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Fotbalový dokument Dva nula míří do Varů
Nabídne pestrou škálu postav – od ochranky přes fanatické sázkaře, žáčky fotbalové přípravky, pečlivě oblečené dámy až třeba po turisty
Praha – České zklamání
z opuštění fotbalové arény na
Euru 2012 nejspíš ještě nepominulo. K prvním filmovým
divákům už ale míří jiný „fotbalový“ zážitek – dokument
Pavla Abraháma a Tomáše
Bojara nazvaný výmluvně
Dva nula.
Autoři úspěšného snímku
Česká RAPublika o českých
rapperech tentokrát natočili
originální pohled do zákulisí
fotbalu a poprvé ho uvidí hosté blížícího se karlovarského
festivalu. „Dva nula je film
neobvyklý už způsobem svého vzniku,“ vysvětlují tvůrci.
„Celý byl natočen za jediný
večer, za rekordní účasti 150
štábů – když vloni 11. dubna
hrála Sparta tradiční derby se
Slavií.“

Společenská
komedie
Fotbalová událost se tak filmařům stala kulisou pro společenskou komedii. Přiznávají, že se pouštěli do riskantního podniku a že to byl experiment s otevřeným koncem.
Odvaha se ale podle nich vyplatila. „Získali jsme materiál, který je vtipný a autentický a který podle nás nepostrádá ani výtvarnou kvalitu,“ tvrdí.
Jestli zaujme i diváky, se
uvidí už za pár dnů, film byl
totiž vybrán do soutěže dokumentů Mezinárodního filmového festivalu v Karlových
Varech. Řadu porotců možná
překvapí: ačkoli jeho rámec je
fotbalový, nabídne pestrou
škálu postav – od ochranky
přes fanatické sázkaře, žáčky
fotbalové přípravky, pečlivě
oblečené dámy, distingovaného novináře, dezoriento-

Petr Zuska a
Doteky folkloru
Praha – Balet Národního divadla (ND) završí jedinečným
způsobem šestidílnou choreografickou retrospektivu Petr
Zuska Gala X a také sezonu
2011/2012 ve dnech 28., 29. a
30. června. Soubor bude v ND
tančit na živou hudbu kapel
Hradišťan, Čechomor a dua
Vyšivanka-Lada. V bloku tří
choreografií nazvaném Doteky folkloru se ukáže další pól
Zuskova tvůrčího rozpětí.
Festival jeho choreografií, vytvořených za desetiletí jeho
práce v čele baletu ND, zakončí posledního června slavnostní večer. V ústřední části
závěrečného představení vystoupí v tanečním duetu i sám
autor. Publikum se může těšit i na překvapení a happening na piazzetě historické
budovy. „Lidové písně jsou a
vždy budou velice důležité. Pro
mne jsou obrovskou inspirací,“ uvedl Petr Zuska.
(kul)

FANOUŠCI. Fotbalová událost se stala filmařům kulisou pro společenskou komedii. Natočili ji za jediný den. Byl to prý experiment s otevřeným koncem. Foto: archiv
vané italské turisty a komentátory jedné televizní stanice
až po rohový praporek či
mouchy u reflektorů na stadionu.
„Chtěli jsme ukázat, jak
různí lidé různě prožívají
stejnou věc,“ popisují autoři
původní záměr.
Ve filmu se jej přitom daří

naplnit způsobem, který vyniká především autenticitou.
Protože jednotlivé hrdiny filmu snímali tvůrci z dálky a s
využitím mikroportů, ti na
přítomnost kamer rychle zapomněli.
„Lidé se ve filmu chovají
tak, jací skutečně jsou – přirození a často zábavní. Co ka-

mera, to jedinečný vhled do
různých pater tribuny i dnešní společnosti,“ soudí autoři.

Manuály a plánky
Naplánovat tak obsáhlý projekt, natáčený přitom během
jednoho dne, nebylo jednoduché.

„Museli jsme sehnat obrovské
množství techniky
a ‚vycvičit‘ řadu lidí tak, aby zvládli natáčení v rušném prostředí
stadionu. Několik měsíců jsme
připravovali manuály, kreslili
plánky, vodili režiséry, kameramany a zvukaře na obhlídky
a ladili průběh natáčení se zaměstnanci klubu,“ líčí filmaři.

První ostrá hádka i pláč. A plyšák navrch
Praha – Velké odhodlání, touha po výhře, ale také první slzy, ostrá hádka a v neposlední řadě návrat moderátorky
Terezy Pergnerové na obrazovku. Takový byl úvodní díl
letní dobrodružné show Farma, kterou včera představila
TV Nova. Co všechno diváci
viděli a co mohou očekávat
dnes večer?
Jedenadvacetiletý Jakub
Reithmaier zvaný Kubí z Plzně přiznal Pergnerové, že je
gay. Jeho přítel je o dost starší
a Jakuba, který k němu utekl
od rodiny hned po maturitě,
dokázal dobře finančně zajistit a vytvořit mu zázemí. Šestadvacetiletá Jana Stránská
z Liberce se zase postarala
o první pláč – po synovi, kterého nechala u přítele, se jí
stýskalo hned úvodní den na
Farmě. Překvapilo ji, jak se

JEDNA ZE SOUTĚŽÍCÍCH. Padesátiletá Libuše Vostrá z Pelhřimova se
sžívá se životem na Farmě. Foto: archiv TV Nova
bez něj nedokáže ani na chvíli
obejít.
Odehrála se už také první
ostrá hádka – nejstarší soutěžící, třiapadesátiletý Milan
Buriánek z Prahy, slovně napadl třiatřicetiletého Davida
Hudáka z Brna kvůli tomu, že

nenanosil dřevo a pálí odřezky. Ostatní navíc Milan šokoval, když si s sebou na Farmu
přibalil velkého plyšového
medvěda. V usedlosti si ho dokonce umístí do své postele!
Podivínský Milan přiznává, že
je cholerik. A když ho prý ně-

kdo nemá rád, tak se bude divit, čeho je schopen.
Dnes ve 20.20 hodin se mohou diváci Novy těšit na jednadvacetiletou striptérku Janu
Kadeřávkovou, kterou popadne záchvat vzteku. Důvodem bude bezohledné chování
ostatních, kteří hodili na zem
do špíny matrace, jež pracně
několik hodin vyprašovala. Už
zmíněný David Hudák se nechá vyhecovat ostatními u večeře – když se v polévce najde
pavouk, vezme ho a bez skrupulí jej sní.
Tereza Pergnerová bude
drsná. Dorazí na Farmu a
soutěžícím sbalí všechno jídlo, které měli na stole jako
uvítací večeři. Zítra pak moderátorka vystoupí v otevřené zpovědi ve speciálu Nočních Televizních novin (ve
22.50 hodin). Naposledy se vyjádří ke všem klíčovým okamžikům svého života a už nikdy o nich veřejně nebude
mluvit.
(kul)

„Kdyby ten večer vybuchla na
Letné bomba, měla by česká
kinematografie asi docela vážný problém.“
Po karlovarské předpremiéře si diváci na další projekce
chvíli počkají – do kin chtějí
producenti film pustit až na
podzim, u příležitosti derby
Sparta – Slavia.
(ska)

Presleyho
hrobka se
dražit nebude
Los Angeles – Hrobka, ve které přechodně spočívalo tělo
Elvise Presleyho, se dražit nebude. Oznámil to obchodník
Darren Julien, který o víkendu uspořádal aukci předmětů
hudebních celebrit. Řekl, že
vyhověl přání Presleyho fanoušků, kteří chtěli, aby hrobka byla zachována jako svatyně věnovaná památce krále
rock´n´rollu. Hrobku na hřbitově Forest Hill v Memphisu
dá Julien do prodeje, až hřbitov „najde plán, který by vyhovoval fanouškům a současně by uchoval památku Elvise Presleyho“. Byl v ní pohřben vedle matky Gladys poté, co 16. srpna 1977 zemřel. Po
dvou měsících byli oba exhumováni a pohřbeni na pozemku Presleyho domu v Gracelandu v Memphisu. Hrobka
je od té doby prázdná.
(čtk)

Věda a UJAK: výzkum, inovace i mezinárodní vědecké konference
Praha – Nejstarší a počtem
studentů i největší soukromou univerzitou v Česku je
Univerzita Jana Amose Komenského (UJAK). Za více než
deset let svého fungování dokázala svým studentům nabídnout široké spektrum
atraktivních oborů. Nedílnou
součástí fungování každé univerzity je vědecká činnost. A
UJAK se v tomto ohledu rozhodně nemá za co stydět.
V období svého vzniku se
UJAK, tehdy ještě Vysoká
škola Jana Amose Komenského, zaměřovala především
na výzkumné aktivity v pedagogických vědách, specificky

ve speciální pedagogice a
vzdělávání dospělých, a v oblasti nových vzdělávacích forem a metod. „Toto zaměření
je logické, právě speciální pedagogika a vzdělávání dospělých byly a jsou jedním z hlavních oborových pilířů UJAK,“
řekl Petr Kolář, prorektor pro
rozvoj, vědu a zahraniční styky.

Vzdělávání a pomoc
handicapovaným
Mezi výzkumnými projekty v
tomto počátečním období rozvoje vysoké školy patřila mezinárodní spolupráce v pro-

gramech Socrates a Leonardo
da Vinci, stejně jako účast ve
výzkumných projektech financovaných
slovenskými
agenturami VEGA a KEGA.
Vědecké projekty řešené na
UJAK byly úspěšné, a tak není divu, že v dalším období, vymezeném zhruba léty 20062008, UJAK výrazně uspěla v
rozvojových a inovačních
projektech Evropského sociálního fondu.
Opět dominovala pedagogická témata se zvláštním zřetelem k potřebám znevýhodněných a handicapovaných, ale
také projekty pro inovaci vysokoškolských
studijních

programů.
Od roku 2009 až do dnešních
dnů se UJAK orientuje na posílení základního a aplikovaného výzkumu. O tom svědčí
úspěšně
řešené
projekty
Grantové agentury ČR, vedení mezinárodního projektového konsorcia v rámci programu Tempus nebo účast v
programu
Bezpečnostního
výzkumu Ministerstva vnitra. Při tom UJAK rozšiřuje
svou vědeckou působnost od
tradičních
pedagogických
oborů na obory ekonomické a
manažerské i bezpečnostní.
UJAK nezanedbává ani rozvojové a inovační projekty, v

současnosti je nejvýznamnějším z nich ambiciózní inovace
několika studijních oborů zaměřená na vytváření jejich
společného studijního základu a distanční formu studia.

Konference i
aplikovaný výzkum
„Vedle výzkumné činnosti samozřejmě UJAK pořádá řadu
vědeckých konferencí, besed a
setkání odborníků. Zatím poslední akcí bylo odborné diskusní setkání Stárnutí a stáří
– aktuální problémy a jejich
reflexe v teorii a praxi, kterého se zúčastnili například zá-

stupci Ministerstva práce a
sociálních věcí a mnoho dalších odborníků z praxe,” vysvětlil docent Kolář.
Řada výzkumných projektů
v současnosti probíhá, přípravou dalších se nyní univerzita zabývá.
„Jedná se zejména o projekty aplikovaného výzkumu
zaměřené na evropská hospodářskosprávní studia, bezpečnostní obory a mediální
studia, projekty základního
výzkumu ve speciální pedagogice a andragogice,“ uzavřel Petr Kolář, prorektor
UJAK pro rozvoj, vědu a zahraniční styky.
(dd)

