Slavnostní premiéra filmu Cyril a Metoděj v Radotíně
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Těsně před vánočními svátky, konkrétně 19. prosince, proběhne v radotínském kině za účasti herců a tvůrců
celopražská premiéra filmu Petra Nikolaeva Cyril a Metoděj – Apoštolové
Slovanů, která završí právě probíhající
1150. výročí příchodu těchto světců na
území později označovaně jako Velká
Morava (další tři premiéry proběhnou
v Brně, Olomouci a Zlíně).
A že kino Radotín dostalo přednost
před velkými multiplexy? Producentem filmu je totiž radotínský občan
a zastupitel Viktor Krištof, který se
slavnostního večera zúčastní spolu
s dalšími hosty, především představitelem Cyrila Ondřejem Novákem
(možná dorazí i Metoděj – Roman
Zach) či režisérem Petrem Nikolaevem
a autorem hudby Jiřím Pavlicou.
Film Cyril a Metoděj - Apoštolové
Slovanů vznikal souběžně s televizním čtyřdílným dokudramatem, je
však hutnější, s celou řadou nových
scén, z nichž nejdůležitější je bitva
o Veligrad.
Příběh má silný dramatický spád,
který odpovídá tehdejší nelehké situaci: zatímco soluňští bratři Cyril
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s Metodějem pracovali, na žádost
knížete Rostislava a z příkazu císaře
Michaela III, na podobě písma pro

Slovany, překladech náboženských
textů a novém právním řádu, kolem
probíhal boj o politickou nadvládu.
Franský panovník Ludvík Němec prosazoval své zájmy skrze západní klér,
jehož latinskému kázání ovšem lidé
nerozuměli. O vymanění z franského

vlivu usiloval kníže Rostislav, jeho
synovec Svatopluk naopak ve spojení
s Ludvíkem viděl svou příležitost…

Pár otázek pro producenta filmu
Viktora Krištofa:
Jak vás napadlo točit Cyrila a Metoděje?
Před téměř třemi lety se na mne
v jednom týdnu obrátili, nezávisle na
sobě, zástupci katolické a pravoslavné

církve s nápadem natočit příběh
Cyrila a Metoděje. Duchovními otci
projektu jsou tedy arcibiskup Jan
Graubner a Vladyka Kryštof. Kdyby
zavolal jeden, bral bych to jako náhodu, ale dva… Téma mě osobně lákalo
obtížností, všichni tu točí 2. světovou
válku, komunismus, ale na 9. století
si jen tak někdo netroufne. Málokdo
věřil, že to zvládneme. Výsledkem je
snad divácky atraktivní, moderní forma, která osloví i tu nejmladší generaci. Těšit se lze i na spoustu známých
herců – Josefa Abrháma, Vladimíra
Javorského, Milana Bahůla, Radku
Fidlerovou...
Bylo natáčení náročné?
Určitě to byl nejnáročnější projekt,
na kterém jsem dosud pracoval. Natáčeli jsme na Kypru v Paphosu, Larnace a rodosu, ve Vatikánu, kam
jsme se dostali s delegací tehdejšího
premiéra Petra Nečase, v Itálii v Ravenně a Římě. V tureckém Istanbulu
jsme snímali podklady pro trikovou
rekonstrukci Hagie Sophie (při níž
jsme uřezali minarety a vnitřní
arabskou výzdobu nahradili původní
byzantskou).
Projekt byl i f inančně náročný
a podílely se na něm kraje a města,
získali jsme koproducenty ze Slovenska, Ruska a Slovinska. Velkou
pomoc í by la koprodu kce Č eské
a Slovenské televize. Hráli zde stovky herců, tisíce komparzistů, byla
tam spousta zvířat. Pracovali jsme
se stočlenným štábem a všem patří
moje velké díky.
A nějaká ta veselá historka z natáčení?
Na Kypru se nám podařila nechtěná bulvární perlička: Český velvyslanec tam popravil římského papeže
Klimenta.
Sv. Kliment zemřel dle legendy
rukou katů několik století před
Cyrilem a Metodějem – byl vhozen
s kotvou na krku do moře. V naší
verzi jej popravili dva římští vojáci
v podání mého otce a tehdejšího ky-

perského velvyslance Ládi Škeříka!
Poslední dotaz: Proč Radotín?
V Radotíně jsem se narodil, chodil
tu do školy a páchal lotroviny. Rád
bych tedy alespoň takto ukázal, co
pro mne znamená, a nějak to vše
dobré oplatil.
Děkuji za rozhovor,

Pozdrav režiséra: „Chtěl bych po-

zdravit všechny obyvatele Radotína
a doufám, že se s mnohými z vás setkám na premiéře. Věřte, že to bylo to
nejtěžší, co jsem kdy natočil, a to především svým rozsahem a hloubkou tématu. Doufám, že se Vám Cyril s Metodějem zapíší do srdcí stejně hluboko,
jako mě jejich hlavní představitelé
Roman Zach a Ondřej Novák. Krásné
svátky vánoční přeje Petr Nikolaev.“
Slavnostní premiéra filmu Cyril
a Metoděj – 19. prosince
od 17.30 hodin v Kině Radotín
Kompletní informace o filmu jsou
na www.filmcyrilametodej.cz
Více ke 1150. výročí cyrilometodějské mise najdete na www.velehrad.eu

Kosmetika
Zdeňka Zlatušková

přeje Všem klientkám příjemné
prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2014
S tímto kuponem sleva
100 Kč na ošetření pleti
obličeje a dekoltu
Těšíme se na Vás
Na Výšince 149/3, Radotín
(V budově Inter Clinic naproti kinu)

775 346 883

TELEVIZNÍ
ANTÉNY

Montáž, opravy, měření.
Dodávka a údržba
technologie pro příjem
televizního a satelitního
signálu.

Pavel Stráník - TV
Tel. 603 215 244

technologie@centrum.cz

VEŘEJNÁ JÍDELNA V RADOTÍNĚ
(K CEMENTÁRNĚ 1522)

Nabízí zvýhodněné obědy pro seniory
Dále nabízíme volnou
kapacitu levných obědů
pro občany, firmy,
obchody i kanceláře.
informace na tel.: 777 169 063
e-mail: ivo.synek@seznam.cz

