Zlín má desátou hvězdu

Dvě nové hvězdy Tereza Brodská a Ondřej Kepka pózují na chodníku slávy

+++Ondřej Kepka
a Tereza Brodská
mají od včerejška
NA CHODNÍKU
SLÁVY
vlastní hvězdy.
Barbora Lukšová

Z

lín má od včerejška deset
filmových hvězd. Za ohlušujícího jásotu dětí byly
včera odpoledne na chodníku slávy před vchodem do Velkého kina odhaleny dvě nové. „Letošní hvězdy patří herci a režisérovi
Ondřeji Kepkovi a herečce Tereze
Brodské," vyhlásila slavnostním
hlasem patronka Vendula Svobodová, zakladatelka nadace Kapka na-

děje. V ten okamžik přítomným dětem i dospělým odkryla zbrusu
nové chodníkové obrazce.
„Mám pocit, že jsem tu svoji dostala omylem. Jsem velmi překvapená, ale zároveň i dojatá. Díky
hvězdě jsem zavázaná všem, kteří
se zasloužili o to, abych ji dostala.
Od dneška jsem váš oddaný Pátek," zažertovala herečka.
Hvězdu si vysloužila díky roli
dospívající Verky z televizního seriálu Vlak štěstí a naděje. A snad
kvůli tomuhle ocenění zavítá do
Zlína častěji. „Jsem na dětském filmovém festivalu letos poprvé,
i když mám ke Zlínu zvláštní
vztah. Právě v tomto městě jsem
byla na prvním rande se svým současným manželem," prozradila
Brodská. A zároveň dodala, že
bude do Zlína dojíždět častěji, aby
oprášila hvězdu se svým jménem.
Nadšený byl i Kepka, jenž se těšil z přítomnosti rozradostněných
dětí. „Vážím si jí a je to ocenění

za moje dětské role. Především
Honzíka z pohádkové Arabely. Je
to i výzva, abych hrál i v jiném filmu pro děti," řekl herec, fotograf
a zároveň i režisér. Ten zavítal na
dětský filmový festival už poněkolikáté.
Dostali i čestný doktorát
Oba herce na ocenění, které se inspirovalo podobným z amerického
Hollywoodu, navrhli pořadatelé
49. ročníku zlínského festivalu.
Podle jeho uměleckého ředitele Petra Kolihy nemá výběr herců, kteří
hvězdu obdrží, žádnou závažnou
logiku. „Je to především volba srdcem," prozradil Koliha.
Hvězdy na chodníku se začaly
"Odhalovat už v roce 2006, letos to
byl tedy čtvrtý ročník. „Byl to společný nápad můj a producenta Víta
Pokorného. Američani se po nás
taky opičí, my jsme se po nich opičili právě s hvězdami na chodníku," řekla Vendula Svobodová.
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Kromě své hvězdy obrželi Brodská s Kepkou od rektora Baťovy
univerzity Ignáce Honzy čestný
doktorát. „Brodské jsme udělili titul za nejkrásnější oči v českém filmu. Ondřej Kepka je nositelem titulu za roli všetečného Honzíka
z Arabely, kde ho milovali celé generace," vysvětlil Honza, čím se od
teď může herecká dvojice pyšnit.
První tři hvězdné kachle byly
před zlínským kinem odkryté
v roce 2006. Mezi prvními oceněnými na zlínském chodníku slávy
byl dětský herec Tomáš Holý, který získal hvězdu in memoriam. Promenáda před zlínským kinem se
však může pyšnit i jmény jako je
Michal Kocourek, který si zahrál
ve filmu Což takhle dát si špenát.
Mahulena Bočanová či Žaneta
Fuchsová. Ta si hvězdu zasloužila
za Lucii, „postrach ulice". Minulý
rok svoji kachličku ve tvaru hvězdy převzali Lucie Vondráčková,
Jan Čenský a Dana Morávková.

