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pravdické mléko
DE~TKY AUTOMATŮ NA MLÉKO vyROST~Y V čsCt1ÁCH A ~A MpRAVĚ. o

A Z SKALYSI SPOUSTY SPOK()JENYCH ZAKAZNIKU, ALE I NEJAKETY ODPURCE.

VE SVÉ DOBĚ TO OPRAVDU ZÁZRAK
BYL. NÁPAD NA PRVNí INTERAKTIVNí
FILM NA SVĚTĚSE ZRODIL V HLAVĚ
FILMOVÉHO GÉNIA RADÚZE ČINČERY,
KTERÝJEJ VYMYSLEL PRO EXPO '67
V KANADSKÉM MONTREALU.
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Námět a scénář dal dohromady
s Pavlem Juráčkem, Jánem Rohá-
čem a Vladimírem Svitáčkem a ke
spolupráci přizval i Miroslava Hor-
níčka, který ztělesnil hlavního hrdinu
filmu - pana Nováka. Že už si ne-
vzpomínáte nebo nevíte, o co šlo?
U dveří rodiny Novákových zazvoní
sousedka (Karla Chadimová), která
si zabouchla dveře. To se může stát
každému, ale ona je krásná a skoro
nahá, zabalená jen v osušce, a pro-
sí pana Nováka, aby ji pustil dovnitř.
Pan Novák by rád mladé dámě
přispěchal na pomoc, jenže každou
chvíli se má domů vrátit jeho žena,
která navíc slaví narozeniny. STOP!
Moderátor zastaví scénu a řešení
prekérní situace je na divácích ...
Vpustit ji, nebo nevpustit? Když
diváci na svém křesle zmáčknou
zelené tlačítko, znamená to vpustit,
červené odmítnout. Vyhrává většina
hlasů a příběh pokračuje dál až do
chvíle, kdy opět dojde na hlasování.
Kinoautomat, který v Kanadě uvá-
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děl Miroslav Horníček, tam slavil
obrovský úspěch, přestože herec
vůbec neuměl anglicky. Celý svůj
part se naučil nazpaměť a do po-
slední chvíle prý nevěřil, že to bude
fungovat. Ale fungovalo to, diváci
se smáli přesně tam, kde se smát
měli. Naši diváci uviděli Kinoauto-
mat až o čtyři roky později. Premié-
ra se konala v pražském kině Svě-
tozor a divácký zájem byl takový, že
se hrála minimálně dvě představení
denně, a jako moderátoři se střídali
Miroslav Horníček, Zuzana Neu-
bauerová, Eduard Hrubeš, Saskia
Burešová či Jaroslava Panýrková.
Jenže spontánní divácký ohlas po-
pudil soudruhy "nahoře" a rok nato
už Kinoautomat putoval k ledu jako
nežádoucí, protože jeho tvůrci se
ocitli na černé listině protistátních
živlů. O jeho návrat se postarala
až o čtyřicet let později Činčerova
dcera Alena, nikdo z tvůrců Kinoau-
tomatu se však obnovené premiéry
v roce 2007 nedočkal.
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ZAZRAK JMENEM
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