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ní administrativní budovy v Kladně 
Němci. Toho se zúčastnil například 
Roman Luknár coby lidický četník 
Vlček nebo Joachim Assböck, který 
ztvárnil velitele služebny gestapa 
v Kladně Haralda Wiesmanna, jenž 
byl zodpovědný za vyhlazení obce 
Lidice. „Tvůrcům se podařilo vytvořit 
opravdu mimořádně silný příběh. 
Sám se na premiéru velmi těším,“  
řekl během dotáček Assböck, kte-
rý v uniformě SS skutečně půso-
bil, jako by vypadl z druhé světové 
války. Jeho mimořádně nacistické  
vzezření mu v minulosti přihrálo 
role například v Katyni, Pianistovi 
nebo Schindlerově seznamu.
„Naším cílem bylo natočit film, kte-
rý pravdivě popíše největší tragé-
dii novodobých českých dějin. Ale 
skutečnou sílu příběhu dodávají 
zejména konkrétní lidské emoce, 
paradox viny a trestu a osudy nor-
málních lidí,“ říká k filmu Vican 

s tím, že natáčení Lidic podle scé-
náře Zdeňka Mahlera nemělo úpl-
ně jednoduché začátky. Nejprve se 
těžce sháněly peníze na jeho reali-
zaci (penězi nakonec přispěli nejen 
česká města a sponzoři, ale i jed-
notliví dárci z řad veřejnosti), potom 
onemocněla Alice Nellis, místo níž 
se režie ujal Petr Nikolaev. „Teď 
nás čeká postprodukce a post- 
synchrony. A samozřejmě hudba. 
Souběžně s filmem vzniká unikátní 
hudební projekt, na kterém se po-
dílejí nejen Michal Hrůza a James 
Harries, ale i Dan Bárta, Jan Budař, 
Tara Fuki a další. Musíme si tro-
chu pospíšit, abychom stihli podat 
přihlášku do letošního festivalu 
v Cannes,“ dodává další z pro-
ducentů Adam Dvořák. Ve filmu, 
který vstoupí do kin v předvečer 
devětašedesátého výročí vypálení 
Lidic 9. června, se objeví vedle 
Karla Rodena a Romana Luknára 
například Zuzana Fialová, Zuzana 
Bydžovská, Jan Budař, Veronika 
Kubařová nebo Ondřej Novák.

Tom Franzki, foto Bioscop

Natáčení 

Poslední klapku jsme plánovali 
původně na podzim loňské-
ho roku. Nakonec se nám ale 

podařilo sehnat od sponzorů další 
peníze a mohli jsme přidat ještě scé-
ny, díky kterým se film dočká větší 
výpravnosti a autenticity,“ vysvětluje 
jeden z producentů filmu Tomáš 
Vican, proč se štáb sešel 18. ledna 
znovu. Zatímco Karel Roden dotáčel 
scény u Slaného, druhá část filmařů 
obsadila budovy poblíž Pražského 
hradu, kde se odehrávalo obsazová-

Přesně osmačtyřicet 
dnů potřebovali fil-
maři k tomu, aby dali 
dohromady veškeré 
záběry k historickému 
velkofilmu Lidice.

[aktuálně]

filmových Lidic 
je u konce

Pozor, ještě máte šaNci!
Pravidla� soutěže: Pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku, 
bude vám ve zpětné SMS zaslán číselný kód, který použijete při ode-
sílání své fotografie nebo fotografie někoho, koho nominujete, přes 
naše webové stránky www.astrosat.cz/ulice. Z fotografií porota vybere 
12 finalistů, které zveřejníme v jednom z dalších čísel TV magazínu.  
Vy sami a ostatní čtenáři si pak vyberete, koho chcete v seriálu vidět.
Odpovědi posílejte do 12. 2. formou SMS na telefonní číslo 90011�10 
ve formátu TVMmezeraULICEmezeraPISMENOODPOVEDImezeraJMENO 
A ADRESA. Příklad TVM ULICE D JAN NOVAK, LUCNI 2, BRNO. 

Cena�jedné�SMS�je�10�Kč�(včetně�DPH).�Technicky�zajišťuje�ATS.�Infolinka�
776�999�199,�www.platmobilem.cz.�Výherce�budeme�kontaktovat.

Soutěž pokračuje!
Milí čtenáři, do naší soutěže Zahrajte si v seriálu Ulice jste 
se opět zapojili v opravdu hojném počtu, obdrželi jsme již 
pěknou řádku vašich fotografií. Vy, kteří jste start soutěže 
propásli, ale nezoufejte, protože stále máte šanci. 
Odpovězte na soutěžní otázku a zašlete svou fotografii pomocí kó-
du na www.astrosat.cz/ulice a můžete se stát seriálovou hvězdou.

Soutěžní�otázka: Pepan�Pavlica�se�stane:
a) rockovým textařem   b) kytaristou   c) zpěvákem

zahrajte si 
 v seriálu
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