nádhernými zábÄ›ry pÅ™írody. ReÅ¾isér tvoÅ™il lyricky ladÄ›ný film v období, kdy sám procházel tÄ›Å¾kou Å¾ivo
zkou&scaron;kou. ZemÅ™ela mu maminka, malý syn a jeho paní onemocnÄ›la rakovinou prsu.
Následoval film Procesí
k panence (1961). Dal&scaron;í film, jehoÅ¾ název neprozradím, mÄ›l velký úspÄ›ch. Ná&scaron; neznámý jej natoÄ•il v roce
1963. Tento film s Janem Werichem je v&scaron;ak hodnÄ› známý, proto více nenapovím. Pak pÅ™i&scaron;el film, který se
hluboko zapsal do Ä•sl. kinematografie. ReÅ¾isér v nÄ›m pravdivÄ› zobrazil pováleÄ•ný Å¾ivot na moravské vesnici,
tehdej&scaron;í euforii i tvrdou realitu let následujících. Sedlák Franti&scaron;ek, JoÅ™ka s pyÅ™kem, Franta Lampa, Bertin,
veselá vdova&hellip; Film putoval do trezoru a reÅ¾isérovi nabídli tehdej&scaron;í soudruzi emigraci. Název filmu by
ov&scaron;em byla opÄ›t velká nápovÄ›da... Excelují zde Radoslav Brzobohatý, Vladimír Men&scaron;ík, Vlastimil Brodský,
Václav Babka. MnÄ› se velice líbil Waldemar Matu&scaron;ka v roli Zá&scaron;inka (tuto roli mÄ›l pÅ¯vodnÄ› hrát JiÅ™í
Sovák). Chvíle milostné i humorné stÅ™ídají okamÅ¾iky smrti nÄ›kterých hrdinÅ¯ a uzurpátorská snaha tehdej&scaron;ích
nadÅ™ízených o kolektivizaci vesnice.
Ná&scaron; neznámý reÅ¾isér se následnÄ› usadil v cizinÄ›, v sedmdesátých letec
filmoval v NÄ›mecku. DobÅ™e se zaÄ•al cítit dle jeho vlastních slov aÅ¾ v Americe, která mu pÅ™ipomínala více domov. Dnes
tento pedagog, filmový reÅ¾isér, scénárista, drÅ¾itel nÄ›kolika ocenÄ›ní, stÅ™ídavÄ› v Americe a v Bystrém u PoliÄ•ky.
S
navzdory vysokému vÄ›ku plný elánu, sr&scaron;í Å¾ivotní energií.

JistÄ› snadné hádání vám v&scaron;em pÅ™eje MIA a jen pro kontrolu se mÅ¯Å¾ete kouknout sem...
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