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V  českých  vesnicích  rumunského  Banátu  se  opět  natáčel  film. 
Natáčení probíhalo v květnu 2006 a už v lednu 2007 k nám dorazilo 
DVD s dokončeným filmem. Jde o krátkou filmovou povídku, kterou 
natáčeli slovenští studenti ve spolupráci s Českou televizí. Snímek se 
jmenuje  ÁBELOV ČIERNY PES. Ve filmu zahlédneme nejen krásnou 
krajinu v okolí Svaté Heleny, Gerniku a Rovenska, ale také obyvatele 
Svaté Heleny jako herce. Svoji malou roli dostal pan Táborský, pan 
Švejda, teta Mlezivová, manželé Tismănaru a další. Ve filmu se také 
na chvilku objeví bývalý žák helenské školy Venca Herkal. 

Pochopitelně hlavní role hrají profesionální herci z České republiky 
a ze Slovenska. Představitel hlavní role se jmenuje PAVEL LIŠKA. To 
je už docela známá tvář. Tohoto pána znají diváci nejen v Čechách, ale i v jiných evropských zemích. 
Hrál i v několika úspěšných českých filmech (Štěstí, Návrat idiota atd.) 

Dále  ve  filmu  hraje  manželka  pana  Lišky,  česká  herečka  KRISTÍNA  LIŠKA-BOKOVÁ.  Ze 
slovenských herců je velmi známý pan IVAN PALÚCH. Kdo by podle tváře poznal, že tento pán hrál 
před 35 lety slavného prince Bajaju!

text PS, převzato z časopisu Helenské sluníčko 3/2007

   

O čem vlastně film je? O tom, jak lidé dovedou být zlí, když se jim někdo znelíbí. O tom, jak lidé 
raději věří hloupostem než svému rozumu. A také o tom, jak to někdy skutečně chodí na malé 
vesnici. 

Naši sedmáci a osmáci se společně na film dívali. Potom se pokoušeli napsat povídku podle 
které asi film vznikl.  Nebylo to jednoduché. Filmová řeč je totiž občas složitější než řeč knih. 
Přesto vznikly dobré práce, jako např. tato:

Podle staré legendy si lidé vyprávějí, že existuje velký černý pes.
V jedné vesnici žil jeden člověk, který se jmenoval Ábel. Lidi ho neměli rádi, protože 

pocházel z divné rodiny. Jednoho dne Ábela napadlo, že ty lidi vystraší. Řekne jim, že on 
má toho černého psa, kterého se oni tolik bojí.

Ale peníze na psa neměl, tak si nachytal psí štěkot na kazetu a v noci ji pouštěl. Ale 
Ábelův soused našel ráno mrtvé husy. Začal tvrdit, že je zakousl Ábelův černý pes.

Jiné noci nějaký opilý člověk upadl a tvrdil, že ho napadl Ábelův pes. Ale nejhorší bylo, 
že lidé našli mrtvé dítě. To dítě asi spadlo z kola, ale lidé věřili tomu, že ho zabil Ábelův 
pes. 

Když k Ábelovi přijela policie a řekla mu o všem, Ábel prohlásil, že žádného psa nemá. 
Ale lidé mu nevěřili a chtěli, aby psa zabil. Ábel viděl, že ho lidí nemají rádi. A tak místo 
psa zabil sám sebe.  
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Ábela hraje český herec pan PAVEL LIŠKA. Slovenský herec pan Ivan Palúch


