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V úterý na programu LFŠ
13.15 Cafe 21: Modré tygrování –
hrátky s filmem
16.00 Stan ČT: Metanol
18.00 Stan ČT: Televize pro teenagery
20.00 Klub Mír: Sigfried – One Man
Show
21.30 Smetanovy sady: Čintamani a podvodník
22.00 Masarykovo náměstí: Zahradnictví: Nápadník

31. 7.

Kohopotkáte v ulicích:

Mike Leigh
Jeden z nejvýznamnějších evrop-
ských režisérů a držitel několika pres-

tižních ocenění jako třeba Zlatá palma z
Cannes, Zlatého lva z Benátek a také držitel Řádu

palma
Řádu
palma

Britského impéria se zúčastní velké části letošního
ročníku Letní filmové školy. Mezi nejvýznamnější
díla tohoto britského režiséra patří například Nahý,
Na krátko s kudrlinkami nebo třeba Smysl pro
historii.

Okénko Letní filmové školyškoly

Krátce ze Slovácka
Záhadná jízda králů ukáže
zájemcům prastarou tradici
Dokončení ze strany 1
Ten začne v 19 hodin,
představí se zde Vlč-
novské búdové umělky-
ně, Mužský sbor Vlčnov
a cimbálová muzika
Čardáš. Mimo tento po-
řad si mohou návštěv-
níci během celého dne

prohlédnout skanzen
Parku Rochus s průvod-
cem.
Ve 21.30 začne pro-

mítání filmů o jízdě
králů, kde lze mimo jiné
vidět film Jízda králů od
režiséra Rudolfa Tesáčka
z roku 1989. (bla)

Ovoce se suší v pecích už od
minulého týdne. Začali dříve
Dokončení ze strany 1
Musí postavit novou.
„Nevím ještě, jestli vůbec
budu letos sušit, lidé by
chtěli, ale ještě mi ani
nepřivezli materiál ke
stavbě,“ stýskal si Fran-
tišek Šrámek.

stýskal
Šrámek.
stýskal

Od minulého týdne
pracuje také elektrická
sušárna v Archeoskan-
zenu Modrá. Ta suší
ovoce pro veřejnost, ale
zpracovává i své vlastní,

které odkupuje od míst-
ních farmářů. Usušené
plody následně prodává
přímo na tržnici ve
skanzenu. „Sušíme vy-
peckované ovoce, jablíč-
ka, hrušky, vždy ovoce
omyjeme, odjadřincuje-
me, nakrájíme na plátky
a dáme sušit,“ popisova-
la pracovnice sušárny
Ilona Družbíková. Ote-
vřeno prý mají od úterý
do neděle.

Slováčtí vinaři se utkají v klání
o 10 nejlepších vzorků vína kraje
Uherské Hradiště – Již
po jedenácté se usku-
teční regionální soutěž
vín TOP Víno Slovácka,
které se mohou zúčast-
nit vinaři ze Zlínského
kraje a přilehlých obcí
Blatnice pod Svatým
Antonínkem a Blatnič-
ka. Soutěžní vzorky
musí pocházet
z České

pocházet
z České

pocházet
re-

publiky ze
sklizně loň-
ského roku.
Posledním
dnem, kdy
zájemci mo-
hou svá vína
přihlašovat, je
dnešek, a to na inter-
netové stránce
www.elwis.cz.
„Vloni se jubilejního

ročníku soutěže zúčast-
nilo na 26 vinařů, kteří
přihlásili 111 vinných
vzorků, z nichž jsme
následně vybrali 10
nejlepších,“ pozname-
nala Dagmar Gracová z
uherskohradišťské po-
bočky Agrární komory.
Vzorky bude komora

kompletovat ve svém
sídle ve středu 1. a ve

čtvrtek 2. srpna od 7 do
18 hodin a v pátek 3.
srpna pak pouze do 15
hodin. Finální hodno-
cení se bude konat v
pátek 7. srpna pod do-
hledem vedoucího de-
gustace Vojtěcha Masa-
říka a odborného ga-
ranta Jakuba Šebesty.

ga-
Šebesty.

ga-

Jméno vítěze se
veřejnost slav-
nostně dozví
v sobotu 18.
srpna na po-
lešovických
Vinařských
slavnostech,
kde budou mít

účastníci možnost
v rámci bohatého kul-
turního programu a
podkresu cimbálových
muzik ochutnat vína
všech soutěžících.
„Slavnostnímu aktu

budou přítomni jako
každý rok významní
hosté. Mezi jinými také
zlínský hejtman, před-
seda Zemědělského
svazu Martin Pýcha a je
možné, že se zúčastní
také ministr zeměděl-
ství,“ dodala Dagmar
Gracová. (kve)

Alejandro Fernández Almendras:
Miluji vaše filmy z 60. let
Chilský režisér je jedním
z hostů 44. Letní filmové
školy v Uherském Hradišti.

KATEŘINA VEČEŘOVÁ

Uherské Hradiště – Do tajů
tvorby především nízkoroz-
počtových filmů včera za-
světil chilský režisér
Alejandro Fernández Al-
mendras účastníky lekce
o filmu. Almedras, kterému
bude letos sedmačtyřicet let,
přijal pozvání na 44. Letní
filmovou školu. Režisér bě-
hem lekce uvedl také první
část svého filmu Hra s Jiřím
Mádlem, který se natáčel v
zimě v Kladně.
„Miluji československé

filmy z šedesátých let. Svou
lehkostí totiž působí, jako
kdyby je tehdy natočili bez
jakéhokoliv rozpočtu,“ uvedl
entuziastický režisér.
Alejandro Fernández Al-

mendras doposud natočil 5
snímků. Ty si zakládají pře-
devším na jednoduchosti a
spontánnosti. „Při natáčení
se vždy řídím několika pra-
vidly – angažuji neprofesio-
nální herce, snažím se o za-
pojení předem neplánova-

ných situací a hlavně dávám
důraz na reálnost prostředí,
v němž točím. Nechápu, že
někteří režiséři třeba úplně
od podlahy předělají kavár-
nu na supermarket,“ po-
dotknul režisér. Poslu-
chačům objasnil, jak funguje
hierarchie filmových roz-
počtů. Ty velmi trefně při-
rovnal k různě drahým po-
choutkám z jednoho z ře-
tězců rychlého občerstvení.
V druhé části zajímavého

školení se zaměřil přede-
vším právě na již zmíněný
film Hra. Ten se věnuje slo-
žitým mezilidským vztahům
a je natočen černobíle.
„Snímek jsme točili v Klad-
ně, což mě přivedlo do toho
stavu, že vždy když teď pře-
mýšlím nad Českou

vždy
Českou

vždy když
Českou
když

repub-
likou, tak nad ní dumám jen
v černobílých barvách.
Kladno, kde jsme film reali-
zovali, není vlastně barevné
ani v reálu,“ podotkl se
smíchem Chilan.

CHYSTÁ SE NA SCI-FI
Po krátké ukázce prvního z
pěti dějství nového filmu
měli diváci možnost zapojit
se do třetího bloku, který

měl formu dialogu. Alejan-
dro Fernández Almendras v
něm představil svou myš-
lenku nového sci-fi filmu a
zdůraznil nutnost většího
zapojení sociálních sítí ve
filmech. „Další snímek chci
natočit o umělé inteligenci.
Mám za to, že když se psy

žijeme již tisíce let a stále
jim nerozumíme, tak si kla-
du otázku, jak asi dopadne-
me s mnohem sofistikova-
nější umělou inteligencí,“
uzavřel nadějný režisér lekci
filmu úvahou.
Foto: Deník/Kateřina Večeřová

ALEJANDROFERNÁNDEZALMENDRAS.Režisér během lekce.

Věřím, že odvážní Valaši tu stále jsou. Jen je najít
EVA LUKÁŠOVÁ

Region –Městská policie v
Rožnově pod Radhoštěm se
dlouhodobě potýká s nedo-
statkem strážníků. Najít je
ale není podle ředitele Aleše
Pilaře nic jednoduchého.
Naději však neztrácí. Věří, že
ti správní kolegové někde
jsou.

Nové kolegy jste hledali už
loni, nenašli se?
Loni k nám nastoupili dva
strážníci, ale dva jiní odešli.
To znamená, že je situace
stejná. Není to tak, že by k
nám loni nastoupili dva a
teď si Pilař řekl, že chce další
čtyři. Ti čtyři noví by byl
ideální stav. Ale uvědomuju
si, že každý strážník něco
stojí.

O tuto pozici není zájem?
Tak jako všechny městské

policie i Policie ČR
všechny

ČR
všechny

a vlastně i
naprostá většina firem, které
prosperují, máme v součas-
né době problém sehnat
dobré lidi. Kde jsou, nevím.
Nemám ponětí. Někde zmi-
zeli. Vedle jiných profesí má
práce policisty nebo stráž-
níka speciální nároky.
Uchazeč musí splňovat pod-
mínky dané zákonem –
např. musí být občanem ČR,
trestně bezúhonný, spoleh-
livý, musí mít maturitu a tak
dál. K tomu musí absolvovat
pohovory, fyzické a psycho-
logické testy. Ty bývají vel-
kým strašákem a taky vel-
kým sítem.

Dobrá fyzická kondice je pro
tuto profesi asi nezbytná…
Pokud ji strážník nemá, jeho
schopnost efektivně zakročit
třeba ve tři ráno bude zá-
sadně snížená. Člověka, kte-

rý volá o pomoc, nezajímá,
že je strážník unavený. Chce
pomoc a chce ji hned. Rychle
a efektivně. Podle mě se ale
řada potenciálních uchazečů
nechá fyzickými testy do-
předu odradit. Kolikrát se
stane, že někdo volá, ptá se
na informace ohledně přijí-
macího řízení, a když se do-
zví o testech, pak už se neo-
zve. Ale já vždycky říkám, že
pokud se někdo aspoň tro-
chu věnuje sportu, nemůže
to být pro něj problém. Když
se dohromady sečtou
všechny disciplíny, vydají asi
na třináct minut fyzické ak-
tivity. Pro toho, kdo chodí do
fitka nebo se nějakým způ-
sobem hýbá, je to v podstatě
jeden z tréninků.
Na druhou stranu ale,

pokud někdo výběrové testy
považuje za vrcholný fyzický
výkon, pak je to málo. Tako-
vý strážník by byl rychleji
unavený, snadněji by pod-
léhal stresu a měl by nižší
frustrační toleranci. Pak by
se dokonce mohl začít vy-
hýbat výkonům a to je sa-
mozřejmě špatně. Takže z

požadavků rozhodně slevo-
vat nelze.

A co psychotesty?
Práce strážníka nemusí být
vždy fyzicky náročná, ale je
náročná na psychiku. Stráž-
ník se pohybuje v uniformě
po ulicích a je stále vidět.
Vymáhá dodržování práva,
takže zasahuje do jednání a
práv lidí a ne každému se to
líbí a pak se hádá. Strážník
musí někdy s nadhledem
vyslechnout nadávky a
urážky. Další věc je, že
strážníci disponují donuco-
vacími prostředky. Nosí
zbraň a může se stát, že se
musí ve vteřinách nebo ma-
ximálně v minutách roz-
hodnout o jejím použití.
Proto je důležité, aby to měl
každý strážník v hlavě co
nejvíc srovnané. Žádné psy-
chotesty samozřejmě nejsou
stoprocentní, ale nevhodné
kandidáty zpravidla spoleh-
livě vyřadí.

Proč by měl člověk chtít stát
se rožnovským strážníkem?
Je jasné, že se méně nároč-

ným oracím, které jsou na-
víc dobře placené, konkuruje
těžko. My můžeme nabíd-
nout průměrný plat, k tomu
se snažím vytvářet co nej-
lepší podmínky na praco-
višti, kterým určitě pomohla
i nedávná rekonstrukce slu-
žebny. Práce strážníka ale
není jen o penězích. Dotyč-
nému by mělo záležet na
tom, že může ovlivnit, jak to
bude v jeho městě vypadat.
Pokud se mu něco nelíbí, má
šanci sám ukázat, jak se to
dá zlepšit. Stejně jako se ve
městě velikosti Rožnova
hned projeví, když tu začne
řádit nenapravitelný recidi-
vista, tak je znát dobrá práce
každého jednotlivého stráž-
níka. Být strážníkem v Rož-
nově v neposlední řadě zna-
mená navázat na poslání,
které má více než stoleté
kořeny, a dělat zajímavou
práci.

Věříte, že se ti správní kole-
gové objeví?
V současné době se věnu-

ju pátrání po historii rož-
novské městské policie.
Pročítám si historii regionu
a teď jsem mimo jiné u
knížky Portáši Daniela Drá-
paly. Píše tam, jak lidé v do-
bách po třicetileté válce za-
žívali na Valašsku těžké časy,
a tak se zakládaly portášské
sbory. O práci ve sboru byl
obrovský zájem a dávala se
na doporučení. Možná to
bylo tím, že byla dobře pla-
cená, ale na druhou stranu
hrozně nebezpečná. Tehdy
se až na císařském dvoře
mluvilo o statečných nebo
věrných Valaších. Co tím
chci říct. Ti správní chlapi s
výbornou kondicí, rozhle-
dem a odhodláním tu byli. Já
věřím, že genetický fond
těchto chlapů tu zůstal. Že
tu jsou pořád. Já je jenom
potřebuju najít.

ALEŠPILAŘ.Být strážníkempodle něj znamenánavázat na poslá-
ní, kterémá více než stoleté kořeny. Foto: Deník/Eva Lukášová

rozhovor

Letní filmová škola
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