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LABELLL L
tiskárna



17.30 / Kino Miloše Formana
DĚDEČEK AUTOMOBIL 
fi lm
Filmová komedie pro starší děti i dospělé byla natočená podle stejnojmenné knihy Adolfa Branalda. Ve fi lmu z dob počát-
ků automobilismu plném aut, motocyklů a závodů si dokonce dvě epizodní role zahrál sám Miloš Forman, který byl jinak 
asistentem režiséra Alfréda Radoka.
Vstupné: 100,-

18.00 / Nová scéna
PAUL BATTO TRIO 
koncert
Vynikající bluesový a jazzový zpěvák, kytarista, skladatel a světoběžník slovinského původu Paul Batto vystoupí v Čáslavi 
s pianistou Ondřejem Křížem a kytaristou Robertem Christianem.
Vstupné: dobrovolné

20.00 / Nová scéna 
SETKÁNÍ S BOHDANEM SLÁMOU 
Český fi lmový režisér, scenárista, vedoucí katedry režie pražské FAMU, držitel několika Českých lvů a autor knihy Povolání 
režisér: Rozhovor Bohdana Slámy s Milošem Formanem, která vznikla r. 2012 po setkání obou režisérů u Formanů v Connecti-
cutu, přijede do Čáslavi zavzpomínat na Miloše Formana.
Povídání o Miloši Formanovi – o režisérovi samotném, ale i o hledání námětů, psaní scénářů, kritériích používaných při 
výběru herců, zákulisí jednání s producenty i odborných faktech týkajících se svícení, sestavování dialogů – o tom i mno-
hém jiném se dozvíte na setkání s Bohdanem Slámou.
Vstupné: dobrovolné

22.00 / U Dvou přátel
GOOD CIGAR, RAISE A DRINK AND SHOUT 
doutníky a skvělá zábava
Věděli jste, že Miloš Forman byl veliký milovník doutníků a dobré zábavy? Jak jinak si ho tedy připomínat! Danny DeVito, 
který si zahrál jednoho z pacientů v Přeletu nad kukaččím hnízdem, po smrti Miloše Formana radil (dokonce z velké části 
česky) jak uctít nejlépe jeho památku: „Milos the magnifi cent! Čest k jeho památce (honour to his memory) light a good 
cigar, raise a drink and shout HOVNO HOVNO HOVNO!“
Pojďte s námi uctít památku Miloše Formana, užít si degustaci skvělých doutníků a zábavu do pozdních hodin.
Vstupné: bez vstupného, možnost si zakoupit a degustovat doutníky

Neděle 22. května 2022
10.00 / Kino Miloše Formana
PREMIÉRA NOVÉHO DOKUMENTU FORMAN A ČÁSLAV 
fi lm
Výpovědi pamětníků, členů rodiny i Miloše Formana samotného skládají dohromady pestrý obraz o jeho vztahu k rodnému 
městu. Dokumentární fi lm z archivních i nově natočených materiálů.
Vstupné: dobrovolné

11.00—13.30 / Kino Miloše Formana
SMYČKA DOKUMENTU FORMAN A ČÁSLAV 
fi lm
Chcete se na chvíli usadit a podívat se na záběry z nového krátkého fi lmu o Miloši Formanovi? Můžete kdykoliv přijít, kdy-
koliv odejít, dát si něco dobrého v bistru a cestou se stavit na průchozích dílnách animovaného fi lmu, kde se můžete jen 
tak podívat, jak se dělá animovaný fi lm, nebo si animaci přímo vyzkoušet.
Vstupné: dobrovolné

11.00—14.00 / Kino Miloše Formana
TVORBA ANIMOVANÉHO FILMU 
průchozí dílny pro každého
Průchozí dílna animovaného fi lmu, kde si za drobný příspěvek můžete s profesionálními lektory vyzkoušet tvorbu animo-
vaného fi lmu metodou stop motion animace v technice ploškového a poloploškového fi lmu nebo zkusit spolu s ostatními 
třeba vytvořit animovanou znělku pro příští ročník festivalu.
Vstupné: dobrovolné

Pátek 20. května 2022
18.00 / Dusíkovo divadlo
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 1. ROČNÍKU FORMANOVA (NEJEN) FILMOVÉHO FESTIVALU V ČÁSLAVI
KONCERT FILMOVÉ FILHARMONIE
koncert
Filmová fi lharmonie je symfonický orchestr, který se od roku 2014 věnuje koncertnímu provedení fi lmové hudby. Za tím-
to účelem sdružuje profesionální hudebníky a také talentované studenty a absolventy středních a vysokých hudebních 
škol. Filharmonie v komorní sestavě zahájí i první ročník FFF. Diváci si mohou dopřát jedinečný zážitek v podobě dynamic-
kého koncertu fi lmové hudby v té nejvyšší možné kvalitě. A při tom si hned na úvod festivalu zasoutěžit v živém hudebně-
fi lmovém kvízu.

20.00 / Dusíkovo divadlo
AMADEUS
fi lm
Strhující drama závisti, žárlivosti, intrik a vášnivé lásky k hudbě. Jeden z nejlepších fi lmů historie, který obdržel 8 Oscarů, 
13 nominací na Oscara a dalších 32 ocenění, včetně 4 Zlatých globů.
Pojďte si užít Formanův fi lm do jedinečných kulis Dusíkova divadla!

Vstupné na celé zahájení festivalu je dobrovolné, doporučujeme místa rezervovat v IC města Čáslav.  

Sobota 21. května 2022
10.00 / Kino Miloše Formana
MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE… 
fi lm
Filmy, úspěch, kariéra, zklamání, přátelé, rodina, krutosti, dětství, síla moci, vzpoura, svoboda… To jsou základní pilíře 
vizuálně velkoryse koncipovaného dokumentu režiséra Miloslava Šmídmajera, který hledá odpovědi na základní otázky: 
Proč musel Miloš Forman natočit některé fi lmy tak, jak je natočil? Z čeho pramení jeho vnitřní síla? Jaký je jeho životní 
příběh?
Vstupné: 100,-

10.00—12.00 / Malá scéna
DÍLNA FILMOVÉHO HERECTVÍ PRO DĚTI 
workshop
Kdo to kdy nechtěl zkusit? Každý jsme někdy toužili si zahrát ve fi lmu! A co si to vyzkoušet v naší dílně fi lmového herectví, 
kterou si pro vás připravila skvělá Aeroškola? 
Účastníci kurzu se detailně seznámí s prací před kamerou, a to zejména praktickou cestou. Vyzkouší si důležitost řeči těla, 
práci s hlasem, mimické herectví, ale i improvizaci. Seznámí se s rozdílem mezi fi lmovým a divadelním herectvím. Dílnu 
vedou lektoři s dlouholetou praxí a hravě ji zvládnou děti od 6 let. Místa doporučujeme předem rezervovat v IC Čáslav.
Vstupné: 250,-

13.30 / Kino Miloše Formana
BAREVNÝ SEN 
fi lm
Dobrodružný příběh pro děti a rodiče o tom, jak je lehké ztratit svobodu a obtížné ji získat zpět. S humorem zpracované 
nadčasové téma konfl iktu mezi neomezenou mocí na straně jedné a touhou po svobodě na straně druhé. Film Jana Baleje 
získal Českého lva a jeho postavám propůjčili svůj hlas mimo jiné i Antonie Formanová a Petr Forman. 
Na fi lm navazuje ve foyer kina workshop – nenechte si ho ujít!
Vstupné: 120,-

14.00 / Nová scéna
ZNOVUOBJEVENÉ FILMY MILOŠE FORMANA / TEREZA FRODLOVÁ 
přednáška
Jak dobře znáte fi lmy, které Miloš Forman natočil v Československu? A věděli jste, že diváci v zahraničí mohli některé 
z nich vidět v delší a odvážnější verzi než domácí publikum? V posledních letech se Národní fi lmový archiv podílel na digi-
tálním restaurování tří Formanových snímků z 60. let. Nedílnou součástí každého restaurování byl detailní výzkum s cílem 
rekonstruovat okolnosti vzniku a uvádění fi lmu včetně případných dodatečných zásahů do jeho podoby. Jak se fi lm měnil 
v průběhu času? Bylo z něj něco vystřiženo, nebo naopak přibyly nové záběry, či dokonce celé scény? A která verze fi lmu 
je vlastně ta původní?  Součástí přednášky jsou i málo známé ukázky záběrů, které se ve fi lmech nakonec neobjevily, a tak-
zvaných dotáček vyrobených na objednávku pro zahraniční distribuci.
Vstupné: dobrovolné

14.45—16.00 / Kino Miloše Formana
JAK SE TVOŘÍ BAREVNÝ SEN 
workshop
Výtvarně-dramatické dílny pro děti, které milují pohádky, fi lmy a rády tvoří. Dílny jsou připravené přímo k fi lmu Barevný 
sen, který promítáme bezprostředně před workshopem (vřele doporučujeme návštěvníkům workshopu promítání navští-
vit). Místa si předem rezervujte v IC Čáslav. Kapacita je omezená.
Vstupné: 200,-

16.00 / Nová scéna
SLAVNÍ ČEŠI VE VESMÍRU / JIŘÍ GRYGAR 
přednáška
Přednáška slavného astrofyzika a popularizátora české vědy Jiřího Grygara o planetkách slavných Čechů ve vesmírů – i té 
Miloše Formana. Věděli jste, že na nebi jsou zastoupeny rovnoměrně umělecké i vědecké osobnosti, ale sem tam i sportov-
ci? Astronomická unie, která o přidělení jmen rozhoduje, nepovoluje politiky, náboženské postavy ani vojáky. Máme štěstí, 
že naši astronomové, kteří planetky studují, jsou vesměs velmi kulturní lidé, takže seznam českých osobností obdařených 
planetkou je opravdu úctyhodný.
Vstupné: dobrovolné

17.00—20.00 / U Dvou přátel
OTEVŘENÝ ŠACHOVÝ TURNAJ MILOŠE FORMANA 
O šachových kvalitách Miloše Formana se toho málo ví. Pojďte si s námi zahrát šachy a dozvědět se víc o tom, jak hrál šachy 
Miloš Forman.

14.00 / Kino Miloše Formana
SATIRA JE SATIRA, ALE POŽÁRNÍK JE ÚCTYHODNÝ ČLOVĚK / Lucie Česálková 
přednáška
S humorem podaná přednáška o fi lmu Hoří, má panenko, která ze strany požárnického hnutí objasňuje motivy kritiky 
a celospolečenské pozadí kauzy kolem fi lmu. Lucie Česálková je mimo jiné fi lmová historička působící v Národním fi lmo-
vém archivu a na katedře fi lmových studií FF UK.
Vstupné: dobrovolné

15.00 / Kino Miloše Formana
HOŘÍ MÁ PANENKO 
fi lm
Česká hořká komedie z r. 1967 je třetím celovečerním fi lmem Miloše Formana. Na snímku scenáristicky spolupracovali 
i jeho dva přátelé Ivan Passer a Jaroslav Papoušek a kameramanem byl dnes proslulý Miroslav Ondříček.
Vstupné: 100,-

16.30 / Nová scéna
TVORBA ANIMOVANÉHO FILMU 
workshop
Dílna umožní účastníkům si vyzkoušet realizaci krátkého animovaného fi lmu metodou stop motion animace v technice 
ploškového a poloploškového fi lmu. Součástí bude i tvorba alternativní animované znělky pro festival s využitím fotografi í 
z českých fi lmů Miloše Formana. Program realizují lektoři s dlouholetou praxí. Kromě vedení programu lektoři výsledek prá-
ce postprodukčně upravují a následně odesílají účastníkům dílny. Místa doporučujeme předem rezervovat na IC Čáslav.
Vstupné: 380,-

16.30 / Kino Miloše Formana
ČERNÝ PETR 
fi lm
Černý Petr, natáčený převážně v Kolíně, je jedním z prvních fi lmů nové vlny a zároveň hraným debutem Miloše Formana. 
Titulním hrdinou fi lmu plného absurdního humoru je mladík, který pracuje v obchodě, kde má za úkol hlídat, aby nikdo 
nekradl, ale bohužel nemá dost odvahy zloděje chytit nebo alespoň napomenout. 
Vstupné: 100,-

18.00 / Kino Miloše Formana
KVARTETONES 
koncert
Hudba je výrazným elementem fi lmů Miloše Formana a jejími autory jsou často známá jména i interpreti. Přijďte se pře-
svědčit na koncert vokálního dámského kvarteta, které si pro vás připravilo to nejlepší z Formanových fi lmů.
Vstupné: dobrovolné

20.00 / Kino Miloše Formana
TAKING OFF 
fi lm
První americký fi lm Miloše Formana z roku 1971 a zároveň poslední fi lm festivalu. Po natočení Taking Off Miloš Forman 
v Americe tvrdě narazil… Dokud se jeho komedie týkaly Čechoslováků, v Americe se líbily. Ale jakmile se opovážil šťouch-
nout do amerických slabostí a záliby v honu na čarodějnice, byl oheň na střeše. Nám to ale vadit nemusí, Taking off je výbor-
ný fi lm, plný skvělé hudby a nezapomenutelných scén. 
Vstupné: 100,-

DOPROVODNÝ PROGRAM PO CELÝ  VÍKEND
14.00—18.00 / Evangelický kostel
MILOŠ FORMAN, POPRVÉ 
výstava
Každý příběh někde začíná… Přijďte se podívat na úplně první zmínku o Miloši Tomáši Janu Formanovi 
v Knize pokřtěných.

2 VÝSTAVY, 2 GENERACE, 1 RODINA
výstavy
Matěj Forman knižní ilustrace / v ulicích města
Pavel Forman od klasiky až po expresivní malbu / Evangelický kostel a Galerie Městského muzea  

ČÁSLAVSKÁ TRAMVAJ
happening
Věděli jste, že Miloš Forman miloval tramvaje a v dětství usilovně zjišťoval, jestli je Čáslav dost velká na to, aby v ní mohly 
jezdit? Proto začal Čáslav krokovat… „Změřil jsem ji několikrát, ale ať jsem kroky zkracoval, jak chtěl, nikdy mi to nevyšlo 
na víc než čtyři a půl kilometru.“ Pro tramvajové koleje bylo potřeba pět. „A tak jsem pochopil, že je pro mě naše městečko 
malé a že ho jednou budu muset opustit.“ 
Skutečná vzdálenost je někdy víc věcí pocitu než GPS. Od budínské cedule Pražskou ulicí přes náměstí až k dopravní značce 
na východním konci města. Odkrokujte Čáslav kdykoli během festivalového víkendu a lístek s počtem vašich kroků vložte 
do krabičky s tramvají ve foyer Kina Miloše Formana. V závěru festivalu společně zjistíme, zda-li by už Čáslaví mohly vést 
tramvajové koleje.

Lístky na workshopy a slavnostní zahájení festivalu lze zakoupit či rezervovat v IC Čáslav.
Vstupenky na fi lmové projekce je možné zakoupit na webu Kina Miloše Formana i na pokladně kina.
Změny v programu vyhrazeny. 
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