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Tady mohla být fotoreportáž

na 44. ročníku MFF 
v Karlových Varech

z FITES PARTY
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Jak vidno z úpravy horní poloviny vedlejší stránky, nemohli jsme na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 
pokračovat v úspěšných FITES PARTY. Proč? O tom se dočtete uvnitř čísla. Věřím, že nedorozumění se nebude opakovat v roce
příštím...
Událostí léta byla nesporně volba staronového generálního ředitele České televize Mgr. Jiřího Janečka. V pondělí 14. září budeme
mít příležitost dovědět se přímo od něho jaké má plány pro novou šestiletku na 58. Čtvrtletníku, který se bude konat tradičně
v MATu od 17,00 hodin. Domnívám se, že tohle téma přiláká hodně posluchačů a hlavně hodně diskutérů. Uvidíme!
Ten 57. se konal v červnu a byl věnován pobídkám filmovému průmyslu. V jeho diskusním panelu zasedli zajímaví lidé, kterým
není osud podmínek pro filmové podnikání u nás lhostejný, o čemž svědčí stenografický záznam z tohoto podvečera.
A jaké téma bude mít Čtvrtletník příští (23. listopadu 2009)? Pokusíme se v něm – skoro na sklonku roku – zamyslet nad dal-
šími osudy našeho spolku, nad tím, proč Fites nepřitahuje audiovizuální mládí. Takovým impulsem pro toto téma budiž i pole-
mický příspěvek Kateřiny Mikulcové, který otiskujeme pochopitelně bez úprav v rubrice ÚVAHY A NÁZORY. Autorka v něm Fites
nijak nešetří, předkládá „nepříjemné“ otázky, mimochodem se zaobírá i  úrovní Synchronu, ale samozřejmě má na to při svém
mládí právo; i proto, že se snaží poukázat na chronické neduhy našeho spolku. Na druhé straně však její názory postrádají určitý – řekněme spravedlivý – nad-
hled. Diskuse a názory na listopadovém Čtvrtletníku s pořadovým číslem 59 bude nepochybně zajímavá.
Asi nejrozsáhlejší rubrikou jsou v tomto čísle FESTIVALY A SOUTĚŽE; většinou to jsou ohlédnutí za těmi, které se konaly, ale i informace o mnohých, které jsou
teprve před námi. Rozhodně byste si neměli ujít letošní Přelouč. Program, který podle scénáře Gustava Oplustila uvádí Michal Pavlata, bude tentokrát ozvlášt-
něn přímo převratně: bude se totiž přenášet na velkoplošnou obrazovku na Náměstí TGM, takže účastníky dabingové slavnosti budou nejen celebrity v sále,
ale i občané Přelouče...
Z mnoha dalších článků bych chtěl upozornit např. na úvahu JUDr. Jiřího Srstky Dá se chránit pouhý nápad?, na vzpomínání Jaromíra Průši na legendární čes-
kou divadelnici, která se věnovala především dětem a mládeži, Mílu Mellanovou v příspěvku O milionářce, která rozdávala slunce. Šárka Kosková bude jubi-
lantkou a tak o jejím nelehkém televizním putování se z pera Jarmily Cysařové dočtete pod názvem ve stati Čest jako způsob života.
Vzpomínky na počátky zpravodajství v Československé televizi jsou jako v minulých číslech hutné, zajímavé a osobní, psané s nadhledem a odstupem jak to
uměl Martin Glas. Škoda, že z jeho díla zůstalo jen torzo a v tomto čísle bohužel jeho paměti končí.
V rámci rubriky Festivaly a soutěže otiskujeme statut a přihlášky k prestižnímu vyvrcholení tvůrčího roku Fitesu – TRILOBIT BEROUN 2009. Nepřehlédněte,
že uzávěrka přihlášek je už 7. října. A také další událost má svůj statut a přihlášku – už 17. ročník přehlídky české a slovenské dokumentární a animované
tvorby, který se letos koná od 19. do 21. listopadu. Všimněte si, prosím!.
Nu a na závěr tohoto čísla opět smutné zprávy o těch, kteří nás během jara a léta opustili... -msk-
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58. Čtvrtletník FITESu58. Čtvrtletník FITESu
panelovou diskusi tentokrát na téma

Druhá šestiletka Jiřího Janečka.
Otázky „na tělo“ generálnímu řediteli.

Je současný model ČT vyhovující?
Které reformy jsou očekávané?

Perspektivy do roku 2015.
V panelu zasednou generální ředitel ČT Mgr. Jiří Janeček

a delegovaný člen Rady ČT.
Moderuje Jan Kraus. 

Těšíme se na vás

v pondělí 14. září 2009 od 17 hodin
v projekci klubu MAT

Karlovo nám. 19, Praha 2

Český filmový a televizní svaz zve všechny,
kteří to s Českou televizí myslí upřímně a dobře.
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Členské příspěvky
Pro třetí číslo jsme pro tuto rubriku mnoho jmen nezískali a tak jsme počát-
kem července rozeslali 112 dopisů na adresy členů (členek), kteří (které)
dluží členské příspěvky. Do uzávěrky tohoto čísla na dopisy reagovalo pouze
52 z nich, takže snad fakt, že dlužníci zde zatím neobjevují svá jména bude
impulsem k vyrovnání jejich základní členské povinnosti... Doufejme... A teď
ti, kteří jsou pořádní: Přemysl Prokop (dobrovolné, dík!), Pavel Kubant, Zu-
zana Dražilová (2008, 2009), Ing. Karel Jaroš, Bernard Šafařík, Mgr. Ivan
Šářec, Luděk Koutný, Anna Friedmanová, Andrea Sedláčková, Ing. arch.
Svatava Součková, PhDr. Dagmar Čápová, Alois Fišárek, Vlasta Pospíšilová
(dobrovolné, dík!), Karel Bělohlavý, Michaela Pavlátová, David Ployhar
(včetně zápisného a přidal, dík!), Zdenek Plachý, Olga Strusková (přidala,
dík!), Ing. Jiří Hold (zápisné), Mgr. Pavel Semrád, Mgr. Magdalena Turnov-
ská, Arch. Drahoslav Nikodém, Milan Rychecký (2008, 2009), Lada Ar-
nauto vo vá-Ledererová, Mgr. Alena Derzsiová (přidala a hodně, dík!), Libor
Hruška, Jiřina Hradecká, Pavel Simbartl, Pavel Koutský, Olga Sommerová,
Vítězslav Romanov, Monika a Břetislav Rychlíkovi, Jan Lipšanský, Vladi-
mír Kunz (přidal, dík!), František Chmela, PhDr. Eva Štorková, Zdeněk Ště-
pán, Halina Pawlovská, Ivan Vojnár, Mgr. Jan Gogola jun., Jan Semschová,
František Mlčák (2x ?), Jan Lengyel, Mgr. Galina Miklínová (2008, 2009),
Maria Procházková, Jan Fulín, Vladimír Hendrich, Helena Vosecká, Jan

Vaniš, Mgr. Jan Vyčítal, Jan Šikl, Šimon Eismann, Karel Machoň, Jagoda
Hozo-Lazarević, Milan Halousek, Bedřich Ludvík (přidal, dík!), Petr Zelenka,
Katarína Vaculíková, Jiří Větroň, František Filip (dobrovolné, dík!), Jiří Mádle,
Věra Jordánová (dobrovolné, dík!), Jana Procházková, Viktor Polesný, Ale-
xej Pyško, Zdeněk Úlehla, Lucie Konášová, PhDr. Olga Walló (přidala, dík!)
Petr Hojda, Vladimír Mráz, Jan Mattlach, Jan Petras,  PhDr. Dagmar Čápová
(doplatila), Pavel Dominik a Jiří Šesták. 

Noví členové
Výkonný výbor projednal na své schůzce 2. června 2009 přihlášku Davida
Ployhara (1970) a přijal ho za člena Českého filmového a televizního svazu
FITES. Kameraman a fotograf kráčí ve šlépějích svého nedávno zesnulého
otce už od července 1989 a za svou dvacetiletou profesionální dráhu spo-
lupracoval mj. s režiséry Martinem Dostálem, Václavem Křístkem, Petrem
Strnadem, Alenou Činčerovou, Adélou Sirotkovou, Alenou Hynkovou,
Dagmar Smržovou aj. Jeho zatím posledním filmem je Jménem krále, na
němž spolupracoval s režisérem Petrem Nikolaevem. Na poslední schůzce
před prázdninami 26. června 2009 přijal za člena Fitesu Ing. Jiřího Holda
(1923), mistra zvuku, který od roku 1953 pracoval v Československé
(České) televizi a Tomáše Piláta (1964), filmového novináře působícího
v Českém rozhlase a mj. člena poroty několika posledních ročníků 
soutěže Trilobit a Ceny Vladislava Vančury.

Naši jubilanti
50 Zdeňka Čermáková, vedoucí výroby *13. 10.
55 Jitka Tošilová, úpravkyně a překladatelka *19. 10., Petr Nýdrle, režisér z Beverly Hills *16. 11., Jelena Silajdžić, pro-

ducentka *18. 11., Mgr. Pavel Fojtík, scenárista a režisér *18. 12.
60 Václav Knop, herec, úpravce, režisér *6. 10., Jiří Kvasnička, herec, úpravce, režisér *14. 12.
65 Jiří Šesták, střihač *4. 10., Otakar Kosek, scenárista a režisér *14. 10., František Hanák, kameraman *23. 12., Jaro-

slav Černý, scenárista a režisér *31. 12.
70 Jiří Macák, kameraman 9. 10., Jaromír Kallista, producent *18. 12., Martin Skyba, scenárista a režisér *18. 12.
75 Ivan Štědrý, dramaturg, muzikant *4. 11., Ing. Radomír Koutek, mistr zvuku *8. 11., Rudolf Krejčík, scenárista a reži-

sér, pedagog FAMU *13. 12.
80 PhDr. Jarmila Cysařová, kritička a teoretička *10.  10., Miroslav Dufek, střihač, pedagog FAMU *15. 10., Jiří Vojta, 

kameraman, režisér, animátor *22.12.
85 PhDr. Ladislav Daneš, scenárista, režisér, publicista *26. 11., Jiří Mikeťuk, režisér *16. 12.

V posledním čtvrtletí devátého roku XXI. století oslaví svá významná životní jubilea také: PhDr. Luboš Bartošek, Csc., filmový his-
torik a teoretik *13. 11. 1922, Vladimír Voves, legendární produkční z Propagfilmu *18. 12. 1992, František Řehák, nezapomenutelný
farmář Rozmarného léta 4. 10. 1924, Svatopluk Malý, kameraman *20. 12. 1923, Ing. Ladislav Tunys, filmový novinář *10. 10. 1925,
Václav Rouha, vedoucí výroby *21. 10. 1925, Vojtěch Jasný, režisér *30. 11. 1925, Jana Kresslová, střihačka a pedagožka FAMU 
*20. 11. 1926, Ljuljana Lorencová, filmová a televizní střihačka *11. 12. 1927, Marie Křížková, první česká kameramanka a pak stři-
hačka *26. 11. 1928, Prof. Václav Sklenář, scenárista, režisér a pedagog FAMU *4. 12. 1928, PhDr. Zdeněk Mahler, scenárista a spi-
sovatel *7. 12. 1928, Jaromír Kincl, scenárista a publicista *19. 10. 1930, Jindřich Polan, režisér a úpravce *11. 11. 1930, Věra Hain-
zová, výtvarnice a animátorka *24. 11. 1930, František Filip, režisér *26. 12. 1930, Jana Dudková, dramaturgyně ČT *1. 10. 1931,
Anna Křičková, dramaturgyně a úpravkyně dialogů *29. 10. 1931, PhDr. Galina Kopaněva, teoretička a kritička *26. 11. 1931, Jiří Bla-
žek, scenárista *16. 12. 1931, ak. malíř Václav Polák, architekt, režisér a animátor *17. 10. 1932, Josef Eismann, scenárista
*9. 11. 1932, Mgr. Jiří Dvořák, režisér *10. 11. 1932, František Němec, kameraman *20. 11. 1932, Jiřina Pokorná-Makoszová, 
režisérka *24. 11. 1932, Eva Zaoralová, kritička, umělecká ředitelka MFF Karlovy Vary *28. 11. 1932, Olga Čuříková, scenáristka 
a moderátorka *30. 12. 1932, PhDr. Václav Šašek, dramaturg a scenárista *14. 10. 1933, Madla Čejchanová, vedoucí výroby *18. 10.
1933 a Jan Jílek, scenárista, dramatik a herec *24. 11. 1933.

Omlouváme se kolegovi kameramanovi Ivo Popkovi, který nám „vypadl“ z této rubriky vlastně už v posledním čísle
roku 2008 – měli jsme ho tehdy zařadit mezi šedesátníky – narozeniny oslavil 14. března. Šéfredaktor si sype popel
na hlavu a věří, že už se to příště nestane (způsobil to tak trochu počítač, který vymazal mj. i kartotéku Fitesu).na tam

attlach,
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Zprávy z Nuslí
 12. června 2009 proběhly volby do
správní rady Nadace Český literární fond pro
období let 2009–2012. Zvoleni byli: Ing. Tomáš Ježek,
CSc., PhDr. Dana Kalinová, Prof. Miroslav Krbec,
DrSc., Ing. Josef Kreuter, PhDr. Jan Lukeš, Jiří Novotný,
Šimon Pellar, Alice Šimonová a Ing. Petr Tesař. 
 V souvislosti se zvolením do správní rady Nadace
ČLF ukončil Jiří Novotný svoji činnost v Kontrolní radě
Českého filmového a televizního svazu. Novotný byl
nominován na základě návrhu Fitesu.
 Krátce po zvolení Mgr. Jiřího Janečka generálním
ředitelem České televize na další funkční období při-
šel od ředitele sekretariátu předsedy Senátu Parla-
mentu České republiky následující dopis: Vážení,

z pověření předsedy Senátu
PČR pana Přemysla Sobotky
Vám děkuji za zaslání otevře-
ného dopisu českých osobností
představitelům demokratic kých
politických stran v ČR. Pan
před seda se s  obsahem dopisu
seznámil. S pozdravem Mgr. Ivo
Brokeš v.r.
 Ještě do 27. září 2009 můžete
navštívit pozoruhodnou výstavu
děl Olafa Breuninga v Langhans 
Galerii Praha, jejíž vernisáž pro-
běhla ve čtvrtek 19. června. Olaf
Breuning, narozený v roce 1970
ve Švýcarsku, nyní žije a tvoří
v New Yorku a je zářící hvězdou

na mezinárodní scéně současného
umění. Hlavními prvky jeho děl
jsou ironie a vtip, také však často
nabízí kritický komentář globalizo-
vaného světa. Langhans Galerie
Praha při pravila jeho první samos-
tatnou výstavu v České repub  lice.
Breuning zde před stavuje výběr 
ze svých kreseb a fotografií z let
1997–2008, nejnovější fotogra-
fický cyklus Color Studies, který
měl premiéru na jaře v Kodama
Gallery v Kyotu, prostorové insta-
lace a například také film Home 2,
který patřil mezi nejzajímavější díla
na loňském Whitney Biennial
v New Yorku. 

Autokar do Přelouče
Začátkem července ukončila práci porota (předseda Vladimír Žďánský) 15. ročníku
soutěže o nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu – Cena Františka Filipov-
ského. Předběžné výsledky, tj. nominovaná díla a tvůrce naleznete uvnitř v rubrice
FESTIVALY A SOUTĚŽE. Věrným i potenciálním novým návštěvníkům této slavnosti,

která se letos koná v sobotu 19. září 2009 od 17 hodin v sále Občanské záložny
v Přelouči, připomínáme, že i letos vypravuje FITES autokar, který odjede téhož
dne ve 13.30 hodin od stanice metra B Českomoravská (návrat přibližně ve 22.30
hodin tamtéž).
Přihlásit se můžete poštou, e-mailem na info@fites.cz nebo telefonicky
na záznamník 222 562 331 do pondělí 7. září 2009!!!, pak mimořádně
na mobil Jany Komersové 728 610 036 a to do pátku 11. září 2009.

Cena Františku Uldrichovi
Asociace českých kameramanů udělila 28. února
2009 na Slavnostním večeru v pražském kině Lucerna
své ceny již po čtrnácté. Cenu za celoživotní kamera-
manské dílo udělila Asociace českých kameramanů
společně s občanským sdružením DILIA kamerama-
novi Františku Uldrichovi.
František Uldrich absolvoval část vysokého učení
technického a potom tvořivý filmový obraz na FAMU
v letech 1956–1963. Jeho idea uměleckého ztvárnění
uzrála ve spolupráci s vynikajícími tvůrci filmového ob-

razu, zejména s Janem Čuříkem, Janem Kališem 
a Jaroslavem Kučerou. Poté hlavně s režiséry Eval -
dem Schormem, Jiřím Menzelem, Martinem Hollým 
a hlavně s Františkem Vláčilem, kteří dali Františku 
Uldrichovi příležitost k tomu, aby se stal vyhledáva-
ným spolutvůrcem řady filmů a osobností s vlastním
rukopisem moderního dramatického obrazu.
Uldrich se zapsal zvláštním rukopisem do historie
tehdy oceňované a obdivované kamery černobílého
obrazu. Opatrně volil tonalitu i při nástupu barvy.

Kameraman Uldrich patří do čtvrté generace české ka-
meramanské školy s vlivy civilismu a neorealismu.
Svou tvorbou zpečetil důstojně konec epochy černo-
bílého filmu takovými obrazovými monumenty, jako
jsou Údolí včel v roce 1967, Adelheid 1969, Hadí jed
1981 a Stín kapradiny 1984. Celkem natočil více než
40 celovečerních filmů, řadu dokumentů a seriálů. Za
své celoživotní dílo zasluhuje umělecké i společenské
ocenění, kterého se mu tímto dostalo.

Josef Hanuš

Čestný občan Karel Černý
25. března 2009 obdržel akademický architekt Karel Černý od starosty Prahy 4
ocenění Čestný občan Prahy 4. Srdečně gratulujeme!
Karel ČERNÝ, akad. architekt (7. 4. 1922). V r. 1937 se přestěhoval do Prahy,
kde byl od r. 1939 přihlášen v komparsním rejstříku a začal statovat. Po zavření vy-
sokých škol byl totálně nasazen do STAFI, kde později asistoval u produkce a režie.
Začal vykonávat i funkci asistenta architekta. V r. 1948 podepsal přihlášku do KSČ,
což mu umožnilo absolvovat Vysokou školu architektury UMPRUM. V r. 1949 byl

přijat na Barrandov, v r. 1952 zrušil svou kandidaturu do KSČ. Jeho první film byl
Jeden ze štafety o Emilu Zátopkovi, pak následovalo 5 filmů s Karlem Kachyňou,
mezi tím ještě s Karlem Zemanem Cesta do pravěku. V r. 1963 se poznal s Milo-
šem Formanem a od Černého Petra s ním dělal všechny filmy, které vytvořil u nás,
včetně Amadea, za který získal Oscara za scénografii. Postupně natáčel s celou
řadou našich předních režisérů, celkově to bylo 74 celovečerních filmů na 
Barrandově, 27 celovečerních filmů pro ČT, 7 zahraničních filmů, 101 televizních
inscenací, 21 seriálů pro ČT, 2 seriály pro NSR, 64 středometrážních filmů a řadu
divadelních inscenací, televizních písniček a estrád. Působil také jako pedagog na
soukromé filmové škole v Písku. Marie Špalová

Obě předchozí zprávy jsme převzali z Věstníku DILIA jaro 2009.

Proč nebyla ve Varech FITES PARTY?
Jako v minulých letech, cca od roku 1994, jsme se obrátili na organizátory karlovarského festivalu se žádostmi o bezplatné akre-
ditace. Tyto dopisy byly stylizovány vždy věcně a  přátelsky, bez zbytečných frází.. Až do roku 2008 bylo našim žádostem vyho-
věno. Ovšem letos?...
Vážení přátelé, vážená paní Evo Zaoralová,  vážený pane prezidente Jiří Bartoško,
tak jako každoročně máme zájem o bezplatnou akreditaci pro tyto naše členy ze-
jména na den 6. 7. (pondělí), kdy hodláme uspořádat na terase Thermalu již potřetí
FITES PARTY.
Jan Kraus – 6. 7., Martin Skyba – 6. 7., Václav Čapek – 6. 7., PhDr. Helena Robová
– 6.–9. 7., František Rob – 6.–9. 7., Ing. Michal Novotný – 4.–6. 7., Jitka Novotná

– 4.–6. 7., Miloslav Kučera – 3.–12. 7., František Němec – 3.–12. 7., Adéla Vá-
chalová – 4.–6. 7., Ivan Biel – 4.–6. 7., Jaroslav Černý – 4.–6. 7., Šimon Eismann
– 3.–12. 7., Jan Štern – 3.–12. 7., Kristina Vlachová – 4.–6. 7., Hana Starostová –
4.–6. 7., Jiří Novotný – 4.–6. 7.
Děkujeme za pochopení!

Martin Skyba, místopředseda
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3. června přišla tato e-mailová odpověď:
Vážený pane Skybo,

Nemohu než konstatovat, že tón Vašeho mailu z 22. května mne poněkud překva-

pil. Informace o tom, že „máte zájem“ o bezplatné akreditace a sdělení, že „hod-

láte uspořádat“  FITES PARTY  na terase Thermalu se zdá být nejen mně a mé ko-

legyni Evě Zaoralové přinejmenším v rozporu s obvyklými pravidly komunikace.

Možná jsme nemoderní, ale dosud vždy nás instituce či jedinci požádali, zda je

možné, abychom poskytli bezplatnou akreditaci jednotlivým, blíže charakterizova-

ným osobám, a to se zdůvodněním,  proč by měly akreditaci dostat.

Takové zdůvodnění ve Vašem mailu zcela chybí, nemluvě o jeho zdvořilostní formě.

Přiznávám, že profese, z níž by mohl plynout jistý nárok na akreditaci, je mně 

u některých jmen Vašeho seznamu známá. Ovšem je v něm i řada jmen, jež mi

zhola nic neříkají a opravdu tedy nevím, proč a za jaké zásluhy by měli jejich nosi-

telé získat bezplatný přístup na představení a  akce 44. MFF Karlovy Vary. Podotý-

kám, že navíc někteří z jmenovaných – včetně Vás –  dostávají od MFF Karlovy

Vary  pozvání, takže žádat o jejich akreditaci je v podstatě bezpředmětné.

Dále se podivuji nad tím, že FITES, který pravidelně neuznává za vhodné zmínit

existenci MFF Karlovy Vary ve svém časopise Synchron a zásadně nezve repre-

zentanty festivalu na předávání svých výročních cen, ačkoliv by mu tím nevznikly

žádné výlohy,  neváhá skálopevně předpokládat, že vedení festivalu je povinno

spěchat, aby vyhověl jeho mluvčímu, který ani nepokládá za nutné o něco požá-

dat, stačí mu, že projeví „zájem“.

Pokud tento komentář k Vašemu dopisu chápete jako odmítnutí, chápete správně.

S pozdravem Jiří Bartoška

Komentář ke komentáři k našemu dopisu z 22. května
FITES PARTY měla být letos uspořádána potřetí v řadě, proto překvapuje, že Jiří

Bartoška v tom smyslu naši žádost nepochopil. Domnívám se, že mezi lidmi, kteří

spolu komunikují řadu let (minimálně od roku 1982 si s Jiřím Bartoškou tykáme 

a osobně nemám problém v tom pokračovat), je možné vyřizovat „ouřednosti“

věcně a stručně.

Takže důvodem o udělení bezplatných akreditací, navíc v mnoha případech pouze

na jeden den, byla FITES PARTY. K těm jménům, která „nic neříkají“ – zřejmě jde

o manžele Robovy a Novotných. V rámci dobrých vztahů Fitesu a Nadace ČLF jsme

zahrnovali tato jména do žádostí o akreditaci i v minulosti a nikdo se nad tím ne-

pozastavil; Nadace ČLF totiž výrazně podporuje např. vydávání tohoto časopisu,

takže pobyt na MFF byl určitou pozorností. 

Nevím jak to bylo u „některých z jmenovaných“, ale „včetně“ jsem letos osobní

pozvání na festival nedostal.

Jestliže se Jiří Bartoška podivuje nad tím, že neuznáváme pravidelně zmínit exis-

tenci jeho festivalu v Synchronu, pak je to účelová manipulace fakty nebo nevě-

domost. Takže připomínáme:

SYNCHRON 2/2008, str. 37 – Od Mexika k Hollywoodu

SYNCHRON 4/2008, 2. str. obálky – To byla FITES PARTY

SYNCHRON 4/2008, str. 37 – výsledky 43. MFF

SYNCHRON 4/2007, 1. str. obálky – FITES PARTY 

SYNCHRON 4/2007, str. 1 – Editorial

SYNCHRON 4/2007, str. 4 – FITES PARTY

SYNCHRON 3/2006, str. 3 – Pozvánka na visegrádský seminář na 41. MFF – Jak

fungují profesní svazy

SYNCHRON 4/2006, 2. str. obálky – Editorial „naše obnovená programová spo-

lupráce s festivalovým výborem nebyla marná“

SYNCHRON 4/2006, str. 20 – Pokus o seminář

SYNCHRON 4/2005, str. 17 – Několik karlovarských setkání, str. 17–18 – Na okraj

karlovarského mezinárodního festivalu

SYNCHRON 3/2004, str. 25 – Stručně o festivalech před námi

SYNCHRON 4/2004, str. 16-17 – 39. karlovarský

SYNCHRON 4/2003, str. 24 – Karlovy Vary osmatřicáté

SYNCHRON 4/2003, str. 25 – Karlovarské fórum o evropské koprodukci

V roce 2002 se Synchron rodil, vyšla pouze 3 čísla, a je pravda, že o Karlových Va-

rech ani zmínka. Ale ve Zpravodajích Fitesu, které vycházely v letech 1993–2002,

byly z prestižního svátku kinematografie otiskovány minimálně výsledky. Navíc vy-

dávání SYNCHRONU podporují formou barevných inzerátů festivaly s daleko men-

šími rozpočty než mají k disposici Vary, které tuto možnost v minulosti – nejméně

2x – odmítly.

Fites pravidelně rozesílá pozvánky k účasti na slavnostním předávání Trilobitů 

a Ceny Vladislava Vančury, které se koná v posledních letech předposlední ledno-

vou sobotu v Berouně. 2 pozvánky v obálkách se jmény PhDr. Eva Zaoralová a Jiří

Bartoška byly odeslány určitě začátkem ledna 2009 do Panské 1, sídla MFF 

Karlovy Vary.

Závěr
V devadesátých letech pořádal Fites v rámci karlovarských festivalů pravidelné 

semináře ve spolupráci jednak s festivalovým výborem, jednak několikrát např.

s FIPRESCI. Tato tradice setrvala až do nového tisíciletí. Už se asi nedopátráme,

kdy to zaskřípalo, ale možná od té doby, kdy se festival stal událostí více pro spon-

zory než pro filmaře. A můžeme se jen dohadovat, že je tu i určitá souvislost v tom,

že od roku 2001 je předsedou našeho svazu Jan Kraus, který má s prezidenty ob-

vykle problémy...

Věříme však, že toto nedorozumění ve vzájemném vztahu Fitesu a MFF Karlovy

Vary během léta, podzimu, zimy a jara urovnáme; i proto byl napsán členu organi-

začního štábu festivalu tento dopis: 

Vážený pane Flisníku,

děkujeme Vám za starostlivost  a laskavou nabídku, kterou jste nám učinil v souvi-

slosti s platbou a pořádáním naší FITES PARTY. 

Píšeme Vám ze schůze výkonného výboru (29. 6. 2009), který došel k názoru, že

z organizačního hlediska (zejména tisk pozvánek a jejich rozeslání), ale i dalších

okolností (odmítnutí akreditací pro členy Fitesu), nemůžeme akci letos zajistit, ale

rozhodně počítáme s tím, že navážeme spolupráci v tomto smyslu příští rok a FITES

PARTY obnovíme.

Přejeme , aby karlovarský  festival byl pro Vás úspěšný a příští rok na shledanou!

S pozdravem    Tomáš Bělohradský, Ivan Biel, Šimon Eismann, Martin Skyba, Jan

Štern, Jana Tomsová, Kristina Vlachová, František Němec a Jiří Novotný v.r.

P.S. O letošním 44. MFF Karlovy Vary píše Radovan Holub na str. 25.

FILMOVÁ ROČENKA 2008 právě vyšla!
Národní filmový archiv vydal s finanční podporou Mi-
nisterstva kultury ČR na CD ROM v digitální podobě
Filmovou ročenku 2008. Sedmnáctý ročník podobně
jako všechny předchozí, vycházející v knižní formě,
shromažďuje dostupné informace o českém filmu.
Dvojjazyčná (česko – anglická) ročenka obsahuje sou-
pis hraných, dokumentárních, animovaných filmů 
a reklam, natočených v roce 2008, který je doplněn

jmény tvůrců, herců a výrobců, charakteristikami filmů
a technickými údaji, uvádí také přehled premiér čes-
kých a zahraničních filmů, distribučních údajů, výčet
nejúspěšnějších filmů uvedených v distribuci, seznam
vyvezených filmů do zahraničí a přehled oceněných
českých filmů, filmových osobností a společností
doma i v zahraničí. Součástí je rovněž aktualizovaný
adresář významných organizací a institucí české kine-

matografie. Kromě toho obsahuje ročenka i seznam
festivalů, publikací a periodik vydaných v  České re-
pub lice, informace o dotacích a příspěvcích na reali-
zaci filmových projektů v oblasti české kinematografie
a kalendář filmových událostí. 
Uživatelský systém ovládání využívá běžné postupy 
a umožňuje vícestranné, komplexnější a pohodlnější
vyhledávání informací. 

Cena CD ROM je 180 Kč; prodej a objednávky: Národní filmový archiv – odbyt, Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1, tel. 226 211 864 l. 26, fax 224 237 233,
stepanka.erhartova@nfa.cz
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Od roku 2010 budou veřejnoprávní média v Polsku –
televizní stanice TVP a Polskie Radio – financována ze
státního rozpočtu. 21. května 2009 to ve Varšavě
schválili polský sejm. Zrušení poplatků by mělo podle
vlády pomoci k tomu, aby se veřejnoprávní média na-
učila hospodařit stejně jako komerční. Vláda odha-
duje, že roční náklady na provoz obou médií budou
činit kolem 900 milionů zlotých (přibližně 204 miliónů
EUR). O příspěvky se podle nového polského me-

diálního zákona mohou ucházet i soukromé stanice.
Vláda zdůvodnila svůj krok tím, že poplatky neplnily
svoji funkci. Platí je údajně jen 40% koncesionářů.
Roční poplatek za veřejnoprávní rozhlas i televizi činí
186 zlotých (asi 42 EUR).
Na financování veřejnoprávních médií se budou po-
dílet ze svých rozpočtů ministerstva kultury, školství,
vědy a zahraničí.
Návrh zákona vyšel ze strany vládní kolaice premiéra

Donalda Tuska a Svazu demokratické levice (SLD).
Spolu disponují potřebnou většinou hlasů, aby pře-
hlasovali i možné veto prezidenta Lecha Kaczynského.
Ten měl v minulosti proti mediální reformě námitky.
Zástupci koalice ocenili nový zákon jako krok k odpo-
litizování médií. Hnutí Právo a spraavedlnost však 
varovalo, že zrušení poplatků může vyvolat krizi ve 
financování veřejnoprávních médií a dlouhodobě zvý-
šit jejich politickou závislost na vládě.

Polský parlament zrušil koncesionářské poplatky

1. slet Broučků

Na svátek sv. Jána – 24. června 2009 – se na popud režisérky Vlasty Pospíšilové uskutečnil 1. slet Broučků – setkání všech tvůrců
populárního seriálu Večerníčků. Od 18 hodin bylo v branické Pizzerii Mosquito už při zprávách Poutníčků veselo, vzpomínalo se
na natáčení seriálu, ke slavnostnímu přípitku – jak jinak – bylo pravé české šampaňské. Nechybělo ani „sladké překvapení“! A pro-
tože na pozvánce stálo „baterky s sebou! – 1. slet byl zakončen po 22. hodině krátkou procházkou se světýlky kolem Vltavy.
Sponzorem sletu bylo Studio Činčera. Příště zas!!!

57. Čtvrtletník FITESu
Pobídky filmovému průmyslu

15. června v klubu MAT
Jan Štern uvítal hosty – Ludmilu Claussovou z České -
ho filmového centra (potlesk), ředitele odboru daně
z příjmů Stanislava Špringla z ministerstva financí (po-
tlesk) – to je důležitý pán v této problematice – Helenu
Fraňkovou, ředitelku Odboru médií a audiovize Mi-
nisterstva kultury ČR (potlesk).
Ludmila Claussová: Za České filmové centrum repre-
zentuji tzv. film commission, které existují všude po
celém světě, všude na celém světě a jsou zřizovány
vládami jak  celostátními nebo regionálními nebo
městskými úřady. V ČR tomu tak není. Tady film com-
mission musela vzniknout z iniciativy soukromého
sektoru, protože naše vláda a naše úřady pořád ne-
vnímají filmový průmysl jako průmysl. Např. v Ame-
rice to začalo už před 30 lety, tam jsou film commis-
sions státní, regionální nebo městské a jejich úlohou
je to, aby do regionu, do města přilákaly co nejvíce
filmových natáčení, protože se, empiricky podloženo,
všude ví, že filmové natáčení přináší jak ekonomické
přínosy do regionu, do města, do země, zvyšuje za-
městnanost, dává práci různým skupinám, které by
třeba jinak práci nedostaly, a v neposlední řadě ten
region propaguje, zvyšuje jeho pozitivní image – jak
uprostřed jedné země, tak celosvětově. 
Pro vás filmaře jsou film commissions v jakémkoli re-

gionu, v jakékoli zemi vlastně to místo, kam se obrá-
títe, pokud se rozhodnete tam natáčet. Potřebujete 
informace o lokacích, o potenciálních partnerech 
v regionu a hledáte informace o finančních aspektech
natáčení. 
Na mě se obracejí zahraniční filmové produkce růz -
ných velikostí, od malých, nízkonákladových projektů,
až po projekty v řádech desítek milionů dolarů či euro.
A v poslední době úplně první a zásadní otázka – 
a potom se se mnou přestávají skoro bavit – je, jaké
nabízíte filmovému průmyslu pobídky? V posledních
několika letech se po celém světě zaběhl trend, že
vedle toho, že tyto státy, regiony, města, o kterých
jsem mluvila, mají tyto film commissions, aby přit-

ahovaly do toho místa filmové projekty. K tomu nabí-
zejí filmovým produkcím formy pobídek Někdy jsou
daňového rázu, to znamená, když tam film natočí, tak
potom je možné náklady ve formě nějakého daňového
kreditu nebo certifikátu odečíst od daňové různé 
povinnosti.
Anebo jsou přímo zakládány fondy. Tak je to třeba
v Německu nebo teď nově ve Francii, kde jsou peníze
vyčleněny rovnou ze státního rozpočtu, a produkce
poté, co odtočí film, poté, co náklady jsou zaudito-
vány a ověřeny, že byly opravdu utraceny v místě, ve
prospěch místních daňových poplatníků, tak poté pro-
dukce má nárok na určité procento, na určitou vratku.
To je instrument, který umožňuje dané zemi být
v mezinárodním měřítku konkurenceschopnou. Je to
i psychologický aspekt, který ukazuje filmovým pro-
ducentům, ano, když přijdete do této země, tady o vás
stojíme, stojíme o vaše peníze, chceme, abyste je 
u nás utratili. 
Česká republika byla ještě před pěti lety jednou z top
destinací nejen v Evropě, ale na celém světě. A to se teď
naprosto změnilo. Teď jsme se dostali do pozice, že naši
producenti už skoro ani nedostávají šanci dělat rozpočty.
Jan Štern: Můžete ten propad vyčíslit? Z čeho kam
jsme spadli?

Z E  Ž I V O T A  F I T E S U

Darina Vítová Vlasta Pospíšilová

Poutníček Martin Houska

Sladké překvapení
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Ludmila Claussová: My jsme to začali vyčíslovat
někdy v roce 2002 takovou studií, kterou si zadalo Mi-
nisterstvo kultury. A od roku 2002 nejsilnějším rokem
byl rok 2004, kdy přímý obrat filmového průmyslu
v ČR byl asi 7 mld. korun. Pokud to vynásobíme ně-
jakým multiplikátorem, tak jsme třeba na 14 miliar-
dách, protože většina multiplikátorů, to nám můžete
vysvětlit vy potom (k panu Špringlovi), se pohybuje
kolem dvou.
Ještě nemáme čísla za rok 2008, protože účetní uzá-
věrky jsou možné do konce června. V roce 2003 ze
sedmi miliard byly zahraniční filmy pět miliard korun.
Zbytek byly reklamy a české filmy, které se pohybují
vždycky tak kolem 500-700 miliónů. V roce 2003
měly zahraniční filmy přímé výdaje jenom do filmo-
vých služeb kolem 5 mld. korun. V roce 2008 nedo-
sáhneme ani na miliardový obrat. Prostě propad je ob-
rovský! A teď si musíte představit, co s tím všechno
jde ruku v ruce. Máme velká studia, obrovské kapacity
ateliérů, různých půjčoven osvětlovací techniky, ka-
merové techniky, jsou tady pobočky velkých zahra-
ničních firem, které si Prahu vybraly právě proto, že se
tu tolik točilo, že byla opravdu evropským filmovým
centrem. Tyto půjčovny mají obraty a platily daně v řá-
dech stovek milionů. Nemám přesná čísla, ale tyto
velké firmy zvažují, zdali pobočky v Praze stále ještě
ponechají nebo je přesunou jinam. 
Helena Fraňková: Já to doplním o státně-ministersko-
úřednický dodatek. Začnu v roce 2006, kdy si jistě fil-
maři pamatují, jak proběhlo veto prezidenta Klause
k zákonu o kinematografii. Pak se v Poslanecké sně-
movně nepodařilo toto veto zvrátit. Pak proběhlo na
základě toho jednání v Karlových Varech na filmovém
festivalu na téma, co vlastně filmaři chtějí, potřebují,
myslí si a tam byla vytvořena jakási dohoda o tom, že
filmaři zpracují nějaký materiál o tom, co by vlastně
chtěli a proč by to chtěli. Mezitím vláda, která už teď
vládou není, se nějakým způsobem postará o to, aby
mezitím česká tvorba byla nějak kompenzována, což
znamená, že v roce 2007, 2008 proběhla jednorázová
dotace 100 mil. korun do státního fondu, ale to se tý-
kalo české národní tvorby, nikoliv fiskálních stimulů, 
a zároveň proběhla tzv. diginovela, která umožňuje to,
že 150 mil. korun ročně z  reklamy v ČT proudí přímo
do státního fondu, ale to pouze do roku 2011, než se
analog vypne. To je ale jiná věc.
Filmařská obec zpracovala materiál, který se nazývá

Teze o kinematografii, kde se poprvé začalo hovořit 
i o fiskálních stimulech. K tomu byla zpracována stu-
die společnosti Oldsberg SPI, kde se poprvé mluvilo
o tom, co to vlastně fiskální stimuly jsou, o čem to je,
proč to je, k čemu je to dobré. Tam se doporučily ně-
jaké věci, bylo to v roce 2006, čerpalo se z informací

z roku 2005. Tato studie visí na webových stránkách
ministerstva kultury. Kdokoliv si ji může přečíst. Cel-
kovou studii nedáváme k dispozici, protože tam jsou
obchodní věci, které není potřeba zveřejňovat a uka-
zovat každému.
Z těchto tezí následně mělo vyjít paragrafové znění
nového zákona o kinematografii. V momentě, kdy teze
byly hotové, zaslaly se na Ministerstvo financí, kde
tenkrát paní náměstkyně Trezziová, která tam v sou-
časné době již ale není, se vyjádřila k těmto tezím 
a fiskálním stimulům v tom smyslu, že není vhodné
zasahovat do daňového systému a ten rozdrobovat.
Laicky řečeno: mašličkování daní.
To byl první zásah, kdy z návrhu zákona o kinemato-
grafii, který se následně dál zpracovával, tyto fiskální
stimuly vymizely a dále se pracovalo pouze jakoby na
zákonu o kinematografii, který spojoval současný
zákon o státním fondu a současný zákon o audiovizi.
Tento zákon byl zpracován, byl předložen do mezire-
sortního připomínkového řízení v říjnu roku 2007, do
listopadu probíhalo meziresortní vypořádací řízení.
Pak měl být předložen do vlády, ale ještě než byl před-
 ložen, přijel tehdejší premiér na návštěvu ministerstva
kultury v rámci toho, jak dělal návštěvu všech minis-
terstev a kontroloval, kdo co jak dělá, a řekl: fajn,
v tom zákoně ale chybí fiskální stimuly a já je tam po-
třebuji, protože je to v programovém prohlášení vlády.
Takže zákon se nepředložil a začalo se opět jednat 
o tom, jakým způsobem by se mělo či nemělo jednat
o fiskálních stimulech.
Bylo zhotoveno několik dalších studií. Jedna studie
byla zpracována panem profesorem Zahradníkem. To
si zadávala APA a druhá studie byla zadána společ-
nosti EEIP. Součástí každého zákona nyní nově musí
být tzv. RIA, což je hodnocení dopadů regulace. To
znamená: pokud chcete zavést zákon, musí se vypo-
čítat, jaký to bude mít vliv na státní rozpočet a jaký to
bude mít vliv na soukromé subjekty. Tato RIA byla
zpracována k 15. dubnu 2009 a byla odevzdána mi-
nisterstvu financí a jednoznačně říká, že zavedení fis-
kálních stimulů by bylo vhodné. Nicméně s minister-
stvem financí a s ministerstvem průmyslu a obchodu
mezitím ještě bylo několik dalších séparé jednání, jaký
způsobem, zdali, možná atd.
Z úředního hlediska nyní vysvětlím, jaký je problém.
Jak řekla paní Claussová, existují dvě možné varianty
vyplácení fiskálních stimulů. V současné době v EU je
11 členských států, kde fiskální stimuly v různých va-
riantách platí…
Ludmila Claussová: Říkejme tomu pobídky, protože
nejsou vždy fiskální.
Helena Fraňková: Ano, pobídky. Tam je rozdíl, který
rozlišuje pouze státní sektor, soukromý moc ne. Ale
kdykoliv se řekne fiskální stimuly nebo daňové po-
bídky, státní sektor se vyděsí, protože si představí da-

ňové pobídky, které probíhaly ve smyslu Hyundai, což
stručně řečeno vypadalo tak, že dostala dotaci nějaká
továrna, něco za to postavila, dostala daňové prázd-
niny, a než daňové prázdniny skončily, tak se odstě-
hovala někam jinam. Takže to byl úbytek státního roz-
počtu. Fiskální stimuly pro filmový průmysl tímto
způsobem nastaveny nejsou. Tam platba probíhá až
poté, co realizace proběhne, nikoliv předtím. To je nej-
větší rozdíl! Pokud producent z Ameriky nebo z jiné
evropské země nebo i z Čech nepřijede a neutratí, tak
se mu nic nedává. To je první základní věc.
Druhá věc. Máme dva modely. Jeden je maďarský,
druhý je německý. Již nyní víme, že maďarský model
v žádném případě aplikovat nemůžeme, protože je pří-
liš závislý na daních jiných soukromých subjektů.
Druhý, německý, je řešen přes státní rozpočet. V Ně-
mecku, které je daleko ekonomicky silnější než ČR,
se vláda dohodla a udělala takový program, kdy vě-
novala na tři roky tuším 60 mil. eur ročně na vyplá-
cení těchto fiskálních stimulů.
Vypadá to asi následně. Americký producent má roz-
počet 80 mil. dolarů. Průměrný americký film. Tento
producent s těmito penězi odjíždí do nějaké evropské
země, hodlá je tam utratit a hledá nejlepší podmínky
pro to, jak je tam utratit, neboli proinvestovat. V mo-
mentě, kdy hledá, tak samozřejmě mu tam vyběhne
Maďarsko nebo Německo. Odjede tedy do Německa,
zaregistruje svůj projekt u tamního filmového fondu,
kde říká: mám zde projekt, budu natáčet takto dlouho,
třeba šest měsíců, a hodlám zde proinvestovat svých
80 mil. dolarů. To znamená, že zaplatí všechny mas-
kérky, gripáky, kameramany, celý štáb, dejme tomu
300 lidí s tím, že hodlá zaměstnat další firmy, dát za-
kázky stavbě, nákup dřeva, švadleny – nákup látek.
Prostě investuje 80 miliónů dolarů a odchází na státní
fond nebo na nějaký státní institut nebo státní úřad 
a žádá o vyplacení svých 20 procent, částky adekvátní
podle zákona. Tak je to v Německu.
Teď je otázka, kde bychom těch 20 % sehnali v ČR,
protože začne natáčet v lednu, skončí v červnu 
a v červenci to chce vyplatit. Takže se musí v zákoně
vyřešit, kde se vytvoří alokace prostředků a z čeho,
protože v červenci ty peníze jsou rozplizlé mezi gri-
páky, stedikemisty atd. Jde o to zjistit, odkud se to
vezme. V hodnocení dopadů regulace neboli v RIA
jsou nějaké návrhy, odkud se to bude platit, odkud se
to bude dávat. 
Ludmila Claussová: Než vysvětlíte ty návrhy, aby-
chom nemluvili pořád o americkém bohatém produ-
centovi, který sem přijede utrácet své bohaté peníze,
tak proč se vůbec ptá, když je tak bohatý a chce něco
zpátky. Ale třeba v Německu to udělali hlavně proto,
aby udrželi německé producenty doma.
Helena Fraňková: Ano. To platí i pro české produ-
centy.
Ludmila Claussová: Například od té doby, co to
v roce 2007 v Německu zavedli, už se u nás netočil
skoro ani jeden německý film. Předtím se tady točilo
třeba tři pět ročně. Němci to zavedli proto, aby udrželi
domácí produkci doma, aby domácí produkce utrá-
cela peníze doma a samozřejmě obrovský efekt po-
bídky je, když vyplatí pobídku zpátky německému pro-
ducentovi, tak on svůj příští film zase bude natáčet
v Německu, takže pobídku vezme a zase ji tam pro -
investuje.
Helena Fraňková: Zaměstnává svoje německé lidi, 
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nikoliv jiné lidi! Český producent dostane normální
klasickou dotaci od státního fondu, ale zároveň
všechno, co proinvestuje na území ČR, tak z toho
může také dostat fiskální stimuly – kromě peněz
z fondu. Takže z fondu dostane 5 mil., proinvestováno
fiskálními stimuly dostane dalších pět, takže dohro-
mady deset. Nádhera!
Hledáme teď způsob, resp. my ho máme, minister-
stvo financí to tuší, resp. někteří zaměstnanci minis-
terstva financí to tuší a uvidíme, co se s tím dál stane.
Musíme najít systém, kde sebrat 20 % na začátku roku
ještě předtím, než sem začnou najíždět cizí zahraniční
produkce. Pokud se budeme řídit tím, že v roce 2003
a 2004 tady bylo nejvíc filmů, tak když jsme si vzali
rozpočty těchto filmů, vykalkulovali z toho proinves-
tovaných 20 %, tak nám vyšlo – a výpočet je podobný
německé částce – že se jedná ročně o 1,5 mld. Kč,
které by měly být někde alokovány. A zahraniční pro-
ducenti by o tom měli vědět hned na začátku roku,
aby věděli, že můžou jet natáčet do České republiky,
že když tady budou natáčet, dostanou peníze zpátky.
Nemůže se stát, že prostě to tady proinvestují a pak
žádné peníze zpátky nedostanou.
Je teď na nás, jak to dál budeme řešit s ministerstvem
financí, který je tím stěžejním subjektem, který nám
vždycky říká ne.
Jan Štern: Máme tu pána z ministerstva financí, tak

kdybyste mu řekly proč by měl mít filmový průmysl
tato práva, proč je nemá mít výroba nábytku, země-
dělství, výroba piva atd. Co je na filmu tak význam-
ného, jiného, obzvlášť důležitého pro společnost, aby
tento benefit dostala, protože oni se na to takhle
budou určitě ptát. 
Ludmila Claussová: Pokud mi laické vědomí a svě-
domí správně napovídá, tak stát, aby dělal pobídky
pro jakékoliv průmyslové odvětví, to v rámci EU stejně
nefunguje. EU tady dbá na to, abychom měli všude
rovné podmínky a aby soutěž byla rovná. Ale filmový
průmysl dostal od EU výjimku pro svůj kulturní aspekt.
Evropská komise schválila tzv. European Cinema
Communications ještě do roku 2012, která umožňuje
jednotlivým členským státům, aby si se svým filmo-
vým průmyslem a s jeho podporou, pobídkami dělali
téměř co chtěli, aby si to upravovali, jak chtějí oni –
s tím, že musí splnit tzv. kulturní test. To znamená, že
si nemůžou na pobídky sáhnout filmy, které absolutně
nemají žádný evropský aspekt.
Helena Fraňková: Může to splnit Valkyrie s Tomem
Cruisem. Ten to naprosto splňuje. (J. Štern: A James
Bond?) James Bond by to mohl splňovat, protože tam
jsou různé kulturní aspekty Anglie, je to prostě film
anglické královny.
Ludmila Claussová: I když je to taková figura velmi fik-

tivní, tak vlastně už je svým způsobem skoro součástí
evropské kultury.
Helena Fraňková: Ale Transformátoři to fakt nedosta-
nou. 
Ludmila Claussová: Mezi ty aspekty patří i to, že krea-
tivní departmenty musí být aspoň zčásti obsazeny čes-
kými lidmi nebo heads of creative departments musí
být Evropané, Češi. Nemusí to být jenom vyloženě
Češi. Tam jde opravdu o evropský aspekt. (Z pléna:
Ani nesmí být!) Nesmí být jenom Češi, ano, to by bylo
diskriminační.
Tak, jak to umožňuje EU ostatním zemím a tak, jak to
naše vláda neumožňuje České republice, tak vlastně
naše vláda Českou republiku uprostřed EU diskriminuje.
Filmový průmysl a filmová infrastruktura v rámci Evropy
ve srovnání s členskými zeměmi Evropy byla jedna z nej-
lepších, z nejzdravějších, se spoustou lidí, kteří tu byli už
před rokem 1989, pracovali na Barrandově. Barran-
dovská studia prostě mají obrovskou tradici, jsou od 
30. let neustále vytěžována. Po revoluci od 90. let se tu
začaly natáčet velké zahraniční filmy, na nichž se vyučila
spousta lidí, naučili se tomu řemeslu, naučili se pracovat
s technikou, pokud to ještě neuměli, založily se tu po-
bočky zahraničních půjčoven techniky atd. atd. My jsme
byli opravdu jedno z evropských filmových center a je
strašně paradoxní a smutné, že díky postoji naší vlády –
já nechci říkat vlády nebo kdo to je, nevím, pořád se
oháníme státem a vládou (J. Štern: reprezentace), ale
vlastně jsme se dostali do situace, kde opravdu nemů-
žeme konkurovat.
Pokud někdo argumentuje tím, že ze 27 členských
zemí EU má tyto pobídky jenom 11, tak se nemusíme
měřit s Portugalskem nebo Řeckem. My se musíme
měřit s filmovými zeměmi. Mezi nimi je samozřejmě
Německo, Francie, Velká Británie, Irsko, Maďarsko,
Itálie. (Z pléna zaznívají další země.) Rumunsko nemá
pobídky, ale Rumunsko také není filmová velmoc. 
Polsko nemá pobídky. Země, které mají s námi srov-
natelnou úroveň kvality služeb a infrastruktury, ty
všechny to mají. My jsme vlastně jedinou z filmových
zemí na světě, ještě vedle Kalifornie, ale tam to mys-
lím teď také zavádějí, kde to není. A když mě cizí pro-
ducenti kontaktují, tak oni to vůbec nechápou!
Helena Fraňková: Oni se hlavně už ani neptají, jestli
máme, oni automaticky předpokládají, že máme a ne-
chápou, jak je možné, že nemáme! Já to vyjmenuji:
Maďarsko, Německo, Itálie, Norsko, Francie, Belgie,
Island, Irsko, Velká Británie, Malta, Lucembursko 
a potom Austrálie, Nový Zéland, Spojené státy ame-
rické, Kanada. Takže zoufalství!
Jan Štern: Pane Špringle, vy jste ředitel odboru příjmů
z daní…
Stanislav Špringl: Daní z příjmů. Já to raději přeho-
dím. (Pobavení.)
Ludmila Claussová: O příjem z daní právě přicházíme.
Stanislav Špringl: Ono to vyznělo trošku tak, že inves-
tiční pobídky nezafungovaly a že teď všichni utíkají a stát
z toho nic nemá. Faktem je, že jsou to výjimky, které ne-
splní, protože to je vyloženě úleva na daních z příjmů.
Samozřejmě potom daný subjekt má povinnost peníze,
které dostal jako investiční pobídku, vrátit.
Na začátku bylo i řečeno, že se řešení ubírá dvěma
cestami, ale faktem je, že ta první daňová už byla
zhruba před třemi lety, ještě za náměstkyně Trezziové,
to já si i pamatuji, že naše stanoviska byla negativní,
v podstatě jsou i doteďka. Ale není to jenom vůči fil-

movému průmyslu nebo kinematografii jako takové.
Chci předeslat, že zákon o daních z příjmů nemá za
cíl dělat nějaké velké rozlišnosti a má snahu vždycky
nastavit jednolitý, dá se říct jednoduchý, spravedlivý
a spravovatelný systém. Faktem je, že určitě všichni
jste se setkali už se zákonem o daních z příjmů, takže
asi víte, že to tak úplně pravda není. Tam je takových
výjimek nasekaných… (H. Fraňková: 315, tuším-li
správně.) Tak to jste slyšela možná číslo ústy pana po-
slance Tlustého, bývalého ministra financí, protože my
sami jsme nevěděli, jak je spočítat. Ale fakt je, že
možná to vzal i z hlediska daňových výdajů, ale to
bych řekl, že do toho okruhu opravdu nepatří. Ale je
jich dost. Jednak jsou to osvobozovací a různé daňové
výjimky, co se týká odpočtu od daní, takže my se to-
muto vždycky bráníme, protože to systém deformuje
a do značné míry křiví.
Helena Fraňková: My ale máme deformován filmový
průmysl!
Stanislav Špringl: Chci přiblížit naše stanovisko, proč
se tomuto bráníme. Pokud dojde k nějakým výjimkám,
jako že jsou, tak to přijde de facto, když to tak řeknu,
shůry. My sami málokdy nebo téměř vůbec nevy-
mýšlíme, že bychom řekli: tak tady je požadavek, aby
byla nějaká úleva nastavena pro někoho, tak to do zá-
kona napíšeme. Ono to není tak jednoduché pokud
se něco dává dohromady, jako že teď připravujeme
nový zákon, tak samozřejmě se vychází z nějakých zá-
kladů, z nějakých tezí, co se chce nastavit atd.
Helena Fraňková: Jaký nový zákon?
Stanislav Špringl: O daních z příjmů. (H. Fraňková:
Jako novela?) Ne, nový zákon. To jste určitě musela
zaznamenat. Faktem je, že teď při výměně vlády se
řeklo, že tato vláda nemá prioritu s novým zákonem jít
ven, že práce ještě nejsou dokončeny a stále se na
tom pracuje. Faktem také je, že to trošku bolí, protože
se chce nastavit systém takový, aby byl široký základ
daně a výjimek tam bylo skutečně co nejméně.
Jsou některá zadání, která říkala: budete podporovat
rodinu s dětmi, bydlení, spoření na důchod, což je
penzijní připojištění atd. Takovéto priority tam mohou
být, ale to někdo musí říct ano, tím směrem jděte. Za-
znamenali jste i, že je tam spousta daňových osvobo-
zení, o kterých se hodně hovořilo. Určitě vám něco
řeknou stravenky, režijní jízdenky atd. Nakonec bý-
valý ministr Kalousek se s tím netajil, že by je rád od-
boural.
Z hlediska podpory kinematografie přes daň z příjmů
příliš cesta – neříkám nevede, může se stát. Nějaké
dotace, to už dáváváme cash peníze, to není ono. Ono
je to lepší, když se to schová do daní, když to řeknu
úplně obecně, a on to potom nikdo úplně neucítí. Ale
samozřejmě zase podpory nejsou vůbec adresné –
dostane je každý, v podstatě se s tím sveze cokoliv.
Navíc na podpory nemusí dosáhnout ten, který třeba
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dojde do ztráty. (H. Fraňková: Teď myslíte jakou pod-
poru? Dotaci?) Daňovou podporu.
Helena Fraňková: Já vám skočím do řeči. Oni to ne-
vědí. Vysvětlím, to je ten maďarský model. Ten spočívá
v tom, že Maďaři nemají možnost to udělat přes státní
rozpočet, protože ve státním rozpočtu 1,5 mld. ne-
mají, nebo mají – na něco jiného. Takže to řeší tak, že
umožňují producentovi, aby ty peníze, těch 20%, do-
stal od nějakého jiného soukromého subjektu, který si
potom těch 20% odečte ze základu daně a v určité
výši potom i z daňové povinnosti. Takže státní fond
nebo instituce k tomu zřízená vydá certifikát a s ním
producent běží k nějakému daňovému subjektu, který
je na tom tak dobře, že 20% mu může dát, což zna-
mená dejme tomu z cashe vypláznout 300 mil. korun,
třeba takový maďarský ČEZ. (L. Claussová: Ve spoustě
případů to byly banky.) A to je systém, který minis-
terstvo financí nechce, a to je to, o čem jste teď tady
hovořil. 
Ludmila Claussová: V Maďarsku se s tím také dostali
do svízelné situace, protože tam to bylo atraktivní
především pro zahraniční producenty v tu chvíli, kdy
opravdu mohli přijet, dostali nějaký příslib od institutu,
že nakonec certifikát bude tak a tak vysoký a banky
byly docela navyklé, že jim to profinancovaly už
během natáčení, ne až potom. Jenomže teď v ekono-
mické krizi jsou na tom maďarské banky hodně špatně
také, takže malinko ztrácí maďarský model v Maďarsku
na atraktivitě právě tím, že to není v současné době
profinancovatelné už během natáčení, ale až posléze,
a to ještě s nějakým zpožděním.
Jana Chvalkovská: My jsme zpracovávali hodnocení
dopadů k zákonu o kinematografii. Stejný problém,
jako je s daní z příjmů, je s tím, chtít peníze z jakéko-
liv daně. Vždycky je ten samý argument, tj., že se chce
minimalizovat složitost systému a minimalizovat objem
výjimek. A mě vždycky zajímalo, jestli výjimky by se
měly minimalizovat i ve chvíli, kdy taková výjimka je
pro rozpočet produktivní, což znamená, že ve chvíli,
kdy by čisté přínosy z fiskálních stimulů znamenaly
řekněme s ročním zpožděním čistý přínos do státního

rozpočtu na výběru daní, a od toho okamžiku dál by
fungovaly v podstatě samonosně. 
Stanislav Špringl: Ono to nebude úplně jednoznačné,
ale málokdy je to tak. Třeba v případě penzijního při-
pojištění to má následný efekt, že snad jednou přijde
doba, kdy se bude vyplácet z penzijního připojištění,
protože stát asi nebude mít přibližně za 20 let takové
zdroje, aby mohl vyplácet důchody. To znamená, že
takový nějaký efekt tam je. Samozřejmě to musí být
zkalkulováno, ale je to spíš taková výjimka. Ještě jsem
se s tím nesetkal, že by se na základě toho výjimky
takhle kalkulovaly, jestli to skutečně něco dá – plus
minus.

Jan Štern: On je tam rozdíl 5 mld. a miliarda. A jestliže
máte daňový základ miliardu, anebo pět miliard, tak 
i když někde vrátíte 20 %, tak selským rozumem, četl
jsem váš rozbor, na zdravotním, sociálním, příspěvku
na nezaměstnanost atd., tak jste tam někde o miliardu
v plusu proti stavu, který je teď. Takový je propočet
nějakého dopadu na modelovém případu, kdybychom
se vrátili na 5 mld., co jsme měli v roce 2004.
Mají to vlastně všichni rozhodující hráči v Evropě. Proč
to tedy nemáme my, když je to jenom jeden jediný
možný případ vlastní podpory průmyslové výroby,
který je dovolen. Proč to tedy zrovna my nemáme?
Jestli je to jenom politické rozhodnutí, nebo jestli vy 
i jako státní úředník si můžete říct: je to asi racionální.
Když takovou výjimku mají všichni, proč si ji také 
neuděláme.
Stanislav Špringl: Ona to není otázka jenom vlastní
daně. Říkáte pět miliard, ale tam musíte vidět to, jestli
přes těch 5 mld. se něco do rozpočtu dostane, pro-
tože se to vlastně dává z rozpočtu, je to nějaká forma
dotace. Aby to bylo aspoň vyrovnané, tak jestliže mám
vyplatit 20 %, což může být třeba 10 miliónů, tak bych
měl vědět, že těch 10 miliónů mi tam prostřednictvím
daně z příjmů – závislá činnost, zaměstnám lidi, DPH,
spotřební daň – jestli se tam dostanou. To je možná
kalkulace v rámci RIA. To samozřejmě teď nemohu
odmítnout, že to tam není, ale potom je nutné, aby se
někdo přesvědčil, jestli to takhle je.
Bohumír Trnka: Máme malou firmu, která dodává pro
film osvětlovací techniku. Existujeme již 18 let od 

revoluce. Předtím jsem se živil zahraničním obcho-
dem, úhrnem to bude už asi 35 let. Celá léta praxe mě
naučila jednu věc, že chci-li přežít, tak musím dělat to,
co dělá konkurence, plus ještě malinko navíc. Když to
udělám, a zatím to tedy dělám, tak zaplaťpánbůh až
doteďka přežíváme. Já sice chápu třeba potíže minis-
terstva financí, je to složité, jak to udělat, jak to tam
zavést, ale teď tady bylo řečeno, že hlavní hráči to dě-
lají. A jestliže to dělat nebudeme, tak si tedy musíme
rozhodnout, že náš film není až taková evropská vel-
moc a že jej tedy necháme být. Ale pokud tomu tak
není, tak se musíme chovat jako konkurence a ještě
trochu přidat a nějak tu cestu najít musíme. 
Michal Mejstřík (NERV): Já jsem jakoby v konfliktní
pozici, protože na jedné straně se snažím, aby se zvý-
šila konkurenceschopnost všech, ale musím říct, že
vaše výtka skutečně sedí, protože logika je, že daňová
soustava by měla odpovídat podmínkám na trhu tak,
aby zabezpečovala konkurenceschopnost různých
odvětví. Známe celou garnituru významných zamě-
stnanců ministerstva financí, kteří zastávají určitá sta-
noviska, ale je to skutečně politické rozhodnutí. Já
jsem to dokonce sám i na NERVu přednesl a získali
jsme tehdy jenom tři hlasy. Konsensuálně jsme to ne-

prosadili, nicméně ve prospěch řešení se třeba 
přiklonil i pan ministr zemědělství, abych to veřejně
deklaroval, což pro někoho může být, kdo ho nezná,
překvapivé, proč zrovna on. 
Zásadní rozdíl proti stávajícím pobídkám je ten, že se
to dělá na základě ex post proplácení, podobně jako
třeba strukturální fondy se platí také následně, byť ná-
slednost v případě německé metody není tak úplně
až o rok později, ale je to třeba jenom o pár měsíců
později. Proto se tam musí vytvářet nějaká záloha, že
tam skutečně prokazatelně takovýto efekt je a nemusí
to vyžadovat budování složitých zón, průmyslové zóny
se tam v tomto případě nebudují… (H. Fraňková: Tam
se nic nebuduje. Všechno je!) Ano, když jsem to pro-
bíral se zástupci nejrůznějších ministerstev, tak všichni
říkali: no, podívejte se, kolik nás stály průmyslové
zóny. Nejsou! To je důležité si uvědomit, že v tom je
základní rozdíl. To je nutné vždycky znovu a znovu
opakovat.

Běžně se platilo třeba 80 tisíc předem na vytvoření
montážního pracovního místa. Tady se nic takového
předem neplatí. Skutečně v Čechách když někdo slyší
pobídky, tak automaticky vás zatřídí do skupiny těch
zoufalců, kteří chtějí všechno předem, a výsledek poté
je nejistý. V tomto směru oceňuji dámy, že se takhle
snaží argumentovat, a chápu, že pozice ministerstva
financí není jednoduchá, protože každý chce jenom
peníze, zálohy ubývají a přiznání k dani z příjmů klesají,
protože hospodářské výsledky nejenom v Maďarsku,
ale i v Čechách se nevyvíjejí příznivě. Najít kompro-
mis, lidi přesvědčit – musíte mít silné kondenzované
argumenty a ukázat, v čem se to opravdu liší od sta-
rého pobídkového systému, který konec konců z hle-
diska ministerstva dokonce ukázal své efekty. I stáva-
jící systém, který už se ale přežil, protože reálně jsme
sem přivezli spousty zaměstnanců ze zahraničí, 
abychom byli schopni montovat auta. Tady nemusíme
nikoho vozit.
Tomáš Bělohradský: Teď nemluvím jako filmař, ale
jako občan. Stát je tady od toho, aby spravoval státní
finance. A spravuje i moje finance, které platím na da-
ních. Argument, který pan Mejstřík jasně chtěl, je
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diskuse m
ezi tvůrci předváděných děl a diváky. D

alší program
ové bloky sestaví po-

řadatel z film
ů a pořadů, které přihlásí individuálně různí nezávislí producenti. Po-

řadí 
program

ových 
bloků 

určí 
pořadatel. 

Součástí 
přehlídky 

jsou 
i 

další
doprovodné akce, jako tiskové konference, volné tribuny, výstavky ap. Pokud při-
hlášená audiovizuální díla přesáhnou časové m

ožnosti projekcí v hlavním
 sále, za-

jistí pořadatel paralelní projekce v přilehlém
 „ateliéru“.

Přehlídka je také příležitostí k m
ezinárodní spoluprácia vým

ěně odborných po-
znatků a inform

ací z oboru. Pořadatel pozve k osobní účasti zástupce význam
-

ných evropských film
ových a televizních seskupení, organizátory podobných

m
ezinárodních přehlídek a festivalů, novináře, publicisty, tvůrce aj. Prezentaci za-

hraničních film
ových a televizních příspěvků zajistí pořadatel podle m

ožností m
im

o
oficiální program

 přehlídky. N
ejm

éně jeden program
ový blok pořadatel rezervuje

pro slovenskou tvorbu.

PŘIH
LÁŠK

A
 k

osobní účasti
Zašlete nejpozději do 5. listopadu 2009 kanceláři Fitesu, Pod N

uselským
i schody 3, 

120 00 Praha 2, tel./fax: 222 562 331, e-m
ail: info@

fites.cz.

Jm
éno, příjm

ení 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tel./fax 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adresa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Přehlídka se koná v
tom

to přibližném
 časovém

 rozvrhu:
19. listopadu – čtvrtek

19 hod. –
zahájení a

projekce úvodního bloku, 
společenské setkání

20. listopadu – pátek
prom

ítání program
ových bloků

v rozm
ezí 10 – 23 hod.

21. listopadu – sobota
prom

ítání 9.30 – 16 hod.

P O
D

M
 Í N

 K
Y   Ú Č

 A
S

T I
1) Film

y a
televizní pořady m

ohou přihlásit výrobci, m
ajitelé, distributoři, autoři a

další organizace do 20. října 2009.
2) K

přihlášeným
 pořadům

 m
usí být přiložena stručná anotace pro otištění v

program
u a

katalogu, pro tlum
očení je ví-

tána ikom
entářová listina.

3) Technické podm
ínky: 16m

m
 (com

opt, sepm
ag) 35m

m
 com

opt D
olby stereo, kazety Betacam

 SP a
D

VD
, přičem

ž po-
řadatel bude preferovat profesionální form

át. Film
y a

kazety je třeba doručit do kanceláře Fitesu, Pod N
uselským

i
schody 3, 120 00 Praha 2 nejpozději 13. listopadu 2009.

4) Za jeden program
ový blok bude Fites účtovat přihlašovateli 5 400 Kč na krytí nejnutnějších technických a

organizač-
ních nákladů. Pokud bude program

ový blok sestaven z
pořadů více přihlašovatelů, bude uvedená částka pom

ěrně
rozdělena.

5) Pořadatel doporučuje, aby stopáž jednotlivých přihlášených film
ů a

televizních pořadů nepřesáhla 30 m
inut a

délka
program

ového bloku cca 2 hodiny.
6) Přihlášky k

osobní účasti je nutné zaslat do kanceláře Fitesu nejpozději 5. listopadu 2009. N
áklady spojené s

poby-
tem

 si každý tuzem
ský účastník hradí sám

, resp. jeho vysílající organizace.
7) Prom

ítání je přístupné veřejnosti. Vstup volný.

Film
ový klub • Kino • Film

ová a
video projekce • Film

ové střižny • Střižny AVID
 

• Restaurace
(alko, nealko, teplá a

studená jídla, rauty, večírky)
Karlovo nám

. 19, vchod z
ulice odborů, Praha 2

tel. 224 915 765, 224 913 688, 224 913 689, 224 914 604, 224 913 038, 224 914 109
fax – film

ový klub a
střižny 224 923 786

http://w
w

w
.m

at.cz, info@
m

at.cz
po – pá: 10 – 24 hod., so – ne: 14 – 24 hod.

17. přehlídka
české a slovenské dokum

entární 
a

anim
ované tvorby

se koná
od 19. do 21. listopadu 2009

v
M

O
VIE &

 TV STU
D

IU M
AT

Karlovo nám
. 19, Praha 2.

V
přilehlém

 foyer lze pořádat besedy tvůrců
s

diváky. Paralelní projekce v
„ateliéru“ budou

na uzavřeném
 okruhu D

VD
.
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jeden a je jasný: příjem je větší než výdaj! Proč to stát
nechce pochopit? Příjem z 5, 6, 7 mld., které tady
utratí zahraniční filmaři, je větší než vydaných 20 %
zpátky. Co chceme víc? Co chce státní správa víc!
Aleš Komárek: Jeden aspekt mě hodně zaujal. Jak je
udělena výjimka do roku 2012, je nějaké tušení, co
bude potom? Protože je možné, že než se tady vzpa-
matujeme, bude rok 2011 a pak se to najednou zruší.
Helena Fraňková: Jsem součástí státní správy, která
to má za povinnost zkoumat. Evropská komise se roz-
hodla k tomuto Cinema Communication, které všichni

můžete najít na netu, vypracovat studii, která by něja-
kým způsobem sdělila, co to je filmový průmysl a fil-
mová tvorba. Studie má asi 180 stránek. Počítá se tam
nepočitatelné, protože k tomu přistoupili nekulturně,
spíše spotřebně, takže vlastně srovnávají kvantifiko-
vatelné a kvalifikovatelné, což samozřejmě nejde.
Sama Evropská komise v současné době neví, co s tím
bude dělat. Proto to prodlužuje. Ono to mělo platit
pouze do roku 2009. Ze studie vyplynulo, že nevy-
plynulo nic, takže se to prodloužilo do roku 2012 
a Evropská komise dále zpracovává nějaké materiály,
které by jí měly napomoci k tomu, co s filmovým prů-
myslem, který je vlastně částečně i kulturní. Je to
vlastně problém filmové tvorby, že se tam mezi sebou
bije kultura, ekonomika a průmysl zároveň. Takže
v současné době víme, že to vydrží do roku 2012.
Mezitím budeme určitě jako ministerstvo kultury vy-
zváni k tomu, abychom spolupracovali na tom 
a onom, nicméně v současné době víme, že to platí do
roku 2012 a určitě k tomu bude vytvořena nějaká pra-
covní skupina na úrovni Evropské komise. Potom pro-
střednictvím Četky určitě vydáme nějakou tiskovou
zprávu, co s tím dál. V současné době se změnil bru-
selský parlament, tak uvidíme, co nám k tomu unie
dál řekne. Zatím víme, že do roku 2012 můžeme fun-
govat tak, jak fungujeme a jak fungují ostatní členské
státy.
Jan Bernard: Podobná je zkušenost z historie kine-
matografie ze 30. let, kdy systémy kvót, finančních
pobídek a jiných pobídek existují, že mívají periodické
trvání zhruba 6-10 let. Myslím, že by bylo potřeba po-
stupovat operativněji než formou přijímání zákona.
Helena Fraňková: Žádná jiná verze bohužel není
možná. My jsme to chtěli přijmout programem, ale
ono to také nejde, protože do programu musíte dostat
někde peníze a jsme opět u ministerstva financí, které
nám jaksi nedává variantu jinou, než peníze určit zá-
konem.
Ludmila Claussová: Ale určitě tu cestu nějakým pro-
vizorním programem nebo nějakým takovým způso-
bem budeme zkoušet.
Helena Fraňková: Musí se schválit zákon, program
nebo schéma. To jsou tři verze, které existují všude

možně v Evropě. Vždy se k tomu musí vyjádřit komise,
resp. napřed ministerstvo financí u nás. To nám musí
dovolit do toho programu, schématu, zákona dát ně-
jaký finanční potenciál, a teprve potom, když už to
máme takhle zadministrováno, dáváme to Evropské
komisi schválit, aby nám dovolila, jestli to vůbec mů-
žeme aplikovat, jestli to není nedovolená podpora, za-
kázaná veřejná podpora. Maďaři i Němci to mají do-
volené na určité období. A vždycky znovu, když
uplynou tři roky, znovu žádají EU, resp. Evropskou ko-
misi o schválení, jestli můžou nadále provozovat toto
schéma, druh podpory, program, zákon. (M. Mejstřík:
Němci do roku 2010.)
Jan Štern: A, pane Špringle, jak se díváte na emotivní
výstup Tomáše Bělohradského, od čeho je tu tedy
stát?
Stanislav Špringl: Vy říkáte pět miliard, dostanu z toho
jednu miliardu nebo jednu miliardu potom vlastně
musím třeba vydat v rámci dvaceti procent. Ale je to
vždycky jedna a druhá strana. Já jsem tady hovořil teď
za daň z příjmů. Faktem je, že nejsem rozpočtář,
možná by tady byl lepší někdo z rozpočtu, ne-li přímo
pan náměstek Hejduk, ale určitě z hlediska daně z příjmů

všechno zase jde přes rozpočet, tudíž všechno zkal-
kulovat, co se vybere, co se vydá a v tomto případě to
jde zkalkulovat i z hlediska tohoto projektu.
Tomáš Bělohradský: Ale ono už je to zkalkulováno
několik let, že to tak je, že příjem je vyšší než výdaj.
Stanislav Špringl: Já se teď ptám jako nevědomý, pro-
tože jsem se s tou RIOU nesetkal, neseznámil. Říkám,
to asi jde trošku mimo nás, mimo daň z příjmů.
Michal Mejstřík: Když hovoříte s uměleckými kováři,
aby se uživili jako profese, tak musí mít dostatek za-
kázek. A tam platí princip úspory z rozsahu. Když bude
mít někdo pronajatou technologii, která bude fungo-
vat jeden měsíc v roce, tak ji prostě prodá, přestěhuje
se, odjede s tím. A v tu chvíli ani domácí produkce ne-
bude nic natáčet, resp. jí to vyjde hrozně draho. My
jsme tam napočítali zhruba 3500 pracovních míst pro
navazující průmyslové profese, to znamená kinema-
tografie ve smyslu širokém, včetně uměleckých ko-
vářů atd., to jsou naprosto unikátní lidé, kteří vedle
své ryze umělecké činnosti dělají i takové sofistiko-
vané projevy směrem k produkci filmové, a výsledek
je ten, že díky tomu vlastně udržíte celou řadu profesí.
Já hovořím o 3,5 tis. pracovních míst! To není úplně
málo.
Ale jenom s pomocí toho, že se nespoléháte na tu
jednu miliardu domácích produkcí, protože ti vám

práci všem nedají. Ale naopak, vy jim život zkompli-
kujete, protože kdyby tady byly tři miliardy ze zahra-
ničí, k tomu ta jedna miliarda, tak v tu chvíli je šance,
že tyto profese mají práci a současně domácí tvůrci
mnohdy potom mají šanci získat nějaké příznivější
podmínky, protože on když je zaměstnán, a pracuje
s generátorem, tak když pracuje jeden měsíc v roce 
a rozpočítá si to, tak je daleko dražší, než když pra-
cuje řekněme osm měsíců v roce. Takhle si to zkuste
vzít a v tomto směru pomoc od zahraničních produ-
centů – to, že na tom zbohatnou, mě netrápí. Pro mě
je důležité, že současně tím dají žít českým umělec-
kým i řemeslným profesím.
Ludmila Claussová: Lidé zapojení do filmového prů-
myslu se musí nějak přeorientovat. Ty lidi vlastně ztra-
tíme, najdou si práci buď v zahraničí, to už spousta
z nich dělá, nebo si otevřou kuchyňské studio a budou
dělat umění tam. 
Helena Fraňková: Umělecké maskérky a umělecké
vlásenkářky odcházejí do kadeřnictví. Takže umění je
nedokáže samo o sobě uživit a odcházejí si najít pe-
níze na zaplacení složenek někam jinam.
Tomáš Bělohradský: Otázka zní, že peníze se stejně

utratí. Ať se utratí u nás! Ať stát pomůže a utratí se 
u nás! Vždyť se ty peníze stejně utratí! Nezabráníte
tomu jim to utratit, oni to utratí za hranicemi. Ať to
utratí tady.
Jaromír Šedina: Chci reagovat na Tomáše Bělohrad-
ského s tím, kde se utrácejí peníze. A pak mám otázku
na pana Špringla – jestli si ministerstvo financí, po-
tažmo vy osobně uvědomujete, že lidé, kteří pracují
ve filmovém průmyslu, mají určitou kvalitu, museli ji
prokázat. To, co se tady děje, že tady nejsou pobídky
a třeba například v Maďarsku jsou – já pracuji jako ka-
meraman – tak za poslední tři roky jsem minimálně
14 měsíců strávil na natáčení v zahraničí, to znamená
peníze za bydlení, které jsem si tam musel platit, jídlo,
které jsem tam projedl, event. nějaké specializované
profese, které mi opraví to zařízení, se kterým pracuji,
elektronici, mechanici apod., platil jsem je v Maďar-
sku, v Německu, ve Velké Británii. To znamená, že pe-
níze, které vydělávám, už nezůstávaly v ČR.
Mně se třeba stalo to, že za poslední dva roky jsem
ztratil plus minus 70 % příjmů ze zakázek, na kterých
jsem pracoval. Mám několik lidí, mám několik zařízení.
Každé zařízení je v ceně řekněme 3,5 mil. korun a sa-
mozřejmě musím někde na to vydělávat. Musím vy-
dělávat na údržbu, musím to někde skladovat, musím
nějakým způsobem fungovat. Abych tyto peníze vydě-

Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y

Kolik peněz utratili filmaři v Česku
rok zahraniční produkce reklama česká produkce celkem

2002 4545 2237 390 7172
2003 5024 2371 243 7638
2004 1542 2107 386 4035
2005 1961 2048 487 4496
2006 1371 1804 795 3970
2007 2133 2132 613 4878
2008 705 1937 880 3522

v milionech korun Pramen: APA
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lal, tak jsem začal vytlačovat z trhu lidi, kteří na trhu v Če-
chách byli, lidi, kteří se živili v televizích na různých se-
riálech, na různých menších produkcích, tak já jsem si
realizoval svoje zisky na velkých zakázkách, které tady
byly, z toho jsem dostal peníze a z toho jsem si třeba
mohl dovolit financovat české filmy – do určité míry. Já
je nefinancuji, ale řekněme na Tobruku jsem jim dal tech-
niku, na kterou by si nesáhli, protože pronájem techniky
stál zhruba půl milionu korun. Nedělám to proto, že jsem
filantrop, dělám to proto, že jsem podnikatel a že se mi
to vyplatí. Já jim to dám, oni s tím natočí to, co by si jinak
nenatočili, jsou spokojení, příště přijde znova za mnou.
Nemusel bych to dělat.
A pokud tady pobídky nebudou a já ty peníze nebudu
vydělávat, tak to už dělat nemohu. Už teď se stává, že
si realizuji svoje zisky na úkor lidí, kteří pracovali na
českých seriálech, v českých televizích apod., to zna-
mená, že je stlačuji v tom hroznu, v té pyramidě dolů
a dolů, to znamená, že oni budou dělat méně, anebo
půjdou někam jinam. Jeden z mých kamarádů, dobrý
ostřič kamery chodí pracovat tři čtvrtě roku jako svá-
řeč. To je ten šťastnější, ale z toho místa svářeče vytlačí
jiného svářeče. Ten vytlačí někoho dalšího a ti lidé
dole vám spadnou do sociální sítě, kterou musíte pla-
tit. To znamená, že se tady bavíme o nějakém fiskálním
stimulu, ve kterém fakticky buď získáte nebo nezí skáte
nějaké peníze. Já si osobně myslím, že získáte. Podle
studií je to zkalkulováno, že je získáte. Mě trošku fas-
cinuje, že se nebavíme o tom, jak budou podmínky
nastavené, ale že se vůbec bavíme o tom, jestli to
máme udělat. Pokud to 11 států udělá a zisk z toho je,
a jsou tady studie, na základě kterých je jasné, že zisk
bude, tak jsem fascinován tím, že se bavíme o tom,
jestli to vůbec udělat, a že váš argument je, že nevíte,
jestli když tady bude o 5 mld. vyšší daňový základ,
jestli vám ty peníze do státního rozpočtu přijdou. Kam
by šly? To mě zajímá!
Stanislav Špringl: Na to jsem právě odpovídal, že nej-
sem rozpočtář, abych vám to přesně zdůvodnil a že
jsem neviděl tu zpracovanou RIU. Samozřejmě máte
pravdu v tom, že v této situaci, kdy je nebo bude 
o práci větší nouze, tak samozřejmě aspekty, které jste
říkal, tam mohou být.
Jaromír Šedina: Ne mohou, ony už jsou! (S. Špringl:
Nebo jsou, dobře…) Vy jste pro mě úředník minis-
terstva financí, takže kdo už jiný by si to měl spočítat?
My to víme. Já vím, že mám o 70 % méně a vím, že

třeba 30 % svého zisku dneska realizuji v televizích,
ale uvědomujete si vy, že ti lidé padají dolů a že budou
padat do záchranné sítě a místo toho, abyste vydělali,
budete vydávat?
Stanislav Špringl: Takhle je strašně široký záběr. Já jsem
hovořil ve vztahu k dani z příjmů. Samozřejmě je nutné,
když už by se něco nastavovalo, se na to podívat kom-

plexně, ať to potom není o tom, že to rozhodne jeden
úředník na ministerstvu, když to teď vztáhnu na svoji
hlavu, ale je to o tom, někoho přesvědčit. A někdo
k tomu musí dát výkop. V tomto to jinak nejde!

Martin Skyba: Ale ten výkop už byl přece dán před
pěti lety!
Stanislav Špringl: Počkejte, vy jste vzal výkop jako ze
strany kinematografie. Já beru výkop: tak a něco tedy
v tomto směru uděláme.
Martin Skyba: Ten tlak je na vás! Na ministerstvo 
financí!
Jaromír Šedina: Vy mluvíte: někdo to musí udělat, ně-
koho musíte přesvědčit, my nemůžeme nic rozhod-
nout. Zkuste být konkrétnější, koho máme přesvěd-
čit? Kdo je ten, kdo o tom bude rozhodovat?
Stanislav Špringl: O tomto komplexu? Není to jenom
ministerstvo financí. Tohle je ráz, který by měl dávat
nějaké pobídky filmovému průmyslu, takže pokud se
bude zpracovávat nebo byl zpracován nějaký zákon,
tak ten jde vždycky přes vládu.
Helena Fraňková: Ano, ale do vlády jsme ho nemohli
dostat přes ministerstvo financí.
Stanislav Špringl: Přes ministerstvo financí? To byste
tady potom potřebovali ministra!
Jaromír Šedina: Řekněte mi z vašeho osobního po-
hledu. Myslíte si, že je to přínos nebo že budete vy-
dávat?
Stanislav Špringl: Není to tak jednoduché, ale takové
ty kupecké počty, když se podíváte, že se tady dá
třeba 5 mld., tak by to mělo být výhodnější. 
Jaromír Šedina: Je to čistě jenom z vašeho pohledu
správce daně z příjmů anebo…
Stanislav Špringl: Hodně to může být o tom, že do-
stane více lidí práci, to vám zase přinese fisk ze závislé
činnosti. 
Helena Fraňková: Když si vezmu rozbor jednoho
filmu, dejme tomu Hartova válka, tak tam byly po dva
měsíce každý den, resp. každou noc, tři tisíce kom-
parsistů. Tři tisíce komparsistů po dobu dvou měsíců!
To samé bylo teď, když se točila Narnie. A to jsou
všechno buďto studenti nebo jsou to důchodci anebo
jsou to lidé, kteří nemají vůbec žádné zaměstnání,
navíc jsou ještě lehce zdravotně postižení. Všichni tito
lidé dostávají velmi dobře placenou práci u filmu. Teď
už ji nedostávají. Teď chodí s nataženou rukou na so-
ciálku místo toho, aby sami odevzdávali daně z toho,
co vydělali jako kompars. 
Stanislav Špringl: Já k tomu přidám: pokud zaplatí
daně. (Pobaveně.) Ne, já to nechci zlehčovat.
Ivan Biel: Jedna věc je z diskuse úplně jasná, že to ne-
záleží tady na panu úředníkovi, ale že je to opravdu
politické rozhodnutí někde na vládě a v parlamentu.
Tady vládne veliká neochota, zejména ze strany bý-
valé vlády, něco s tím udělat. Kolikrát byl zákon o ki-

nematografii předkládán a nikam jsme se zatím ne-
dostali. Nemá smysl klást otázky tady pánovi, který na
to nemůže odpovědět. 
Jana Tomsová: Já se producentstvím zabývám dlouho,
paní Fraňková mně pomáhala s určitým projektem, 
a vlastně pracuji v tom prakticky od roku 1994 step by
step, protože dělám servisy pro zahraniční společnosti
a dělala jsem to celá léta na Barrandově, takže zkuše-
nosti myslím, že mám dost široké. Chci podpořit to, co
říkal Ivan Biel, že to je už dneska politická záležitost.
Všechno co udělalo ministerstvo kultury i na základě
APA, kdy jsme se sdružili v jeden okamžik jako čeští
producenti, abychom vůbec mohli někam postoupit
– všelijaké smlouvy s Českou televizí a Fondem kine-
matografie apod. Na tomto poli prakticky už se vlastně
asi udělalo všechno, co se udělat mohlo. Když je
někde nějaká politická garnitura, která je tomu trošku
aspoň nakloněna, pak se něco změní. A zase se za-
číná znova. Na tom se ztrácí mnoho sil. Spíš je třeba
se soustředit na to, koho a jakým nátlakem posunout
politickou garnituru, ať už to je ministr kultury – podle
toho, jak se to tam střídá, tak buď je zaměřen na pa-

mátky nebo na něco jiného, ale spíš se soustředit na
to, jak garnituru přesvědčit, protože tohle všechno
jsou věci, které jsou evidentní a ty nemusí nikdo
dlouho studovat. Čísla, která přinesla studie minister-
stva kultury, tak v nich už není nic, co by se ještě dalo
zpochybňovat nebo objevovat.
Peter Kott: Tady padl rok 2012. On je to nějaký apo-
kalyptický rok, kdy se očekává zánik celé civilizace.
Asi to tak nebude, ale film už se o tom točil. 
Co bude v roce 2012? Protože tohle váhání, které
tady bylo a je, vlastně umožnilo v Maďarsku, že vzniklo
jedno krásné, nádherné velké filmové studio, protože
kdo to znal, tak ví, že to nebylo nic moc, že Maďarsko
nebyl typický filmový svět, a náhle je tady velké studio.
Kdo čte Hollywood Reporter, tak tam byla zpráva, že
před několika dny pan Luc Besson založil nové stu-
dio, které má být dokončeno v roce 2012. Pokládali
základní kámen s francouzským ministrem kultury 
a s podporou FOXu, protože on si to může dovolit, 
a chce udělat megastudio, které má být hlavním 
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evropským studiem. Vzpomíná se tam, že to bude
konkurence Babelsbergu jako takovému a Pinewoodu.
ČR bohužel už se tam nevzpomíná, protože už ztratila
na tom, že by byla nějakým konkurentem.
Takže přijde rok 2012, profese už tady nebudou nebo
budou v zahraničí, zařízení, které máme, bude ve špat-
ném stavu, protože nejsou peníze na obnovu apod. 
a kolem bude konkurence. Tak nám moc nepomůže,
možná jenom nostalgie, že tady byli dobří lidé, že jsme
do roku 2012 nic nepřipravili. Já jsem tady jako host,
nepřišel jsem sem diskutovat, spíše jsem chtěl získat
nějaké argumenty, protože diskuse se zahraničními
partnery je součástí mé práce a hledám neustále ně-
jaké argumenty, jak je přesvědčit, proč je to tady tak.
Bohužel žádné argumenty jsem tady neslyšel, které
by mě podpořily v argumentaci se zahraničními part-
nery. Stále je přesvědčovat, že 11 států EU se mýlí 
a my ne, to je těžké.
Helena Fraňková: Varianta je, že Česká republika
začne vystupovat, že pobídky jsou špatně, aby se
v roce 2012 zrušily u všech členských států. To je
možná lepší varianta. Ne, to si dělám legraci. Pardon. 
Cinema Communication se nevztahuje jenom na po-
bídky ale i na normální udělování dotací. Je to vlastně
doporučení Evropské komise, jakým způsobem by se
měla dávat podpora. Třeba vznikne nějaký další od-
stavec, že v rámci postprodukčních aktivit by se ne-
mělo z dotace platit tohle nebo by se nemělo podpo-
rovat tohle, aby se mohlo ono, nebo že by mělo být
umožněno, aby producent – teď je tam například vý-
sostně napsáno v odst. 4, že producent vždycky má
mít možnost utratit 20 % finančních prostředků kde-
koliv jinde, protože existují státní fondy, které, když
producent dostane dotaci, mu nařizují utratit peníze
na území, kde ji dostal, třeba v rámci dotace, nikoliv ve
smyslu, když dostane fiskální stimuly. V této dimenzi
se bude toto doporučení komise Cinema Communi-
cation měnit, ale v žádném případě se nezruší.
Ludmila Claussová: EU má neustále a ve všech od-
větvích zájem na tom, abychom byli jako Evropa kon-
kurenceschopní vůči Americe. V Americe samozřejmě
se nemusí nikdo s nikým bavit, tam si zavede pobídku
kdo chce, jak chce a prostě má 30 %, 40 % a Michi-
gan tolik a tamto tolik, Austrálie to samé, Nový Zéland,
Kanada má pobídky. Takže pokud budou pobídky exis-
tovat tam na těch stranách oceánu, tak EU bude mít
zájem na tom, aby se tady udržely. A pokud spousta
úspěšných zemí jako Velká Británie, Německo bude
příjmy a úspěchy pobídek prokazovat, tak si nemy -
slím, že by měly být zrušeny.
Helena Fraňková: Já jsem členkou EFAC, což je Sdru-
žení ředitelů filmových institucí v Evropě. My žádnou
filmovou instituci nemáme, tak jsem tam omylem já. 
A tam si vyměňujeme informace o tom, kolik se pro-
investuje na území, kolik se investuje ze státního roz-
počtu, kolik se investuje jinde, a to celé sbírá tzv. Ev-
ropská audiovizuální observatoř a každý rok vydává
v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Cannes
takový report, který se jmenuje Focus. Tam vždycky je
zhodnocení uplynulého roku, kolik peněz se vydělalo,
proteklo, proinvestovalo, jaký to mělo dopad, výnos
apod. Můžete si to všichni najít na webových strán-
kách Evropské audiovizuální observatoře. A tam je
jasné, že filmový průmysl opravdu vydělává peníze,
takže není důvod, aby toto doporučení bylo zrušeno.
Miroslav Adamec: Já jsem se vrátil v sobotu z Maďar-

ska, kde bylo setkání FERA, to je mezinárodní organi-
zace, která sdružuje režisérské a scénáristické aso-
ciace. Oni nás tam velmi dobře přivítali, vybavili nás
publikacemi Safe in Hungary, uvítal nás ministr kul-
tury a sdělil nám, že od té doby, co zahájili pobídky, se
jejich obrat zvedl devětkrát. To jsou naše peníze, ty
nám utekly odsud!
Využili toho, že tam byli tvůrci nebo zástupci všech
evropských asociací, masírovali nás tam nabídkami.
My toho prostě nejsme schopni. My nejenom, že jsme
nebyli schopni zorganizovat takovou věc tady u příle-
žitosti našeho evropského předsednictví, sebrali nám
to Maďaři… (H. Fraňková: Co?) Zorganizovat kongres
FERA.
Helena Fraňková: Já jsem ale nedostala žádné avízo,
že byste to chtěli.
Miroslav Adamec: To je také naše chyba. (H. Fraň-
ková: Děkuji.) Tam jsem si uvědomil, jak velice málo se
na tom pracuje.
Jan Štern: Ale oni vás museli chválit, že tady pobídky
nemáme, ne? (Pobavení.)
Miroslav Adamec: Oni nás měli rádi, skutečně. Ale
všichni jsme masírováni těmito nabídkami a předsta-
vili nám tam ta velkolepá studia. Je to škoda. Paní ná-
městkyně, která jako první odkopla míč, který na ni
šel, by měla nést nějakou zodpovědnost. (H. Fraň-
ková: Ona už tam není.) Dostalo se jí odměny.
Zuzana Kopečková: Jeden takový malý vedlejší, těžko
vyčíslitelný aspekt, tj. propagace České republiky. To
je jedna z docela podstatných částí skládačky – pro-
pagace ČR. Nejenom, že se to objeví ve všech titul-
cích, kde se točilo, do nejposlednější lokace, ale to,
že se o nás ví a že jsme svéprávní a svébytní, což je
jeden z aspektů této problematiky.
Ivan Biel: Kdo je zodpovědný? Je to ministr financí,
který řekne, ano, budeme dávat dotace. Byl to pan
Kalousek, byl to pan Sobotka předtím. Kdo je za to
tedy zodpovědný? (Z pléna: Zodpovědný zpátky nebo
i teď?) Zpátky i teď.
Aleš Komárek: Myslím, že na to mám odpověď. Zod-
povědný bude ten, kdo si to první vezme za své 
a bude na tom profitovat politicky. To, co tady bylo ře-
čeno všude kolem, je absolutní pravda. A až někdo

z politiků pochopí, že se z toho dá hrozně vytěžit po-
liticky, zviditelnit se a prodat se, tak ten za to bude
zodpovědný a ten za to také bude mít profit a body. 
A přinese to body jeho politické straně.
Jan Štern: Vedeme jako Fites jednání s politickými
stranami a sociální demokrati jsou pro, křesťanští de-
mokrati také velmi pro. Čekají jenom po volbách. Do
voleb teď nic neudělají a po volbách z těchto dvou
stran máme jasný výrok: ano na Fond kinematogra-
fie, na pobídky atd. Čili pokud se přidá ODS, to já

nevím, ODS je jakoby pravicově tzv. řádná, jim se to
nezdá, ale myslím, že to je vlastně blbost, protože když
to má 11 zemí, které na tom profitují na náš úkor, tak
jsme hloupí, že si to nezavedeme. 
Tomáš Bělohradský: Možná by pomohlo, kdyby se
filmaři opravdu trošku šprajcli a začali oslovovat nor-
mální lidi. Také by se třeba mohlo stát, že by k volbám
nikdo nešel. Filmaři umí komunikovat s lidmi! 
Helena Fraňková: Tam je problém ten, že doposud
bylo v tisku o těchto pobídkách hovořeno tak, že to
jsou peníze do kapes bohatých amerických produ-
centů. Takže obecná veřejnost typu lidí na ulici, ti
s vámi nepůjdou. Ti si myslí, že oni ze svých malých
platů platí daně a ty se dávají Američanovi do kapsy.
Takže tady je na vás filmařích vymyslet nějakou pre-
zentaci navenek. 
Michal Mejstřík: V minulém období jsme připravovali
250 různých protikrizových opatření atd., a tím pádem
se tam samozřejmě pobídky jako jeden z momentů
objevily, nicméně já bych neřekl, že je tady nějaké ne-

přátelství. Musím přiznat, že když jsem viděl nejrů-
znější jiné lobbyistické skupiny – vždyť se jenom po-
dívejte na šrotovné! Šrotovné je mnohem horší
pobídka než konkrétně to, o čem teď mluvíme. My
jsme se ho také snažili zastavit, protože to opravdu
z českého hlediska nemá cenu. Vy si neumíte před-
stavit, co to odvětví dokázalo vykomunikovat!
Helena Fraňková: Chcete říct, že filmaři by měli lépe
lobbovat?
Michal Mejstřík: To je jenom o komunikaci! Filmaři
komunikují se širokou veřejností prostřednictvím filmu
a nejsou schopni ji oslovit a objasnit to, co jsme si teď
tady asi třikrát vysvětlili. Já to chápu jako nedostatek té
profese. Nezlobte se na mě. Analýzy, na kterých jsem
se podílel, opravdu vycházejí pozitivně a vykomuni-
kovat tuto záležitost, to je nedostatek té profese, po-
dobně jako když si nesvoláte kongres apod. Tady je
nějaká nálada. Nevím, jak to historicky vzniklo, ale
když vidíte tři automobilové firmy, sice je na to navá-
záno x dalších, ale oni byli schopni se nekonečně
scházet, neustále média zásobovali desítkami analýz
a návštěv novinářů atd., což kinematografický průmysl
je na to vybaven. Jen se podívejte, denně máte desítky
minut ploch na různých kanálech – a takovouto ele-
mentární message… Už když jsme to diskutovali
s paní Claussovou i tady se zástupkyněmi ministerstva
kultury, tak jsem vždycky říkal: vy se neustále setká-
váte s tím, že vás všichni vidí jako producenty, že se
obohacují producenti. Prostě 3500 pracovních míst,
odborných řemeslníků a přínosy atd., to tam úplně za-
niká. Samozřejmě všichni novináři tíhnou k jedno-
dušším sdělením, protože to, co je atraktivní, jsou ti
producenti! Ale nějaké filmařské profese? Sorry.
Ludmila Claussová: Já bych jako film commission
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měla mít přehled o všech asociacích, profesích,
uniích. Česká filmová komora, do které film commis-
sion patří, byla založena Asociací producentů, Unií fil-
mových distributorů a kinařů, ale vlastně neexistuje
mezi těmito asociacemi spolupráce a výměna infor-
mací! Když je tady třeba premiéra Letopisů Narnie,

které se tady devět měsíců natáčely, tak distributora
nenapadne, ještě je to tady evropská premiéra, že na
to se musí pozvat lidi z ministerstev, lidi v důležitých
funkcích, aby to viděli. Já když tam volám, tak musím
žebrat o 20 lístků. To teď říkám vám, kteří jste v růz -
ných asociacích, kteří jste členy, předsedy, nevím čím
vším, že spolupráce musí být lepší. A pokud chceme
něčeho dosáhnout, tak musí být vidět, že jsou to
stovky, tisícovky lidí, kteří za tím jsou, a ne jedna aso-
ciace, která je slyšet.
Helena Fraňková: Já ještě doplním, Oldsbergové 
vypočítali, že filmový průmysl ročně v roce 2004 za-
měst nal čtyři tisíce a něco lidí. Skoro pět tisíc lidí.
Ludmila Claussová: Ne, nezaměstnal 5 tisíc lidí – vy-
tvořil pět tisíc pracovních míst, které se rozloží třeba
na 10, 15 tisíc.
Helena Fraňková: Takže když si to srovnáte s nějakou

továrnou, kde je 300 zaměstnanců dělnické profese,
tak je to víc.
Jan Štern: Děkuji vám za účast. Myslím, že to bylo
velmi vydařené a víme i, co dál.

Stenografický záznam pořídil komorní stenograf Ing.. Pavel Dibelka,

604 180 648, dibelka@psp.cz

Breviář autora: Dá se chránit pouhý nápad?
Do DILIA často přicházejí autoři s přáním, aby byl ochráněn jejich nápad. Ten má
různé podoby, třeba od ideje dramatizovat pro divadlo nějaký konkrétní prozaický
text, až po princip nové televizní soutěže. Vždy těmto autorům cituji § 2,odst.6 au-
torského zákona, který je přístupný i sluchu či očím laika a který zní: „Dílem podle
tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj
sám o sobě, myšlenka, postup, princip ,metoda, objev, vědecká teorie, matema-
tický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.“
Nechme pro účely tohoto článku stranou problematiku skrývající se pod právním
výrazem námět díla sám o sobě (přesněji holý námět) a věnujme se nápadu, který
v sobě může skrývat jak myšlenku, postup, princip, tak metodu či koneckonců
objev.
Příkladem z praxe budiž kauza, která vyvřela před několika lety a která se týkala
adaptace Rostandova Cyrana z Bergeracu (dále jen Cyrano) od Pavla Kohouta. Toho
totiž kdysi napadlo, jaká že to je škoda hrát Cyrana jen na velkých jevištích ve vel-
kých divadelních domech, respektive činohrách, z toho důvodu, že postav v tomto
romantickém opusu je jako máku. I přišel tehdy s nápadem, že „sloučí“ některé
postavy do postavy jedné, a tak omezí počet postav na minimum, které je obsadi-
telné i v malých divadlech. Stalo se a Pavlovi Kohoutovi tento nápad vyšel zname-
nitě. „Malý“ Cyrano se pak hrál v několik desítkách evropských divadel.
Jaké překvapení však čekalo na Pavla Kohouta nedlouho po roce 1989 ve vlasti,
kam se vrátil. Stejného nápadu využilo Divadlo v Celetné, které si nechalo na 
objednávku vytvořit obdobnou adaptaci avšak s tím, že pro adaptaci původního
Cyrana použilo zcela jiný překlad a „sloučilo“ odchylné okruhy původních postav.
Využilo tedy nápadu Pavla Kohouta, z jeho adaptace však nepoužilo ani řádek (šlo
také o jiný překlad) a konkrétní postavy pochopitelně vyjma těch hlavních, byly
trochu jiné než v adaptaci Kohoutově.
Pavel Kohout se tehdy oprávněně rozčílil a v přátelské diskuzi požadoval na DILIA
bezodkladné vyřešení celé záležitosti s tím, že jde o zřejmý plagiát. Nechtě jsem mu
musel oponovat, protože nešlo o užití části jeho díla, respektive adaptace nebo 
o jeho napodobení (nezapomeňme na zásadní vklad původního autora hry, Ed-
munda Rostanda), nýbrž o „pouhé“ převzetí nápadu jinými autory.
K takovým záležitostem dochází v umělecké praxi velice často. Opakovaně bývá
jednoduchý nápad, který ještě není námětem (rozvitý námět již pochopitelně au-
torským zákonem chráněn je), zcela pochopitelně hnacím motorem konkrétní
tvorby. Jak často se otevře opona v divadle a poučený divák si řekne, tak to už jsem
někde viděl, jak neméně často se při sledování filmu vtírá myšlenka, že nejde o pů-
vodní věc, o literatuře ani nemluvě.
Je tedy nemožné chránit pouhý nápad? A patří nápad pouze do světa umění? To
rozhodně ne. A proč by nápad z jiné oblasti lidského činění neměl být chráněn
stejně jako nápad umělecký?
Autorský zákon je jen jedním z několika právních předpisů, které upravují práva
k nehmotným statkům (byť nejobjemnější a asi také nejdůležitější). Nelze tedy apli-
kovat na tento problém některý z nich? Listujeme a ničeho nenacházíme. Již na
první pohled nemůže jít o zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o zákon 
o užitných vzorech, o zákon o ochraně průmyslových vzorů, ani o zákon o ochran-

ných známkách, o zákoně o ochraně topogra-
fií polovodičových výrobků ani nemluvě.
Při hledání budeme úspěšní až v případě ob-
chodního zákoníku, a to v jeho části týkající se
nekalé soutěže. Nesmíme se nechat zarazit tím
faktem, že obchodní zákoník upravuje pouze
vztahy vznikající při podnikání (kupř. k podni-
kání v divadle z pohledu obchodního zákoníku
dochází jen občas) a že obchodní zákoník cha-
rakterizuje nekalou soutěž jako jednání v hos-
podářské soutěži, které je v rozporu s dobrými
mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu
jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Dle
důvodové zprávy a navazující judikatury je totiž zřejmé, že ochrana proti nekalé
soutěži nedopadá pouze a jenom na vztahy vznikající při podnikání, ale stručně ře-
čeno na jakékoli vztahy, pokud porušení soutěže může přivodit újmu jakékoli fyzické
či právnické osobě.
Ona shora uvedená věta definující nekalou soutěž je tzv. generální klauzulí a další
ustanovení týkající se konkrétních podob nekalé soutěže (klamavá reklama, kla-
mavé označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, atd.) je uvedeno
kouzelným právním slůvkem zejména.
Právní ochrana u nekalé soutěže pak nesměřuje proti dosažení zisku na úkor toho,
kdo byl takovou nekalou soutěží postižen, ale proti nekalým metodám, koneckonců
směřujícím k dosažení takového cíle. Tedy poškozený subjekt by zřejmě uplatňo-
val na tom, kdo porušuje hospodářskou soutěž exploatací jeho nápadu, především
zdržení se takového jednání, odstranění následků vyvolaných nekalou soutěží 
a jistě i přiměřené zadostiučinění. Dlužno dodat, že se ochrana proti nekalosoutě-
žnímu jednání nebude vztahovat na běžný nápad, ale na nápad jedinečný, protože
pak by taková ochrana pozbývala smyslu. Dovedeme si ale v intencích obchod-
ního zákoníku představit i ochranu nejedinečného nápadu, který opakovaným 
užíváním vešel v obecnou známost jako součást či výraz činnosti právnické nebo
fyzické osoby.
Jinými slovy, kdyby Divadlo v Celetné, abych se vrátil k původnímu příměru, chtělo
hrát adaptaci Cyrana pro malé obsazení, mělo správně použít adaptaci Kohoutovu,
protože to byl jeho nápad a nikoli ho obkreslit a dle něj vytvořit svou vlastní adap-
taci. Výše ztráty Pavla Kohouta na tom, že neobdržel tantiémy, které obdržet mohl,
není rozhodující, jde o použití tohoto, zřejmě nekalosoutěžního postupu.
Používám slovo zřejmě z toho důvodu, že jsem po zbytečných jednáních s vede-
ním Divadla v Celené navrhnul Pavlovi Kohoutovi, aby svůj nárok soudně uplatnil
a on na to rezignoval z pochopitelných důvodů (předpokládaná délka sporu, atd.),
což ve mne vyvolalo lítost, jelikož jsme mohli získat v této oblasti vzácný judikát, nic-
méně jsem ho zcela chápal.
Shora uvedený výklad vypadá poměrně idylicky, nicméně je doprovázen řadou
problémů. Stěžejním je ten, jak by soud pohlížel na podobné jednání v umělec-
kém světě, druhým je to, jak zajistit důkaz o tom, že původní a jedinečný nápad je
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té a té fyzické osoby, třetí do jaké míry lze napodobovat nápad alespoň částečně,
pokud není užit jinou osobou celý.
První problém je nezodpověditelný do té chvíle, než příslušný soud v nějaké zále-
žitosti rozhodne s tak obecným odůvodněním, aby bylo vztáhnutelné na obdobné
případy. Druhý problém je naopak řešitelný v tom smyslu, že popis jedinečného ná-
padu bude uložen v DILIA na základě smlouvy o úschově či u notáře nebo jinak jako
důkaz pro případný budoucí spor zajištěn, pokud již není sám o sobě součástí ně-

jakého uměleckého díla, které je takto uloženo.Třetí problém však směřuje do sféry
filozoficko sémantické spočívající v tom, zdali nutnou objektivní podmínkou ná-
padu je jeho singularita, jinak řečeno nedílnost, tedy že je jen jeden! Domnívám se,
že ano a dokáži si představit i vrstvení několika nápadů, které pak mohou být vzá-
jemně v různých vztazích.
Nepůjde však již o autorské dílo? Tak tedy, pozor na nápady!!! 

Jiří Srstka

Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y

Převzato z Věstníku DILIA jaro 2009

Opět o Hrochovi
V Synchronu 3/2009 byly otištěny 3 články: 
1. Kolem trilogie Karla Steklého z období normali-
zace od Miroslava Sígla (83), 2. Nevidím zlo, nesly-
ším zlo od Daniela Růžičky a 3. Úlitba bohům? Ještě
jednou k Hrochovi Karla Steklého od Petra Cajt -
hamla (35).

Pan Sígl o mně (Hůrkovi, 85) píše, že jsem byl stálým
členem Steklého štábu. Nikoliv. Točil jsem jen tři
z jeho dvaceti sedmi filmů: Strakonického dudáka,
Švejka a Jesenia. Též o Steklého manželce informace
nesedí.
Zaujala mě však jeho úvaha o honu na čarodějnice.
Domnívám se, že u později narozených, kteří nepro-
žili rok 1968, převládá názor: „nemusel to točit“ 
a „mravní postoj“. My dříve narození, kteří jsme žili 
50 let v totalitě (nacistické a komunistické) jsme si byli
vědomi, že zjevný odpor k režimu znamená ztrátu za-
městnání, lopatu, kotelnu nebo mytí oken, případně
kriminál, Jáchymovské uranové doly a do roka po ná-
vratu z vězení pohřeb.
Věru Líznerovou-Steklou jsme na seminář ÚSTR 
doprovázel, sama by se neúčastnila, straní se společ-
nosti.
Režisér Jiří Krejčík mě varoval: „Hůrka, to je špatné stý-
kat se s Líznerovou, víte, kdo ona je?, čí žena to byla?“
Když jsem se ho později zeptal, jak to myslel, od-
pověděl jednoduše: „Steklý byl blbec“. Znění je 
doslovné, k tomu není co dodat.
Oskarový režisér Jiří Menzel uveřejnil nedávno v Li-

dových novinách článek Věra mě dovychovávala“
(Věra Chytilová): „My nebyli odstrčeni Brežněvem ani
Husákem, ale našimi kolegy – mimo jiné Steklým 
a spol.“ Mám vyřídit paní Líznerové, ať se za Steklého
stydí! Vyřídil jsem to.
Jistě uznáte, že takové vzkazy působí na psychiku.
Daniel Růžička píše, že je neuvěřitelné, že rok 68 ne-
zanechal na nás (na mne a Líznerové) stopu. Prostě si
nepamatujeme, je to bezpečnější.

Zanechal stopy, pane Růžičko, a velmi bolestné. Paní
Líznerové, dceři důstojníka československé armády
první republiky, emigroval po srpnu její bratr se ženou
a dvěma dětmi do Kanady, což tehdy znamenalo, že
už se nikdy neuvidí a také se tak stalo. Na pohřeb
bratra nesměla. Já jsem též prožil v emigraci ty nejtra-
gičtější chvíle. Živě si to pamatuji.
Pan Růžička chtěl vědět od nás „exkluzivních hostů“,

zda jsme si uvědomovali, co v případě Hrocha natá-
číme, ale my jsme se věnovali jen své profesi, nikoli si-
tuacím v jednotlivých scénách; asi jsme nečetli celý
scénář, což je profesionální prohřešek. Podobné dia-
logy nezněly jen ve filmech, ale denně v rozhlasu a te-
levizi, a kdybychom je měli vnímat, nemohli bychom
vůbec žít. Nutně se staly kulisou totalitního režimu. 
O slavné šipce Dubčeka na plovárně jsem se dověděl
teprve na semináři. Já jsem Hrocha vůbec netočil 
a viděl jsem jej prvně teprve loni na projekci steklých
filmů v kině Aero. To, co vidím a slyším dnes v televizi
v talk show dvou politických rivalů, Hrocha překonává.
Co jeden pronese, prohlašuje ten druhý za pustou lež. 
V článku Petra Cajthamla mě zaujal odstavec Nepů-
vodní Hroch. Celé věty monologů Fibingera byly opsá -
ny se záznamu rozhovorů, které zachytil odposlech
Státní bezpečnosti v roce 1968. Kopii takového zá-
znamu z archívu Steklého jsem objevil, takže Steklý
měl za povinnost použít text jako filmový dialog. Na
to existovali fundovaní poradci a promysleli takovou
realizaci, aby se nikdy na nic nepřišlo.
Zajímavý je i popis jednoho člena štábu Hrocha i Stek -
lého o osprejování režiséra slzným plynem a hrubým
odvlečením na kriminálku. O tom se též nemluví a ne-
existuje policejní protokol. Myslím, že ÚSTR by též měl
pátrat jakým způsobem a intrikami donucovali totalit-
níci k režimní propagandě.
Nesnažím se Steklého ospravedlňovat ani obviňovat,
ale měla by se věnovat pozornost všem okolnostem 
a měřit všem stejně. Miloslav Hůrka

Vážený pane Skybo (a Jano v kopii neb mě Jana Tomsová dobře zná a sedí
ve výboru)!
Děkuji za urgující dopis ohledně fitesových poplatků. V mém případě se
však nejedná o lenost či zapomnětlivost, kupodivu ani extrémní chudobu,

ale zkrátka už (což neznamená, že
na věky) nechci být členkou FITES.
Za prvé budu tento rok různě pen -
dlovat po světě a taky bych asi 
vše fitesové nevyužila a za druhé
(možná za prvé vlastně) za těch ně-
kolik let mě členství jaksi neuspo-
kojilo. Doby, kdy člověk někde být
musel, protože tam byli všichni
nebo se to hodí a nosí jsou už pryč.
Samozřejmě třeba zkušenost s Tri-
lobitem ve výběrové komisi byla
moc dobrá a díky za ní.
Nemám ráda kritiky bez konstruk-

tivních návrhů, to umí každý se jen ofrňovat. Takže to tu trochu rozepíšu,
co mi třeba chybí a co by mohla být cesta. Je to samozřejmě jen subjek-
tivní názor jednotlivkyně, ale na druhou stranu, když se o tomto bavíme
s bývalými famáckými spolužáky a kamarády, v ledasčem se shodneme.
Ostatně proto tam možná mnoho mladých tvůrců a tvůrkyň není.
Napíšu v bodech, ať je to přehledné.
Co je Fites? – myslím komu slouží a koho reprezentuje a co je cílem? Fil-
moví a televizní pracovníci od scenáristů, přes herce až po kritiky a tech-
nické profese jsou velmi široká základna. Co nám všem Fites chce nabíd-
nout a říct? Je to jen spolek milců filmu? Skutečný odbor – oborové
sdružení, které může lobbovat za výše honorářů, práva, vést lidi ve stávce?
Slouží k navazování kontaktů mezi členy a to na bázi profesí? Scenárista
hledá režiséra a ten střihače a ti producenta a Fites to nějak skombinuje
a naváže?  To by možná všechno Fites chtěl, ale příliš se mi to nezdá rea-
lizováno a realizovatelné. Odbory v uměleckých profesích v České re-
publice vůbec váznou a je to škoda. Bohužel tak asi standardy pro práci,
honoráře, smlouvy nevymůžeme. Těžko si představit stávku scenáristů či
herců jako v USA. A nevěřím, že asociace s takto širokou základnou může
lobbovat účelně za kohokoliv. Proto možná nejlepších  výsledků dosahuje
APA.

Co je FITES?
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Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y

jen o ČT – většina debat a bojů se vede s nebo proti České televizi. Málo
jsou zdůrazňovány možnosti Novy a Primy a už vůbec ne nových (a zase
zanikajících) digitálních televizí. ČT jako veřejnoprávní instituce nemůže 
a ani by neměla pokrývat vše a je třeba jí vytvářet konkurenci. Osobně nej-
větší problém ČT vidím ve směšných honorářích pro tvůrce (od zvukaře
po scenáristu). Vedení jaksi nezaznamenalo, že za 5 let se zvedly ceny 
roh líku a nájmu a například za nový vzdělávací 17 minutový pořad, na
němž člověk stráví dost času konzultacemi, obhlídkami a scénářem, na-
bízí ve finále směšných 18.000. A co více, o penězích se mluví až v po-
slední řadě. Nejdřív o všem jiném a když vlak jede, teprve se dojde k ho-
noráři. Pro jakoukoliv soukromou produkci je taková taktika nemyslitelná.
Toto je též jeden z důvodů, proč ČT málo (skoro vůbec) nemůže dělat ko-
produkce s cizími televizemi (i když si tvůrci seženou třeba podporu
z ARTE, ČT nabídne tak směšný vklad a zejména honoráře, že se nedá
realizovat nic). To se týče i koprodukcí, pokud si tvůrci seženou grant. Na-
bízet dnes střižny není žádný počin, ty má kdekdo doma. Chybí především
skutečné peníze na lidi a služby. Nedá se, tak se dá jinde. Je nutné víc jed-
nat se soukromými televizemi nebo navazovat kontakty se zahraničím.
Když v zahraničí řeknete, že točíte pro veřejnoprávní televizi všichni vás
poplácávají po zádech a představují si BBC. Když dojde řeč na honoráře,
lapají po dechu. Jste na úrovni sekretářky. Při nejlepším.
Zahraničí – obecně vidím pro sebe (a možná mou a mladší generaci) pří-
lišnou zahleděnost Fitesu do českých luhů a hájů. Kdy byl někde host 
zahraniční? Kdy bylo něco kloudného v Synchronu o situaci v jakékoliv 
zahraniční kinematografii, festivalu, grantech? Dnes se nedá spoléhat jen
na české zdroje, české kolegy a českou distribuci. Zejména u hrané
tvorby, ale i u větších dokumentů, cyklů, tvorby pro děti. Navíc nastupují
i trendy zcela nové – vliv Bollywoodu, korejská kinematografie. Jak to 
že Jakub Drocár jedná s bollywoodskými filmaři o natáčení v ČR a Fites 
o tom ani nemuká? 
Proti komerci? – Fites je nějak zásadně proti reklamě? Nebo „komerci
vůbec“? Proč se nezmíní situace ve tvorbě reklam, spotů, klipů?, trendy,
tvůrci, úskalí? A tady je to právě zase napojeno často na zahraničí a na
soukromé subjekty, ale zároveň toto odvětví živí velkou část filmařů a navíc
z toho plynou peníze do Fondu. Stejně tak by mě zajímalo třeba něco 
o nových televizních formátech počínaje magazíny a konče reality show
nebo fantasy seriály. Je to členům Fitesu hnusné? Pak zavírají oči před
realitou a žijí ve věži ze slonové kosti. Toto také souvisí s teď tolik disku-
tovanými pobídkami pro zahraniční štáby. To ale debata s paní Fričovou
nevyřeší. 
Synchron a PR celkově – tady se asi nezapřu jako absolventka původně
publicistiky. Komu je Synchron určen? Má to být časopis pro odbornou
veřejnost, tedy lidi, kteří o filmu a televizi něco vědí, mají vzdělání i praxi?
Nebo pro spolek milovníků filmu (starého zejména)? Nebo pro filmaře na
vejminku? Pardon. Všechna témata výše uvedená by se měla v Synchronu
objevovat. Včetně třeba překladů článků z Variety nebo jiných (aktuál-
ních!!!) časopisů a to nejen papírových. V době internetu je přece do-
stupnost a rychlost předávání informací otázkou vteřin. Rozhovory, rady
– jak žádat o granty, čeho se vyvarovat, nové technologie – na co a jak
točit, co se na co hodí – REDka, 35 mm, HDV, avid versus premiera, triky,
zvuk... nové trendy v animaci. O tom nic, pokud si vybavuji. Co kde zají-
mavého „frčí“, tvůrci. Ano rubrika výročí a vzpomínáme je dobrá a zají-
mavá, ale nemůže zahrnovat celý časopis. Další věcí je grafika – promiňte,
ale volám „pro bůh!!!“ Článek, který téměř není dělen do odstavců a bleší
písmo s pidi obrázky zahlcuje celou stránku bez dělení mezititulky. Ne-
vadí, že je Synchron nebarevný, ale velice rychle bych se podívala na mo-
derní i odborné a i zahraniční časopisy. Takto Synchron působí jako ča-
sopis Svazu zahrádkářů a ne lidí pracujících v audiovizi. Možná jiný font.
Více členit text. Titulky, mezititulky, lišty, fotky větší – když už jsou nebo
kresby to je fuk.

Nová media a PR – že informace se dají zasvěceným předávat rychle uka-
zuje třeba aktivita Pavla Policara (speciální efekty) na Facebooku – sleduje
a stahuje z internetu všechny informace týkající se filmové tvorby zejména
zahraničních spoluprací, pobídek atd. Ve skupině je nyní 642 členů. Je
vůbec někdo z vedení Fitesu na Facebooku? Není to jen infantilní zábava
na sdílení fotek z táborů. Svoje stránky a skupiny tam mají i velké festivaly
a členové se mohou snadno kontaktovat, reagovat atd. To ale zase sou-
visí se sledování aktuálního dění a technologií. Nelze ale, podle mého ná-
zoru, mít svaz filmařů a televizáků a přitom nebýt aktuální. Když audiovize
a kinematografie patří k nejrychleji se rozvíjejícím oborům umění nebo
průmyslu, to už je jedno jak to berete. Ale určitě se moc zlepšily webové
stránky. Nevím, zda za to patří dík hlavně Šimonovi E. ale jsou aktuální,
přehledné. Sice bych se taky nebála je trochu opepřit, barva, tvar... safra
vždyť je to celé o filmech a televizi a ne zprávy z burzy nebo o chirurgic-
kých nástrojích. Ale obsah dobrý.
Koukám jsem se rozepsala, možná to trochu vázne i proto, že členstvu je
vlastně všechno jedno a jen tam pasivně „jsou“ a zaplatí těch 600 korun
a vlastně ani nevědí proč tam jsou a co by třeba chtěli jinak. Ale možná
jsou všichni spokojení a já jediná kverulantka.
Třeba to můžete v Synchronu otisknout nebo ne, nebo rovnou smazat,
třeba to je nějaká inspirace.
Když budete potřebovat s něčím pomoct, ráda se zapojím nebo občas
něco napíšu, ale členství zatím vynechám.
Hodně úspěchů a pěkné léto. Kateřina Mikulcová tel. +420 775 287 800

Vážená a milá Kateřino Mikulcová,
chytám se Vaší poslední věty a děkuji za věcný, chytrý, konstruktivní 
a jistě upřímný rozbor současného stavu Fitesu i nástin jeho perspek-
tiv. Už mnohokrát jsme si nejen na schůzích výboru, Valných hroma-
dách, ale i v kuloárech posteskli, proč o Fites nemá zájem většina mla-
dých z oboru. Možnou odpovědí je třeba to, co od našeho spolku
očekávají – zajištěnou práci?, přísun dotací na tvůrčí projekty?, advo-
kátní poradny ve sporech s dramaturgy či jejich šéfy? Tak tohle poslá-
ním Fitesu nikdy nebylo.
Jakou pomoc bychom tedy mohli od vás žádat? Přitáhněte mladé 
a změňte Fites k obrazu svému! Budu první, kdo vám přitom bude fan-
dit, protože dobře vím a cítím jakousi únavu. Kdo by si tenkrát pomy-
slel, že po dvaceti letech od listopadu 1989 bude naše společnost v ta-
kovém srabu!
Možná je občas dobré nahlédnout do našich stanov. Stručně shrnuto
v nich stojí, že „Fites sdružuje a hájí audiovizuální tvůrce, podněcuje
trvalou výměnu názorů v české audiovizuální kultuře, sjednocuje se na
odborných stanoviscích a podporuje postupy směřující ke vzniku umě-
lecky a eticky hodnotných děl. Zasazuje se uplatňování humanity, mrav-
nosti, demokracie a tvůrčí svobody v audiovizuálních dílech a médiích.
Usiluje o zajištění optimálních materiálně technických, ekonomických
a organizačních podmínek tvorby, chrání profesní, autorská, smluvní 
i sociální práva a zájmy všech tvůrčích pracovníků – i nečlenů. Hájí svo-
bodu tvorby proti neodůvodněným i možným politickým či jiným tla-
kům a usiluje o zveřejňování hodnotných uměleckých děl, podporuje
oprávněné nároky autorů audiovizuálních děl a děl audiovizuálně uži-
tých v rámci příslušných autorsko-právních vztahů. Napomáhá uplat-
nění talentovaných profesionálních i amatérských tvůrců se zvláštním
ohledem na začínající adepty v oboru.“
Už jsem se zmínil v editorialu o úmyslu věnovat 59. Čtvrtletník 23. lis-
topadu právě problémům, o nichž jste se tak upřímně rozepsala. Nejde
o to jen diskutovat, ale pak činit, konat... Těším se na to!

Martin Skyba
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Alenu Zemančíkovou znají všichni čtenáři bývalých Li-
terárek jako stálou přispěvatelku, jinak zaměstnankyni
Českého rozhlasu, a sice stanice Vltava. Málokdo o ní
však do doby, než vydala v Mladé frontě svůj povíd-
kový soubor „Bez otce“, věděl, že je matkou čtyř dětí.
Ve dvanácti stylizovaných povídkách, v nichž tušíme
osobní zkušenost, velmi citlivě rozebírá fakt, že velká
část zdejších dětí, které se později stanou dospělými,
vyrůstá bez otce, který buď vůbec nedostál své životní
roli, anebo rodinu opustil v choulostivém věku dětství

či dospívání: z toho se pak děti
vzpamatovávají celý život. Au-
torka problém nahlíží z hle-
diska dcer, největší rána je to
však pro syny. Nezvládnutá
agrese vůči ženám, kterou si
často opuštěný syn selhávají-
cího otce s sebou nese, pro-
tože mu otec v rozhodujícím
věku neřekl, že se ženami se

nebojuje, je pro tyto muže typická. Obvykle se mstí
ženám za „matčino selhání“, za to, že nedokázala udr-
žet rodinu pohromadě. Je zajímavé, že v cizích litera-
turách si tohoto psychologického jevu všimlo už
hodně autorů, u nás tento motiv zatím tvůrcům uniká.
Zemančíková líčením života za normalizace svým způ-
sobem navazuje na české, a zejména moravské mezi-
válečné ruralisty, na Čepa, Kalistu i Křelinu. Líčení ven-
kovského života rodilé Pražačky, nonkonformní
intelektuálky, jíž nebylo včas umožněno vysokoškol-
ské studium vytouženého uměleckého směru (dra-
maturgii na DAMU zakončila dálkově až v roce 1991),
různá stěhování a peripetie s dětmi, ne zcela smíře-
nými s „výměnou“ otce, přímo vybízí k televiznímu
nebo filmovému zpracování. Zemančíková není po-
hlcena svým osudem, ale na příběhu vlastní rodiny
kultivovaně nazírá životy přátel, sousedů i známých.
Popis není doslovný, autorka uplatnila i fabulaci. Peč-
livý čtenář v jednotlivých povídkách nalezne odlišně
podávanou skutečnost, není to však autorský záměr.
Kniha vyšla s přispěním Českého literárního fondu. 
O to víc překvapí četné tiskové, gramatické i inter-
punkční chyby v textu, za které by měl odpovídat re-
daktor, tentokrát mladý germanista Tomáš Dimter. Ten
se činí jako pilný překladatel, zasedá v různých poro-
tách, dostává ceny za překlad, ale na úkol redigujícího
„vychytávače chyb“ sám zatím nestačí. Viz např.
stránky č. 6 (ž místo že), 29 (To je je místo To je), 47
(seskočí s cesty místo z cesty), 48 (vyrazila na třídenní
tůru místo túru), str. 50 (Píseň má mnoho slov a když
slova dojdou místo slov, a když; ví, že je třeba pomoci
s obědem a taky ví, místo obědem, a taky ví) atd.,
drobné chyby následují v celém textu. Za to ovšem
nemůže autorka, to je věc redakčního zpracování. 
I přes tyto drobné chyby, které jsou dnes skoro
všude, a patrně budou, pokud vydavatelé nezmění
přístup ke knize jako k „výdělečné cihle“, se knížka
dobře čte a zaslouží si čtenářský zájem, zejména u hle-
dačů témat k výše zmíněnému zpracování.
Spisovatel Arnošt Lustig se ve stejnojmenné knize no-
vináře a spisovatele Františka Cingra vrátil zadním
vchodem v autorizovaném životopise, jejž vydala rov-
něž Mladá fronta. Zkušený redaktor deníku Právo do-
kázal z plodného autora vymámit další nepublikované

vzpomínky a útržky jeho životního příběhu, i když
spolu už před časem vydali jinou knihu ve formě roz-
hovoru, a ta vyšla už třikrát. Cinger vyzpovídal např. 
Jiřího Justice (nar. 1923), Lustigova spoluvězně z Te-
rezína, Osvětimi a Buchenwaldu, s kterým potenciální
český nobelista utekl v listopadu 1944 z transportu
smrti, apod. A protože jsou oba spoluautoři zdatní vy-
pravěči, jde opět o velmi poutavé čtení a cenný sou-
bor informací jak pro pamětníky, tak pro mladší ge-
neraci. Lustigův nezdolný optimismus, tak odlišný od
postkoncentráčnické melancholie Prima Leviho nebo
Jeana Améryho, se nese celou knihou „Arnošt Lustig
zadním vchodem“. Kniha bohužel vyšla krátce před
skonem Lustigovy dlouhodobě nemocné manželky
Věry Weislitzové, jíž jsou věnovány četné zmínky. Vi-
tální „stařec“ Lustig, obdivovatel ženské krásy až do
pozdního věku, v poslední době zřejmě platonicky
okouzlený zejména půvabnými lícními kostmi paní
Mališové, choti známého výtvarníka, neboť tato dáma
zdobí všechny obálky jeho knih svou usměvavou tváří
či postavou, neustále varuje před „zosobněným
zlem“, které může ovládnout každého člověka, každý
národ, a udělat z něj nástroj msty proti „bližnímu“,
proti témuž tvorovi, jako je on sám. Autorovo varo-
vání je o to záslužnější, že své poselství vydává, i když
sám překonává těžkou nemoc. Snaha o vyhlazení jed-
noho národa druhým, jež se táhne jako červená nit
celým lidským vývojem a která vyvrcholila zcela ne-
dávno, ve 20. století, tzv. šoa, kterémužto slovu dává
Lustig přednost před moderním anglosaským výra-
zem původem z řečtiny holocaust, se může zopakovat
v 21. či v dalších staletích, pokud bude lidstvo lid-
stvem. Proto je povinností myslících lidí neustále va-
rovat před krvelačností „bestie“, jež se skrývá v ně-
kterých lidech, jak připomínají oba autoři, a nedovolit,
aby nad lidskostí zvítězila zvířeckost. Kniha ze stejného
nakladatelství je mnohem lépe zredigována, tentokrát
Monikou Kaslovou a Antonínem Kočím. Zásluhu na
tom má patrně i ostřílený František Cinger, který je
sám jako redaktor zvyklý odevzdávat kvalitní text. Kaž-
dému ale něco uteče. Drobnosti jsem našla na str. 67,
kde výtvarnice Dicker-Brandeisová „absolvovala vý-
marský Bauhas místo Bauhaus, str. 125 (s pomocí
Francoise Mauriaca místo Françoise; laboro ben fatto
místo lavoro), 197 (v laudátiu místo laudatiu [vysl. lau-
dáciju] – jak víme z poslední doby, toto cizí slovo činí
potíže i našim nejvýše postaveným politikům), ale to
jsou maličkosti. Je zajímavé, že redaktoři obvykle se-
lhávají, když jde o pojmy či výrazy z oblasti tzv. klasic-
kého, tedy humanitního vzdělání, že neověřují ter-
míny, které neznají, a spoléhají se na neznalost
případného čtenáře. Tato sázka jim vychází, protože
humanitní vzdělanost upadá, radují se však jen takoví
konzumenti uměleckých děl, kterým tyto termíny „ne-
lezou do hlavy“. Knihu s podobným tématem před
časem připravovala i publicistka a spisovatelka Ladi-
slava Chateau, jejíž rozhovory s A. Lustigem byly čás-
tečně publikovány ve Tvaru, Literárních novinách 
i v zaniklém brněnském literárním časopise Konec
konců, některé zůstaly v rukopisné verzi (např. roz-
hovor s J. Justicem). Lustig však dal při knižním vydání
přednost renomovanějšímu autorovi. V případě Cin-
grovy a Lustigovy společné knihy jde o velmi zdařilé,
poutavé dílo, které zaujme každého vnímavého čte-

náře, i když Lustig má jako spisovatel nyní konjunk-
turu. Důležitá je zmínka ze str. 250 – „Zajímá mě
všechno, co prožívá člověk, když je na dně. Když ho
svléknou nejen z jeho šatů, ale i z konvencí.“ Arnošt
Lustig je velký český autor hlásící se k židovství, autor
moderní, nehlásící se však, jak sám říká, k některým
zastaralým tradicím (viz str. 132), autor obohacený
vlastní emigrací a životem v USA, který by si Nobe-
lovu cenu za své dílo nepochybně zasloužil. Má však
vážného konkurenta ve Václavu Havlovi, a také v Mi-
lanu Kunderovi – před jeho společenským „odstře-
lem“ (i když ten je nyní pokládán za francouzského
spisovatele). Tolik nobelovek Češi v krátkém časovém
období ovšem nedostanou. Co se dá dělat.
Třetí recenzovaná kniha, fejetony Martina Krafla „Jed-
nou začasníky“, vydaná nedávno Českou televizí –
Edicí ČT, slušně zredigovaná Jitkou Saturkovou, před-
stavuje soubor, původně určený pro časopis ČT+. Bý-
valý televizní moderátor, tiskový mluvčí a scenárista
kontaktního diváckého pořadu svým dílkem neurazí,
ale taky zvlášť nenadchne. V žánru fejetonu má totiž
velmi silnou konkurenci: věnovali se mu velcí čeští au-
toři a žurnalisté, od básníka a spisovatele Jana Nerudy
přes Ignáta Hermanna až po Karla Čapka, Ludvíka Va-
culíka spod. A soupeřit s takovým kalibrem je souboj
zápasníka v „muší váze“ s přeborníkem zápasu sumó.
Fejetonky jsou milé, občas zdařilé, ale trochu bez-
krevné, jako mnozí televizní moderátoři a jiné „cele-
brity“, zejména ve srovnání s mistry pera. Martin Krafl,
i když je nyní diplomatem a ředitelem Českého centra
v Berlíně, se musí ještě moc snažit, aby se vyrovnal
opravdovým literátům a velkým kulturním osobnos-
tem i tvůrcům, i když je jejich role v naší kultuře 
a umění vůbec nyní poněkud upozaděna. Televizní 
diváci a někteří jeho kolegové však po knížce možná
rádi sáhnou. A to už je osud knih – skoro každá najde
nějakého čtenáře, i kdyby to měl být sám autor a jeho
rodina i přátelé.
Na závěr zamyšlení nad novými knihami bych chtěla
pozvat čtenáře Synchronu do Národního divadla, a to
na činohru. Na scéně Divadla Kolowrat se totiž opět
blýskl režisér Jan Kačer, který výtečně pojednal hru
české autorky Lenky Lagronové „Pláč“. Dokonalé 
psychologické herectví představitelek jednotlivých
postav navazuje na nejlepší režijní tradice českých
psychologizujících režisérů a dokazuje, že to jde 
i v dnešní době, kdy se všichni ohánějí pracovní „roz-

lítaností“ a nedostatkem času na soustředěný výkon.
Podtitul hry „Každý člověk má právo na tátu a na
mámu“ jako kdyby přímo odkazoval na sbírku poví-
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dek Aleny Zemančíkové „Bez otce“, téma visí ve vzdu-
chu, i když u Lagronové se mění úhel pohledu. Autor-
ka i režisér dokázali na malém prostoru podat mimo-
řádně citlivý obraz dnešní doby. Kačer je velký
divadelní režisér, což jsme my pamětníci „Činoheráku“
apod. věděli. Vedle jeho režie pak některá současná
režisérská esa působí jako naivisté, jako insitní reži-
séři, jakkoli slavné jméno mají. Mám na mysli poslední
činoherní premiéru ND – „Radúze a Mahulenu“ vel-
kého romantika Julia Zeyera v režii J. A. Pitínského. 
O tomto „bezcitném“ představení se však raději zmí-
ním někdy jindy a jinde. S tématem Cingrovy knihy 
o A. Lustigovi zase rezonuje premiéra kabalistického

dramatu „Golem 13“ George Whytea na hudbu
Noama Sheriffa, které bylo 29. června uvedeno v po-
loscénické verzi na scéně ND v rámci Konference
k osudu majetku obětí holocaustu a u příležitosti 
400. výročí úmrtí velkého mudrce a rabína Maharala.
Britský autor česko-maďarského původu spojil tento-
krát síly s izraelským skladatelem a dirigentem, aby
varovali lidstvo před možností totální zkázy. Působivé
hudební představení končilo citátem Jeremijášova sta-
rozákonního proroctví (v ekumenické verzi Jerem-
jášova), varující Židy před totální pomstou ve smyslu,
že všichni jejich dlouholetí pronásledovatelé tedy na
boží zásah zhynou, ani oni však nebudou ušetřeni.

Dílo, obsahem silně připomínající dávnou Nezvalovu
hru „Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou“, 
důstojně zakončilo sezónu ND a vážným varováním
přispělo k nastolení nové éry lidského myšlení, ke
které vyzývají všechny velké světové osobnosti sou-
časnosti. Dost bylo klanění zlatému teleti, a nedo-
hodne-li se lidstvo na mírovém soužití na do neznáma
se řítící zemské kouli, kamsi směřující, řízené možná
někým, ale možná nikým, možná to bude znamenat
jeho budoucí zánik. A to by zajisté nikdo ze součas-
ných, ale ani budoucích obyvatel planety nechtěl.
Anebo chtěl?

Zdena Šmídová

Nový režim audiovizuálních děl, 
vyrobených v letech 1965 až 1991 ve Filmovém studiu Barrandov a Filmovém studiu Zlín

Účelem tohoto článku je alespoň částečně objasnit za-
peklitou situaci ohledně filmů (audiovizuálních děl,
dále jen AVD) shora uvedených a nastínit řešení, které
DILIA prosazuje. Na úvod nutno říci, že v případě 
těch to AVD jde o pěknou porci. Na Barrandově bylo
vyrobeno v uvedeném období 774 celovečerních
filmů, v případě Zlína 82 celovečerních, 155 animo-
vaných a 67 dokumentárních filmů. Dohromady tedy
jde o 1078 AVD. Jejich exploatace je v současnosti ve-
lice různorodá, nejvíce jdou na „odbyt“ pohádky, nej -
méně pak ideologicky zatížené a nepovedené filmy
(raději nebudu jmenovat).
Práva výrobce AVD přešla složitými právními cestami
ze zrušeného Filmového studia Barrandov a Zlín na
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj
české kinematografie (dále jen Fond), který též podle
§ 106, odst. 4, zákona č.121/2000 Sb. (autorský
zákon) vedle výkonu práv výrobce AVD vykonává 
i práva autorská. V praxi to v současnosti vypadá tak,
že Fond se při obchodování s AVD nechává zastupo-
vat firmou Ateliéry Bonton Zlín, a.s. (dále jen Ateliéry),
který uzavírá s uživateli AVD smlouvy o užití AVD jmé-
nem Fondu. Uživateli (třeba České televizi) pak po-
skytuje hmotné substráty, na kterých jsou AVD za-
znamenány, dále licenci k jejich užití, a to jak ohledně
práv výrobce AVD, tak práv všech autorů, kteří se na
AVD podíleli, a též práv výkonných umělců.
Na základě shora uvedené konstrukce a na základě
toho, že závazky autorů vznikly v době platnosti zá-
kona č.35/1965 Sb. (starý autorský zákon), kdy au-
torům náležela odměna za každé užití díla, uzavřela
DILIA, OSA i Intergram smlouvy s Fondem sui gene-
ris (svého druhu), v nichž se Fond zavázal vyplácet au-
torům a výkonným umělcům, jejichž díla či výkony
byly užity v AVD, podílovou, procentně vymezenou
odměnu z výnosů, jichž se při obchodování s AVD do-
sáhne. DILIA, OSA a Intergram v těchto smlouvách fi-
gurují jako rozúčtovací střediska, skrze která protékají
dohodnuté odměny k autorům a nositelům práv. S vý-
konem kolektivní správy však smlouvy nemají nic spo-
lečného.
DILIA tak vyplácí odměny z užití AVD autorům literární
složky (tedy zejména autorům preexistentních děl,
scenáristům a dialogistům), režisérům, kamerama-
nům, architektům a kostýmním výtvarníkům. Ale 
i třeba choreografům, pokud je jejich dílo v AVD užito.
Společná výše odměny pro všechny autory zastupo-
vané DILIA pak činí 14% z výnosů z obchodování
s AVD před odečtením jakýchkoli položek, včetně od-
měny pro Ateliéry.

Na první pohled působí uvedená praxe koneckonců
bezchybně, nositelé práv dostávají své odměny pra-
videlně a někdy jsou i příjemně vysoké. Nicméně zá-
kladní problém spočívá v tom, že nositelé práv užití
děl (AVD) nelicencují jako třeba v případě filmů vyro-
bených do 1965, ale někdo jiný, tedy v tomto případě
Fond, který jejich práva vykonává. Jinými slovy ře-
čeno, nositelé práv se nemohou rozhodnout, zda ně-
jaké užití licencovat budou či nebudou, nebo zdali si
chtějí vyžádat zvláštní podmínky, které třeba nemají
s odměnou nic společného.
V praxi tak dochází již mnoho let k nejrůznějším exce-
sům, kdy nositelé práv chtějí z nejrůznějších důvodů
vstupovat do vyjednávacího procesu o licencování
svých děl, prakticky jim to však na základě shora uve-
deného není umožněno. Výhrady nositelů práv se ze-
jména týkají toho, že si nepřejí, aby jejich díla byla vy-
dávána jako příbaly k bulvárním časopisům či novinám
nebo nesouhlasí s jejich spojením s jinými AVD na jed-
nom nosiči DVD. Často též protestují proti obsahu po-
pisek na vydaných DVD. Nejžhavějším problémem je
pochopitelně použití několika sekund z konkrétního
AVD v nějaké reklamě. Dotčení autoři pak dokonce
vyhrožují zahájením soudních sporů s Fondem, byť
zatím k žádnému nedošlo. Díky bohu, protože takový
dlouhotrvající soudní spor by zablokoval řešení této
záležitosti (viz níže) na několik let.
Při právním hodnocení celé problematiky je zapotřebí
vycházet ze smluv různých typů, které byly uzavřeny
před či při výrobě toho kterého filmu, tedy právě
někdy v rozmezí let 1965 až 1991 pochopitelně podle
toho, o jaké AVD se jedná. Ani zákon o audiovizi, ani
autorský zákon totiž práva autorů nezestátnily a celá
konstrukce vychází z faktu, že Filmové studio Barran-

dov a Zlín muselo dle tehdejších platných právních
předpisů (tedy podle starého autorského zákona
č.35/1965) od autorů práva nabýt. A v tom je právě
háček. Smluvní dokumenty z těchto let jsou většinou
nedostupné a velice často jimi nedisponují ani autoři.
Většinou se jednalo o pracovní smlouvy (režiséři, ka-
meramani) nebo o externí smlouvy, dle tehdy plat-
ných předpisů smlouvy o šíření díla (scenáristé, kos-
týmní výtvarníci). K tomu všemu přistupuje fakt, že
v oněch letech nemohli poskytnout autoři výrobci ani
náhodou oprávnění k užití, která v té době byla ne-
známá. Tedy pokud vůbec, tak udělovali souhlas k pro-
mítání filmů v kinech a jejich vysílání televizí. Do ně-
kolika takových smluv jsem měl možnost nahlédnout
a silně pochybuji o jejich perfektnosti a vůbec plat-
nosti v relaci ke starému autorskému zákonu.
Představa, že u každého AVD z tohoto období se
budou zkoumat smlouvy, na základě kterých Filmové
studio Barrandov či Zlín oprávnění k některým užitím
nabylo či nenabylo, včetně vyhledání těchto smluv, je
strašlivá. DILIA tedy vychází z domněnky, že pokud
Fond neprokáže nabytí práv ke konkrétním titulům 
a od konkrétních autorů konkrétními a platnými
smlouvami, jsou práva u autorů či nositelů práv a Fond
je tak nemůže vykonávat.
Na základě této úvahy DILIA asi před rokem zahájila
náročné jednání s Fondem a s Ateliéry o změně smlo-
uvy v tom smyslu, že bude kompletně nahrazena
smlouvou novou, která bude obsahově zcela rozlišná
a kterou budou nositelé práv udělovat nejrůznějšími
způsoby prostřednictvím DILIA oprávnění k užití AVD.
Těmi nejrůznějšími způsoby mám na mysli to, že v pří-
padě některých užití budou nositelé práv udělovat li-
cence přes DILIA přímo uživatelům (televizní vysílání,
příbaly, respektive DVD vydávané spolu s periodiky,
reklamy), oprávnění k jiným druhům užití pak bude
DILIA v zastoupení nositelů práv poskytovat přes
Fond, respektive přes Ateliéry (užití v zahraničí, down-
loading, atd.). Nemusím snad ani zdůrazňovat to, že
při tomto novém řešení by si měli nositelé práv i fi-
nančně přilepšit, pochopitelně za předpokladu, že
bude s jejich AVD obchodováno.
Návrh smlouvy, který vypracovala DILIA, se projed-
nával vzhledem k obtížnosti jejího obsahu několik mě-
síců a teď již drahnou dobu leží na Ministerstvu kultury
ČR. Doufám, že celá záležitost bude vyřešena do
konce roku 2009 a nová smlouva již začne prakticky
fungovat od 1. 1. 2010, ne-li dříve. Jiří Srstka

Převzato z Věstníku DILIA jaro 2009.
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Před čtvrt stoletím jsem požádal přítele Vladimíra Bora, zda by mi neumožnil otisk-
nout článek s tímto názvem v kulturní rubrice tehdejší Lidové demokracie, do níž
pravidelně přispíval. Ochotně souhlasil, ovšem název, takovým způsobem para-
frázující název slavné Wolkerovy pohádky, byl i RSŠdrům nepřijatelný – a tak jej
upravili na O paní, která rozdávala slunce. Tak jej i HSTD pustila a LD otiskla.
Přitom vůbec nešlo o pohádku, ale prokazatelnou realitu. Šlo tehdy – jako dnes –
o nesmírně zámožnou a současně mimořádně kultivovanou umělkyni, která se roz-
hodla pražské kultuře ze svých prostředků věnovat divadlo pro děti a svůj záměr
po více než deset let uskutečňovala s nesmírným tvůrčím rozletem.
Jmenovala se Míla Mellanová – a jakkoli ji, třebas je už čtyřicet let mrtvá, stále vidím
energickou, živou, se zvláštním pronikavým přátelským jiskrným pohledem hlu-
bokých očí – upadá díky hulvatismu, který je hlavním ideovým programem našeho
veřejného života, v nezasloužené a cynické zapomnění.
Narodila se před 110 lety, 23. 8. 1899 v rodině lázeňského lékaře, který se u své
praxe věnoval i podnikání a domohl se značného jmění. Od dětství ji zaujalo to, co
v Čechách bývalo kulturní a společenskou prioritou (a co tomuto národu přineslo
velký podíl v boji o emancipaci a osamostatnění země) – divadlo.
Z ochotnických začátků se soustředila na cílevědomé studium a jejími učiteli byli
Marie Hübnerová jako učitelka herecké praxe a Dr. Jan Bor (otec toho už jmeno-
vaného přítele Vládi) jako teoretik, znalec a průkopník moderního ruského divadla
a dramatizátor Dostojevského, významný režisér. Ten se s ní podělil o mnoho ze
svých znalostí a zkušeností. Mellanová brzy nejen hrála, ale i režírovala a brzy pat-
řila k pražské intelektuální elitě v tomto oboru. Nadšeným amatérským divadelní-
kem (i autorem populárních konversaček) byl i její manžel, známý a trošku mon-
dénní (zejména rozvodový) advokát JUDr. Jaroslav Mellan. Postavili si pěkný dům
na dnešním Rašínově nábřeží, hned za železničním mostem, a jejich umělecký kvar-
týr se stal středem intelektuální, především divadelnické, ale kumštýřské vůbec,
společnosti.

Dnes to zejména nastupující generace díky novým historickým deformacím a zjed-
nodušováním obecných pravd nebudou asi dostatečně chápat, ale tihle zazobaní
milionáři, patřící k metropolitní smetánce, byli svými názory – jistě pro svůj hluboký
cit k řešení sociálních problémů nového státu (a díky názorům, které hlásal TGM 
a lidé z jeho okolí) –věřte nebo nevěřte charakterizovaní jako levicoví intelektuá-
lové. Milovali Haška i Haussmanna, vyznávali moderní umělecké směry, zejména
český poetismus, nejněžnější protiklad surového německého expresionismu, který
pronikal i do umění našeho. Účastnili se premiér Osvobozeného divadla a měli dis-
kotéky se všemi Ježkovými melodiemi. Vyznávali Čapky i Vladislava Vančuru a byli
i osobně spřáteleni s mnohými z nich.
Dnes jim mnozí znalci zazlívají kulturní bolševictví a přičítají jim, že zanesli i k nám faši-
zující ruský typ socialismu, ačkoli mnozí z těchto lidí, když přežili jiný fašismus, hitlerov-
ský, měli s komunismem, jaký tu byl zaváděn na sovětský příkaz, osobní tvrdé potíže.
Ruské divadlo mělo u nás od dob Kvapilových a od prvního zájezdu Moskevských,
zejména od jejich uvádění děl moderního giganta Čechova, velmi mnoho přátel 
a ctitelů. Ale naši divadelníci znali i novou avantgardu, reprezentovanou takovými
jmény jako Meierchold nebo Tairov, a tak tito levicoví intelektuálové zorganizovali
na počátku třicátých let zájezdy do SSSR se zaměřením především na divadelní 
a taky filmové umění.
Jednoho takového zájezdu se účastnili i manželé Mellanovi (byl to ten, v němž byl
i Václav Vydra st., manželé Borodáčovi, Stanislav Mojžíš Lom nebo Antonín Kurš).
A tehdy Míla Mellanová „objevila“ v Moskvě divadlo, které ji zaujalo nejmocněji –
TJUZ (Těatr junnego zritelja) – vedené Natalií Sacovou. Na mladou českou herečku
a režisérku zřejmě zapůsobila i ta okolnost, že sama nemohla být matkou a toužila
po užším kontaktu s dětmi. Hitem moskevského dětského divadla byla rozkošná
moderní pohádka Rozanova a Sacové Černoušek a opička. Mellanová se do Prahy
vracela se záměrem, že tuto hru uvede pro české diváky, k čemuž došlo s Jožkou
Šaršeovou v hlavní roli.
Přibližně rok na to dokončil podnikatel Stýblo ve svém paláci na Václavském ná-
městí i stavbu malé komorní divadelní scény. Zde se usídlil německý soubor, sklá-
dající se z německých herců, kteří se do Prahy uchýlili po nástupu hitlerovského
fašismu. Soubor se těžce probíjel, jakkoli v něm působili umělci z divadel vede-
ných Reinhardtem nebo Piscatorem (hrál tu vynikající představitel řady filmových
rolí i v českém filmu Ferdinand Hart). Jen tak tak dokázali v krizových létech získat
v české Praze německy rozumící diváky, a tak rádi postoupili odpolední časy Mel-
lanové pro její soubor, který nazvala Pražské dětské divadlo – Míla Mellanová 
a skupina. 
To dětské v názvu bylo programové, protože Mellanová se snažila zaměřit přede-
vším na diváky tehdejších „obecných“ (dnes základních) škol, ale nejen na diváky:
snažila se, aby v rolích dětí nevystupovali dospělí herci (obvykle naivky uhrávaly 
i role chlapecké), ale aby ve svých inscenacích důsledně uplatňovala i dětské 
interprety.
Znamenalo to ovšem nasadit mnoho času na zkoušky, naučit talentované dětské
představitele jejich role, přehrávat jim, zaujmout je pro hru na divadlo tak, aby byl
výsledek přesvědčivý. Samozřejmě se ozvali hned kritici, kteří tvrdili, že děti ne-
mohou vytvořit skutečné dramatické postavy, že jsou jen cvičenými opičkami. Ale
Mellanová prokázala, že výkony dětí nepůsobily nepřirozeně. Děti nikdy nepa-
pouškovaly naučený text, ale vyrovnávaly se i zkušeným hercům dospělým.
Německý soubor ve Stýblově pasáži brzy svou scénu neudržel a divadélko získal
pro zcela specifický divadelní útvar a styl vynikající herec, zpěvák a režisér Oldřich
Nový a brzy si získal své osobité publikum (sám mi o tom mnohokrát vyprávěl). Od-
polední dětská představení se stala novému souboru obtíží – rozešli se s Nového
elegancí a Mellanové kolegiálním pochopením – a zůstali nadále upřímnými přáteli
a kolegy. Každý v jiném oboru.
A zase pomohli přátelé: v Městských divadlech působící Dr. Jan Port a ředitel 
Dr. Jahn se nad Pražským dětským divadlem slitovali a uvolnili mu středeční 
a sobotní odpolední termíny v jednom z nejpůvabnějších pražských divadel, 
v Komorním divadle v Hybernské ulici.
Toto divadlo nechali naši velkorysí kulturní čunitelé po roce 1989 zcela zdevasto-
vat a připravili tak Prahu o malou plně navštěvovanou oblíbenou scénu, snadno
přístupnou v centru velkoměsta.
Mellanová se projevila nejen jako direktorka a režisérka, ale i výrazná dramatur-
gická osobnost. Soustředila se na zajímavé hry psané pro její soubor, vždycky plně
využívala hudby, mnohdy až k muzikálovému charakteru (všestranným hudebníkem
tu byl Jan Seehák), dávala i dramatizace populárních dětských knížek, třeba Lan-
grovo Bratrstvo bílého klíče.

J U B I L E A

O milionářce, která rozdávala slunce

Míla Mellanová někdy za války (protože je zachycena se svým miláčkem, báječným foxteriérem 
Džinem, o němž napsala stejnojmennou, dnes neznámou knížku; pro malé i velké čtenáře ji konge-
niálně ilustroval „zvířecí sochař“ Vincenc Vingler).
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J U B I L E A

Její divadelní praxe se bohatě rozšířila za válečných let okupace. Po zavření vyso-
kých škol se objevil jako tajemník souboru student práv Antonín Pech, který byl
ovšem nadšený divadelník a brzy si zvolil i své umělecké jméno K.A. Pech, z něhož
nakonec zůstalo jen Karel Pech. Pech u divadla a později televize zůstal.
Je s podivem, jak odvážně dokázala Mellanová utvářet repertoár souboru za Protekto-
rátu. Ještě v roce 1940 se tu hrála dramatizace Dona Quijota, kterou si direktorka při-
vezla z moskevského zájezdu, a to od samého Lunačarského – ovšem uváděná jako
dílo překladatele Valenty – Alfy. V témže roce premiérovala hru populárního Jaroslava
Foglara Tábor ve Sluneční zátoce, s obrovským úspěchem se hrála dramatizace po-
hádky Boženy Němcové O Měsíčníku, Slunečníku a Větrníku s mladičkou Evou
Vrchlickou ml. v jedné z rolí pohádkových králů. Velký úspěch měla jakási pohádková
historie Prahy (uváděl ji na premiéře primátor JUDr. Otakar Klapka, jehož později Němci
popravili) Matička Praha, kterou napsal Dr. Jan Wenig. Snad nejúspěšnější byla ver-
šovaná pohádka v hanáckém nářečí Ševc a čert, kterou napsal herec Déčka Miloš
Liška. Buclatého andělíčka u nebeské brány hrála tehdy rozjívená, ale talentovaná hol-
čička Jiřina Bohdalová. Je škoda, že právě k této hře, která se nemohla za komunismu
hrát, protože je to pohádka z doby, kdy po zemi chodili Pán Ježíš a svatý Petr, se ne-
obrátili dnešní dramaturgové a divadelní režiséři. 
Jenže už za války nastalo pro Mellanovou a její soubor nucené stěhování. Napřed
v rámci Městských divadel hrála Na Poříčí (po zatčení E.F. Buriana a tanečnice Niny
Jirsíkové). Zde uvedla svou pohádku Želva, ropucha a lesní duch, v níž ducha Ku-
rupíru až artisticky precizně zahrál, provisel a proskákal na Kouřilově scéně mladičký
Gustav Heverle. Pod názvem Žvanivý slimejš ji zhudebnil Jiří Pauer. Přišli další noví
herci, třebas Vlastimil Brodský a Stanislav Fišer. Nakonec se hrálo na chodbách 
a schodištích Denisova institutu ve Štěpánské ulici.
A teď u toho názvu našeho vzpomínání: všechnu tuto činnost financovala Míla Mel-
lanová ze svých soukromých prostředků. Při nejlevnějších cenách vstupenek byl
zisk v minusu – a Mellanová tak své divadlo, jedinečné v Evropě, věnovala městu
Praze. Teprve v předjaří osmašedesátého roku, kdy se zase o Mellanové smělo
psát, v seriózním příspěvku do publikace SČDU napsala kvalitní hodnocení Květa
Kuršová a odhadla, že Mellanová vložila do svého souboru milion Kč. Myslím, že je
to až střídmý odhad, i když i tak to byly peníze, jaké na jedno úspěšné divadlo nedal
nikdy ani erár...
Po válce svitla naděje na závažnější prohloubení činnosti. Mellanové (ale ne cele jí)
bylo přiděleno divadlo Akropolis na Žižkově, ovšem hned se do vedení začali tla-
čit noví aspiranti. Nějaký čas byl soubor přifařen k Městským divadlům, kde dostal
nového šéfa Františka Kováříka. Ten solidně pomáhal, vážil si osobnosti Mellanové,
ale brzy byl ze své funkce smeten razantnějšími. A po Únoru už do nových prostor
v někdejší Velké operetě v Dlouhé třídě vnikli doma i v Moskvě vyškolené kádry.
Divadlo dostalo jméno Jiřího Wolkera (který nikdy žádnou dramatickou práci pro
děti nepsal, ač na to jistě měl) a hlavně už to nebylo divadlo dětské, ale divadlo pro
mládež. Tam Mellanová ještě režírovala.
Mimořádná byla i její práce v československém filmu. Vančura ji obsazoval do všech
filmů, které natáčel (krom Marijky nevěrnice). Výrazné a přesvědčivé epizody vy-
vrcholily rolí selky Buškové, manželky furianta Jaroslava Vojty. Nedávno ČT vysílala

Borovu Neporaženou armádu, zoufalý výkřik naděje v pomnichovské ubohosti.
Mellanová tam hraje čurdu, holku od střelnice, ovšem přesně odpozorovanou ze
skutečnosti. Divák má dojem, že role byla svěřena naturščici. 
Vedlejší role jí byla svěřena ve filmu zahraničním. Když Zinneman připravoval svůj
protiválečný film Poznamenaní, obsadil roli matky a syna, válkou rozdělených a po
válce dlouho se hledajících, Jarmilou Novotnou, světovou pěvkyní českého původu
a požádal ji, aby mu získala českého chlapce, protože šlo o českou rodinu. Paní
Novotná, přítelkyně Mellanové, na její radu nechala vybrat ze souboru Miloslava
Dismana talentovaného chlapečka Ivana Jandla. Mellanové bylo svěřeno ho při-
pravit na nelehkou hlavní úlohu, tím spíše, že ji chlapec měl odvést v zahraničním
prostředí. Mellanová využila všech svých zkušeností a připravila Ivana tak, že Zin-
neman uvedl její účast v titulcích (tehdy se ještě na nich neuváděli všichni, i kdo
chodil pro pivo) a malý Jandl byl vyznamenán za tuto roli prvním Oscarem pro 
tehdejší ČSR a českého filmového herce vůbec. Jakkoli byl jeho výkon opravdu
skvělý, toho Oscara měla dostat spíše Mellanová, ale takovou kategorii ještě v ame-
rické filmové akademii neměli. Jandl, nemocný a osamělý, už nikdy nic podobného
nepodnikal a nezažil. Herecké dráze se nevěnoval, zemřel mladý.. A dokonce i tu
sošku mu nějací papaláši ze Státního filmu sebrali a ani na tom filmovém ředitelství
se nedochovala. Je zřejmě někde v soukromí zajímavým suvenýrem, jímž se ovšem
dnešní vlastník chlubit nemůže...
Ještě jednou se Mellanová setkala se svou inspirátorkou Natalií Sacovou. Ta prošla
křížovou cestou ruských židovských intelektuálů, a když se z toho jakž takž dostala,
směla napsat paměti o svých uměleckých počinech. Mellanová, která přeložila
z ruštiny např. Krylovovy bajky, se chopila překladu, ale už těžce nemocná, z po-
sled ních svých sil. Překlad nedokončila.
Kam se poděla její obrovská odborná knihovna, kam umělecká díla? Po její smrti
v roce 1964 tu nebyl nikdo, zřejmě to zůstalo nevyužito a neuchováno... Ještě, že
měla rodinnou hrobku na Vyšehradě...
Samozřejmě potentáti pražského Magistrátu netuší, že nějaká Mellanová existo-
vala, že by jí město mělo nějak projevit vděčnost za to, co pro pražskou kulturu vy-
konala. Dovolil jsem se obrátit na dva primátory s odvážnou nabídkou, zda by ne-
mohla být její památka připomenuta názvem některé z hezkých ulic nebo uliček
jejím jménem. Jsou v Praze ulice označené po všem možném, ba dokonce po se-
riálových hrdinech – a tady – i když si to dnes nikdo nepřipomíná – je jméno člo-
věka, který krom své umělecké tvorby dal Praze i kus svého jmění. Milionářka,
která darovala pražským dětem slunce.
Magistrát má v budově bývalé Škodovky desítky šaltrů pro podávání suplik pod-
daných. Počítačem je tu vybaven kdekterý pracovník, snad každá klozetfrau, tis-
kového mluvčího mají snad i vrátní. Ani primátor Koukal, ani primátor Bém (kteří
ovšem nejsou profesí kulturní pracovníci) mi na mou doloženou supliku neodpo-
věděli, jakkoli mám na průklepu štampilku o podání. Ani mě neupozornili, že ob-
těžuji nemístnými návrhy.
Což o to, jsem na hulvátství našich bardů zvyklý.
Ale památky, dnes už stodesetileté, je mi líto a za ni se hluboce stydím.

Jaromír Průša

Čest jako způsob života Šárka Kosková *22. 8. 1944
Rodačka ze Vsetína Šárka Kosková – Drozdová, dcera
pedagožky Marie a spisovatele Jana Drozda, vyrůstala
v rodině, která vyznávala demokratické ideály první
Masarykovy republiky. Byly jí dva roky, když se rodina
přestěhovala do Nového Bohumína. Po maturitě vy-
studovala na filosofické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci češtinu a ruštinu pod vedením pro ni ne-
zapomenutelných profesorů Oldřicha Králíka a Jiřího
Skaličky a divadelní vědu u docenta Jiřího Stýskala. Už
v době vysokoškolských studií psala divadelní re-
cenze; literatura byla a je její celoživotní láskou. 
V sedmdesátém roce vypsala literární redakce ostrav-
ského rozhlasu konkurs na místo redaktorky; přihlásila
se a byla přijata. Úspěšná kulturní publicistka se vě-
novala literárním pořadům. Po dvou letech v rozhlase
ji vedoucí literárně dramatického vysílání ostravského
televizního studia Květa Škutchanová nabídla místo
dramaturgyně.Výzvu přijala. Jejím prvním vstupem do
televizního programu byl autorský pořad, portrét bás-

níka Viléma Závady a první dramaturgickým počinem
inscenace hry Jiřího Křenka Pláňata v režii Jiřího Bělky.
Dvacet dva let spolupracovala v ostravském studiu
jako dramaturgyně nebo scenáristka s význačnými 

autory – s Oldřichem Daňkem, Marií Kubátovou, 
Milošem Smetanou, Jiřím Křenkem, Jiřím Blažkem, 
Miroslavem Stonišem, Josefem Eismannem, Jaromí-
rou Kolárovou a s dalšími, z režisérů se zmíněným
Jiřím Bělkou, Otakarem Koskem, Janem Kačerem,
Evou Sadkovou, s Radimem Kovalem, Drahomírou 
Vihanovou, s Vlastimilem Venclíkem,  Aloisem Mille-
rem, Jaromilem Jirešem…
Na svém kontě dramaturgyně nebo scenáristky má asi
stovku televizních inscenací, desítky literárních pořadů,
externí působnost na pedagogické fakultě Ostravské
univerzity, na Slezské univerzitě v Opavě a na Filosofické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Umění bylo pro
ni kladení otázek, zjitřování citu, provokování myšlenek
a bytostným tématem umění a etika. Když v šedi „nor-
malizace“ viděl divák v programu jména Šárky Koskové
a tvůrců, s nimiž spolupracovala, mohl si být jistý že ne-
bude svědkem úlitby režimu. Byl jí cizí jakýkoli ústupek
bez ohledu na kariérní postup. Odmítla dvojí nabídku

Když přišla do televize.
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vstupu do KSČ – nejprve v rozhlase, poté v osmdesá-
tých letech v televizi.
Televizní hra Naděje má hluboké dno, jejíž scénář na-
psala podle románu Jaromíry Kolárové, byla v roce
1989 odměněna Čestným uznáním ředitele festivalu
Zlatá Praha. A na televizním festivalu v Tokiu získala
v témže roce Hlavní cenu televizní inscenace hry 
Jaromíry Kolárové v dramaturgii Šárky Koskové 
a v režii Otakara Koska Jsou určité hranice – příběh
ženy (v  titulní roli  Daniela Kolářová), která za války
navázala nevědomky milostný vztah s gestapákem 
a on ji po letech vyhledal. V devadesátém druhém

roce ocenil práci Šárky Koskové na inscenacích a li-
terárních pořadech Český literární fond. A o rok poz-
ději bylo úspěšnou reprezentací studia drama dvou
bratrů žijících na samotě v pokřiveném světě padesá-
tých let: televizní film autora Jiřího Křenka v drama-
turgii Šárky Koskové a v režii Otakara Koska Evange-
lium podle Pastýřů. Porota světového televizního
festivalu v kanadském Banffu udělila filmu třetí cenu. 
V publikaci Padesát let televizních studia Ostrava oce-
nil autor Milan Švihálek „významnou roli, kterou se-
hrála tvůrčí dvojice manželů Šárky a Oty Koskových
při vytváření profilu ostravské televizní dramatické
tvorby… Šárka Kosková dramaturgovala kromě desí-
tek inscenací a hraných děl také více než stovku lite-
rárních pořadů, které systematicky mapovaly starší 
i novou regionální literaturu, což byla její pokorná
služba kultuře kraje. Šárka Kosková o tom říká: Jako
dramaturg jsem se snažila hledat kolem sebe vždycky
svébytné a jedinečné autory a také látky, které by
měly své pevné kořeny, nezaměnitelnou poetiku a sil-
nou výpověď.“
V roce 1990 se stala vedoucí tvůrčí skupiny literárně
dramatické tvorby ostravského studia. A nestraník
Otakar Kosek, který před listopadem 1989 režíroval
pro svůj „buržoazní“ původ pouze externě, se stal ře-
ditelem studia. V bouřlivých polistopadových vodách
sporů, omluv, výmluv, vysvětlování předešlých po-
stojů, křeslo opustil. Chtěl režírovat, ne řešit osobní
problémy lidí. Musel si vybrat. Proto rovněž vzdal 
i místo šéfa programu.
Bezprostředním impulsem k tomuto kroku byl také am-
biciózní projekt Koskových, televizní adaptace románu
Oty Filipa Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské
Ostravy, čtyřicetiletá historie Ostravska od roku 1928;
autorem scénáře byl spisovatel Miroslav Stoniš, drama-
turgyní Šárka Kosková. Byl to v televizi jeden z prvních
pokusů o dramatické ztvárnění novodobé historie. 
V prvních letech devadesátých vstupovaly na obra-
zovku kromě význačné západní tvorby i pokleslé se-
riály, telenovely, startovalo vysílání komerčních tele-

vizí. Kultivované pojetí dramatické tvorby, včleněné
do dramaturgických plánů, které Šárka Kosková před-
kládala tehdejšímu ostravskému šéfproducentovi, jí
byly jeden za druhým vraceny. Nebyla z lidí, kteří by
své problémy, svou vizí dramatické tvorby ventilovali
na veřejnosti. Nicméně když ji ostravská pobočka
Obce spisovatelů vyzvala, aby do jejich časopisu pro
literaturu, umění a historii Alternativa, určený úzkému
okruhu odborníků, napsala článek o stavu dramatické
tvorby v ostravském studiu, neodmítla. Nekritizovala
televizi, s níž byla bytostně spjata, ale pojmenovala
rozpory se šéfproducentem. „A dva moji tehdejší nad-
řízení mi zrušili místo. Přesto jsem nikdy nelitovala, že
jsem to udělala. Zkrátka – jsou „určité hranice toho,
čemu mohu nečinně přihlížet“, řekla mi před lety v in-
terview. Víc se odmítla šířit. Teprve po letech, když
ony události zavál čas, řekla ke svému odchodu z os-
travské televize více: „Jsem Valaška, Ostravu mám za-
dřenou pod kůží. Ale musela jsem odejít kvůli „pa-
měti“ a odlišnému názoru. Nechtěla jsem třeba
přistoupit na tvrzení tehdejšího šéfa programu, že Jiří
Hubač už „neumí psát“ a režisér Kachyňa „není v po-
řádku“. Nebyla jsem ochotná přistupovat na nezdů-
vodněné a svévolné rušení pořadů a likvidaci scénářů,
ani na štvavé kampaně proti těm, kteří „měli paměť“.
Po dvaadvaceti letech práce v televizi, za kterou se
podnes nemusím stydět, mi tehdejší šéfproducent při-
kázal popisovat v archivu krabice. Připomnělo mi to
tátu, jehož setrvání v rozhlase bylo v sedmdesátých
letech podmíněno napsáním pamfletu na Jaroslava 
Sei ferta. Odmítl a žil pak ve velice těžkých podmín-
kách. Ani já jsem nemohla kývnout na to, že tvůrci,
jichž si vážím, už nic neumějí nebo nejsou v pořádku.
Lidí, kteří v produktivním věku museli kvůli „paměti“ či
odlišným názorům studio upustit, bylo víc. Nezbylo
mi než dát výpověď, odříct externí výuku na fakultě
v Olomouci, kde jsem přednášela svoje téma „televize
a etika“, a ve svých třiapadesáti letech jsem se stěho-
vala do Prahy, kde jsme neměli byt ani práci. Jen
hrdost, ale ta vás neuživí.“
Otec Šárky Koskové byl existenčně likvidován v období
„normalizace“. Dcera pro názor, pro obhajobu kultivo-
vaného profilu dramatické tvorby, příslušející České te-
levizi, v euforických letech svobody. Zaznamenávám tuto
kauzu pro budoucího historika České televize. 
Inscenaci Koskových Zapomenuté tváře, adaptaci ro-
mánu německého autora Waltera Jense, již uvedlo na
jaře 1994 pražské studio. Byla to komorní hra z he-
reckého domova důchodců o lidech, kteří upadají
v zapomnění, ale uchovávají si důstojnost – herecký
koncert odměnil FITES Čestným uznáním. 
V Praze byla několik měsíců bez zaměstnání, než ji při-
jala jako dramaturga televize Premiéra. Redakčně měla
na starosti anonci programových tipů, pořad Echo.
Ale plánované projekty dramatické tvorby, pro které
do Premiéry vstoupila, se nikdy nerealizovaly; bohatší
o nové zkušenosti po dvou letech odešla. 
O jejím širokém, kultivovaném rozhledu svědčí další
působnost. Externě spolupracovala s Českým rozhla-
sem Vltava, pro který napsala asi třicet rozhlasových
her: na příklad Poražený vítěz o objeviteli příčiny ho-
rečky omladnic profesorovi Semmelweisovi, pětidíl-
nou hru Doktor Jesenius, dramatizaci stejnojmenného
románu Karla Beneše Uloupený život, Segalova ro-
mánu Muž, žena a dítě Au revoir, papa, desetidílnou

četbu na pokračování z románu Jana Drozda Člověk
pro jeden život, původní pohádku Třináctek, čtyři do-
kumenty: Kámen bez odpočinku k 650. výročí Uni-
verzity Karlovy, Astapovo 1910, poslední dny L. N.
Tolstého v dokumentech, Sláva moje nezhasne, jsem
já zvira nešťastné, dialog s otazníky kolem autorství
Slezských písní, Architekt dobročinnosti ke stému vý-
ročí úmrtí mecenáše, architekta Josefa Hlávky. Váží si
profesionální spolupráce s  dramaturgy Janou Patero-
vou, Zdeňkem Boučkem,  Michalem Lázňovským 
a s dalšími, a z režisérů na příklad s Dimitrijem Dudí-
kem, Markétou Jahodovou,  Otakarem Koskem, Márií
Křepelkovou …
Dva roky (1977-1979) byla šéfredaktorkou lékařského
měsíčníku Avicenna, kam přispívali přední lékaři i spi-
sovatelé. Autorsky se na obsahu časopisu podílela
rozhovory s osobnostmi, s Danielou Kolářovou, Kvě-
tou Fialovou, Pavlem Dostálem, Petrem Haničincem,
Jiřím Lábusem, s biskupem Paďourem a s dalšími. V le-
tech 1979–2003 se stala nakladatelskou redaktorkou
Institutu sociálních vztahů, kde redigovala desítky od-
borných publikací – na příklad Encefalografe, Urologie
praktického lékaře, Mozek, Kardiologie, Děti a drogy,
Zármutek a pomoc pozůstalým, ale rovněž Paradoxy
televizního seriálu Miloše Smetany, publikace Milana
Šmída Média, internet, TV NOVA a já, Proč psát pro-
fesora Vladimíra Mikeše, k reedici připravila a opatřila
doslovem eseje filosofa Erazima Koháka P.S psové…
V televizi NOVA se autorsky podílela dvěma díly na se-
riálu Ordinace v růžové zahradě, u řady dalších dílů
seriálu jako storyliner. V současnosti spolupracuje
s profesionálním autorským týmem na přípravě osm-
desátišestidílného ambiciózního seriálu o tom, jak se
točí televizní seriál. A rovněž Český rozhlas má o další
spolupráci zájem.
Česká televize uvedla v roce 2003 její původní po-
hádku Prsten krále řeky a Modrého Mauricia na mo-

tivy Jany Kašové. Dosud pražským studiem nerealizo-
vané jsou dva její scénáře – Neděle jako stvořená pro
vraždu na motivy románu Zdeny Frýbové a především
Černá labuť dle románu A.M. Tilschové Vykoupení.
Scénář byl schválen se superlativy ještě za vedení
tvůrčí skupiny Helenou Slavíkovou, ale pro realizační
náročnost dosud neuveden. A přece – premiéra ins -
cenace bude malou splátkou velkého dluhu. 
Vychovala dvě dcery. Mladší Markéta žije v Londýně,
starší, Galina Miklínová, je známou výtvarnicí. Ostrav-
ské studio ČT má v tomto tisíciletí excelentní publicis-
tiku a dokumentární tvorbu. Ale vrchol jeho literárně
dramatické tvorby spadá do let dramaturgyně a sce-
náristky Šárky Koskové. 

Jarmila Cysařová

J U B I L E A

Za dcerou v Londýně.
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Letošní Annecy připomnělo ve svém programu 
40. výročí „dobytí Měsíce“ pásmy krátkých filmů s té-
matem cesty na Měsíc, astronautů atp. Prezentace ná-
rodní retrospektivy na tomto prestižním festivalu letos
patřila Německu. Uvedeny byly převážně snímky z po-
sledních desetiletí (např. G. Alkabetze, A. Hykadeho,
R. Krumma). Starší produkci připomněla jen siluetová
pohádka L. Reinigerové Dobrodružství prince Achme -
da (Die Abenteuer des Prinzen Achmed) a televizní
dokument Muratti a Sarotti (r. G. Gockell), který v krát-
kosti připomněl historii německé animace. 
Do soutěže krátkých filmů byly zařazeny snímky např.
C. Barkera, S. Baumane, G. Schwitzgebela, P. a O. Pär-
nových. Hlavní cenu v kategorii krátkých filmů získal
animovaný dokument Slavar (Otroci), který pomocí
animace oživuje vzpomínky dvou súdánských děts -
kých otroků. 
V soutěži celovečerních snímků se utkalo celkem 
10 titulů dalších 9 filmů bylo uvedeno mimo soutěž.
Vedle oceněných si pozornost zaslouží dlouhome-
trážní snímek My Dog Tulip (Můj pes Tulip) manželů

Paula a Sandry Fierlingerových *), který se od zbytku
dlouhometrážní produkce odlišoval stylem i výběrem
tématu. 
O ceny i pozornost publika se utkali také tři české ani-
mované snímky: Evropské pexeso: Portugalsko
(r. Maria Procházková), reklamní spot pro Amnesty In-
ternational “Small Places Tour 2008” (r. David Súkup)
a snímek studenta FAMU Juana de Dios Martil Atienzy
Homeland/Mateřská země. Přestože nebyl žádný 

z českých snímků oceněn, je účast v soutěži tohoto
prestižního festivalu velkým úspěchem. 
Poroty: Dlouhometrážní film: Karen Byot, Thomas
Haegele, Bob Osher; Krátký film: Justine de Lagausie,
Adam Elliot, Andreas Hykade, Marguerite Abouet, Bo-
noit Charest; TV a zakázková tvorba: Julien Borde,
María Laura Moure, Thomas Szabo; Studentský film:
Jungo Maruta, Henry Selick, Marie-Pierre Journet. 
Ceny (výběrově): Křišťál (krátký film): Slavar (Otroci),
r. H. Heilbornová, D. Aronowitsch, Švédsko; Křišťál
(dl. film): Coraline (Koralína a svět za tajnými dveřmi),
r. H. Selick, USA, Mary and Max (Mary a Max), r. A. El-
liot, Austrálie; Zvláštní cena poroty za krátký film: Ru-
naway (Splašený vlak), r. C. Barker, Kanada; Cena za
krátkometrážní debut: L’homme à la Gordini (Člověk
à la Gordini), r. J.-Ch. Lie, Francie; Cena FIPRESCI: El
empleo (Zaměstnání), r. S. Grasso, Argentina; Cena
diváků: Western Spaghetti, r. PES, USA; Brendan et
le secret de Kells (Brendan a tajemství Kellsu), r. T.
Moore, N. Twomeyová, Francie/Irsko/Belgie.

Michaela Mertová
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33. Mezinárodní festival animovaných filmů Annecy 
(8. – 13. 6. 2009)

Splašený vlak (režie Cordell Barker, Kanada)

*) Paul (Pavel) Fierlinger, v roce 1955 absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Bechyni, jako autor novinových kreseb a ilustrací používal pseudonym Fala, natáčel
krátké animované snímky pro ČT a KF. Z Československa odešel v roce 1967.

Výroční ceny Nadace ČLF 2008
Nadace Český literární fond udělila 9. června 2009 výroční ceny za původní čes-
kou literaturu, za vědeckou a odbornou literaturu, za propagaci knižní kultury, za di-
vadelní a rozhlasovou tvorbu a za filmovou a televizní tvorbu. Tato významná uznání
byla letos předávána už popatnácté, tentokrát v Kulturním centru Profesní dům na
Malostranském náměstí v Praze. Tato bývalá jezuitská kolej dnes patří Matematicko
– fyzikální fakultě Českého vysokého učení technického. Pěti až sedmičlenné od-
borné poroty vybraly z navržených kandidátů vítězného tvůrce a ocenění potvrdila
správní rada nadace. Ke každému diplomu patří odměna 50.000 korun…
Cenu za původní krásnou literaturu připadla Radkovi Malému za sbírku veršů Malá
tma, kterou vydalo nakladatelství Host. V oboru vědecké literatury si výroční cenu
odnesl kolektiv osmi autorů (Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa, Jaroslav Škopek, Libor
Schröpfer, Miroslav Jelínek, David Hořák, Jiří Formánek a Jan Zárybnický) za

publikaci Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky, kterou vydalo na-
kladatelství Aventinum. Za mimořádný počin v oblasti vydávání, šíření a propagaci
knižní kultury si cenu odnesli Karolina Jirkalová a Petr Borkovec za organizaci 
autorských čtení v Café a knihkupectví FRA.  Pro výroční cenu za divadelní a roz-
hlasovou tvorbu v roce 2008 si přišel David Radok, který ji převzal za režii hry 
Václava Havla Odcházení. Tuto inscenaci uvedlo divadlo Archa. 
V oblasti filmové a televizní tvorby byla Výroční cena Nadace Český literární fond
udělena Lukášovi Přibylovi za dokumentární projekt Zapomenuté transporty,
v němž soustředil více než šedesát let od utrpení, jímž byla II. světová válka, nová
fakta a dosud neznámé pamětníky, kteří přežili holocaust... Rozhodla o tom porota
ve složení Jan Rejžek (předseda), Linda Jablonská, Pavel Dvořák, Tomáš Pilát 
a Martin Skyba. 

Laudatio Lindy Jablonské
Jsem velice ráda, že mohu předat cenu Českého 
literárního fondu mému kolegovi a kamarádovi Lukáši
Přibylovi za jeho zcela unikátní dokumentární cyklus
Zapomenuté transporty. 
Zapomenuté transporty jsou pro mě filmy o paměti 
a jejím ztrácení. Hrdinové Lukášových filmů jsou jedni
z mála, co přežili holocaust ve východoevropských tá-
borech. Jejich svědectví jsou jedinečná svou křehkostí,
zbyli totiž na světě sami, aby mohli vyprávět o udá-
lostech, které nejsou jinak zmapovány. Naštěstí o nich
vyprávěli právě Lukášovi. Až odejdou ti, které vyzpo-
vídal, poslední generace, která zažila holocaust, celá ta
doba se propadne do historie. Historie, kde už není
místo na osobní dramata, malá hrdinství, lásky nebo
touhy. Zůstanou fakta a čísla. V Lukášových filmech
ale zůstane část kolektivní paměti, nebo alespoň její
fragmenty, zachována. 
Kruté skutečnosti se zjevují na pozadí vyprávění
hrdých, zajímavých a vnitřně silných lidí. Lukáš doká-

zal sehnat, zaujmout a přemluvit k povídání těch ně-
kolik málo přeživších a většina z nich své traumatické
prožitky sdílela vůbec poprvé. Dokážu si představit,
jak napínavá, obohacující ale zároveň i traumatizující
práce to musela být. 
Obdivuji Lukáše pro jeho neskutečnou preciznost.
Deset let strávil prací na tomto cyklu. Objížděl svědky,

archivy, soukromé sbírky i rodiny po bývalých pří-
slušnících SS. Prožil neskutečně času vyřizováním te-
lefonátů, inzerátů, mailů a dopisů, aby se dostal byť
jen k jediné fotografii. Pamatuji si, že mi jednou říkal,
že vizuální doklad skutečnosti existuje téměř u všeho.
Jde jen o to jej nalézt. Skláním se před touhle pílí 
a systematičností, která vede k působivé čistotě formy.
Lukáš si nepomáhá žádnými nově natočenými „ilu-
stračními“ záběry, ve filmu se objeví pouze dobové
fotografie a filmové materiály. Ty pak kopírují, umoc-
ňují a doplňují výpovědi svědků, každý obraz, každý
záběr má své přesné umístění. 
Lukášovy filmy potvrzují, že holocaust nelze shrnout
do pár stránek učebnic historie a že o tomhle období
nelze nikdy říct, napsat nebo natočit úplně všechno.
Vždycky tady bude místo pro malé lidské příběhy,
které teprve tvoří historický celek. A film je naštěstí
médium, které, pokud je v dobrých rukou, pomáhá
zachovat paměť, jež historická fakta polidšťuje.
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Julius Ševčík získal za svůj thriller Normal Cenu za režii na prestižním festivalu ka-
tegorie A v Šanghaji. Český film si ocenění za režii z hlavní soutěže tohoto zahra-
ničního festivalu dosud nikdy neodvezl.
Oscarový předseda poroty Danny Boyle (Trainspotting, Milionář z chatrče) Cenu
za režii doprovodil slovy: „Díky oslňující a formálně odvážné režii všech složek film
přináší podnětnou vizi žánru thrilleru se sériovým vrahem.“ Herečka a členka po-
roty Andie MacDowellová dodala, že úroveň programu byla velmi vysoká.
„Jsem nesmírně šťastný,“ řekl režisér Julius Ševčík. Jsem rád, že jsme se v konku-
renci dalších 15 filmů z celého světa prosadili, i za ta slova, která od poroty na
adresu filmu zazněla. Cena za režii je cenou celému štábu, který tomuto filmu hodně
dal, stejně jako já.“

„Už dříve jsme měli reakce, že se východoasijským divákům bude film líbit, takže
mám radost, že se to potvrdilo takovou velkou festivalovou cenou. Teď se těšíme
na cestu na další áčkový festival do Moskvy, kde bude film uvedený mimo soutěž,
řekla producentka Karla Stojáková.
Thriller Normal je natočený podle skutečného případu, který ve 30. letech minu-
lého století otřásl celou Evropou. Dobový film zachycuje vražedné řádění i střet
uvězněného vraha a jeho obhájce. V roli sériového vraha Kurtena se na plátna kin
vrátil Milan Kňažko, protivníkem mu je mladý talent českého herectví Pavel Gajdoš
v roli ambiciózního obhájce. Hlavní trojici postav doplnila svým návratem na stříbrné
plátno Dagmar Havlová.

F E S T I V A L Y  A  S O U T Ě Ž E

Normal: Cena za režii v Šanghaji

Český úspěch v Hamburku
Naléhavá výzva v letošním druhém čísle SYNCHRONu
přinesla ovoce: české animační školy se nakonec
přece jenom daly vidět – a poslaly 17 filmů do šestého
ročníku hamburské soutěže studentských animova-
ných filmů, jejíž výsledky byly slavnostně vyhlášeny
25. června 2009. Dva z nich získaly po jedné z pěti
cen: v ČR dobře známý film CHYBIČKA SE VLOUDÍ

Anety Kýrové z pražské FAMU dostal Cenu hambur-
ských diváků dotovanou 888.- EURO, a Stanislava Mi-
kušová, rovněž absolventka FAMU, si za film O PRVNÍ
DOMÁCÍ KOČCE odnesla 2000 EURO jako cenu pro
letošní Special Guest-zemi, kterou byla letos Česká
republika. Díky těmto dvěma filmům obhájila ČR
v Hamburku nejen svou pověst jednoho z význam-
ných matadorů evropského animovaného filmu, nýbrž
i důvěru, kterou do ní skládalo vedení soutěže při vý-
běru do role hlavní hostující země.
Soutěže se letos zúčastnilo 70 filmů ze šesti zemí; po-
rotě, ve které rozhodovalo devět osobností německé
animace, předsedal výtvarník Disneyova studia Harald
Siepermann, laudatio na vítěze soutěže přednesl a se-
mináře pro účastníky soutěže vedl spolurežisér třetího

dílu Ledové doby, Mike Thurmeier. Za hostující Čes-
kou republiku se udílení cen zúčastnil kulturní attaché

berlínského velvyslanectví Michal Bucháček, kterému
se v pětiminutovém vtipném pozdravu povedlo před-
stavit hamburskému publiku dějiny českého triku
v kostce. 
Pořadatelům soutěže se ale přes velké úsilí bohužel
nepodařilo získat k účasti na udílení cen některou 
z významných osobností české animace – ani Vlasta
Pos píšilová, ani Pavel Koutský, ani Aurel Klimt a další
nebyli v tu dobu „k dispozici“, takže v nouzi nakonec
zaskočil producent Martin Vandas. Zato se ale po ně-
kolikadenním pátrání – a na poslední chvíli – podařilo
na českém venkově sehnat novopečenou maminku
Stanislavu Mikušovou, která se narychlo vydala do
Hamburku, aby tu skromně a statečně obhájila čest
české animace.
Hamburská soutěž si dala za úkol podpořit „style &
story-aspect“ ve tvorbě absolventů animačních škol.
V letošním ročníku se jí to podařilo jen zčásti: pokud
jde o styl, mělo všech sedm do finále nominovaných
filmů vysokou, ne-li mimořádnou úroveň, zatím co
dobře vyprávěný příběh přinesly jen některé z nich –
mezi nimi i oba čeští vítězové, a také první cenou od-
měněný snímek studentů dánského ANIMATION
WORKSHOP VIBORG, nazvaný TRAINBOMBING.

Na tomto klasicky animovaném filmu ocenila porota
„přesvědčivé ztvárnění charakterů a dobré, markantní
výtvarné pojetí“, jakož i „logickou, dobře časovanou
animaci“, která vydatně podpořila poměrně jednodu-
chý příběh sprejera, kterého na jeho cestě nádražím
ke stojícímu vlaku pronásleduje hlídač se zlým pitbu-
lem v domnění, že ve sprejerově ruksaku se skrývá
bomba; přitom se nakonec ukáže, že v ruksaku byly
jen spreje – a že ten zlý hoch nechtěl nic jiného, než
dostříkat grafitti na stěnách vlaku.
Druhou cenu přiřkla porota filmu studentky Vysoké
školy filmové v jihoněmeckém Ludwigsburgu Onni Po-
hlové, nazvanému FREQUENZ MORPHOGENESE.
Důvodem pro tuto cenu jistě nebyl dobře vyprávěný

příběh – ten v tomto filmu nelze najít. Zajímavá je ale
jeho technika, kterou její tvůrci nazvali trefně „FLUID
FX“: na černém pozadí se v básnivé choreografii po-
hybují vodní objekty – řasy, ryby a chaluhy, občas 
i něco jako vodní víla, které přicházejí z hloubi moře 
a zase v ní mizí, navzájem se proměňují a prolínají – 
a to vše má přesvědčivý charakter plovoucích améb.
Přes některé slabounké náznaky konkrétnějšího děje
zů -stává film dosti tvrdošíjně v oblasti abstrakce, která
má ovšem z uměleckého hlediska vysokou hodnotu –
a to celé je i pro řadového diváka v podstatě ne 
nepříjemná pětiminutová podívaná, doprovázená 
nekonvenční sférickou hudbou. 
Třetí cenu dostal nejkratší film soutěže – TIME TO FLY
studentů novozélandské MEDIA DESIGN SCHOOL.
Trvá jen něco málo přes minutu, ale má dokonce 
i skromný děj: v nehostinné krajině stojí košatý strom,
který právě kvete, což naláká hejno havranů, kteří si
posedají na jeho větve a mávají křídly tak dlouho, až se
jim podaří strom i s kořeny vyrvat ze země; nato s ním
spokojeně odlétají někam do dálky. Výtvarně je ten fil-
meček na solidní úrovni, přesto není zcela jasné, co
porotu přimělo k tomu, aby zrovna jemu dala třetí
cenu.
U obou českých filmů byly důvody k udělení cen na-
prosto jasné: Stanislava Mikušová zpracovala Kiplin-
govu pohádku O PRVNÍ DOMÁCÍ KOČCE s vysokou
mírou nefalšované poezie – a to jak v režijním a vý-
tvarném pojetí, tak i ve velice citlivé animaci. Příběh 
o tom, jak se kočka stala domácím zvířetem, které si
dokázalo získat lidskou přízeň a přesto zůstat samo
sebou, je vyprávěn beze slov, s lyrickou hudbou Jiřího
Hájka, připomínající klasiky – Camila Saint-Saense
nebo Maurice Ravela, a dociluje vcelku ještě poetič-
tějšího účinku než jeho literární předloha. Film Anety

Z filmu CHYBIČKA SE VLOUDÍ (cena hamburského publika).

Z filmu TRAINBOMBING z ANIMATION WORKSHOP, VIBORG,
Dánsko (první cena – HAMBURG ANIMATION AWARD).

Stanislava Mikušová a Michal Bucháček při převzetí ceny pro
hostující zemi (za film O PRVNÍ DOMÁCÍ KOČCE).

Z filmu O první domácí kočce Stanislavy Mikušové (cena pro
hostující zemi).
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Kýrové CHYBIČKA SE VLOUDÍ byl při promítání zařazen
na prvé místo – a získal si od samého počátku nadšené
sympatie hamburského obecenstva: ještě než byly pro-
mítnuty další filmy, bylo zcela jasné, že jenom on může
získat cenu publika – díky vtipnému nápadu nechtěné
výměny dětí mezi dvěma rodičovskými páry, jedním lid-
ským a jedním medvědím, díky kaskádě drobných si-
tuač ních gagů vyplývajících důsledně ze základního pří-

běhu, a díky srozumitelné klasické animaci. (Přitom ham-
burské publikum netušilo, že se v Česku dosti nedávno
odehrál příběh výměny dětí v jedné z českých porodnic,
o němž se dá předpokládat, že Anetu Kýrovou inspiro-
val ke stylizované transformaci této kriminální story do
světa lidí a medvědů.)
Úspěch českých studentských filmů v Hamburku byl
jaksi zákonitý, ale alespoň z poloviny přece jen dosti

náhodný: ještě dva měsíce před koncem přihlašovací
lhůty chyběly v Hamburku české přihlášky, a teprve
po několika výzvách se to změnilo – a první česká
účast na této ne nevýznamné soutěži se vyplatila. Nyní
jest si přát, aby se čeští studenti Hamburku i v dalších
letech nevyhýbali; upřímný zájem německého pub-
lika, které do dneška tolik miluje Pana Taua a Krtečka,
je určitě nemine. Alexander Zapletal

VISEGRAD SUMMER FILM FESTIVAL
Dňa 26. 6. 2009, získal režisér Patrik Lančarič za film
„ROZHOVOR S NEPRIATEĽOM“ ocenenie GOLD 
LADYBIRD (Zlatá lienka) pre NAJLEPŠÍ DEBUT 
HRANÉHO FILMU VIŠEGRADSKÝCH KRAJÍN v ro-
koch 2007-2008. Cenu si osobne prevzal v Budapešti,
počas záverečného ceremoniálu prvého ročníka 
Višegradského filmového festivalu. Cena bola udelená
medzinárodnou porotou, ktorej členovia sú režiséri
a kritici z Poľska, Českej republiky, Maďarska a Slo-
venska. 
Patrik Lančarič je divadelný a filmový režisér, ktorý
tímto filmom debutoval na filmovom plátne. Film sa
nakrúcal počas roku 2006 v drsných podmienkach

zimy v nebezpečnom teréne Jánošíkových dier v Ter-
chovej. Je spracovaný na motívy rovnomennej novely
Leopolda Laholu, o hľadaní princípu ľudskosti. Dej sa
odohráva počas jedného dňa na konci druhej sveto-
vej vojny v drsnej zasneženej krajine, cez ktorú 
nemecký vojak vedie svojho zajatca na smrť. 
V súčasnosti Lančarič pripravuje s produkčnou spoloč-
nosťou beetle celovečerný hraný film s názvom „JA MAL-
KÁČ“ nakrútený podľa bestsellerov Ľuba Dobrovodu „Ja
Malkáč“ (2005) a „Ja Velkáč“ (2008). Rodinná komédia
o detstve prežitom v socialistickom Československu,
o spolužití Čechov a Slovákov nielen v spoločnom štáte,
ale aj v rodine.

Art Film Fest navštívil rekordný počet ľudí
Uplynulý Art Film Fest, ktorý sa uskutočnil od 20. do
27. júna v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne, si vy-
chutnalo 23 281 návštevníkov. Sprievodných podujatí
festivalu, medzi ktoré patrili festivalové koncert či ce-
remoniály odovzdávania ocenenia Hercova misia, sa
zúčastnilo 8000 ľudí. Celková návštevnosť teda do -
siah la číslo 31 281 návštevníkov.
Filmoví fanúšikovia si mohli pozrieť na Art Film Feste
spolu vyše 150 krátkych i celovečerných, hraných,

dokumentárnych aj animovaných filmov. Art Film Fest
privítal svetoznámeho herca Jeremyho Ironsa, ktorý si
osobne prevzal ocenenie festivalu Hercova misia.
Ocenenie Hercova Misia dostal na Art Film Feste aj
český herec Jaromír Hanzlík. Na Moste slávy vystúpil
v piatok 26. júna a po prevzatí ceny osobne uviedol
film Kočár do Vídně z roku 1966, v ktorom si zahral
postavu zúfalého nacistického vojačika. Prvým lau-
reátom ceny Hercova misia sa v roku 1995 stal tali-
ansky herec Franco Nero. Dodnes si Hercovu misiu
prišlo osobne prevziať takmer 40 slovenských, čes-
kých i svetových hereckých osobností. V zozname
svietia aj svetové mená ako Geraldine Chaplin, Jean-
Paul Belmondo, Gina Lollobrigida, Catherine Deneuve
či Ornella Muti. Zo slovenských a českých osobností
získali cenu napríklad Jozef Kroner, Emília Vášáryová,
Ladislav Chudík, Jiří Bartoška, Iva Janžurová alebo
Bolek Polívka. 

Zlatú kameru si z Art Film Festu odniesol jeden z na-
jznámejších talianskych režisérov za posledných 
50 rokov, Ettore Scola, ktorý tu osobne uviedol svoj
svetoznámy film Tančiareň. Z Česka si pre ocenenie
prišla kultová režisérka, prvá dáma českého filmu Věra
Chytilová. Osobne uviedla snímku Kopytem sem, ko-
pytem tam. 
Tohtoročný Art Film Fest ponúkol dve súťažné sekcie.
Medzinárodnú súťaž hraných filmov hodnotila päťč-
lenná medzinárodná porota. Rozhodovali v nej ma-
ďarská herečka a režisérka Eniko Eszenyi, nemecký
kurátor, dramaturg a riaditeľ filmového festivalu Heiko
Fischer, americký kritik a publicista Jay Weissberg,
český herec a režisér Jan Kačer a slovenská herečka,
speváčka a cestovateľka Dorota Nvotová. 
Spomedzi 15 súťažných snímok sa víťazným filmom
sa stal britský film Hlad režiséra Stevea McQueena,
ktorý na minuloročnom Cannes získal cenu za najlepší
debut, Zlatú kameru. Z Art Film Festu si odniesol cenu
Modrý anjel a 15-tisíc euro.
Snímka Hlad si na konto pripísala aj ďalšiu cenu – Mod -
rého anjela za najlepší mužský herecký výkon s finanč -

nou prémiou 2 500 euro. Získal ju hlavný predstaviteľ
Hladu, herec Michael Fassbender z Veľkej Británie.
Súťaž krátkych filmov posudzovala trojčlenná porota
v zložení: poľská historička a teoretička filmu Jadwiga

Glowa, rumunský scenárista a režisér Adrian Sitaru
a slovenská animátorka, režisérka a producentka Ivana
Zajacová. Za víťazný film spomedzi 46 filmov do 30
minút vybrali malajzijskú snímku Každý deň od reži-
sérky Chui Mui. Osobne si odniesla cenu Na ceste
a 5000 euro. 
Ocenenie Modrý anjel za najlepšiu réžiu spojené s fi-
nančnou prémiou s 5 000 euro získala snímka reži-

séra Warwicka Thorntona Samson a Dalila. Austrálsky
film tento rok ocenili ako najlepší debut Zlatou kame-
rou v Cannes. Modrého anjela za najlepší ženský he-
recký výkon s finančnou prémiou 2500 euro si z Art
Film Festu odniesla herečka Nesipkul Omarbekova,
ktorá stvárnila hlavnú úlohu vo filme Prírodná taneč-
níčka.
Art Film Fest tento rok venoval poctu čerstvému 
sedemdesiatnikovi, známemu českému režisérovi 
Petrovi Weiglovi. Český tvorca hudobných filmov,
ktorý má na konte zrežírované snímky opier a baletov
ako Raduz a Mahulena, Rusalka, Eugen Onegin či
Romea a Julia, si z festivalu odniesol špeciálny darček,
ktorý mu pripravila organizátorka stretnutia herečka
Magda Vášáryová – jedličku s fotografiami “jeho”
slovenských hercov, ktorých, ako sa vyjadril, zbožňo-
val. Na stretnutie s ním prišli aj Milan Kňažko, Soňa
Valentová či Kamila Magálová. 

Pavel Lančarič při natáčení svého debutu.
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CENU ANDREJE „NIKOLAJE“ STANKOVIČE v roce 2009 získala režisérka He-
lena Papírníková – Horáčková za svůj autorský celovečerní filmový debut „Naše
jediná jistota je, že všechno dobře dopadne“. Zvláštní uznání obdržela Redakce
aktuální publicistiky ČT za projekt Neznámí hrdinové a In Memoriam byl oceněn
fotograf a filmový výtvarník a scenárista Jiří Toman. Skupina Samozvanci ve slo-
žení Jiří Fiedor, Martin Fišer, Zbyněk Hejda, Vladimír Hendrich, Michal Matze-
nauer, Josef Mlejnek a Petr Šafařík letos tuto cenu vyhlásila již posedmé. 
Slavnostní událost, při které ocenění tvůrci převezmou z rukou Samozvanců Osvěd-
čení o udělení Ceny Andreje „Nikolaje“ Stankoviče, bronzovou plastiku od sochaře
Michala Blažka (či grafiku od Viktora Karlíka) a láhev domácí slivovice „Nikolajka“,
se odehrála v úterý 30. června 2009 v kině NFA PONREPO v Bartolomějské ulici
11 v Praze 1. 
Součástí večera bylo literární pásmo, kde čeští básníci Milan Balabán, Jiří Daníček,
Zbyněk Hejda, Ivan Martin Jirous, Věra Jirousová, Jiří H. Krchovský, Ivan Wernisch
a Pavel Zajíček přednesli Stankovičovy verše a úryvky z jeho kritických textů. Za-
hráli Bobeš Rössler a Záviš. Akci organizovali Samozvanci ve spolupráci s Národ-
ním filmovým archivem. 
Tématem celovečerního autorského filmového debutu Heleny Papírníkové-Ho-
ráčkové je svobodný lidský život, který v dokumentárním chvalozpěvu předsta-
vuje několik osobním zaujetím a citovým prožitkem spojených výjevů, v jejichž cen-

tru stojí režisérčiny děti a také povahově a názorově
vyhranění přátelé a blízcí. Jde o lidi, kteří vždy stáli
mimo dobové komerční proudy, přesto však výrazně
ovlivňovali a ovlivňují český politický, společenský 
a kulturní život. Je to mj. Karel Schwarzenberg, Dáša
Vokatá, Ivan Martin Jirous, John Bok, Jaroslav Erik Frič,
Jim Čert či Stanislav Penc, které film svazuje nevidi-
telným poutem, připomínajícím, že člověk nemůže
uniknout své době, ale že v ní může žít po svém.
Redakce aktuální publicistiky České televize připra-
vuje už téměř dva roky cyklus Neznámí hrdinové. Půl-

hodinové medailony představují české osobnosti,
které je možné považovat za hrdiny kvůli tomu, co ve
svém životě prožily anebo dokázaly, přitom však stále
zůstávají větší části veřejnosti neznámé. Jde o legio-
náře, protifašistické bojovníky, disidenty, vědce, du-
chovní, básníky, spisovatele, charitativní pracovníky
a další. ČT odvysílala již na šedesát těchto filmů, cel-
kem jich je připraveno 72.
Fotograf a filmový výtvarník a scenárista Jiří Toman
(1924–1972) byl průkopníkem fotografických hap-
peningů u nás a stal se také autorem námětů, scená-
ristou a výtvarníkem několika animovaných snímků, které právě díky jeho tvůrčímu
vkladu vynikají nezaměnitelnou, zvláštně osobitou lehkostí a svěžestí, jež je odlišuje
od naší ostatní animované produkce. Nejznámějším z těchto filmů jsou „Ptáci Ko-
háci“, kteří v roce 1966 získali hlavní cenu na MFF v Benátkách. Jiří Toman měl
předpoklady vytvořit autorské režijní dílo. Zabránila mu v tom nejenom nemoc, ale
i jeho vlastní osobnostní „jinakost“, kterou komunistický režim nemilosrdně „pře-
válcovával“.
V širší nominaci filmů, navrhovaných na Cenu Andreje „Nikolaje“ Stankoviče, letos
byly mimo jiné následující snímky: „Gyumri“ od Jany Ševčíkové, „Malupien, 
Olšový spas“ od Martina Ryšavého, „Pravztahy“ od Veroniky Janečkové, „Sestra“
od Víta Pancíře, „Tenkrát byl Bůh příliš vysoko“ od Zdeňka Všelichy či „Ghetto jmé-
nem Baluty“ od Pavla Štingla. V užší nominaci se posléze ocitl film Moniky a Břeti-
slava Rychlíkových “Černá srdce (… zem není gulatá)“ a „Plani di Giardinni Ideali“
od Radka Tůmy.
Cena Andreje „Nikolaje“ Stankoviče navazuje na tradici Cen samozvanců, udělo-
vaných po tři roky básníkem a kritikem Andrejem Stankovičem mimořádnému, leč
naší z velké části konformní filmovou kritikou přehlíženému tvůrčímu počinu v ob-
lasti kinematografie. 
Kontakt: Vladimír Hendrich, 603 300 381, vladimir.hendrich@seznam.cz

Jiří Fiedor, 602 833 779, jiri.fiedor@goodcom.cz
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NAŠE JEDINÁ JISTOTA JE, ŽE VŠECHNO DOBŘE DOPADNE

Karlovarský festival potvrdil svůj vzestupný trend
Prezident a film
Pro stav současného evropského filmu, který tvořil
jádro programu 44. MFF Karlovy Vary, je podle
mého symptomatická příhoda ze slavnostní večeře
v hotelu Pupp na počest francouzské herečky Isa-
belle Huppertové (na letošním festivalu dostala
spolu s Janem Švankmajerem a Johnem Malkovi-
chem Cenu za mimořádný umělecký přínos světové

kinematografii). Deset minut před jednadvacátou
hodinou se začali vlnit bodyguardi, upevňovat si
mušličky v uších a zvýšeně telefonovat. Jeden šel
ven, druhý doprava, třetí doleva. Mezi hosty byl totiž
i prezident republiky. Přesně v jedenadvacet vyšel
proskleným dveřmi sálu Václav Klaus. Musel projít
sousedním sálem, kde probíhala další slavnostní ve-
čeře, organizovaná organizací European Film Pro-
motion na počest filmařů, jejichž filmy byly vybrány

do programové sekce Dny kritiků Variety. Klaus
vyšel majestátně a uprostřed druhého sálu se za-
stavil a začal se rozhlížet, napravo i nalevo. Filmaři
od Variety se dál u stolů bavili, nikdo Klause příliš
neregistroval a možná si ani nedovedl v nejbujněj-
ším snu představit, že by na festival přijel nejvyšší
představitel hostitelské země. Mezi režiséry byl Řek,
Španěl, Chorvat, Belgičan, Holanďan, Maďar, Brit,
Švéd a, to jsem měl říct na začátku, také česká re-
žisérka a členka poroty programové sekce Na vý-
chod od západu Maria Procházková. Snažil jsem se
zajímavý okamžik zpopularizovat. Povídám brit-
skému režisérovi Tomu Shanklandovi: „This is the
Czech president.“ Shankland na to: „Really? Is it
Havel? Where is he?“ Klaus stál pár metrů od něho
a usmíval se. Pak prezident vyšel do dalšího sálu 
a teprve potom ho evropští filmaři začali očima vy-
hledávat. Někteří, myslím, i trochu záviděli, protože
na festivaly v jejich zemích prezidenti bohužel 
nejezdí.

Gangsteři, zloduchové, prostituti
Situace s Václavem Klausem se mně zdá přesně
symbolizovat, jak je na tom evropský film. Z mnoha
evropských zemí dnes přicházejí zajímavé filmy, ale
za hranicemi je neznají. Součástí karlovarského fes-
tivalu se proto stalo tradiční objevování pozoru-
hodných filmů ze zemí naší jednotné Evropy, které
na její globalizované mapě zůstaly těžce lokalizo-
vané. Namátkou několik filmů letošního festivalu:

belgicko-francouzsko-kanadský film Anděl u moře
a držitel Velké ceny Křišťálový glóbus – film o bel-
gické rodině žijící v Maroku. Otec rodiny svému sy-
novi jednoho dne oznámí, že nemůže dál a že se
druhý den zabije. Chlapec není schopen tuhle tíhu
unést. Nebo film Bez konce, soutěžní příspěvek od
chorvatského režiséra Vinko Brešana, příběh Roma,
který se živí jako herec v obskurních srbských po-
rnofilmech a jeho kamaráda, válečného veterána
Martina, který si od pasáka koupí dívku Desu – i ta
hraje v pornofilmech. Slovenský film Pokoj v duši
s příběhem muže, který se po letech vrací z vězení
a snaží se žít počestně a mimo dosah mafie. Ne-
kompromisní polsko-německý film Sviňky o mla-
dých Polácích z polsko-německého pomezí, kteří si
v nedaleké Žitavě vydělávají jako prostituti. Ve filmu
Ničí syn (sekce Na východ od Západu) líčí chorvat-
ský režisér Arsen Ostojič příběh srbského váleč-
ného veterána, který žije v Chorvatsku a rozpadlo
se mu manželství. Muž přišel na minovém poli 
o nohy a je na kolečkovém křesle. Na kolečkovém
křesle také závodí s jinými invalidy. Ve stejné pro-
gramové sekci běžel polský film Prasklina o starším
manželském páru. Nekompromisní žena se dozví,
že muž byl za minulého režimu spolupracovníkem
tajné policie a začne se ho štítit. Ano, je to tak: v ple-
jádě nezávislých filmů z Evropy bloudí looseři, du-
ševně postižení lidé, blázni, gangsteři a vrazi. Rodiny
jsou rozpadlé a nefunkční, protože nejsou hodnoty,

Vladimír Hendrich

Ivan Martin Jirous

Maria Procházková
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pro které by stálo za to v rodině setrvávat. Proces
rozpadu tradičních struktur, o kterých filmy vyprá-
vějí, probíhá i na jiných kontinentech, od Ameriky
po Austrálii. Vynikající australský film Samson a Da-
lila (Zlatá kamera z MFF v Cannes) pojednává o dvou
aborižincích ze savany, kteří, vyhnáni svou vlastní
komunitou, odcházejí do města, kde žijí pod mos-
tem, on fetuje benzin a ona se snaží prodat pod
cenou pár obrázků s domorodými motivy v galerii.
Všechny ty rozpadající se vztahy korunoval nový
film dánského filmového mága Larse von Triera An-
tikrist, film o vnitřním utrpení a přízracích proná-
sledujících muže a ženu potom, co ztratili dítě. Jeden
z nejlepších filmů Pedro Almodóvara Rozervaná ob-
jetí nebo Puškvorec, nový film Andreje Wajdy, jsou
vzpomínkou na režijní mistrovství, které ještě ne-
potřebovalo tolik postav gangsterů a vězňů k úspě-
chu u publika, protože mistři filmu v nich dovedli
zachytit koncert lidských vztahů. Zdá se mi, že ta-
kových filmů je stále míň, protože diváky zajímají
aktuální události a ne koncerty lidských vztahů. 
A tak se film pomalu ale jistě dokumentarizuje až
bude zcela dokumentaristický. 

Úspěšný festival 
Karlovarský festival se v době finanční krize ukázal
v plné síle a svěžesti, akčně konfrontoval filmy oce-
něné na jiných festivalech s filmy úplně novými 
(festival letos uvedl devatenáct světových premiér).
Výrazně napomohl k vzájemnému poznávání kine-
matografií evropských zemí a uvedl celou řadu vý-

znamných evropských filmů, od dnes už legendár-
ního německého filmu Životy těch druhých po rus-
kého Vlčka. Vary se tak stávají festivalem avant-
gardním, který kombinuje filmařskou noblesu,
nezávislost a baťůžkářství. Abych nezapomněl,
fronty na lístky do kin byly letos rekordně dlouhé.

Dokonce se objevili fikaní překupníci, kteří skupo-
vali lístky po stovkách, aby je pak za vyšší cenu pro-
dávali pod rukou. Filmoví profesionálové chodili
letos pilně do kin, protože filmy uváděné na MFF
většinou ještě neznali (to před několika lety ještě ne-
bylo, takže filmoví profesionálové místo kina pili 
v barech). Kromě českých profesionálů byli nejvíc 
zastoupeni filmoví profesionálové z Německa, Fran-
cie, USA, Slovenska, Velké Británie, Polska, Špa něl-
ska, Ruska, Itálie a Maďarska (řazeno sestupně). 

Rekordní účast mělo tentokrát Slovensko, kde bude
díky novému zákonu o audiovizuálním fondu vznikat
víc filmů a zvýší se podíl koprodukcí. Mezi zastou-
penými zeměmi byl také například Kazachstán, Írán,
Švýcarsko, Lotyšsko a severské země, prakticky
všechny ty, které aspirují na signifikantní kinemato-
grafii. Navzdory nepříliš veselému stavu světa a tím
pádem i současného filmu byl letošní karlovarský
festival silnou a dobře zorganizovanou oslavou ki-
nematografie a zachytil její nové trendy. Divák si při
sledování všech těch krušných snímků maně
vzpomněl na filmy Jana Hřebejka a Jana Svěráka,
v nichž nejsou žádní madmani a bad boys, a přesto
se na jejich filmy dá dívat s požitkem. V sekci Dny
kritiků Variety se objevil jakoby na počest Hřebej-
kových Šakalích let maďarský muzikál Made in Hun-
garia, film o tom, jak se napomádovaný mladík snaží
zavést v komunistickém Maďarsku rokenrol. Něko-
lik nezávislých filmů festivalu poběží už od tohoto
měsíce v distribuci (například vězeňský thriller
Bronson), čeští diváci budou moci jít také na Bílou
stuhu, Antikrista a patrně i Papírového vojáka (ne-
konvenční pohled na sovětskou kosmickou základ -
nu Bajkonur v roce 1961). „Navzdory ne moc dobré
situaci s mimofestivalovým uváděním nezávislého
filmu je třeba říci, že do české distribuce se dostává
čím dál tím víc nezávislých filmů,“ říká výkonný 
ředitel distribuční společnosti Artcam Přemysl 
Martinek. 

Radovan Holub, Karlovy Vary

Výsledky 44. MFF Karlovy Vary
Křišťálový glóbus – Anděl u moře (režie Fréderic Dumont)
Zvláštní cena poroty – Dvacet (Abdolreza Kahani)
Cena za režii – Andreas Dresen (Whisky s vodkou)
Nejlepší ženský herecký výkon – Paprika Steenová (Potlesk)
Nejlepší mužský herecký výkon (ex aequo) – Olivier Gourmet
(Anděl u moře), Paul Giamatti (Duše Paula Giamattiho)
Zvláštní uznání – Filip Garbacz (Sviňky)
Nejlepší dokumentární film do 30 minut – Wagah (režie Supriyo
Sen)
Zvláštní uznání – Než to začne bolet (režie Marcin Koszalka)
Nejlepší dokumentární film nad 30 minut – Osadné (režie Marko
Škop)

Zvláštní uznání – Žijeme na veřejnosti (režie Ondi Timonerová)
Hlavní cena soutěže Na východ od Západu – Jeden a půl pokoje
(režie Andrej Chržanovskij)
Zvláštní uznání – Prasklina (režie Michal Rosa)
Divácká cena deníku Právo – Na velikosti záleží (režie Erez Tad-
mor a Sharon Maymon)
Cena za mimořádný přínos světové kinematografii – Isabelle
Huppertová, John Malkovich, Jan Švankmajer
Nezávislá kamera za nejlepší film sekce Fórum nezávislých –
Eamon (režie Margaret Corkeryová)
Cena FIPRESCI – Bez konce (Vinko Brešan)

Festival animovaných filmů Kecskemét – KAFF (17. – 21. 7. 2009)
V maďarském Kecskemétu probíhají pod hlavičkou KAFF dva paralelní festivaly:

festival maďarských animovaných filmů a mezinárodní festival evropských dlou-

hometrážních a televizních filmů. V soutěžních pásmech se mohou návštěvníci fes-

tivalu seznámit s výběrem z maďarské produkce a v mezinárodní soutěži s evrop-

skými snímky za poslední dva roky. Soutěžní část programu je doplněna staršími

snímky, které patří mezi to nejlepší, co bylo dosud v evropské i světové animaci na-

točeno. V letošním roce to byla pásma věnovaná tvorbě Kati Macskássyové, Bély

Ternovszkého, Dennise Tupicoffa, produkci Halas a Batchelor Cartoon Films, Chan-

nel 4, zařazen byl i prestižní výběr z filmů oceněných Oskarem a prezentace mezi-

národních festivalů (Annecy, LIAF, BAB, CICDAF ad.). Významné osobnosti a stě-

žejní díla světové animace, tak lze charakterizovat poslední ročník festivalu

v Kecskemétu. 

Gergely Fonyó – jeden z mála usměvavých režisérů. Do Varů
přivezl vzácné koření – veselý, oddechový film.

Brendan a tajemství Kellsu (r. Tomm Moore, Nora Twomeyová, Francie/Irsko/Belgie.
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6. Mezinárodní festival celovečerních a televizních animova-
ných filmů:
Porota: Co Hoedeman, Jannik Hastrup, Margit Antauer, János Kende, Pál Sipos.
Ceny (výběrově): Cena města Kecskemét: The Secret of Kells (Brendan a tajem-
ství Kellsu), r. T. Moore, N. Twomeyová, Francie/Irsko/Belgie.
Nejlepší celovečerní film: The Killer of Montmartre (Zabiják z Montmartru) r. B. Saj-
tinac, Francie.

9. Festival animovaných filmů v Kecskemétu:
Porota: Clare Kitson, Jimmy T. Murakami, Ferenc Rofusz, Tomek Ducki, Gábor Farkas. 
Ceny (výběrově): Grand Prix: K. Glaser: Fin (Ploutev); Film vytvořený na zakázku,
znělka, videoklip: M. Nyitrai: Turtles (Želvy); Krátký film: A. Bertóti: Ariadne’s
Threat (Předtucha Ariadny); Televizní seriál: A. Alexeev: Log Jam/KJFG No. 5.; Ab-
solventský film: Á. Hermán: Marigold; Nejlepší debut: A. Szabó: Just Like (Právě
jako); Cena za celoživotní dílo: Béla Kovács. Michaela Mertová

F E S T I V A L Y  A  S O U T Ě Ž E

Z Á V Ě R E Č N Á  Z P R Á V A
odborné poroty XV. ročníku udílení cen za nejlepší tvůrčí a herecké
výkony v dabingu audiovizuálních děl za rok 2008 – 2009.
Odborná porota zasedala od 17. února do 26. května ve složení: 
Město Přelouč: Ing. Václav Damborský, Herecká asociace: Valérie Zawadská,
Apolena Veldová, FITES: Vladimír Žďánský (předseda), Radim Štětina, Jednota tlu-
močníků a překladatelů: Dely Serano, Obec překladatelů: Zdena Šmídová, Česká
televize: Ladislav Kadlec, TV NOVA: Martin Odehnal, FTV PRIMA: Jaroslav Richtr,
Asociace pracovníků se zvukem: Jiří Zobač.
Do soutěže byly přihlášeny tyto snímky: ČESKÁ TELEVIZE: V odborné péči,
Ukrývané děti, Odette Toulemondeová, Max, Malý velký zloděj, HBO ČR: John
Adams, TV NOVA: Dharma a Greg, Lidská skvrna, FTV PRIMA: Billy Eliot, Haví-
řova dcera, Zoufalé manželky, Tvůrčí skupina JOSEFA PETRÁSKA: Monstrum,
AW Studio Praha: Temný rytíř, HOLLYWOOD CLASSIC ENTERTAINMENT: 12
Porota hodnotila celkem 14 titulů v různých kategoriích.

NOMINACE
Cena Františka Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu

1) Tereze Bebarová za roli Laury (ztvárněné herečkou Melli-
sou Georgeovou) ve filmu V odborné péči, (překlad Pavel
Medek, zvuk Zdeněk Dušek, dialogy Eva Štorková, režie čes-
kého znění Janoš Vaculík), vyrobila Česká televize.
2) Dagmar Čárová za roli Odette (ztvárněné herečkou 

Catherine Frottovou) ve filmu Odette Toulemondeová, (překlad Jolana Kubíková,
zvuk Jozef Kušnír, dialogy Alena Fišerová, režie českého znění Jana Semschová), 
vyrobila Česká televize.
3) Tatiana Wilhelmová, za roli Dharmy Montgomeryové (ztvárněné herečkou Jean -
nou Elfmanovou) ve filmu Dharma a Greg III, (překlad Jan Urbánek, zvuk Daniel
Němec, dialogy Radka Přibyslavská, Petra Hamouda, Helena Dytrtová, režie čes-
kého znění Kateřina Březinová – Plchová), vyrobila NOVA CINEMA.
Cena Františka Filipovského za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu
1) Vladimír Dlouhý za roli Johna Adamse (ztvárněného hercem Paulem Giamat-
tim) ve filmu John Adams (překlad Daniela Margoliusová, zvuk: Michal Beringer,
dialogy a režie českého znění Vladimíra Wildová), vyrobilo SDI Sun studio – HBO.
2) Oldřich Hajlich za roli Billy Elliota (ztvárněného hercem Jamiem Bellem) ve filmu
Billy Elliot, (překlad Vladimír Fuksa, zvuk Milan Blažek, dialogy: Jitka Ticháčková,
režie českého znění Jiří Kodeš), vyrobila FTV Prima.
3) Martin Sobotka za roli: Jokera (ztvárněného hercem Heathem Ledgerem) ve
filmu Temný rytíř, (překlad Sylvie Šustrová, zvuk Pavel Špatný a David Pavlíček,
dialogy a režie českého znění Martin Kot), vyrobilo AW studio.

Cena FITESu a Media Master za mimořádné dabingové zpracování hodnotného
audiovizuálního díla

1) John Adams – překlad Daniela Margoliusová, zvuk: Michal
Beringer, dialogy a režie českého znění Vladimíra Wildová,
vyrobilo HBO – Česká republika.

2) Billy Elliot – překlad Vladimír Fuksa, zvuk Milan Blažek, dialogy Jitka Ticháčková,
režie českého znění Jiří Kodeš, vyrobila FTV Prima.
3) 12 – překlad Dana Vojtěchová, zvuk Vít Mazánek, Miloš Sommer, dialogy a režie
českého znění Jan Žáček, vyrobil Hollywood Classic Entertainment.
Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou kvalitu překladu 
a úpravy dabovaného audiovizuálního díla
1) Billy Elliot – překlad Vladimír Fuksa, dialogy Jitka Ticháčková, zvuk Milan Bla-
žek, režie českého znění Jiří Kodeš, vyrobila FTV Prima
2) V odborné péči – překlad: Pavel Medek, dialogy Eva Štorková, zvuk Zdeněk
Dušek, režie českého znění Janoš Vaculík, vyrobila Česká televize.
3) Temný rytíř – překlad Sylvie Šustrová, dialogy Martin Kot, zvuk Pavel Špatný,
David Pavlíček, režie českého znění Martin Kot, vyrobilo AW studio.
Zvláštní cena Františka Filipovského za mimořádné dabingové zpracování 
televizních nebo filmových snímků různých žánrů včetně tvorby animované,
dětské a TV seriálů
1) Zoufalé manželky IV – překlad Markéta Šerá, zvuk Jaroslav Kosán, dialogy Alena
Navrátilová, režie českého znění Jiří Kodeš, vyrobila FTV Prima.
2) V odborné péči – překlad Pavel Medek, zvuk Zdeněk Dušek, dialogy Eva 
Štorková, režie českého znění Janoš Vaculík, vyrobila Česká televize.
Cena a Sennheiser a Asociace pracovníků se zvukem za nejlepší zvuk dabova-
ného audiovizuálního díla
1) Mostrum – překlad Martin Gust, zvuk David Pavlíček, dialogy a režie českého
znění Jiří Balcárek, vyrobila Tvůrčí skupina Josefa Petráska..
2) John Adams – překlad Daniela Hana Margo-
liusová, zvuk Michal Beringer, dialogy a režie
českého znění Vladimíra Wildová, vyrobilo HBO-
Česká republika.
3) 12 – překlad Dana Vojtěchová, zvuk Vít Mazá-
nek, Miloš Sommer, dialogy a režie českého znění
Jan Žáček, vyrobil Hollywood Classic Entertainment..
19. září budou v Přelouči uděleny také Ceny Pre-
zídia Herecké asociace za celoživotní mistrovství
v dabingu a Cena FITESu za celoživotní mimořád-
nou dabingovou tvorbu.

Autokar do Přelouče
Jak uvádíme i na straně 3, věrným i potenciálním novým návštěvníkům této slavnosti, která se koná v sobotu
19. září 2009 od 17 hodin v sále Občanské záložny v Přelouči, připomínáme, že i letos vypravuje FITES 
autokar, který odjede téhož dne ve 13.30 hodin od stanice metra B Českomoravská (návrat přibližně ve 22.30
hodin tamtéž).

Přihlásit se můžete poštou, e-mailem na info@fites.cz nebo telefonicky na záznamník 222 562 331
do pondělí 7. září 2009!!!, pak mimořádně na mobil Jany Komersové 728 610 036 a to do pátku
11. září 2009.

15. ročník bude v Přelouči 
moderovat (a zpívat) Michal Pavlata.
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Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y

SPORTFILM LIBEREC WORLD FICTS CHALLENGE 2009 je mezinárodní soutěžní festival televizních a filmových 
snímků s tematickým zaměřením na sport. Cílem festivalu je ocenění nejlepších snímků v jednotlivých kategoriích 
a nejlepšího snímku ze všech kategorií. Posláním festivalu je přispívat k rozvoji sportovního filmu, dokumentu 
a reportáže.Program festivalu tvoří soutěžní předvádění a mimosoutěžní projekce soutěžních a nesoutěžních televizních
a filmových snímků. První uvedení soutěžního snímku musí být po datu 1. ledna 2004 a jeho stopáž nesmí přesáhnout
60 minut. U obrazové a pohybové sportovní básně a zpravodajské reportáži je stopáž do 120 sek. V případě překročení

časového limitu rozhodne o přijetí snímku porota.
Městem konání soutěžního festivalu SPORTFILM LIBEREC WORLD FICTS CHALLENGE 2009 je Liberec ve dnech 1.– 4. října 2009. Soutěžní snímky do jednotlivých
kategorií mohou přihlásit jejich producenti, výrobci, majitelé, autoři či právnické osoby do termínu a na adresu uvedenou na závazné přihlášce k účasti. Přihlašovatelé
souhlasí s veřejným
promítáním přihlášených snímků v době konání festivalu a v ročnících následujících.
Soutěžní kategorie: 1) dokumentární snímky, 2) sportovní osobnosti, 3) reportáže, 4) reklamní spoty, upoutávky a podobně do 1 minuty se sportovci a sportovní 
tematikou, 5) zpravodajská reportáž – samostatný zpravodajský šot resp. krátká reportáž odvysílaná z jakékoli sportovní akce v denní zpravodajské relaci, 6) Obrazová 
a pohybová sportovní báseň – jednotlivý záběr nebo sekvence pořízená v rámci přímého přenosu, zpravodajského záznamu nebo jiného audiovizuálního záznamu spor-
tovní akce, které jsou v obrazové i zvukové složce upraveny do stylizované podoby, 7) metodické a populárně vzdělávací televizní a filmové snímky, 8) sport v novém
tisíciletí – snímky studentů.
Porota uděluje ceny v jednotlivých kategoriích a hlavní cenu festivalu. Na doporučení poroty uděluje Česká olympijská akademie cenu Jiřího KÖSSLA.
Přihlašovatel zašle na adresu Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace (LB – STO) Jablonecká 18, 460 01 LIBEREC do 25. srpna 2009 soutěžní snímek na dvou
nosičích DVD pro potřeby poroty a pro veřejné promítání, které se nevrací zpět přihlašovateli a budou sloužit pro archivní účely festivalu SPORTFILM Liberec. Přihla-
šovatel uhradí poštovné a pojistné za zásilku soutěžních snímků a uhradí za soutěžní snímek 700 Kč (30).

CHISINAU, TASHKENT, BEIJING, KAMPALA, LIPETSK,
LIBEREC, LJUBLJANA, KRASNOGORSKY/MOSCOW, KAZAN,
GDYNIA, LONDON, CASERTA, BEOGRAD, MUMBAI, MILANO

Novým umeleckým riaditeľom MFF Bratislava 
je Francúz Matthieu Darras
Koncepciu 11. ročníka Medzinárodného filmového
festivalu Bratislava obohatí jeho nový umelecký ria-
diteľ pochádzajúci z Francúzska – publicista, žurna-
lista, filmový kritik a kultúrny manažér Matthieu
Darras. 
Matthieu Darras vyštudoval sociológiu a politickú vedu
v Paríži a Lyone. Štúdiu kinematografie sa začal veno-
vať v Los Angeles, pokračoval reportážami o filmovom
priemysle v Hong Kongu a Japonsku. Jeho záujem 
o ďaleký východ ho priviedol k zostaveniu sekcie 
o ázijskej kinematografii vo filmovej encyklopédii „La-
rousse du Cinema“. Od roku 1999 pravidelne spolu-
pracuje s francúzskym filmovým mesačníkom “Positif”.
Ročný univerzitný program v Amsterdame podnietil
Darrasa v roku 2001 k založeniu európskej asociácie
mladých filmových tvorcov “NISI MASA”, ktorá koor-
dinuje širokú škálu aktivít, ako napr. workshopy do-
kumentárnych filmov v Rusku a Kosove, scenáristické
semináre v Alžírsku, tréningy filmovej žurnalistiky 

v Turecku a Iráne. Od roku 2005 Matthieu pracuje ako
programový riaditeľ sekcie „La Semaine de la Critique

du Cannes” na filmovom festivale v Cannes. Darras je
tiež jedným z umeleckých šéfov Medzinárodného fil-
mového festivalu Alba v Taliansku a pracuje pre med-
zinárodnú filmovú platformu v Turíne “Torino Film

Lab“, ktorá podporuje mladých filmových tvorcov 
z celého sveta. 
Pre Darrasa predstavuje nová pozícia umeleckého
šéfa MFF Bratislava veľkú výzvu. “Keďže MFF Brati-
slava je najpopulárnejším filmovým festivalom na Slo-
vensku, prvoradou a najdôležitejšou výzvou pre mňa
je zvýšiť zvedavosť publika a uspokojiť ich filmový ape-
tít,” hovorí Matthieu. Za vzrušujúci považuje fakt, že
spektrum programu na bratislavskom festivale je širšie
ako v Cannes a Albe. “Zároveň sa budem snažiť o zdo-
konaľovanie profilu festivalu, pretože prezentácia dob-
rých filmov je podstatným, ale stále nie dostačujúcim
aspektom urobiť festival výnimočným a úspešným.
Bratislavský festival si za roky jeho existencie dokázal
vybudovať silnú medzinárodnú reputáciu, najmä zá-
sluhou kvality jeho programu a množstvom divákov.
Festival sa môže považovať za úspešný len vtedy, ak
dosiahne medzinárodný status a patričné medziná-
rodné uznanie”.

POZVÁNKA POZVÁNKA nana 58. Čtvrtletník FITESu58. Čtvrtletník FITESu
panelovou diskusi tentokrát na téma

Druhá šestiletka Jiřího Janečka.
Otázky „na tělo“ generálnímu řediteli. – Je současný model ČT vyhovující? Které reformy jsou očekávané? Perspektivy do roku 2015.

V panelu zasednou generální ředitel ČT Mgr. Jiří Janeček a delegovaný člen Rady ČT.
Moderuje Jan Kraus. 

Těšíme se na vás

v pondělí 14. září 2009 od 17 hodin v projekci klubu MAT Karlovo nám. 19, Praha 2
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Tento statut upravuje podmínky pro udělování cen za díla filmové a televizní tvorby.
Ceny uděluje a vyhlašuje Český filmový a televizní svaz FITES, Město Beroun, 
Na-dační fond LETOROSTY, SANCO, spol. s r.o. za přispění Ministerstva kultury 
a případných dalších subjektů podporujících audiovizuální tvorbu.
Hlavní cena Trilobit Beroun 2005 (dále aktuální ročník) se uděluje každoročně v jed-
notlivých oborech audiovizuální tvorby, přičemž porota rozhodne, za jaký obor
budou jednotlivé ceny uděleny. Porota může udělit maximálně pět Trilobitů, maxi-
málně pět Čestných uznání a jednu Zvláštní cenu poroty.

Ve smyslu podnětu zakladatelů FITES z roku 1965 je od roku 1995 udělována
CENA VLADISLAVA VANČURY za dlouhodobé nebo celoživotní dílo, jímž tvůrce
přispěl ke kultivovanosti české filmové a televizní tvorby a k jejímu mezinárod-
nímu věhlasu.
O ocenění se mohou ucházet filmy a pořady českých i zahraničních filmových a te-
levizních tvůrců, pokud dílo vzniklo v české produkci nebo koprodukci s výrazným
podílem českých tvůrců, které byly veřejně promítnuty v období od 1. ledna do 
31. prosince hodnoceného roku. Ve výjimečném případě se ocenění udílí tvůrčím
týmům.
Cena může být navržena jen za mimořádný výkon v oboru některé z uměleckých
činností, které spoluvytvářely konkrétní dílo nebo více děl v hodnoceném období.
Jedinými kritérii hodnocení jsou vedle profesní zdatnosti a umělecké jedinečnosti
působení na auditorium uplatňováním zásad lidskosti, mravnosti, kulturnosti a de-
mokracie.
Na udělení cen není právní nárok.

O udělení cen rozhoduje porota, kterou jmenuje výkonný výbor Českého filmového
a televizního svazu FITES ve spolupráci s Městem Beroun. Verdikt o udělení nebo
neudělení ceny je výsledkem svobodného, nezávislého a neveřejného rozhodnutí
členů poroty.
Počet členů poroty musí být lichý. Oceněná díla musí porota schválit většinou hlasů
nominovaných členů. Žádný nemá právo veta. V případě odstoupení jednoho člena
v průběhu práce poroty je jmenován nový člen. V případě odstoupení jednoho či
více členů poroty při závěrečném hlasování tak, že není zachován lichý počet členů
poroty, má předseda dva hlasy.
Díla tvůrců, kteří jsou v daném období členy poroty, soutěžit nemohou.
Díla mohou do soutěže přihlásit jednotliví tvůrci nebo producenti, další pořady
mohou navrhnout členové poroty i členové FITES. Přihlášku spolu s dvěma ko-
piemi díla na nosiči DVD je nutné odevzdat v době od 1. září do 5. října hodnoce-
ného roku do kanceláře FITES.
Rozhodnutí poroty musí být v souladu se zásadami Charty Českého filmového 
a televizního svazu. 
(Statut byl schválen výkonným výborem Fitesu na schůzi 30. května 2005.)

F E S T I V A L Y  A  S O U T Ě Ž E

Statut pro udělování cen Trilobit, Ceny Vladislava Vančury a Čestných uznání
Českého filmového a televizního svazu, Nadace ČLF a města Beroun

(Ve vlastním zájmu vyplňte přihlášku úsporně – např. jméno ve
stejném řádku jako profese – řádky neroztahujte, použijte i menší
typ písma atd. tak, aby se veškeré potřebné informace vešly na
tuto jednu stránku! Chcete-li rozšířit stručnou charakteristiku díla
nebo nabídnout další údaj, pak je pošlete zvlášť na dalším listě.) 
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XXXVI. Medzinárodný festival fil-
mov o trvalo udržateľnom rozvoji
– ekotopfilm 2009 sa uskutoční 
v dňoch 19. – 23. októbra 2009
v Hlavnom meste Slovenskej re -
pub liky v Bratislave. Miestom konania
je Festivalové centrum (Palace Cinemas

v Auparku, hotel TATRA) a ďalšie objekty. Programová skladba i obsahová orientá-
cia je zameraná na všetky odvetvia priemyslovej, hospodárskej i humánnej činnosti
človeka s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj, ako nepretržitý proces. Program
festivalu má predovšetkým informačno-vzdelávací charakter. Hlavným organizáto-
rom festivalu je agentúra EKOTOPFILM v spolupráci s ďalšími partnermi a odbor-
nými garantmi. 
Festival nie je orientovaný iba na odborníkov, ale aj na širokú občiansku verejnosť,
s dôrazom na mladú nastupujúcu generáciu. Na všetky podujatia festivalového pro-
gramu je VSTUP VOĽNÝ.
Tituly môžu prihlásiť ich autori, producenti, filmové a TV spoločnosti, TV akadé-
mie, medzinárodné a národné organizácie, inštitúcie a osoby, ktoré sú ich výrob-
cami, distribútormi, majiteľmi alebo tvorcami. Do medzinárodnej súťaže môžu byť
prijaté tituly, ktoré boli vyrobené po 1. 1. 2007. Tituly, ktoré už boli na festivale pri-
hlásené v niektorom z minulých ročníkov, nebudú do súťaže akceptované. Účasť
na iných festivaloch nebráni účasti na ekotopfilme 2009. Počet prihlásených titu-
lov nie je obmedzený. Prezentácie titulov a účasť na festivale nie sú spojené so ži-
adnymi poplatkami. Prihlásené tituly musia byť na nosičoch typu DVD. Všetky filmy
musia byť iba v norme PAL alebo NTSC, bez zakódovania, aby mohli byť použité
pre prekladateľské účely!
Filmové tituly prihlásené do súťaže, ktoré musia byť obsahovo orientované na prob-
lematiku trvalo udržateľného rozvoja, budú hodnotené v týchto kategóriách (v zá-
tvorke je uvedená odporúčaná maximálna dĺžka filmu):

A. Populárno-vedecké – veda a technika (60 min.) – filmy o nových trendoch,
technológiách, materiáloch, nových progresívnych riešeniach (priemysel, 
doprava, energetika, stavebníctvo, chémia, strojárstvo, hutníctvo, architektúra,
urbanizmus, zdravotníctvo, pôdohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo,
odpadové hospodárstvo, recyklácia odpadov atď.)

B. Prírodopisné, prírodovedné (60 min.) – filmy o prírodných udalostiach a ľud-
s kej činnosti a ich vplyvy na človeka, rastliny a živočíchy, životné prostredie.

C. Človek a zem (60 min.) – príbehy jednotlivcov a skupín, ktorí svojou význam-
nou činnosťou ovplyvňujú a riešia problémy ochrany životného prostredia. 

D. Investigatívna publicistika (60 min.) – pálčivé ekologické problémy a ich dopad
na životné prostredie a kultúrny rozmer spoločnosti.

E. Environmentálne príbehy (60 min.) – filmy reprezentujúce úspešné lokálne pro-
jekty, ktoré zlepšili životné prostredie a projekty, ktoré sú globálne aplikovateľné.
Hľadanie alternatív dokonalejšieho súladu človeka s prírodou.

F. Nové média (10 min.) – problémy ekologického charakteru prezentované vi-
deoklipom, krátkym filmom (aj amatérske), promo a reklamné klipy; podcast pre
telefóny a médiá prehrávače, streamingové videá pre online šírenie. 

G. Deti a mládež (30 min.) – filmy zamerané na environmentálnu výchovu (napr.
zber a recyklácia, ohrozené živočíšne a rastlinné druhy, ochrana životného pro-
stredia atď.).

Medzinárodná porota má právo udeliť: Grand Prix – Veľkú cenu ekotopfilm 2009,
Cenu prezidenta Slovenskej republiky, 7 hlavných cien v jednotlivých kategóriách,
Cenu prezidenta festivalu Cenu medzinárodnej poroty a ďalšie ceny a čestné uzna-
nia. Medzinárodná porota má právo navrhnúť tituly na udelenie cien oficiálnym
partnerom, odborným garantom, spoluorganizátorom a sponzorom.

KONTAKT: Informácie, prihlášky titulov, prihlášky k osobnej účasti zasielajte na
adresu: agentúra EKOTOPFILM, Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava, SR,
tel./fax: +421 2 6353 0095 / +421 2 6353 0336 ekotopfilm@ekotopfilm.sk
www.ekotopfilm.sk

F E S T I V A L Y  A  S O U T Ě Ž E

Týká se to také tebe
XXXIV. ročník mezinárodní filmové soutěže s tematikou životního prostředí se koná od 23. do 29. listopadu 2009 v Uherském Hradišti (a také v Uherském Brodu a ve
Zlíně). Festival TSTTT je přehlídkou angažované filmové a televizní tvorby, aby tak stále zůstával místem setkání autorů, kteří svou práci podřizují pouze nárokům vyso-
kých hodnot, svému svědomí, rozumu a citu pro krásu.
Festival má dvě spolu související části – profesionální a amatérskou soutěž. Velká cena amatérské soutěže nejlepšímu snímku je dotována 15 000  Kč, v profesionální
soutěži bude udělena Velká cena Josefa Velka.
Do soutěže se přijímají snímky na nosičích DVD, DV, Dvcam, MiniDV a Betacam SP. Každý přijatý snímek opravňuje přihlašovatele k účasti jedné osoby na náklady 
pořadatele, který hradí ubytování v určeném zařízení, stravování po dobu konání soutěže a cestovné ve výši hromadného dopravního prostředku. 
Zaslání snímků a přihlášek je do 16. října 2009, pořadatel oznámí vyhodnocení díla přihlašovatelům do 7. listopadu 2009.
Kontakt: Klub kultury, Hradební 1198, 686 60 Uherské Hradiště, tel. 572 430 422, maderic@kkuh.cz, www.tsttt.cz

Projekt Heleny Třeštíkové získal cenu European Talent Prize
Členka Fitesu, dokumentaristka Helena Třeštíková se do-
čkala dalšího významného mezinárodního úspěchu s pro-
jektem Zázrak po 35 letech, který započala jako svůj vůbec
první film v profesionální praxi.
Dohromady 385 filmových tvůrců žádalo o podporu vývoje pro-
jektů, MEDIA Development (Single Projects), v rámci výzvy
24/2008 s uzávěrkou 17. listopadu 2008. Projekt Heleny Třeští-
kové byl evropskými experty vyhodnocen jako nejlepší. Cenu
MEDIA European Talent za nejlepší projekt si převzala režisérka
15. května z rukou viceprezidenta Evropské komise Jacquese Bar-
rota na filmovém festivalu v Cannes. Součástí ceny bylo i zpro-
středkování kontaktů a setkání se španělskými producentskými
společnostmi, které by mohly být potenciálními koproducenty při-
pravovaného projektu. Neméně zajímavé je to, že cenu získala
Třeštíková s pokračováním svého úplně prvního filmového pro-
jektu z roku 1974, ve kterém sledovala těhotnou mladou ženu přes
porod až do šesti měsíců života jejího syna. Dnes už dospělého

syna sleduje dokumentaristka až do Španělského San Sebastiana,
kde v současné době žije. (INFOMEDIA 25)
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Postup při filmování zpravodajských reportáží
Prvním a někdy časově dosti náročným úkonem bylo sehnat ráno štáb
dohromady, přinutit ho k nastoupení do auta a dát pokyn k odjezdu. Často
tím povinnost produkčního končila, protože musel zařizovat věci pro další
pořad, který se třeba týž den vysílal ze studia. Fáze nastoupení štábu ne-
byla vždycky zdaleka tak jednoduchá, jak by se u dospělých lidí mohlo
zdát. Pracovníci sice přišli, ale pak se pod různými záminkami rozprchli:
redaktor telefonovat, kameraman materiál roztočit a založit do kazet.
Někdy se stalo, že šéfredaktor Růžička si s velkým hromováním nechal za-
volat štáb, vynadal redaktorovi za mizerný scénář, škrtl nebo přepsal ně-
kolik vět nástinu komentáře a pak propustil štáb k natáčení (já jsem často
a mar ně vybízel redaktora, aby nechal ve scénáři nějaký nesmysl, který by
si šéfredaktor mohl „škrtnout“). Když se nakonec štáb „nalodil“ – později
do téhle komedie na schovávanou ještě přibyli zvukař s asistentem – uká-
zalo se, že řidič musí jet natankovat benzin, ačkoliv se řidičům automaticky
přidávala k času na jízdu půlhodina na přípravu vozidla. Dokud nebyla
místnost pro řidiče, bylo nutné také nejprve sehnat po budově řidiče –
řidič Maršík nejčastěji pobýval ve filmové předváděčce. Televizní bufet –
populární kufr – tak brzo ráno ještě neměl otevřeno a hospody v okolí
také ne. Pak řidiči dostali místnost vedle vrátnice a v sousedství svého di-
spečera, který jednu dobu dokonce vybíral „búra“ za sprosté slovo... 
Mezi naším skromným autoparkem se tehdy neblaze vyjímala dvě pů-
vodně pro vojenské účely konstruovaná auta Tatra 805 ve skříňovém pro-
vedení, známá pod přezdívkou poblión. Na mně to takhle nepůsobilo,
spíš mi vadil ječivý zvuk sirény, který motor vyluzoval. Jedno auto tohoto
typu řídil řidič „Venca“ Štětka, statný a rázný chlapík, který byl jednoho
dne – jak ústní podání tvrdilo – pověřen úkolem převézt německé umělce
od hranic s NDR z Hřenska do Prahy, ale velmi rychle, protože spěchali
na nějaké vystoupení. Řidič Štětka, protože bylo horko, si stáhl okénko,
pohodlně se o ně opřel loktem a kalil to nejvyšší možnou rychlostí ku
Praze. Zdálo se mu prý sice po nějaké době, že se z vozu za kabinou ozý-
vají nějaké divné zvuky, ale nedbal a jel. Až když slyšel z kabiny zoufalý křik

a bušení zastavil a šel se podívat. Když ote-
vřel dveře naskytl se mu obraz zkázy: umělci
se váleli po zemi a jejich stav potvrzoval pře-
zdívku „poblión“…
Jeden kameraman byl známý tím, že k cestě
pobliónem potřeboval uklidňující lék a musel
se tedy včas dozvědět, že tímto autem má
druhý den jet. Jednou se stalo, že nastala
změna a já jsem ho musel nečekaně tímto
autem vypravit. Když jsem mu tuto zprávu co
nejšetrněji sdělil, tak kameraman strašlivě
zbledl a pravil, že si ale musí nejprve dojet domů pro onen medikament.
Jindy se týž kameraman vrátil celý zelený z natáčení na kostele sv. Prokopa
na Žižkově. Natáčel pokrývače na věži a byl, stejně jako oni, na lešení při-
vázaný bezpečnostním lanem. Během natáčení najednou zděšeně zjistil,
že je odvázaný – lano mu při natáčení překáželo a tak se na chvíli odvá-
zal – zapomněl se zase přivázat a celou tu dobu klidně chodil bez lana po
lešení a natáčel. Nedávno jsem mu to připomněl a on si na to i po pěta -
čtyřiceti letech dobře pamatoval a dokonce mi k tomu řekl ještě jeden 
detail, který jsem nevěděl. 
Po natáčení se štáb zastavil v laboratoři družstva Fotografia Pod Zátorami
v Holešovicích, které pro nás vyvolávalo na rámech 16 mm inverzi. Vlastní
laboratoř – zpočátku rovněž na rámové volání – jsme získali někdy v roce
1959, později s 16 mm vyvolávacím automatem Aiglon, který vedoucí 
laboratoře pan Tušla přebudoval na volání materiálu Agfa Wolfen, který
se lepil na původní plastové trubičky a dělal „salát“. 
Vyvolaný film se z časových důvodů ustaloval kratší dobu a předpoklá-
dalo se proto, že časem zežloutne. Jak se ovšem pak ukázalo, daleko hůře
působil vlhký sklep Měšťanské besedy, kde se filmy archivovaly. Já sám
jsem ještě zažil, jak se z filmu, půjčeného z našeho archivu, trhala plesnivá
emulze. Na štěstí nejdůležitější události natáčel a dobře archivoval zpra-
vodajský film a tak jsme měli z čeho vybírat.

Vyvolaný film se dopravil do střižny ke
střihu. Ten bylo možné vynechat, pokud
byl film stříhán v kameře, tedy natáčen
v takové posloupnosti a délce záběrů,
které nebylo nutné měnit. Záviselo to na
předmětu natáčení – nejsnadnější byly
oficiality – reportáže z letiště, přijetí 
u prezidenta republiky, zasedání apod.
Předpokladem bylo, že kameraman
uměl takto jednoduše reportáž natočit 
a kamera se rozjížděla a zastavovala bez
vynechání okénka. Takto se natočilo
deset metrů filmu – tedy 60 vteřin čisté
stopáže – a po vyvolání stačilo nalepit
na začátek a na konec bílý blank; re-
daktor podle kameramanových pod-
kladů napsal jednoduchý komentář,
který dobrý spíkr přečetl do vysílání,
aniž by film vůbec viděl. Horké aktuality
se vysílaly ze separátního snímače,
který se pro dodatečně ohlášené aktua-
lity nechával volný.
Ostatní filmy se musely stříhat. Nejprve
se film na stříhacím stole prohlédl a pak
ho střihač rozkotoučkoval, tedy rozdělil

M A L Á  T E L E V I Z N Í  H I S T O R I E

Vzpomínky na počátky televizního zpravodajství u nás od Martina Glase

Natáčení pořadu Revoluce bez Aurory v Leningradě – říjen 1966. Zleva Jiří Hold – mistr zvuku,  Miroslav Nussberger – produkční, ale zde
jako osvětlovač, Milan Dostál – kameraman, Václav Svoboda – asistent kamery. Pořad se nikdy nevysílal.
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materiál na jednotlivé záběry a ty
stočil do kotoučů, které vložil na
zvláštní podložku s otvory pro sto-
čené filmy, na jejichž dně byla na-
psaná pořadová čísla. Pak si redak-
tor seřadil záběry do potřebného
sledu a hlásil střihači sled čísel,
podle kterého střihač film řadil do
konečné podoby a záběry zkraco-
val do potřebné délky. Tehdy se
dost dbalo na pravidla skladby ob-
razu, i když pro reportáže nebyla
tak přísná jako u hraného filmu –
šlo jen o to, diváka nedezorientovat
nelogickým sledem záběrů, nespráv-
nými protipohledy apod. O umění

nešlo a také na něj nebyl čas. Důležitými kriterii byly technická spolehli-
vost, tedy aby slepky vydržely průchod projektorem, a čas; aby jej ušet-
řil, zavedl pak střihač Oberreiter použití dvou lepiček – v jedné slepka
schnula, ve druhé další dva záběry lepil. 
Dostříhané filmy se uschovaly do doby zkoušky, čerstvě dokončené filmy
se odnesly do promítárny. Televizní noviny měly denně vyhrazenou fre-
kvenci, na níž se shromáždil celý vysílací štáb – režisér, hudební režisér,
vedoucí redaktor směny, produkční, asistent režie, dále spíkři a redaktoři
příspěvků. 
Při zkoušce byl také přítomný pracovník HSTD (Hlavní správa tiskového
dohledu) – tedy cenzor. Ten si hlídal hlavně zahraničněobchodní a jiná
státní tajemství podle instrukcí, které měl. Občas někam telefonoval pro
další instrukce. V letech, kdy jsem působil ve zpravodajské redakci dosti
fungovala autocenzura redaktorů. A inteligenční kvocient soudruhů 
z HSTD nebyl takový, aby byli schopni rozlišit nějakou složitější „ideolo-
gickou diverzi“. Nespokojenost stranického aparátu se spíš projevovala
dodatečně a projednávala se na stranických schůzích a redakčních pora-
dách vedoucích redaktorů. Členem strany jsem nebyl a na porady redak-
torů jsem nechodil, takže jsem se o různých „malérech“ dověděl až zpro-
středkovaně. Vím o jednom zásahu soudruhů z HSTD – to když se asi 
v roce 1957 otevřel nový most ve Štěchovicích; reportáž jsme nemohli vy-
sílat, protože tam byl v jednom záběru vidět celý most a bez toho záběru
by prý nebyla reportáž „ke koukání“.
V roce 1959 přišel do kulturní redakce, kde jsem byl produkčním, klidný
pán, kterého jsem do té doby neznal a skromně se mých kolegů redak-
torů zeptal, zda by pro něj neměli nějakou práci. Odpověděli, že toho času
nikoliv a onen pán poděkoval a odešel. Kolegové mi pak řekli, že to byl
Elmar Klos ze známé režisérské dvojice Kadár – Klos, jejichž film „Únos“
jsem dobře znal (a své nejslavnější filmy měli teprve natočit). Kolegové si
mezi sebou řekli, že oba mají „distanc“ (myslím, že tehdy čerstvě „zlobili“
filmem Třetí přání), ale jak bylo zvykem, písemně se takové rozhodnutí
nikde neobjevilo a jim to také nikdo neřekl…
Jednotlivé příspěvky se postupně promítly, spíkři zkoušeli komentář, hu-
dební režisér měřil stopáž příspěvků. Jednou jsem čekal v promítačce před
koncem zkoušky Televizních novin, když se otevřely dveře a vešel ko-
mentátor Jiří Šrámek, kterého jsem měl objednaného na další frekvenci.
Ještě než zavřel dveře, podíval se na promítací plochu, na které běžela 
reportáž z letiště a když si sundával klobouk a kabát, spustil: „Dnes 
v 16 ho din přistálo na ruzyňském letišti letadlo se sovětskou delegací,
kterou vede soudruh…; v delegaci dále jsou soudruzi…; na letiště je při-
šli přivítat soudruzi… Sovětská delegace má v Praze… Šrámek vůbec ne-
tušil kdo vlastně přiletěl, co budou v Praze dělat, ani kdo je přivítal;
všechno si vymyslel a bravurně odříkal tak věrohodně, že když člověk za-
vřel oči myslel, že slyší Televizní noviny!

Po zkoušce příspěvků odešel hudební režisér připravit ozvučení, pro-
dukční šel objednat ke grafikům titulky a mapy a z vrátnice přinést ob-
rázky Petra, kterého nosil malíř Josef Klika pro předpověď počasí.
Podrobněji se musím zastavit u přípravy ozvučení reportážních šotů v Te-
levizních novinách, ale princip byl stejný u všech filmů. Původně se ozvu-
čovalo s využitím tří asynchronních (neperforovaných) magnetofonů – na
dvou byly založeny kotouče, připravené pro střídání záznamů hudby, na
třetím tzv. trvalky, tedy archivní pásky s různými hluky – zejména potles-
kem, který snad byl nejčastěji používaným archivním zvukem. Později,
když přibyl ještě čtvrtý magnetofon, bylo možné z něj pouštět další hluky. 
Pro krátké reportáže se vybíraly skladby s krátkým závěrečným hudebním
motivem, tzv. konečníkem, to proto aby celý hudební doprovod nebyl jen
„konečníkem“. Aby ovšem ozvučení šotu opravdu skončilo závěrečným
akordem, muselo se přetáčet z archivního snímku od konce: proto se sní-
mek založil „vzhůru nohama“ a tak se přepsal se zpětnou reprodukcí; k vy-
sílání se přepis přetočil na začátek a když se správně odstartoval, skončila
pak hudba opravdu konečníkem. Ten opačně reprodukovaný zvuk při pře-
pisu zněl mým uším hrozně, asi jako když sbor obrů zvrací, ale hudební
režiséři byli spokojeni a ještě si k tomu taktovali – já jim proto říkal „hu-
dební řezníci!“ Takhle ozvučovaly i dlouhé dokumentární a střihové filmy
a já ty „řezníky“ obdivoval.
Pamatuji, jak jednou Miloš Holeček k nějaké reportáži, v níž se pojednou
objevila trysková stíhačka, připravil na čtvrtý magnetofon zvuk tryskáče,
zvukař na jeho pokyn magnetofon mixingem včas odstartoval, takže stí-
hačka přesně na záběr zasvištěla, až se šéfredaktor, přítomný v obrazové
režii, potěšeně ohlédl do zvukové režie, kde Holeček hrdě povyrostl o ně-
kolik centimetrů.

Natáčení zvukových filmů
16 mm filmové šoty vlastní výroby byly dlouho němé. První 16 mm fil-
mový zvukový šot vlastní výroby jsme vysílali 8.prosince 1958 a byla to
reportáž z divadelní komedie Jaroslava Dietla „Nepokojné hody svaté Ka-
teřiny“, kterou v divadle S.K. Neumanna v Libni natočil kameraman Josef
Robek kamerou Caméflex, na kterou podle jeho návrhu technici kamero-
vého oddělení pánové Beneš & Novák namontovali magnetofonovou sní-
mací hlavu a technik Kacl z technické laboratoře vyrobil předzesilovač.
Jako surovina se použila filmová inverze se stranovým magnetickým po-
levem – tedy film později označovaný jako COMMAG (COMOPT byl kom-
binovaný optický záznam a SEPMAG separátní magnetický záznam, tedy
dvoupás – ten se ovšem zpočátku nesprávně programovou hantýrkou
označoval jako TRC /telerecording/, protože touto technikou se natáčel
u telerecordingu zvuk). Kombinovaný magnetický záznam nebylo možné
stříhat, protože obraz a zvuk byl na tomtéž nosiči a bylo nutné tomuto
handicapu natáčení přizpůsobit. Touto technikou pak natočil Josef Robek
ještě v témže roce pro štědrovečerní Televizní noviny rozhovor Jaroslava
Bouze s Terezii Brzkovou, filmovou Babičkou. 
Pak jsme dostali zvukovou techniku pilotonu s magnetofonem Mayhak. To
byl magnetofon na péro s těžkým setrvačníkem. Magnetofon vážil dvacet
kilo a když se zdvihl, tak zůstal i s rukou ležet na zemi. Zvuk se natáčel na
normální úzký pásek, na který se současně zaznamenávala pilotovací frek -
vence, kterou generovala filmová kamera, s níž byl Mayhak spojený ka-
belem. Zpočátku chvíli trvalo, než se zařadilo do provozních předpisů us-
tanovení, kdo má vlastně vozit tento kabel, zda kameraman nebo zvukař
a tak se několikrát stalo, že jsme přijeli na natáčení a kabel nebyl. 
Po natáčení se zvuk přepsal z Mayhaku na 16 mm magnetickou perforo-
vanou surovinu a film se pak sestříhal jako dvoupás (SEPMAG). Tehdy
byly zřízeny i první míchačky se zvukovou hlasatelnou. Ovšem když se
spíkr při natáčení komentáře spletl (nebo zvukař při míchačkách) krátce
před koncem dílu, bylo nutné natáčet (nebo míchat) celý díl znovu, pro-
tože elektronický vpis ještě neexistoval. Ten přišel až v době, kdy jsem už

Božena Pánková (později Hofmannová) 
nastoupila do Televisního studia  Praha 
1. července 1956.
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ve zpravodajství a v Besedě nepracoval a o jeho výhodách jen slyšel 
a mohl snít. Ovšem práci s optickým záznamem 35 mm filmu jsem před-
tím ještě zažil a tu si už dnes někdo těžko dovede představit.
Sestřih zvuku si vyžádal profesionální stříhací stoly. Ty dosavadní totiž byly
amatérsky vyrobené, s přibližnou promítací rychlostí a bez snímání zvuku.
K lepení filmu se používaly běžné amatérské filmové lepičky. 

Filmová surovina
Natáčelo se na 16 mm inverzi NDR Agfa Wolfen (tato firma se po pro-
hraném soudním procesu s Agfou v SRN přejmenovala na ORWO – Ori-
ginal Wolfen). Moc dobrá surovina to nebyla, protože podložka se při vy-
volávání na třiceti metrech prodlužovala o jeden metr a při sušení opět 
o ten metr zkracovala, což při rámovém volání znamenalo ruční manipu-
lace navíc. Ještě horší bylo, že se podložka lepila při vyvolávaní v malém
automatu „Aiglon“ firmy Debrie na plastové trubičky s lázněmi a dělal se
tak „salát“. 
Brzy po začátku denního zpravodajství se projevil „blahodárný“ vliv plá-
novaného hospodářství. (Plánovač Československého státního filmu, který
nás na FAMU učil, nám vykládal, že po zavedení plánování a plánovačů v
Československu podle sovětského vzoru museli v Bohnicích pro pláno-
vače otevřít samostatné oddělení. Také nám vykládal, že plánovači při plá-
nování pudru na Barrandově se jednou spletli o desetinnou čárku 
a místo kilogramů pudru pak chodily metráky, kterých se zbavili až pro-
dejem do drogerií.)
My jsme zase jednou pocítili důsledky chybně nízkého ročního plánu
Čs.rozhlasu pro kopírovací papíry – „karbonů“, takže kopírovací papír pak
nebyl od průklepového papíru k rozeznání a kopie k přečtení. V maloob-
chodu „kopíráky“ sice byly, ale v nich byl nákup vázán pro celý Čs.rozhlas
denním limitem 300 Kčs. 
Plán nákupu filmové suroviny Československého rozhlasu na rok 1956
nepočítal s takovým nárůstem spotřeby filmové inverze. A ani velkoob-
chod takové zásoby neměl, protože inverze se do té doby k nám dovážela
jen pro potřeby filmových amatérů. Po vy-
koupení zásob inverze v obchodech došla
pak řada na 16 mm negativ. Technicky to
nebyl problém, protože bylo možné fil-
mový snímač jednoduše přepnout na sní-
mání z negativu, ale bylo nutné dávat
pozor na správné stranové nalepení nega-
tivu do vysílacího kotouče. Jednou jsem
přinesl na pracoviště filmových snímačů
cívku se šoty do vysílání, z nichž jeden byl
negativ reportáže ze zoologické zahrady –
chvíli po přepnutí snímače na negativ jsme
s technikem zkoumali, jestli na záběru má
být bílý pták a je to opravdu negativ, nebo
černý pták a je to tedy inverze. První va -
rian ta byla správná!
Příště se stal horší malér: negativ byl nale-
pený stranově převráceně – byl to zrovna
šot ze života vojenských letců, barevné tóny
byly sice správné, ale letci salutovali levou
rukou! Napsal nám pak jeden horník, že už
je to dávno, co byl na vojně, ale pokud ví,
tak vojáci stále salutují pravou rukou… 

Osvětlovací zařízení pro natáčení 
zpravodajských reportáží
Naše osvětlovací prostředky pro filmování
byly zpočátku velmi ubohé. Až když byl ve-

doucím lampárny jmenován Zdeněk Hromádka, tak se přes nedostatek
peněz začaly věci měnit k lepšímu. Zdeněk byl napřed osvětlovačem ve
studiu, pak ale spadl s praktikáblu, zlomil si nohu tak, že potom kulhal 
a nemohl už dělat osvětlovače. Staral se pak o osvětlovací techniku pro fil-
mování jak jen mohl. Když jsem ovšem přicházel za ním s objednávkou na
natáčení v místě, kde bylo 120 voltů, tak jsem raději zůstal stát nahoře na
schodech do lampárny. Opatrně jsem začal: „Zdeňku, příští týden bu-
deme natáčet a nesu ti objednávku, ale je tam sto dvacet voltů…“ A to už
jsem nakročil zpátky, protože Zdeněk vzal do ruky tyč od stativu, pomalu
se výhrůžně blížil ke mně a povídal: „Jedeš! Kolikrát jsem ti říkal, abyste
netočili tam, kde je sto dvacet, víš, že na to nemám vybavení!“
Žádnou velkou filmovačku jsme nemohli dlouho realizovat. Když to bylo
možné, „svezli“ jsme se Zpravodajským filmem, který byl dobře vyba-
vený. My jsme zpočátku měli jen pár reflektorů a kabelů a všechno ostatní
jsme si museli půjčovat.
Pak se vrátil kameraman Robek z natáčení někde na západě a přinesl in-
formaci, že tam k natáčení zpravodajských šotů používá televize ruční sví-
tidla a podal na ně tzv. zlepšovací návrh. Naštěstí se k nám už dovážely 
z NDR tzv. zrcadlené nitrafotky (podžhavené žárovky s pokovenou baň-
kou), tak ten Robkův návrh byl realizovatelný a říkalo se pak těm svítidlům
Robkovo světlo, česky “Robeklicht”, později krátce „dvoják“. V zahraničí
byla ta svítidla zhotovená z hliníkových trubek, ale my jsme tuhle mož-
nost dlouho neměli, tak je Zdeňkovi Hromádkovi vyrobili ze dřeva naši
truhláři v dílně. Elektroinstalaci udělali osvětlovači, pokud právě nebyli 
na natáčení. Takhle také vyráběli různé prodlužovací kabely, penály a další
potřeby. Nakonec ÚTS koupila i přenosnou elektrickou rozvodnou skříň,
tzv. „piano“.
Reflektory a k nim komínky, klapky a šifony se ovšem musely kupovat. Ty
se používaly hlavně při natáčení výtvarných předmětů, zejména plastik. 
Říkalo se tomu „dělat umění“. Takže když se produkční ptal kameramana,
jaká bude potřebovat svítidla na natáčení zeptal se nakonec: „A budeš
dělat umění?“ Jednou jsme měli s kameramanem Karlem Veselým (později
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Na pavlači Měšťanské Besedy (zleva): Věra Pachnerová-Štěpánková, Madla Hladká-Poštolková-Čejchanová, Božena Pánková-Hofmannová, 
kameraman Miloslav Harvan a asistentka režie Jiřina Weissová (1956).
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emigroval do NSR) také „dělat umění“, ale komínky, klapky ani šifony ne-
byly a tak se Karel zatvrdil a natáčení jsme zrušili…
Zpravodajský film si mohl dovolit pro těch několik zpravodajských šotů,
které týdně natáčel, instalovat svítidla i pro zasvícení velkých sálů. My
jsme tuhle možnost pro tak velký rozsah výroby šotů neměli a tak se udě-
lala z nouze ctnost: i v těch největších sálech se „dvojákem“ zasvítily jen
detaily a polodetaily, tedy při zasedáních jen řečniště, postupně několik
naslouchajících a nakonec ztemnělý polocelek tleskajících. 
Prvním úkonem štábu při příchodu na místo natáčení bylo nalézt elek-
trické zásuvky v dostatečném počtu. K tomu se vykládalo, že v Bratislavě
na nějaké oficiální zasedání vtrhla skupina lidí z televize a její šéf rozkázal:
„Hľadajtě zásuvky!“ A u řečnického pultu prý řečník úzkostlivě pozoroval
muže v montérkách jak se mu plíží u nohou a bedlivě se rozhlíží…
Počátek televize se vyznačoval tím, že stejně jako vždycky, když se něco
začíná, málokdo věděl co má dělat, jakou práci má jeho profese vlastně vy-
konávat. To platilo zejména o práci s televizním zařízením, kde technici
měli znalosti o technice, ale nikoliv jak s ní program má nebo chce pra-
covat. O filmařině věděli ti kteří přišli z Barrandova, Armádního filmu nebo
„Kraťasu“ a také my z FAMU. Ale bylo mnoho dalších, kteří přišli z jiných
oborů a museli se teprve všechno naučit. To platilo zejména o novinářích,
kteří přišli z rozhlasu, novin, závodních časopisů, či z jiných medií. Bylo to
teprve deset let po válce, leckdo měl sotva maturitu a vzdělání všelijak do-
háněl. Vzpomínám, jak jeden asistent režie jednou otevřel krabici s expo-
novaným filmem a prohlížel si ho, co je na něm natočeného…
Pamatuji také na jednoho redaktora, který měl dobré nápady a psal pěkné
komentáře k filmům. Toužil po práci režiséra a tak si napsal na výrobní
příkaz, že je redaktor i režisér. Na nejbližším natáčení, tehdy už zvuko-
vém, bylo na „place“ vše připraveno a čekalo se jen na povel režiséra..
Také onen redaktor, který chtěl být režisérem, čekal – až se začne. Když
se dlouho nic nedělo tak nakonec řekl kameraman sám „kamera!“ a na-
táčení se rozběhlo: zvukař pustil magnetofon a řekl „zvuk jede!“ , asistent
kamery řekl „klap!“, já jsem klapnul (produkční dělali všechno na co „ne-
byli lidi“) a vykřikl číslo záběru. Nakonec kameraman zase vykřikl „stop!“
Natáčení tak pokračovalo stejným způsobem až do konce. Myslím, že se
„režisér“ nikdy nedověděl, co tehdy měl vlastně říct. Zanedlouho potom
byly prověrky a on z televize musel odejít.
Já jsem o něco dříve objednal v archivu ÚTS nějaké 35 mm filmy a pra-
covníci archivu mi jich přivezli celý koš. Přebíral jsem filmy na ulici před
Měšťanskou besedou a na vrchu jsem viděl ležet plechovku se štítkem
„modrá kopie“. Vytřeštil jsem oči a otevřel plechovou krabici – vevnitř byl
skutečně „modrák“ (neboli „lavendel“). Nikdy jsem modrák neviděl, pro-
tože ten se z laboratoří nevydával a znali ho jen laboranti a střihači nega-

tivu, ale ze školy jsem věděl, že je to rozmnožovací materiál, který se
nesmí promítat a aby si to nikdo nespletl, je proto zhotovený na modrém
podkladu. Tak jsem archivníky na ulici před Měšťanskou besedou poučil,
co jsou to rozmnožovací materiály a mezi nimi „modrák“. Nevím, kdo byl
víc vyjevený, jestli já nebo oni. (Pozn. red.: oněmi „hříšníky“ byli na pod-
zim roku 1957 vedoucí filmového archivu Jan Čada a manipulant tamže
Martin Skyba; právě jsem v ÚTS začínal a při setkáních s Martinem Glasem
jsme na to vzpomínali někdy až s nostalgií...) Jak jsem později zjistil, modré
podložky se už pak nepoužívaly, „modrák“ se ale ze setrvačnosti říkalo
dál. Praxi barevného filmu jsem už nezažil a tak ji „neumím“… 

Skládané pořady a střihové filmy
Až na vzácné výjimky, kdy na Barrandově vyrobili pro ÚTS Praha kom-
pletní 35 mm filmy i s úvodními a závěrečnými titulky, byly zpočátku
všechny televizní pořady živě vysílané a podle potřeby (scénáře) kombi-
nované s dotáčkami, nebo částmi distribučních či archivních filmů, foto-
grafiemi, obrázky, mapkami a titulky. Až na pořady jednoduché a ty, které
měly ustálenou skladbu a výrobní postup (jako např. Televizní noviny), se
všechny ostatní celé zkoušely – pro práci účinkujících a štábu ale i tech-
niků u filmových snímačů. Já jsem ty kouzelníky u snímačů obdivoval, co
všechno byli schopní třeba jen za jedinou zkoušku se naučit a při vysílání
jednou hlavou a dvěma rukama zvládnout, když navíc při zkoušce sou-
časně běželo vysílání ze Skautu.
Nejjednodušší by samozřejmě bylo od všech filmů vyrobit kopie, natočit
jako filmovou dotáčku titulky, fotografie, mapky a obrázky, k nim přidat os-
tatní dotáčky a vše dokončit jako zvukový film. Nebo aspoň vše sestříhat
do dvou filmových pásů, aby bylo možné mezi nimi při vysílání v režii pro-
línat a ozvučit s komentářem z hlasatelny a do vysílání pak stříhat živé
vstupy ze studia.. To všechno by si však vyžádalo spoustu času, zvláště pro
kopírování archivních a distribučních 35 mm filmů: V jejich kopiích by
bylo nutné vybrané sekvence nebo záběry vyznačit („zapapírkovat“),
kopie odeslat do laboratoře na Barrandově, kde by vyhledali v archivu ne-
gativů příslušný negativ, na něm by podle kopie vyznačili vybrané pasáže,
vykopírovali je a kopie poslali do televize. Na to měla laboratoř na Bar-
randově standardní lhůtu tři týdny a s dobou pro výrobu dotáček a ko-
nečný sestřih, stažení negativu a zhotovení kopie by vyšla doba nejméně
dvouměsíčního předstihu před termínem vysílání, u cyklu pořadů třeba
půlroční předstih. Ten byl časově možný u filmů, zakázkově vyrobených
na Barrandově, který ovšem na takovou výrobu nasazoval rozsáhlé štáby,
zejména pracovníků, pro které jinak neměl práci a to vše si nechal zapla-
tit částkami, které rozpočet ÚTS vůbec neumožňoval. Běžné pořady takto
vyrábět nebylo možné – nebyl na to čas ani peníze. 
Praxe výroby skládaných pořadů proto dospěla k postupu, kdy se nato-
čily a sestříhaly jen skutečné dotáčky, a archivní a distribuční filmy se re-
produkovaly „od papírku“ z kopií, zapůjčených v půjčovně filmů: začátek
vybraného úseku se na kopii vyznačil papírkem připnutým obyčejnou kan-
celářskou svorkou a technik u snímače založil kopii do projektoru s po-
třebným předstihem; na povel režiséra (tlumočeného střihačem) technik
projektor spustil a na příslušném místě na povel režiséra střihač snímač
zase střihl do vysílání a pak zase „odstřihl“; byl-li na kopii ještě další pa-
pírek, technik nechal běžet projektor dál a před papírkem projektor za-
stavil (podle svých poznámek ve scénáři, které si udělal na zkoušce); to
se podle scénáře a zkoušky opakovalo, nebo technik vyměnil cívku s kopií
za další – někdy třeba takto založil a promítal film z téže cívky víckrát.
Někdy střídal 35 mm snímač se 16 mm a diasnímačem, nebo do toho
vstupovaly studiové kamery se záběry účinkujícího nebo předloh ve stu-
diu. Pokud si pamatuji, nejkomplikovanější pořady tohoto druhu vyráběla
redakce pro děti a mládež a její režisér Karel Vrba, který se svou asistent-
kou nosil na zkoušky do studia hromady předloh a z projekce přenášeli

První přímý přenos z Ruzyně 9. června 1964 – přistává Il 18.
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Tady nedopsané vzpomínky Martina Glase končí... Škoda. Byl ostatně chodící encyklopedií a věříme, že otištěním jeho Malé 
televizní historie jsme zachovali aspoň část z historie počátků televizního vysílání u nás. Nejen pro ty, kteří tu dobu pamatují,
ale zejména pro budoucí historiky to jsou mnohdy objevná fakta o fenoménu, který osudově poznamenal naše životy...
(Vzpomínky jsme otiskovali od dvojčísla 5-6/2008)

na pracoviště snímačů mnoho krabic s filmy. Pak se pořady dětské redak -
ce vysílaly ze Skautu a pro ně v Besedě pracovaly snímače, takže jsem je-
jich pořady pak viděl už jen na monitorech. 
Jaké dobrodružství bylo živé vysílání skládaného pořadu ukazuje případ
lekce o foniatrii z II.televizní univerzity, v níž účinkoval zakladatel naší fo-
niatrie prof. Seeman. Ten v té době už neviděl a tak se za pomoci své ženy
naučil svá vystoupení nazpaměť. Celý pořad se i s několika filmovými se-
kvencemi několikrát úspěšně zkoušel, ale při vysílání prof. Seeman část
lekce přeskočil, pokračoval o kus dál a za chvíli se měla promítnout ná-
sledující filmová sekvence. Promítací přístroj filmového snímače měl jen
normální promítací rychlost a tak nezbylo nic jiného než nechat běžet
přístroj dál a doufat, že se stihne přechod k další sekvenci včas. Stihlo se
to tak tak a všichni jsme si oddechli, ani pan profesor si ničeho nevšiml.
Pokud tedy bylo možné, přešlo se k výrobě a vysílání střihových pořadů
jen z filmů, tedy bez studiových vstupů a když pak přišlo zařízení na vý-
robu 16 mm zvukových filmů, místo živých vstupů ze studia se natáčely
vstupy jako zvukové dotáčky.
Nejsložitějším byl z mého hlediska asi střihový film o předválečné činnosti
naší kulturní fronty s dobovým názvem „Vždy s lidem a se stranou“. K jeho
výrobě bylo předběžně prohlédnuto asi 50 celovečerních a více než sto krát-
kých dokumentárních snímků 35 mm a 16 mm. Protože na tak dlouhou
dobu jsme nemohli naši filmovou předváděčku zablokovat, najali jsme si Kino
mladých v Klimentské ulici, kde byl i 16 mm promítací přístroj. 
Po promítnutí filmů se vybrané filmy přenesly do střižny, kde se zapapír-
kovaly ke kopírování. Protože šlo o běžné distribuční kopie, bylo nutné
během doby některé kopie vrátit do Ústřední půjčovny filmů dříve než se
stihlo je vykopírovat a u některých filmy se s tím spojená manipulace opa-
kovala dokonce několikrát.
Abychom vykopírování takového množství filmů vůbec stihli, zadávali jsme
spěšné práce do laboratoří Československého státního filmu V jámě. Ty vedl
pan Balšán, podléhající barrandovským la-
boratořím a tedy i jejich dispečinku, ale on si
nějak zařídil, že mohl dostávat zakázky přímo
od nás a my jsme mu navíc platili honorář
„za technickou spolupráci“. Aby se ušetřil
čas, nekopíroval z negativu, ale přímo z di-
stribuční kopie, kterou napřed vyčistil a zre-
konoval (obnovil povrch kopie), pak „od pa-
pírku k papírku“ zhotovil duplikační negativ a
teprve z něj pozitiv. Nevím jak to dělal, ale
ten jeho pozitiv byl lepší než původní distri-
buční kopie, což jsem mu pokaždé z velikým
uznáním opakoval. Viděl jsem také několi-
krát jak dělal na pozitivu slepky – škrábl ži-
letkou jednou, škrábl po druhé, nanesl le-
pidlo a v lepičce oba konce filmů přitiskl k
sobě a bylo to hotové. Dělal to zřejmě celý
život a pracoval jako stroj. Pamatoval nejspíš
ještě dobu počátků naší kinematografie a
dnes lituji, že jsem si o jeho práci s ním
někdy v klidu nepopovídal. Byl ještě ze
„staré školy“ průkopníků filmu, starý tichý
pán a opravdu uměl.

V tom pořadu byla i sekvence z filmu „Svět patří nám“ s dialogem V+W
„Pojďte sem, tady jsou nějaký divný konzervy. …Á to bude asi to nový tu-
ristický balení, tady se to drží a tady se opejká nad ohněm…Krup Essen,
kroupy jísti…“ Komentář četli asi čtyři naši význační herci, kteří si tu před-
válečnou dobu pamatovali. Komentář se vysílal živě ze studia a proto se
snad osmkrát zkoušel. A osmkrát se ti herečtí mistři stejné scéně upřímně
smáli, jako kdyby ji nikdy předtím neviděli. 
Do pořadu byly zařazeny sekvence z dokumentu Pavla Háši o před -
válečné činnosti Divadla E.F. Buriana. V něm byly „rekonstrukce“ předvá-
lečných inscenací divadla kombinovány s dokumentárními sekvencemi
o někdejších událostech, např. z občanské války ve Španělsku. Tahle
kombinace se nám při vysílání trochu vymstila, protože na scénu z di-
vadla bezprostředně navazoval záběr německých bombardérů, shazují-
cích pumy na Španělsko. Předpokládalo se, že v režii se ten záběr s le-
tadly včas odstřihne a pro jistotu filmový střihač Kája Kohout začátek
zvukového (optického) záznamu bombardujících letadel začernil; no ne-
stihlo se a tak ve vysílání po záběru z inscenace na jevišti následoval
záběr pum, padajících z letadel…
Později u pořadů, v nichž se mělo použít více sekvencí z jednoho dvou di-
stribučních filmů, přišel redaktor Arnošt Frydrych na mnohem snazší ře-
šení: prostě se distribuční kopie rozstříhala a Ústřední půjčovna filmů nám
ji jako zničenou vyúčtovala. To jsem vždycky už předem oznámil Pavlovi
Burianovi, který jako dispečer filmové redakce měl na starosti styk 
s Ústřední půjčovnou filmů (později se stal ve zpravodajství režisérem a na-
konec emigroval): „Sděluji ti, že tato kopie bude při zítřejší pracovní pro-
jekci zcela zničena!“ Pavel jen pokrčil rameny a vyžádal si písemné sdě-
lení. Když pak – už v Československé televizi Praha – zřídili náhradovou
komisi, bylo kolem toho nějaké papírování, ale Arnošt Frydrych všechno
podepsal. Jaký byl další osud „střiháků“ poté, když jsem ze zpravodajství
odešel, nevím.

Vysílá studio Jezerka – v popředí sedící Rita Pavone a režisérka Hana Horáková.
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Další v řadě
Není mi tři sta let, ale chce se mi vzdychnout s Emilií
Marty: „Bah, všecko to jen umírá…“ Dnes jde o dalšího
dobrého parťáka Milana Macků.
Pamatuji se zcela přesně, jak jsme se seznámili: Milana
přivedl do televize Václav Kašlík, protože jeho kvality znal
dobře ze své divadelní praxe. Televize, o mnoho mladší
než tisícileté divadlo, si svůj charakter teprve vytvářela
na pochodu. Spíše však než aby její tvůrci hledali prin-
cipy výrazu její činnosti, už se dělili podle oborů do
klanů. Jedni tvrdili (ostatně jako dnes), že oni jsou jádrem
televizního programu a ti druzí do ní nepatří. Opera, kon-
certy, interpretace komorní hudby nebo i sólistů už
tehdy mnoho nových teoretiků nezajímala, ale vyhlašo-
vali je za formy zastaralé a překonané. 
Přitom v Československé televizi se o hudební pořady
pokoušeli režiséři zvučných jmen a zdárných filmových
výsledků, ale opravdově hudebně cítící byli krom Václava
Kašlíka snad jen Ján Roháč, Ivo Paukert a samozřejmě
Milan Macků. Z pozdějších pak se k nim čestně připojili
např. Ivan Kotrč nebo Stanislav Vaněk.
Už jsem se v tomto časopise zmínil, že jsem nemíval rád
pracovníky, kteří usilovali o nějaký monopol, a tak jsem
brzy požádal, abych mohl některé pořady připravit s Mi-

lanem Macků. První takový byl (můj oblíbený) přenos
promenádního koncertu Ústřední hudby Českosloven-
ské lidové armády ze zahrady Na Valech na Pražském
hradě. Už tehdy jsem si mohl potvrdit svůj předpoklad,
že Macků umí hudbu v televizi uplatnit, umí stříhat a za-
bírat na muziku. Následovaly další přenosy, studiové me-

dailony, koncerty na přání. Macků byl dobře vyškolen
na konzervatoři i na AMU (původně studoval zpěv), měl
velmi vytříbený cit pro různé hudební styly a získával
sympatie těch, jejich výkony v televizi interpretoval.
Václav Neumann, když dost nervózně očekával než ho
pustím podle Milanových pokynů k dirigentskému pultu,
sledoval vždy obraz na monitoru a sarkasticky pozna-
menával: „Teď přijde tympanon nad varhanami, do toho
v dvojexposici Československá televize uvádí, a teď mě
konečně Macků pustí za pult!“
Brzy jsme se s Milanem Macků dohodli na jeho vlastní
režii původních televizních inscenací domácích i světo-
vých oper a operet. Velmi smutných konců se dočkala
výjimečná Milanova inscenace Hervého Mamzel´le Ni-
touche, kterou jsem vybrali, abychom uchovali mimo-
řádný výkon Oldřicha Nového v úloze Celestina/Floridora. 
Po dohodě s tehdejším šéfem programu Jiřím Procház-
kou jsme premiéru zařadili jako šlágr do silvestrovského
programu. Tyto pořady se připravovaly s největším zá-
jmem vedení. Předváděčka Nitušky přišla do doby, kdy
nastoupilo nové vedení v čele s Jiřím Pelikánem. Ten si
na předávačku přivedl nového šéfa zábavy Josefa Kolihu
a další hodnostáře. Představení se jim nemohlo nelíbit,
Nový a všichni účinkující hráli s gustem a vervou a sou-
druzi se skutečně dobře bavili. Když opereta dospěla
k šťastnému konci, přistoupil ke mně Koliha a smrtelně
vážně prohlásil: „Soudruhu, v tomto znění nemůžeme
vaši inscenaci vysílat. Není naprosto únosné, aby v sil-
vestrovském programu byl pořad, který je skoro dvě ho-
diny dlouhý. Silvestr unese maximálně pořady hodi-
nové“ A odkráčel.
Někdo navrhl, aby se upravily dvě verze – jedna jako
hodinový průřez a druhá celá, která se pak odvysílá
„někdy jindy“. Pelikán i Koliha tento návrh nadšeně 
přijali.
Měli jsme Nitušku natočenou na jednom sestřihu sta-
rého TRCu. Macků se zavřel do střižny, hlídal si všechny
výstřihy a odevzdal hodinovku do silvestrovského 
vysílání. Hned po Novém roce dal dílo znovu ve střižně
do kupy. Nový celek měl snad na tisíc slepek, ale zatím
držel pohromadě. Odvysílal jsem jej v okurkové sezóně
13. a 20. července 1964. Slepky vydržely, i když to
leckde poskočilo, jak si materiál ve stroji postěžoval.
Když jsem po několika letech dostal tuhle invalidní se-
rvisku do projekce, protože jsem chtěl uplatnit aspoň
výňatky, trefil mě málem šlak: mnohokrát slepovaná
kopie v naprosto neprofesionálních podmínkách pro-

slulých televizních skladů filmového materiálu pracovala
s povětřím sama na sobě. Film se díky četným střihům
roztahoval, chytal plíseň a ani jedna scéna nebyla už syn-
chronní. Díky tomu nebyl uchován mimořádný výkon
Oldřicha Nového v jeho parádní roli a ani parádní výkon
Milana Macků jako televizního režiséra. 
Milan Macků rád s každým vyšel v dobrém. Někdy jsme
ho kritizovali, že je kompromisní. Nebyl ovšem nikdy
oportunní, nezneužíval svého konciliantního způsobu
jednání, třeba s hodnostáři, aby tím nějak podtrhával
nohy těm, kteří dokázali vzdorovat (za takové jsem byl
pokládán i já a měl jsem z toho dost nepříjemností). 
Snažili jsme se s hrát s Milanem dobrou muziku od Mo-
zarta po Karla Vacka a to bez jakýchkoli falešných tónů.
Nikdy jsme nijak nereklamovali nějaké své zásluhy, ani
si vzájemně nefoukali na bolístky.
Když jsem se s ním naposled setkal v metru, ucedil mezi
řečí: „Mám momentálně řadu smrtelných a nevyléčitel-
ných chorob, ostatně na něco v mém věku člověk umřít
musí!“ Na co umřel, jsem se ještě nedověděl, pokud jde
o ten věk, vytratil se od nás jen pár dní před půlkulatými
pětaosmdesátinami – snad abychom mu už nemuseli
gratulovat.
Snad bychom si my, kdož jsme ty hodiny společné
práce s ním prožili, měli gratulovat sobě: že jsme je s ním
prožít mohli! Jaromír Průša

Zasvätil celý život filmu 
Obrazy starého sveta, Papierové hlavy, Albert, ale aj Povstalecká história, Útek
zo zlatej krajiny či Obraz Doriana Graya. To je iba malý sumár titulov, pod kto-
rými je podpísaný zväčša ako dramaturg, ale aj ako scenárista Boris Hochel. Sia-
hol si aj na iné filmárske „funkcie“ – v projekte Storočie pred kamerou z roku
1981 bol scenáristom aj režisérom. A s vročením 2008 je tu aj jeho posledný
film – Rómsky holocaust, kde figuroval v úlohe producenta, kameramanom bol
Karel Slach a režisérom Róbert Kirchhoff. Pedagogicky pôsobil na Filmovej a te-
levíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde sa podieľal na
vzdelávaní celej generácie mladých dokumentaristov.
Bol však aj riaditeľom Centra dokumentárneho filmu a od roku 2000 spoluor-
ganizátorom dnes už neexistujúcej prehliadky dokumentárneho filmu Tri dni do-
kumentu, ktorá v svojej dobe bola unikátnou možnosťou zoznámiť sa filmami,
ktoré diváci nemali možnosť vidieť v bežnej distribúcii a nedostávali sa ani na ob-
razovky televízií. Bola to reflexia tvorby najmä mladých filmárov, ale aj diskusné
fórum režisérov a nezávislých producentov autorských dokumentov, príležitosť na
retrospektívy významných európskych režisérov, aj zoznámenie sa so špičko-

vými európskymi dokumentmi zaradenými
do sekcie IDFA – zaostrené na EÚ, ktorá
vznikla v spolupráci s International Docu-
mentary Film Festival v Amsterdame. 
Žiadny ďalší titul s jeho menom už bohužiaľ
neuvidíme, žiadny ďalší mladý dokumen-
tarista nebude spomínať na pedagóga 
Borisa Hochela, z jeho popudu nevznikne
žiadna ďalšia prehliadka venovaná doku-
mentom. Dramaturg, dokumentarista 
aj filmový pedagóg Boris Hochel zomrel
v piatok 19. júna iba dva dni po svojich 
67 narodeninách. Len v archívoch Sloven-
skej televízie po ňom zostalo 114 titulov,

na ktorých sa podieľal dramaturgicky, ďalších 37 titulov pripravil aj scenáristicky
či režijne. Čísla však nepovedia nič o tom, že odišiel človek, ktorý zasvätil celý život
filmu.

Katarína Javorská

Ruka, výtvarník a režie Jiří Trnka

Miloš Konvalinka, dirigent Symfonického orchestru Českosloven-
ského rozhlasu a režisér Milan Macků v Národním domě na
Žižkově – únor 1975.Ruka, výtvarník a režie Jiří Trnka

Zprava: Dr. Václav Smetáček, Milan Macků a zády Jaromír Průša
– 25. 9. 1972 při natáčení medailonu do cyklu Mají jméno ve
světě. Nejdůležitější je na obrázku osm z několika desítek pověst-
ných zápisníků, v nichž měl soustavně a podrobně zaznamenány
v časovém sledu všechny skladby, které kdy a kde dirigoval.
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Odešel režisér Josef Lamka
Tehdy je osvobození
když mysl si ničeho nežádá ani ničeho neželí
z ničeho se neraduje ani se na nic nezlobí
ničeho nezanechává ani nic nepodržuje…
Nechal jsem za sebou dobré i zlé
a proto prodlévám v blaženosti

Aštávakragíta

…znělo všem smutečním hostům v duši, když jsme se 14. července 2009 ve
velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích loučili s noblesní osob-
ností naší animované tvorby, scénáristou, výtvarníkem a režisérem Josefem
Lamkou, kterému kamarádi v animované branži neřekli jinak než – „náš Joska“…
Josef Lamka se narodil 12. listopadu 1931 v Hronově. Během studia 

UMPRUM, v ateliéru prof. Josefa Nováka, oboru hračka – loutka, absolvo-
val několikrát praxi jako animátor ve studiu Jiřího Trnky. Po absolutoriu 
v r. 1955 přijal angažmá v Divadle Spejbla a Hurvínka, kde se stal později šéfem
výpravy a výtvarníkem několika inscenací, řady plakátů a programů.
Jako výtvarník se věnoval příležitostně i divadelní scénografii (divadla v Hronově
a v Mostě) a ilustroval několik publikací v edicích Hry pro loutky a Divadélko,
vydávaných v šedesátých letech nakladatelstvím Orbis. Během působení
v Divadle S+H založil společně s manželkou Hanou Lamkovou a Jiřím Srncem
Černé divadlo, kde pracoval jako výtvarník, herec a spoluautor. Průběžně
se věnoval volné grafice i kresbě. 
Celé Lamkovo srdce patřilo však „múze syntéz“ – animaci, kde stál u zrodu
televizní animované tvorby. Již od roku 1962 začal spolupracovat s Česko-

slovenskou a později Českou i Slo -
venskou televizí jako animátor, vý-
tvarník, scenárista a režisér řady
animovaných projektů. Z jeho roz-
sáhlé tvorby připomeňme seriály
O vodníku Česílkovi, Cvoček as-
tronautem, O človíčkovi, Terezka
v nesnázích, Káťa a Škubánek, Flok
a Flíček, Království květin, Putování
za švestkovou vůní, My tři braši od
muziky, Matylda, Inspektor Fousek
na stopě a další. Za seriál O člo-
víčkovi dostal cenu Českosloven-
ské televize v roce 1988 a za díl se-
riálu Matylda ocenění za režii na
Mezinárodním festivalu animované
tvorby AniFest 2002. Premiéru

téměř dokončeného (i posledního…) třináctidílného seriálu Inspektor Fousek
na stopě chystá Večerníček ČT na 24. října 2009.
Veřejným tajemstvím zůstane fakt, že Josef Lamka byl i vyhledávaným a „za-
svěceným guru“ gurmánských a kulinářských umění (ještě teď se mi sbíhají
sliny…), „milost ingrediencí“  ovládal v kumštu i životě… „Náš Josko“, díky…

Miloš Zvěřina,
dramaturg Večerníčku

O človíčkovi

Království květin

Putování za švestkovou vůní

Inspektor Fousek na stopě

Terezka v nesnázích aneb Hopkin zasahuje

Matylda
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5. – 11. 10. 2009 
České Budějovice 

 Český Krumlov

EKOFILM

XXXV. Mezinárodní fi lmový festival
 o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví

35th International Film Festival 
on the Environment and Natural and Cultural Heritage

www.ekofi lm.cz

   PROGRAM FESTIVALU
 15. 7. 2009  Přihlášky a doručení fi lmů

 4. 10. 2009 Akreditace k osobní účasti

 5. 10. 2009 Ofi ciální zahájení festivalu

 5. – 10.10. 2009 Soutěžní promítání, fi lmové přehlídky, 

  promítání pro školy, odborný program

 10. 10. 2009 Slavnostní vyhlášení vítězných fi lmů, předání cen

 11. 10. 2009 To nejlepší z EKOFILMU 2009, zakončení festivalu

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ

PARTNER FESTIVALU

POD ZÁŠTITOU ČESKÉ 

KOMISE PRO UNESCO

Česká republika / Czech Republic
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