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Mladí a neklidní
Když se po valné hromadě sešel poprvé vý-
konný výbor FITESu na první schůzi, prohlí-
žel jsem si jeho členy, mezi nimiž převažo-
vali mladší (aspoň vůči mně) a energičtí muži.
A jak jsem se tak po nich koukal, tak jsem si
říkal, že to vypadá, jako kdyby se FITES chy-
stal do války. Do války se naštěstí nikdo ne-
chystá, ale v následujících dvou letech vo-
lebního období nás nečeká žádná procházka
růžovým sadem. Na jedné straně se sice po-
dařilo v parlamentu vládní koalici protlačit zvý-
šení televizních poplatků (i když počkejme
si ještě na senát a presidenta), ale na druhé
straně uvnitř ODS, která se s velkou prav-
děpodobností ujme vlády po příštích volbách,
klíčí názor, že by televizní veřejnou službu
mohly vykonávat i jiné subjekty než jen Česká
televize. A to nemluvím o těch v ODS, kteří by
rovnou ČT chtěli zrušit. Už vůbec pak nezmi-
ňuji, že se zatím do neznáma odsunula no-

vela zákona o ČT, která měla ČT zajistit větší
nezávislost. Ona už pověstná trojnožka je pro
poslance neskousnutelným soustem. Na jedné
straně se konečně viditelně semkli filmaři sdru-
žení ve filmové komoře k rozhodnému apelu
na podporu novely zákona o fondu kinema-
tografie, ale na druhé straně ministr financí,
jehož úředníci seděli v pracovní skupině pro
novelu, odmítl jako nesystémové podpořit to
hlavní, přesun prostředků z televizní reklamy
do fondu. Takže jsme zase tam, co jsme už
před léty byli, kdy vládní ministr financí už jed-
nou tento návrh sestřelil. K tomu se v honbě
za čtenářem bulvarizuje tisk, takže člověk se
z něj pomalu nic nedozví. Prostor pro veřej-
nou sebereflexi se zmenšuje, respektive zu-
žuje se na úzkou vrstvu čtenářů Respektu nebo
Literárních novin. Život s desetiprocentní 
nezaměstnaností je tvrdý, lidé se mají co 
ohánět, útěchu jim velmi ochotně poskyt-
nou americké trháky v kinech nebo teleno-
vely na komerčních kanálech, které pak budou 

křičet, že také přece umí dramatickou tvorbu. 
Nebudou rozhodně žádnou procházkou ty dva
příští roky a já jsem rád za ty bojovné mladé
muže ve výkonném výboru.

Jan Štern, místopředseda Fitesu
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Výkonný výbor Českého filmového
a televizního svazu FITES posoudil situ-
aci v Radě státního fondu ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie, kdy byla
přidělena značná část prostředků na pro-
jekty, v nichž figurují její předseda Jiří 
Stránský a místopředseda Lubor Dohnal.

Přes všechny argumenty, které čás-
tečně toto rozhodnutí vysvětlují, pova-
žuje FITES takové jednání za neetické
a diskreditující celý grantový systém před
veřejností. Vyzýváme proto pány Strán-
ského a Dohnala, aby zvážili tento závažný
dopad a společně s ostatními členy Rady
fondu v rámci svých pravomocí našli ře-
šení, které bude pro veřejnost i umělec-
kou obec bez negativních pochybností. 

Výkonný výbor FITESU

V Praze dne 11. února 2004

Výkonný výbor Českého filmového
a televizního svazu FITES se seznámil se
zprávou NKÚ č. 03/29. Výsledky šetření
o hospodaření MFF Karlovy Vary pova-
žuje za znepokojivé. Zejména pak 
zjištěné skutečnosti v bodech 4 a 10 –
(nesrovnalosti kolem ubytování a smlou-
va, kterou Jiří Bartoška uzavřel s firmou
BKP FILM, jejíž je jediným majitelem a jed-
natelem) – které v očích veřejnosti vážně
poškozují nejen dosavadní renomé 
karlovarského MFF, ale ve svých důsled-
cích i celou oblast české audiovizuální
tvorby. 

Žádáme ministra kultury, aby co nej-
dříve zajistil důsledné došetření tohoto
politováníhodného případu – včetně 
zveřejnění jmen osob, které byly podle
zprávy NKÚ na festivalu ubytovávány 
neoprávněně – a s výsledky seznámil 
veřejnost. Výkonný výbor FITESU

V Praze dne 24. února 2004

Autoři fotografií: Jiřina Hradecká (Čtvrtletník 
o dabingu), Marie Šandová (Valná hromada), 
Oldřich Cetl, Jan Kuděla, Jan Parkman (Vox 
Humana), Martin Skyba, Karel Trinkewitz, 
archiv ČT a archiv FITESu.

Z obsahu  
2 Členské a jiné zprávy z Nuslí

4 Valná hromada 

14 Co dělají bývalí ředitelé ČT

15 Animovaný film

18 Prohlášení A. Č. K.

19 Dabingový čtvrtletník
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Jan Kristofori, Pavel Nečesal, 
Karel Kachyňa

32 O krajině dětství

Stanoviska výkonného výboru Fitesu

Rada  Fondu ve spolupráci s MK ČR jako správ-
cem Fondu pořádá k tomuto tématu veřejnou 
debatu v pondělí 19. 4. od 17 hodin v budově
MK, Maltézské náměstí 1, Praha 1 („Konírna“).
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Členské příspěvky
K těm, které jsme pochválili v minulém čísle za to, že za-
platily členské příspěvky za letošní rok s předstihem musí-
me přidat i kolegu Miloše Kratochvíla. A jak uvádíme i na jiném
místě, příspěvky poukázal také Josef (a nikoli Jan!) Vaniš.
Po uzávěrce minulého čísla 31. ledna 2004 svoji základní člen-
skou povinnost dále splnili: Jan Petras, Pavel Koutský (jen doplatek),

Ondřej Suchý, Mgr. Vlastimil Venclík (přidal, dík!), RNDr. Petr Novotný,

Ivan Šlapeta, Rudolf Čechura (dobrovolné, dík!), Ing. arch. Jindřich Goetz,

Ing. arch. Aleš Voleman (dobrovolné, dík!), Jiří Veselý, Karel Forst (dobro-

volné, dík!), Jitka Tošilová, Jiří Bednář, Václav Čapek, Ing. Miloš Fryš, Věra

Chytilová (dobrovolné, dík!), Markéta Zinnerová, Ing. Hana Jarošová, Gustav

Oplustil (dobrovolné, dík!), PhDr. Jarmila Hampacherová, Zdena Deitchová

(dobrovolné, dík!), Jana Lorencová, Jarmila Turnovská, Přemysl Pražský, Lud-

vík Baran (dobrovolné, dík!), Bohunka a Michael Kořánovi, Katarína Bílková-

Belnayová, Ing. Zdeněk Hrubý, Petr Kroupa, Jiří Hubač, Otakar Fuka (dob-

rovolné, dík!), Ing. arch. Petr Gleich (dobrovolné, dík!), Miloslav Třešňák (též

dobrovolné, dík!), Petr Smola, Ivo Popek, Ludvík Kadleček (dobrovolné, dík!),

Jiří Volbracht, JUDr. Jan Slabý (doplatil), Dušan Klein, MgA. Josef Nekvasil,

Věra a Václav Šaškovi, Senta a Ivan Tesárovi, Majdaléna Garbini-Rachlíková,

Marcela Pittermannová (dobrovolné, dík!), Petr Amler, PhDr. Vlasta Svo-

bodová, Jan Gogola sen., Helena Sýkorová (dobrovolné, dík!), Alexander

Lukeš, Alena Berková, Dušan Kukal, Jan Otčenášek, Mgr. Zuzana Zemano-

vá, Alena Krausová, Jiřina Volková, Jiří Myslík, Jana Michajlová, Ing. Pavel

Hajný, Josef Illík (dobrovolné, dík!), PhDr. Otakar Svoboda, Václav Dort,

Jiří S. Kupka (dobrovolné, dík!), Jiří Kvasnička, Miroslav Sovják, PhDr. Jan

Svoboda, Pavel Dlouhý, Milena Vostřáková, Martin Glas (dobrovolné, dík!),

PhDr. Jindřiška Švecová, Mgr. Marta Strangmüllerová, Ing. Karel Jaroš, 

Jaroslav Slavík, Pavel Kraus (dobrovolné, dík!), Zdeněk Uher, Mgr. Alena 

Müllerová, Petr Kroča, PhDr. Jana Hádková, Zdeněk Svěrák, Mgr. Luboš Čížek,

Karel Čabrádek, Tomáš Spanlang, Alena Činčerová, Jan Fulín, Mgr. František

Hostaša, Bernard Šafařík, Vítězslav Romanov, Mylada Balounová, Mgr. Anna

Procházková, Sonja Sázavská (dobrovolné, dík!), PhDr. Zdeněk Coufal (dob-

rovolné, dík!), Jan Vaniš, Adam Komers, Věra Štinglová (dobrovolné, dík!),

Milena Havlová, Roman Pavlíček, Miloň Terč, Josef Vondráček, Milan 

Švihálek, Prof. Ilja Bojanovský (dobrovolné, dík!), Stanislav Brožík (dobro-

volné, dík!), Petr Weigl (přidal, a hodně, je to kavalír, dík!), Petr Brada, 

Ivan Vojnár, Jaroslav Vidlař (dobrovolné, dík!), Jaroslav Černý, Petr Koliha,

Mgr. Alena Derzsiová, Jan Kraus, Monika a Břetislav Rychlíkovi, Helena

Slavíková, Josef Špelda, Jiří Šesták (jen doplatek), Andrea Vernerová, 

Daniela Opočenská, Zuzana Kopečková, Ing. Alena Munková (dobrovolné,

dík!), Marie Šandová, Katarína Vaculíková-Slobodová, Petr Zelenka, Fran-

tišek Polák, PhDr. Jiří Stejskal, Miloš Zvěřina, Ing. Tomáš Kulík (dobrovol-

né, dík!), Jiří Střecha (doplatil), Vladimír Štěpánek, Prof. Mgr. Petr Prokop,

Richard Honzovič (dobrovolné, dík!), Libuše Pražáková, Mgr. Jan Brichcín,

Josef Platz, MgA. Petr Skala, Tomáš Potůček, David Jan Novotný, Evženie Rá-

žová, Daniel Dítě, Jiří Mádle, Zdeněk Štěpán, Stanislav Vaněk, Gabriela Kli-

ková, Vladimír Dousek, Lada Arnautovová, Ing. Jiří Matolín, Petr Kudela,

Jiří Větroň, Libor Sedláček, Stanislav Pánka, Zdenka Brunclíková, Jan Matt-

lach, Vendula Roudnická, Jaromír Kincl (dobrovolné, dík!), Kristina Vlacho-

vá, Jana Procházková, Miloš Fedaš, Iva Ježková, Galina Miklínová, Jiřina

Židková, PhDr. Jan Bernard, Ing. Dita Hajná (dobrovolné, dík!), Zdeněk Tyc,

Dagmar Doubková, Mgr. Jiří Ployhar (dobrovolné, dík!), Magdalena 

Turnovská, Miroslav Fojtík (dobrovolné, dík!), Luděk Koutný, Petr Markov,

Alois Fišárek, Jiří Macák, František Karoch, Mgr. Kristina Kudrnovská, 

Ing. Jarmila Konířová, Martin Skyba, PhDr. Anna Kareninová, Martin Kuba-

la, Milan Růžička sen., Vladimír Mráz, PhDr. Eva Zaoralová (dobrovolné

a hodně, dík!), Jozef Krivošík, Miloslav Borovanský, Pavel Dvořák, Šárka 

Váchová, Božek Slavík, Milan Rychecký (pouze doplatek), Jan Schmidt, 

Ivo Mathé, PhDr. Eva Strusková, Pavel Vantuch (přidal, dík!), PhDr. Olga Walló,

Pavel Mládek, Boban Dedeić, Vladimír Skall, Ing. Milan Líčka, Dušan 

Havlíček (dobrovolné, dík!), Jiří Kodeš, Olga Strusková, Doc. Mgr. Jiří 

Kubíček a Anděla Špindlerová. (Uzávěrka k 31. březnu 2004.) 

FITES má v současné době 691 členů. I když senioři jsou od placení 
příspěvků osvobozeni, většina, jak vidno, tuto výhodu nevyužívá a naopak
skromně, leč přece přispívá. Polepšit by se však měli ještě další, kteří tak zatím 
neučinili. Věříme, že letos nebudeme muset opakovat „akci dlužníci“ a posí-
lat prosebné dopisy.

Předplatné
Počet předplatitelů SYNCHRONU se vyšplhal na číslici 31 a zaznamenáváme
další plátce: Vladimír Just, Městský klub Nové město nad Metují, Ing. Ivo
Vítek, CinemArt, Jarmila Rusinková, Jarmila Šebová, Vlasta Chramostová,
Juraj Herz, Miloslav Vydra, Eva Pavlíková, Jiří Menzel a Jan Nádeníček.

Noví členové
V březnu se náš svaz rozrostl o čtyři nové členy: na schůzce výkonného vý-
boru 1. března 2004 byli za členy přijati scenárista, režisér, producent (a také
ředitel ARTFILMU v Trenčianských Teplicích) Peter Hledík a začínající reži-
sér (asistent) Antonio Deli. Valná hromada 8. března 2004 přijala do našich
řad scenáristu a režiséra Zdeňka Tyce (je to vlastně jeho návrat do Fitesu,
počátkem 90. let byl dokonce ve vedení tehdejšího Filmového svazu). Nový
výkonný výbor na své první schůzce 22. března 2004 potvrdil přihlášku Jana
Lengyela (ročník 1980, omlazujeme se!), který se zabývá kamerou, střihem
a postprodukcí audiovizuálních děl, např. pro Nadaci Člověk v tísni.

Ještě 235!!!
Z přiloženého seznamu  vyplývá,

že letošní příspěvky

ještě všichni nezaplatili!

Tuto základní členskou povinnost

by mělo učinit co nejdříve

ještě 235 členek a členů!

Fites sdružuje v současné době

691 tvůrců, takže třetina

jsou v tomto smyslu

zatím hříšníci!

Složenka byla vložena do minulého

čísla, příspěvky můžete poukázat

také jinými formami:

převodem na č. ú. 26831021/0100

nebo poštovní poukázkou

na doručitele Fites.

Tak se polepšete!
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** Jak se dočtete dále, Řada příspěvků na Valné
hromadě se věnovala koncesionářským poplat-
kům, na kterých je závislé další bytí či nebytí České
televize. Těsně před uzávěrkou přišla dobrá zprá-
va z Poslanecké sněmovny: televizní poplatky se
mají ještě letos zvýšit ze 75 na 100 a rozhlasové
z 37 na 45 korun měsíčně. V budoucnu by je pak
měla vláda dál zvyšovat v závislosti na inflaci. Po-
čítá s tím novela, kterou 31. března 2004 sně-
movna schválila hlasy 91 ze 181 přítomných. Před-
lohu ale posoudí ještě Senát a prezident. Novela
rovněž předpokládá, že poplatky bude hradit každá
domácnost, ať rozhlasový a televizní přijímač vlast-
ní, nebo ne. Reklama ve veřejnoprávní televizi
se sníží z dnešního jednoho procenta na 0,8 pro-
centa vysílacího času, dál ale klesat nemá.
** Dne 30. března 2004 se konala16. řádná valná
hromada Českého centra PEN klubu, která vydala
toto prohlášení: Připojujeme se k protestu Nezá-
vislého čínského PEN klubu, člena Mezinárodního
PEN, proti zatčení a vazbě tří matek, jejichž syno-
vé – studenti – byli zabiti při útoku čínské armády na
náměstí Tiananmen v roce 1989. Tyto dámy jsou
prof. Ding Ziling, spisovatelka, a další dvě: Zhan
Xiangling a Huang Jinping. Podle policejních zpráv
byly zatčeny, „protože se účastnily činností, které
ohrožovaly bezpečnost státu“. Všechny tři dámy jsou
aktivistkami v kampani zvané „Matky Tiananmen“.
Jejich synové zahynuli 4. června 1989 pod čínský-
mi tanky nebo byli zastřeleni v blízkosti náměstí. My,
účastníci 16. valné hromady Českého PEN klubu,
protestujeme plnou vahou autority našeho centra
proti svévoli čínské vlády a žádáme okamžité pro-
puštění všech tří členek hnutí „Matky Tiannamen“.
** Dne 24.2. se měla konat výroční schůze dabin-
gové sekce. Vzhledem k mizivé účasti členů ne-
došlo k volbě nového výboru. Stávající výbor se
na své příští schůzi dohodne na dalším postupu
a učiní ještě jeden pokus svolat výroční schůzi.
** Z hodnotící poroty pro Cenu Františka Filipo-
vského odstoupil režisér Jaromír Polišenský vzhle-
dem k nominaci filmu, na jehož české verzi se po-
dílel. Místo něho zastupuje v porotě televizi Prima
režisérka a herečka Lucie Petra Svobodová.

** Mnozí dříve narození mají jistě ve své paměti
nezapomenutelné večery u televizní obrazovky, které
v sedmdesátých a počátkem osmdesátých let 
minulého století každé pondělí naplňovaly vyni-
kající televizní inscenace z bratislavského studia.
Osvěžení těchto vzpomínek těch starších a obje-
vitelské zážitky těm mladším a nejmladším nabízí
Slovenský institut v Praze (Jilská 16, Praha 1) ve vol-
ném cyklu „Televízne pondelky z Bratislavy“. Dne
19. dubna bude od 17.00 hodin v Modrém sále 
institutu promítnuta adaptace sci-fi novely C.M.
Kornblutha GOMEZ. V roce 1977 ji natočil režisér
Miloslav Luther s herci Milanem Kňažkem, Pavolem
Mikulíkem, Mikulášem Hubou, Martinem Hubou,
Peterem Debnárem a Alojzem Kramárem.
** Téhož dne od 18.00 hodin mohou kamerama-
ni stihnout v kinu MAT na Karlově nám. 19 pre-
zentaci tří nových typů barevných negativních
filmů z rodiny KODAK VISION2. Tato prezenta-
ce, která již proběhla v ČT na Kavčích horách 
a bratislavském kině Tatra, se uskuteční ještě 
21. dubna ve 12.30 hodin v Ateliérech Bonton Zlín
a 26. dubna od 14 hodin na Soukromé vyšší 
odborné škole filmové v Písku. 
(Další informace www.kodak.com/go/vision2.cz
nebo kodakltd@login.cz)
** Po dva roky vycházel jako příloha časopisu HOST
čtvrtletník REVUE PRO MÉDIA, který se nyní osa-

mostatnil. Šéfredaktorka Lenka
Císařová řídí tuto odbornou revui
jako časopis zabývající se pře-
devším kritickou reflexí sledo-
vané oblasti. Jako neziskový pro-

jekt, na němž se podílejí mediální odborníci, akademici
a studenti mediálních oborů a žurnalistiky, je v sou-
časné době jediným časopisem, který se teorii médií
věnuje systematicky. Březnové číslo, které je k dis-
posici v kanceláři Fitesu, se soustředilo na téma 
veřejné služby. Jeden výtisk REVUE PRO MÉDIA stojí
30 Kč, předplatné činí 100 Kč na rok (na letošní 
3 zbývající čísla jen 80 Kč). Další informace na tel./faxu
543 216 807, revuepromedia@seznam.cz nebo na
adrese Přízova 12, 602 00 Brno. Příští číslo, které
vyjde v červnu 2004, se zaměřuje na téma „mediál-
ní gramotnost“.
** Na začátku června 2004 proběhne v Praze dvou-
denní workshop Mini–PILOTS, který pořádá vzdě-
lávací program PILOTS ve spolupráci s českou kan-
celáří MEDIA Desk a FAMU. Cílem workshopu je
představit profesionálům v oblasti audiovize pro-
gram, který je věnován vývoji a přípravě televizních
děl, a informovat o současných trendech v tele-
vizním průmyslu. Seminář je určen pro 6 – 10 týmů
složených až z šesti profesionálů, kteří pracují na
konkrétním televizním projektu v jakémkoli stadiu
a jakéhokoli žánru (kromě dokumentu). První den
dvoudenního semináře se uskuteční konference na
téma Vývoj televizních projektů, druhý bude vě-
nován individuálním konzultacím předložených pro-

jektů s odborníky z programu PILOTS (v angličtině).
Přihlásit se můžete do konce dubna 2004 zasláním
synopse nebo treatmentu projektu spolu s životo-
pisy účastníků na info@mediadesk.cz. Dokumen-
ty zasílejte v angličtině. Více informací o semináři
vám poskytne česká kancelář MEDIA Desk, telefon:
221 105 209, fax: 221 105 303, info@mediadesk.cz,
www.mediadesk.cz Více informací o programu
PILOTS se dozvíte na www.pilotsworkshops.com.
** Dva nové italské filmy si můžete vychutnat 
předposlední a poslední dubnovou středu vždy 
od 18.30 hodin v promítacím sále Italského 
kulturního institutu v Praze 1, Šporkova 14. 
21. dubna to je film L’oro di religione (2002, 
102 minut), v němž hrají Sergio Castellitto, 
Jacqueline Lustigová a Chiara Contiová a 28. dubna
Buongiorno, notte (2002, 105 minut) – hrají Maya
Sansaová, Luigi Lo Cascio a Roberto Herlitzka 
(typicky italské jméno, že!). Oba snímky režíroval
Marco Bellocchio.
** KLUB KULTURY PREKLADU při Ústavu transla-
tologie FF UK ve spolupráci s Obcí překladatelů a Jed-
notou tlumočníků a překladatelů vás zve na svou
akci Dr. Claudio Poeta: Lexikografie pro překlada-
tele. Je to závěrečný happening k ukončení 
10. ročníku KKP a koná se 27. dubna 2004 v 17 h
v K-centru, Senovážné náměstí 23, Praha 1. 
Organizátory jsou Miloslav Uličný a Petr Kautský.
** Jubilejní 10. ročník mezinárodního knižního ve-
letrhu Svět knihy 2004 se uskuteční ve dnech 
6. – 9. května 2004 již tradičně na pražském Vý-
stavišti. Centrální expozice je letos věnována Irsku,
Skotsku a Walesu, regionu společné historie a dy-
namické současnosti, hlavní téma Literatuře jako
zdroji inspirace. Obec překladatelů připravuje na
veletrh výstavu do střední haly, kde představí sou-
bor oceněných překladů v minulém roce spolu
s užším výběrem nominací na prestižní Cenu Jo-
sefa Jungmanna za nejlepší překlad roku, konanou
pod záštitou UNESCO. Oblíbená anticena Skřipec,
udělovaná nezávislou porotou vedenou Liborem
Dvořákem překladatelům nebo nakladatelům, kteří
se hrubým způsobem prohřešili proti jazykovým
či etickým zásadám profese, bude vyhlášena 
v sobotu 8. 5. 2004 v 16 hodin ve Velkém sále ve
střední hale. Další informace o tomto významném
knižním svátku, který kromě vystavených knih 
a jejich prodeje nabízí velmi pestrý a zajímavý 
doprovodný program, lze najít na webové stránce
www.svetknihy.cz.
** OPRAVA S OMLUVOU: takřka husarský
kousek se nám povedl v minulém čísle,
v němž se objevilo hned 3x jméno kamera-
mana Josefa Vaniše, jenže 2x (u příspěvků
a na fotografii z matiné Marie Křížkové) jsme
ho „pokřtili“ jménem jeho syna Jana. Většina
čtenářů si tuto chybu možná opravila, 
přesto se jim a hlavně Vanišovic rodině
omlouváme.

ZPRÁVY z NUSLÍ



Synchron  2 20044

Z E  Ž I V O T A  F I T E S U

Česká republika patří mezi země s nejnižší podporou národní kinematografie
v Evropě, ve srovnání s ostatními evropskými státy se ocitáme dokonce i za vět-
šinou bývalých postkomunistických zemí. Na podporu filmové tvorby rozdělí
Státní fond kinematografie ročně pouhých 60-80 miliónů Kč. Tyto peníze
přitom nepocházejí ze státního rozpočtu, větší část tvoří příjmy z prodeje
starých českých filmů vyrobených v letech 1965-1991, které však postupně
klesají, a korunový příspěvek ke vstupnému do kin. Nedostatečnou státní pod-
poru nahrazovala v minulých letech Česká televize, která se však v současné
těžké finanční situaci přestala podílet na výrobě českých filmů. Existuje tak
reálná hrozba, že české filmy vyklidí v příštích letech v kinech místo produk-
tům amerických studií.
Pokud se Česká republika přesto rozhodne uchovat si kinematografii, která
v minulosti slavila světové úspěchy s filmy české nové vlny 60. let, pohádka-
mi Jiřího Trnky nebo fantastickými filmy Karla Zemana, musí zavést účinnější
podporu financování původní filmové tvorby podobně, jako je tomu v ostat-
ních evropských zemích. Novela zákona o Státním fondu navrhuje, aby se
na financování podílely prostřednictvím odvodů do Státního fondu kinema-
tografie všechny oblasti, které profitují z šíření filmových děl – kina, video-

distribuce i televizní vysílání. Tento model nebude znamenat další zatížení 
státního rozpočtu a při navrhovaných 3% odvodech přinese navíc zhruba
300 mil. Kč ročně. Fond tak bude díky odvodům ze vstupenek do kin, video-
kazet, DVD a televizní reklamy moci ročně podpořit například 20 celovečer-
ních a 50 dokumentárních či animovaných filmů.
Vstupem naší země do Evropské unie se dostáváme do společenství zemí, které
si uvědomují význam kinematografie pro zachování národní identity. Česká 
republika by proto měla přijmout taková opatření, aby současnou ostudnou 
situaci v kinematografii napravila. 
ŽÁDÁME PROTO PREZIDENTA REPUBLIKY, SENÁTORY,
POSLANCE A ČLENY VLÁDY ČR, ABY PODPOŘILI PŘI JETÍ
NOVELY ZÁKONA O STÁTNÍM FONDU KINEMATOGRAFIE
A POMOHLI TÍM ZACHRÁNIT PŮVODNÍ ČESKOU FILMOVOU
TVORBU.
Českou filmovou komoru, o.p.s., tvoří Asociace producentů v audiovizi, Unie
filmových distributorů a Asociace provozovatelů kin. 
ČFK – Národní 28, 110 00 Praha 1, tel. 221 105 210, fax 221 105 303,
info@filmovakomora.cz, www.filmovakomora.cz

Na začátku března se z iniciativy Obce překladatelů uskutečnila v Goethe-In-
stitutu v Praze přednáška o pěti pilířích evropského autorského práva, 
kterou přednesl přední evropský odborník na autorské právo, profesor Adolf
Dietz z mnichovského Ústavu Maxe-Plancka. Přednáška byla proslovena v rámci
celodenní konference o podnikatelských a autorskoprávních aspektech 
vstupu České republiky do EU, pořádané OP ve spolupráci se Světem knihy,
Jednotou tlumočníků a překladatelů, Dilia, OSA a Intergramem. Nad konferencí
převzal osobní záštitu ministr kultury Pavel Dostál. 
Slova přednášejícího o tom, že EU podporuje legislativní kroky směřující
k posílení vyjednávací pozice autorů a výkonných umělců a jejich nárok na při-
měřenou odměnu, byla pro nás významným povzbuzením. I v Evropě totiž platí,
že autoři a výkonní umělci jsou při sjednávání licenčních podmínek užití svých
děl v pozici slabšího a uživatelé jim vnucují povšechně nevýhodné či nerov-
né podmínky. Má-li se pozice umělců upevnit, je třeba legislativně posílit úlohu
jejich profesních organizací a obcí tak, aby zájmy dané umělecké profese mohly

účinně prosazovat prostřednictvím rámcových dohod sjednávaných se sdru-
ženími uživatelů – kupříkladu spisovatelé a překladatelé se Svazem knih-
kupců a nakladatelů či FITES s televizními a filmovými společnostmi. 
Taková zákonná opatření již byla přijata v roce 2002 v Německu a další země
– Rakousko, Belgie, Maďarsko – se k jejich přijetí chystají. Rovněž autorsko-
právní oddělení MK je úpravě autorského zákona v tomto smyslu nakloněno.
Situaci považujeme za příznivou také proto, že na září t.r. je do parlamentu 
připravován vládní návrh novely autorského zákona 121/2000 Sb. Naše před-
stava o znění novely se inspiruje německým vzorem a Obec překladatelů má
text německého autorského zákona k dispozici. 
Na setkání Rady uměleckých obcí s ministrem kultury Pavlem Dostálem v úterý
16. března jsme o potřebě pevnější vyjednávací pozice nás autorů a výkonných
umělců prostřednictvím posílení zastupitelské role našich profesních organizací
v autorském zákoně hovořili a doufáme, že členové FITES a ostatních umě-
leckých obcí se k našim snahám připojí. Obec překladatelů

Česká republika patří mezi země s nejnižší podporou národní kinematografie. Ministerstvo kultury proto předložilo
v březnu do vlády návrh novely zákona o Státním fondu kinematografie, který by měl výrazně zvýšit podporu filmové
tvorby v České republice. Fond by mohl získat z odvodů z kin, videokazet, DVD a televizní reklamy až o 300 milionů
korun navíc ročně.

Valná hromada
ČESKÉHO FILMOVÉHO A TELEVIZNÍHO SVAZU
FITES (Stenografický protokol) Praha, 8. března 2004

VÝZVA NA PODPORU NOVELY ZÁKONA O STÁTNÍM FONDU KINEMATOGRAFIE

Dočkáme se novely autorského zákona?

Předsedající Martin Skyba přivítal vzácné hosty –
generálního ředitele České televize Mgr. Jiřího
Janečka (potlesk), vrchního ředitele pana Ing. Fran-
tiška Lamberta (potlesk), ředitele výroby Petra 
Erbena (potlesk) – promiňte, že jsem dámu nepři-
vítal jako první – ředitelku programu Markétu Lu-
hanovou (potlesk), šéfa oddělení komunikace Mar-
tina Švehlu (potlesk), ředitele občanského sdružení
DILIA JUDr. Jiřího Srstku (potlesk), člena Rady České
televize Petra Uhla (potlesk) a samozřejmě vítám

i vás všechny, vzácné členy našeho svazu. Násle-
dují zprávy předsedy a místopředsedů.
Předseda FITESu Jan Kraus: Za jeden z důležitých
úkolů FITESu považuji koordinaci, spolupráci s ostat-
ními uměleckými obcemi. Mám pocit, že se celkem
daří, oproti stavu před dvěma lety si myslím, že
výrazně. Spolupracovali jsme na několika akcích
s DILI Í, Obcí spisovatelů, PENclubem, ARASem,
Jednotou tlumočníků a překladatelů, Asociací hu-
debníků. Ohromně se aktivizovala také RUO – Rada

uměleckých obcí, protože celková situace v zemi
nás nutí všechny k větší spolupráci.
S RUO jsme se zúčastnili akce „Procento na kul-
turu“, tuto kampaň vedeme i nadále. Je poměrně
problematická, umělecké obce nemají příliš zkuše-
ností s jednáními, takže při návštěvě u premiéra
se ukázalo asi po 10 minutách, že většina zástup-
ců mluví o penězích pro svou obec a mají před-
stavu, že bychom třeba nebyli zdaňováni anebo měli
vyšší odčitatelné položky. I my jako umělecké obce
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se máme co učit. FITES přijal za kolektivního člena
Komoru programových pracovníků České televize,
což je z hlediska FITESu také poměrně významná
událost. Začali jsme vydávat časopis Synchron, je
to bitva, která pokračuje. Zatím vypadá nadějně,
protože se daří získanou reklamou snižovat jeho ná-
klady nebo je minimalizovat, ale finanční riziko jeho
existence přece jenom trvá.
Výraznou slabinou FITESu je malá provázanost mezi
výkonným výborem a členstvem, pokud jde o naše
plány a cíle při konkrétních akcích. Zatím se ne-
daří vybudovat komise, které by připravovaly pod-
něty, stanoviska, výzkum, rešerše apod. Chápu, že
všichni jsme hodně vytížení, ale dovolil bych si na
vás apelovat, že je v zájmu FITESu, aby všechno ne-
leželo jen výkonném výboru. Nejde jenom o ča-
sové možnosti nebo schopnosti jednotlivců. Jak víte,
snažíme se být aktivní i v legislativní činnosti, jako
jsou změny koncesionářských poplatků, mediál-
ního zákona atd., ale potřebovali bychom návaznost
mezi výkonným výborem a členstvem, zejména
s lidmi, kteří k tomu mají dispozice, přehled a ocho-
tu pomoci.
Dovolte mi, abych zmínil ještě jistou nepříjemnost.
Výkonný výbor FITESu vydal dvě nepříjemná pro-
hlášení. Jedno bylo k Fondu kinematografie, kde náš
kolega a přítel Stránský spolu s dalším místo-
předsedou přidělili 30 % na projekty, kterých byli 
autory. To nepovažujeme za správné.
Druhá věc je zpráva NKÚ ke karlovarskému festi-
valu, kde FITES rovněž vydal vyjádření, že to ne-
vrhá dobré světlo na audiovizuální oblast, lépe ře-
čeno na uměleckou obec jako takovou, a že bychom
chtěli, aby celá věc byla veřejnosti objasněna a řádně
vyšetřena.
Dostal jsem dopis, že to není kamarádské od FITESu
nebo možná přímo ode mne, ale já považuji právě
toto za klíčové, tu část stanov FITESu, kde se mluví
o tom, že jsme spolkem, jehož cílem je podporovat
demokracii a mravnost. Myslím si, že mravnost je
jedna z povinných součástí výbavy každého uměl-
ce. FITES nevydal žádné osočující prohlášení, ale
máme povinnost, s ohledem na naše stanovy a his-
torii FITESu, trvat na tom, že když se někde objeví
podezření, aby bylo veřejnosti sděleno, že se ne-
musí obávat, že šlo o nepoctivost, a že je třeba jí
to vysvětlit. Pro mě je to klíčové, neboť v organi-
zaci, která by měla tendenci přehlížet nedostatky
kolegů a přátel, bych nemohl být nejen předsedou,
ale ani jejím členem.
Bylo by dobře, abyste se k tomu vyjádřili v násled-
né diskusi. Mojí povinností je ještě říci, že jsme pů-
vodně plánovali k dnešnímu dni hotový interneto-
vý portál stránek FITESu. To se kvůli technickým
problémům nezdařilo. Kolega, který jej sponzorsky
připravuje – mělo by to být kolem měsíce hotovo –
vám je schopen podat podrobnější informace. 
Stránky by měly být podstatně kvalitnější a umož-
ňovat lepší komunikaci.
Martin Skyba: Než dám slovo kolegu Šternovi, chci
napravit jedno faux pas. Musím uvítat kolegy
z ARASu: Petra Boka, Mirka Adamce a Mirka Ba-
lajku. Dostavili se také zástupci ministra Dostála,

který se omluvil: PhDr. Hana Váchalová z odděle-
ní hromadných sdělovacích prostředků a tajem-
ník Václav Čapek. 
Jan Štern: FITES se prostřednictvím svých zástup-
ců v pracovních skupinách ministerstva kultury a dal-
ších grémiích účastnil a nadále účastní prací na no-
vele zákona o České televizi, na novele zákona
o Státním fondu na podporu české kinematografie,
na zákonu o audiovizi, na zákonu o státní podpo-
ře kultury, na novele zákona o rozhlasovém a te-
levizním vysílání a ještě budou asi další, které jsem
vynechal.
FITES se snažil a nadále bude snažit prosadit v rámci
možností své představy a cíle, jako je nezávislost
veřejnoprávních médií, zvýšení podpory české ki-
nematografii, zajištění opravdové plurality, naplně-
ní duálního konceptu v oblasti televizních médií
a zvýšení státní podpory kultuře jako takové.
Za léta, co FITES v těchto skupinách spolupracuje
na vytváření legislativního prostředí, se ukázalo, že
průběh zpracování a projednávání zákonů má bo-
hužel stále stejný scénář: v pracovní skupině, kde
se setkáme s odborníky, experty, právníky, kde
se jedná věcně a profesionálně, se obvykle u všech
problémů a zákonů dojednává určitý racionální kon-
cept zákona nebo jeho novely, a to i s ohledem na
politickou průchodnost.

V připomínkovém řízení na desítkách míst, která se
k návrhu relevantně posléze vyjadřují, se shromáždí
připomínky, na jejich podkladě se ještě návrh ci-
zeluje. Vládou obvykle návrh prochází bez velkých
problémů s různými úpravami a pak přichází návrh
do parlamentu a tady se z toho stane tzv. politika.
Věcná diskuse končí a začíná politická situace a ob-
vykle končí i samotný návrh. Bohužel musím kon-
statovat, že za ty dva roky jsem nebyl svědkem žád-
ného úspěchu nebo toho, že by se něco realizovalo.
Takový osud měl návrh zákona o audiovizi, který byl
parlamentem smeten, novela zákona o České te-
levizi, na níž se pracovalo rok a půl a která měla
zajistit, i podle prohlášení současné vlády, České
televizi a veřejnoprávním médiím větší politickou
nezávislost. Tento zákon byl pro neprůchodnost sta-
žen z programu. S obavami hledíme i na osud no-
vely zákona o poplatcích. V červnu má přijít do par-
lamentu novela zákona o Státním fondu pro podporu
kinematografie, jehož hlavní změnou je přesun 3 %
televizních reklamních příjmů do fondu a zvýšení
podílu ze vstupného. Do fondu by se tak mělo do-
stat až 300 milionů korun ročně, ale už nyní v pod-
statě víme, že ani tato norma neprojde.
V uvedených novelách zákonů nejde o nic jiného,

než o zvýšení nezávislosti veřejnoprávních médií,
a tím i zlepšení kvality naší demokracie. O zabez-
pečení podmínek srovnatelných s evropskými státy
pro rozvoj kultury, která je pilířem naší národní sou-
držnosti. Jsme apolitické sdružení, tak nebudu na
nikoho ukazovat, ale musím konstatovat, že politi-
ci, kteří nejvíce hájí naše národní zájmy a zdvihají
varovný prst, např. v souvislosti se vstupem naší
země do EU v obavě – zcela opodstatněné – před
ztrátou naší národní nezávislosti, nejvíce podlamu-
jí kulturní pilíř naší národní soudržnosti.
Nemám na to řešení a nevím, co s nimi. Ale to ne-
znamená, že se vzdáme. FITES i nadále jako profesní
sdružení bude přesvědčovat veřejnost o potřebnosti
změn, které prosazujeme. Situace není lehká. A chci
proto FITESu popřát dostatek vůle a houževnatosti,
protože nakonec stejně vyhrajeme. Anebo někdo
po nás. (potlesk)
Martin Skyba: Moje zpráva se týká přehledu čin-
nosti od minulé valné hromady dne 10. března 2003.
Uspořádali jsme čtyři Čtvrtletníky, jejich záznam jste
četli v Synchronu. Nejbližší bude za týden 15. břez-
na a bude věnován dabingu.
Přelouč 2003 – nebyl opět přenos České televi-
ze, ovšem úroveň doprovodného programu byla na
úrovni. Byl natočen 28minutový dokument, který
Česká televize odvysílala týden poté. Pro letošní
ročník je zatím jednání na mrtvém bodě, protože
event. pořad spadá do 2. pololetí a vše závisí na tom,
zda sněmovna zvedne České televizi poplatky.
Po šesté uděloval FITES s hnutím VOX HUMANA
cenu scenáristovi a režisérovi televizního díla, které
v daném roce s největší mravní a uměleckou silou
prosazovalo myšlenky humanizace světa, v němž
žijeme. Za pozoruhodný dokumentární film Kde
končí naděje, začíná peklo získal cenu Ladislav
Kaboš.
Trilobit a Cena Vladislava Vančury – vyhlášení vý-
sledků se už po čtvrté přestěhovalo do Berouna
a i z tohoto aktu vznikl dokumentární pořad, který
Česká televize odvysílala ve velmi slušném vysíla-
cím čase ve čtvrtek 5. února ve 20.00 na ČT2. V le-
tošním roce se po epizodě, kdy byly ceny předá-
vány v tzv. Duslově vile, předávání opět vrátí do
obřadní síně berounské radnice.
11. přehlídka české dokumentární a animované tvor-
by se konala v MATU. Účast byla opět vysoká, o což
se zasloužily nejen předváděné snímky, ale i do-
provodný program, např. Čtvrtletník o České tele-
vizi, dva programové bloky slovenské dokumentární
tvorby – bohužel se na ně přišla podívat jen hrst-
ka domácích dokumentaristů – a mimořádně 
srdečné zakončení přehlídky, jež po promítání 
nových Večerníčků opět obstaralo u štrůdlu vyprá-
vění Václava Chaloupky, velice dobře moderova-
né Milošem Zvěřinou.
Hospodářská situace našeho svazu se zlepšila jen
díky takřka vzorné příspěvkové morálce, když mnozí
doplatili resty z minulých let. Hospodaření skon-
čilo účetním ziskem 118.000 Kč. Takže za příspěv-
ky ještě jednou velký dík.
Znovu byl smluvně zajištěn strategický partner pro
vyhlášení dabingové soutěže v Přelouči. Dotaci 
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Ministerstva kultury ve výši 80 tisíc zcela „spolk-
lo“ vydávání Synchronu, na něž byla určena. Po-
měrně úspěšně skončilo jednání s městem Beroun
o příspěvkách na organizaci tvůrčí soutěže Trilo-
bit a Cenu Vladislava Vančury. Dvě ceny Trilobitu
dotoval Milan Škoda, majitel centra FOTO Škoda
v Langhansově paláci, a výrazně se na organizaci
této soutěže podílela i Česká televize, dále nada-
ce Život umělce a loni jsme získali prostředky od
Nadace ČLF, a to na Synchron, na Cenu Vladisla-
va Vančury a na jednoho Trilobita.
Co se změní v hospodářské oblasti v tomto roce?
Především úbytek prostředků, které jsme získali loni
dorovnáním členských příspěvků a pro jednu z cen
v rámci dabingové soutěže v Přelouči trvá i nadá-
le partnerství Jednoty tlumočníků a překladatelů.
Předpokládáme, že bude znovu uzavřena smlouva
s ARBO média a pokračovat i spolupráce s městem
Beroun a Českou televizí na Trilobitech.
Po celý loňský rok probíhala jednání o novelizaci
smlouvy o dílech slovesných mezi Českou televizí
na straně jedné a FITESem, Obcí spisovatelů a Obcí
překladatelů a přizvanou DILIA a ARASem na stra-
ně druhé. Smlouva byla nakonec Českou televizí vy-
povězena a nahrazena tzv. sazebníkem štábových
profesí, který inicioval ARAS a který by měl vstou-
pit v platnost co nejdříve. Management ČT nakonec
přistoupil na naše požadavky, které se týkají zejména
tzv. provozovacích honorářů za užití a šíření díla.
Ani letos mi nezbývá, než s radostí ocenit sousta-
vnou činorodou činnost dabingové sekce, která
se projevuje nejen v pravidelném hodnocení da-
bingů na stránkách Lidových novin, ale i pořádáním
tvůrčích seminářů v rámci Čtvrtletníků. Výbor sekce
se schází pravidelně jednou měsíčně a rád bych
se v této souvislosti zmínil o obětavé činnosti Jiři-
ny Hradecké, která mezi výborem sekce a výkon-
ným výborem vytvářela pracovitou spojku. Je to také
jediná sekce, která každý rok pořádá výroční schů-
ze. O té letošní si přečtete zprávu v příštím Syn-
chronu.
Perspektivy, plán práce, doporučení: výkonný výbor
FITESu by se měl orientovat především na tyto zá-
kladní problémy: 
pokračovat v jednáních o novelách zákonů, 
pokračovat ve sledování situace v ČT. Na konci le-
tošního roku připravit nebo opakovat své návrhy
kandidátů na člena Rady ČT. Členové výkonného
výboru musí pokračovat v osobních jednáních s po-
slanci a senátory. Dohlížet, aby Česká televize do-
držovala pravidla hry, to je podmínky spolupráce
s externími autory a nezávislými producenty.
Pokračovat v organizování soutěže o cenu za nej-
lepší herecké a tvůrčí výkony v dabingu a hledat
nové donátory, pokračovat ve vyhlašování exklu-
zivní ceny Vox humana, v organizování soutěže
Trilobit a Ceny Vladislava Vančury a hledat prostředky
pro tvůrčí prémie s cenami spojené ve formě spon-
zoringu.
Pokud Ministerstvo kultury vyhoví naší žádosti o pod-
poru prvního ročníku festivalu Pavla Juráčka, což
je pracovní název pro přehlídku filmů české nové
vlny 60. let minulého století – program pracovně 

připravila kolegyně Zuzana Kopečková – pak v jeho
rámci eventuálně pokračovat i v organizování 
12. přehlídky české dokumentární a animované tvor-
by, Strukturovat a více využívat webovou stránku
FITESu a dávat na ni co nejvíce informací.
Pokračovat v osvědčené praxi a přenášet činnost
výkonného výboru pro řešení jednotlivých problé-
mů na speciálně ustavené 4 – 5 členné komise a do
nich kromě členů výkonného výboru přizvat i další
odborníky z řad členů FITESu.
Vyhledávat nové možnosti pro prezentaci FITESu
a udržovat stávající a vyhledávat další nové eko-
nomické kontakty.
Loňská valná hromada doporučila doplňovat člen-
skou základnu o mladé tvůrce a připravovat markantní
omlazení výkonného výboru od příštího volebního
období, to je od dnešního dne. Na předložené kan-
didátce, kterou – předpokládám – budeme ještě do-
plňovat, jsou 4 třicátníci, celkový věkový průměr činí
46 let a proti minulým letům je velmi slušný, proto-
že se jej podařilo srazit pod magickou padesátku.
A jenom statistika: schůzí výboru za uplynulý rok
od minulé valné hromady se uskutečnilo 18, s účas-
tí: Černý 8, Eismann 12, Hradecká 15, Kačírková
5, Kraus 15, Růžička 11, Skyba 18, Šandová 3, 
Šilhan 13, Štern 14, Tomsová 10; kontrolní komi-
se: Dražilová 2, Němec 15 a Vlachová 1. 
Generální ředitel ČT Mgr. Jiří Janeček: Přišli jsme
sem v široké sestavě, ale ne proto, že bychom měli
připravený projev. Já jsem přišel hlavně ze dvou dů-
vodů: za prvé jsem vás chtěl poznat a slyšet vaše
připomínky, které, předpokládám, za chvíli při-
jdou a možná často nebudou milé. A za druhé chci
poděkovat všem těm, kterých se to týká, a ti, kte-
rých se to týká, to vědí, za pomoc při boji za kon-
cesionářské poplatky.
Když jsem přišel do funkce, čekaly mě dvě velké
rány, možná tři, řeknu ty dvě: první rána byla, že
jsme zjistili, že televize je chudší, než jsme si mys-
leli, druhá byla, že se musíme o to, co nám podle
mého názoru přináleží, strašlivě poprat. Ta třetí byla,
že jsme se s tím museli vyrovnávat – že jsme udě-
lali s programem to, co jsme právě udělali. Když vám
dám hádanku, kdo má nejnižší poplatek v Evropě,
tak to asi uhádnete: je to Česká televize, když po-
čítám země, které jsou členy Evropské unie nebo
které do ní vstupují. Hůř jsou na tom pouze v Ru-
munsku, ti mají 17 eur za rok, my máme těch svých
dobrých 28. Co se týče reklamy, jsme na tom také
nejhůře.
To všechno asi víte, vědí to i páni poslanci a dámy

poslankyně, protože my jsme je obšťastňovali svou
přítomností často. Jednak jsme jim to říkali z očí
do očí, ty, které jsme nezastihli, jsme vybavili roz-
sáhlými a podrobnými materiály, takže si to mohli,
pokud chtěli, přečíst. Někteří, jak víte, je asi nečetli
a neslyšeli, protože se chovají tak, jak se chovají.
Nicméně pevně věřím v osvícenost poslanců a věřím,
že většina z nich tu ruku zvedne a že dostaneme to,
co nám podle mého názoru po právu náleží.
Jarmila Cysařová: Teď nevím, jak to momentálně
vypadá – jde o zvýšení koncesionářského poplatku
nebo o novelu zákona, kde by měli poslanci od-
hlasovat, že se poplatky budou zvedat úměrně in-
flaci. Myslím, že to je podstatné. Protože pokud toto
neodhlasují, tak tady budeme za nějaký rok znovu.
A dotaz na představitele televize: já vím, že místo
Faktů jsou Reportéři ČT. Vám není líto Klekánice?
Přece televize je týmová práce a takový tým se ne-
rodí ze dne na dne. Nevím, jestli ji míníte vmon-
tovat do Reportérů. 
Jiří Janeček: Pořadů, které jsme museli pozastavit
nebo zrušit, včetně Klekánice, je víc. Tým, který Kle-
kánici připravoval, bude připravovat i Reportéry ČT.
Peníze nás donutily utvořit z Klekánice a Faktů jeden
pořad. 
Druhá věc je hlasování o poplatcích. Hlasuje se
o pevné částce, kterou v případě inflace bude vláda
navyšovat, o tom, že bude poplatek vymahatelný
a o reklamě. Čili jaké procento reklamy bude Česká
televize mít, či nemít. My bychom samozřejmě rádi
1%, to by nám stačilo, ale je i varianta 0,8%, event.
i nic.
Petr Uhl: Děkuji za pozvání a za návrh pro Posla-
neckou sněmovnu, která mě zvolila za člena Rady
České televize. Vážím si toho, že jste to byli vy, FITES,
kdo mě navrhl. Domníval jsem se, že když jsem byl
zvolen loni koncem května, bude to do švestek nebo
do Vánoc, protože na stole byl zákon o České tele-
vizi, kde byla trojnožka, která nás chtěla zrušit. Pod-
poroval jsem ten zákon i veřejně, jenže se stal, jak
říkal Jan Štern, politicky neprůchodným.
O čem je politická neprůchodnost? Nejsme loutky
politických stran. Politické strany uplatňují vliv skry-
tě, jen na někoho, spíše jednotliví poslanci na některé
členy. Není to tak, že členové rady jsou ve vleku
nějaké politické strany, která tam uplatňuje svoje
zájmy. Snad u poloviny členů rady ani nevím, ke které
straně bych je měl přiřadit. Nicméně fakt, že to je 
politicky neprůchodné, znamená, že stav, který byl
nastolen v České televizi, že tam je ten filtr přes 
organizace, jako je vaše, které je tam navrhují. A potom
se to odvíjí a je tam vazba nepřímá, na rozdíl např. od
velké rady, kde vazba je přímá, tam poslanci navrhují
členy rady pro televizní a rozhlasové vysílání. Tak ten
stav zřejmě některým politikům, poslancům nevy-
hovuje a rozhodně by si nepřáli, aby šel ještě dál,
to znamená, aby se postavil ještě větší filtr, aby byla
ještě větší nezávislost radních.
Naše jednání jsou veřejná, nemáme žádná zase-
dání neveřejná. Stane se, že z nějakých diskrétních
důvodů musíme jednat o něčem zvlášť, ale to se 
netýká programu a apod. Nic neobcházíme jako 
v jiných radách, kde zasedá předsednictvo, a to 
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neveřejně, všechno domluví a pak to rada schválí.
Jsme pod drobnohledem hlavně televizních pra-
covníků a jsem rád, že je všechno veřejné. Nemá-
me žádnou možnost, jak ovlivnit vaše angažmá, vaše
smlouvy, vaši spolupráci s Českou televizí, nejsme
správní rada, ale správní orgán.

Jsme rada, která dohlíží na veřejnoprávní charakter
České televize, a myslím, že z úkolů, které máme,
včetně kontroly hospodaření, jeden úkol zatím ne-
plníme, a to je, že máme dávat České televizi do-
poručení a stanoviska, která se týkají programové
skladby, to jsme zatím nedělali. O jednotlivých po-
řadech, o jednotlivých angažmá dostáváme dopisy.
Já jsem dostal od jednoho vašeho člena srdceryv-
ný dopis, neříkám to ironicky, kde se bral za jed-
noho kolegu, který má být propuštěn. My oprav-
du nemůžeme s tímto nic dělat.
Většina radních – a neznám nikoho, kdo by činil
opak – veřejně podporuje nové vedení a zejména
jeho ekonomickou politiku. Redukční program byl
zahájen a myslím, že to bude dále pokračovat. Bude
se hlasovat také o tom, zda má být postupně reklama
snižována a koncesionářské poplatky zvyšovány
v letech 2007- 2010. Je to doba hodně vzdálená.
Dává se zelená privátním televizím, že koláč rekla-
my dostanou ony. 
Martin Vadas: Komunikace s členskou základnou je
silně narušena nejen vinou pasivity členů, ale i vinou
přetržení téměř veškerých komunikačních kanálů
krom občasných e-mailů, které dostáváme infor-
mativně k dispozici, ale kde se mohu seznámit třeba
se zápisem z jednání výkonného výboru?
Předsedající: Na našich webových stránkách, ale
momentálně jsou ve stavbě.
Martin Vadas: Prosím pana radního Uhla, jestli by
mohl objasnit, že na Radu ČT se obrátil kdosi, možná
že Kristina Vlachová sama, ve věci realizace pro-
gramu, který mapuje naši pohnutou historii, a pan
Uhl měl údajně říci něco v tom smyslu, že Kristina
Vlachová je stranická autorka a zastává se ozbro-
jených forem odporu proti komunismu nebo něco
podobného. Situace Kristiny Vlachové ve vztahu
k České televizi se dotkla nejen mě, ale i kolegů
z ARASu. Jaké stanovisko zaujal výkonný výbor? 
Jan Kraus: Ptáš se, co udělal výkonný výbor ve věci,
kterou nejsi schopen přesně popsat. Hned poté, co
se to stalo, jsem si to z webu přehrál. Věta pana Uhla
začíná slovy: „Kdybych já byl tím, kdo to zadává, tak
bych si paní Kristinu Vlachovou také nevybral, pro-
tože ji považuji...“ a teď je to, co jsi zhruba říkal –
„...za tvůrkyni, která je stranická, která vidí věc jinak,
která by schvalovala až násilí, kdyby bylo vůči 

komunistické straně nebo představitelům komu-
nistické strany“... apod., ale současně na konci toho
osobního názoru říká – „...ale je to bezpředmět-
né, my o tom mluvíme na Radě, nám to nepřísluší“,
a dokonce se obrací na pana ředitele a doufá, že
nešlo o látku, která by byla zamítnutá pro to téma. 
Na výkonném výboru jsme to projednávali s tím, že
to byl osobní názor pana Uhla na tvorbu Kristiny Vla-
chové. Kristina Vlachová byla odbornou veřejnos-
tí několikrát vyznamenána za svou práci a názor pana
Uhla pro ni z hlediska profese není směrodatný. 
Argument, že kvůli tomu bude mít méně práce, je
podle mě možný, já tomu věřím v našich podmín-
kách, ale není to vina pana Uhla, ale těch, kteří se
jí práci bojí dát. Takové jsem měl stanovisko na vý-
konném výboru. 
Martin Vadas: Pardon, Honzo, ty jsi říkal, že to je
tvoje stanovisko. Mě by zajímalo stanovisko vý-
konného výboru, jestli nějaké existuje. 
Jan Kraus: Projednávali jsme to, je to v zápisu, a závěr
byl obdobný tomu, co jsem říkal: je to osobní názor
pana Uhla. Jestliže budeme bojovat proti osobním
názorům a tvrdit, že radní musí mít takový názor,
který nám vyhovuje, jsme ztraceni. 
Martin Vadas: Nemyslím, že by radní měli mít ta-
kový názor, jaký nám vyhovuje, je to jejich odpo-
vědnost, ale naše odpovědnost také je, které de-
legáty do Rady navrhujeme, a potom tyto osobnosti
by měly s námi komunikovat. Využívám tohoto fóra,
abychom se dověděli, jak jste to, pane Uhle, 
myslel. 
Petr Uhl: Měli jsme to na Radě ČT v „různém“, jest-
li to tam dal nějaký radní nebo jestli se to projed-
návalo v rámci nějaké stížnosti, to si opravdu ne-
pamatuji. Nicméně to nebylo na programu jednání
jako samostatný bod a strhla se tam polemika mezi
radním Voráčem, který se pohoršoval nad tím, že
Česká televize, studio Brno, opakovaně odmítá 
angažovat Kristinu Vlachovou anebo s ní spolu-
pracovat nějakou formou, a mezi radním Badalem,
který obhajoval postup brněnského studia. Radní
Badal měl argumenty, že je v jejich pravomoci uza-
vřít smlouvu o spolupráci nebo neuzavřít, a mluvil
ještě o důvodech, které si pamatuji jenom částeč-
ně, mohly by vyznít v neprospěch Kristiny Vlacho-
vé a nebudu je teď z hlavy lovit. 
Přidal jsem se s tím, protože na rozdíl třeba od 
Strážní věže v Jáchymově, kterýžto film jsem si na-
točil a který se mně líbil, jsem v Králi Šumavy měl
dojem, že autorka Krále Šumavy omlouvá, baga-
telizuje a vlastně propaguje násilí ústy těch, kteří
tam vystupují, protože to bylo násilí proti komu-
nismu. Také jsem tam řekl, že není nestranná v tomto
ohledu – o stranickosti jsem nemluvil, ale o stran-
nosti nebo nestrannosti – a že si tedy dovedu před-
stavit, že si ji někdo nevybere. A to bylo všechno.
Ale zdůraznil jsem, že této Radě – a to byla vlast-
ně třetí pozice mezi Voráčem a Badalem – nepřísluší
hodnotit, jestli to je autorka vhodná ke spolupráci
nebo nevhodná. Radě toto nepřísluší. Vzhledem
k tomu možná ani ta moje poznámka nebyla vhod-
ná. Jen jsem chtěl v diskusi podpořit kolegu Bada-
la a pak jsem slyšel, že s ní byla ukončena spolu-

práce, a za 14 dní jsem zase slyšel, že Kristina Vla-
chová získala nějakou spolupráci v Praze, ne v Brně.
Nesleduji to, je to mimo kompetenci Rady.

To mě pak vedlo k návrhu, abychom vyjadřovali sta-
noviska obecná, ne k filmům Kristiny Vlachové nebo
dokonce k jednomu filmu, tak jak to podle zákona
dělat máme a dosud neděláme.
Pak jsme dostali stížnost Sdružení diváků nebo přá-
tel 2. programu, která vyzněla jako žádost České te-
levizi, aby více věnovala pozornost historii posled-
ních desítiletí. Podpořil jsem odpověď těmto lidem:
bereme to od Mnichova až po rok 1989, protože
tyto věci skutečně jsou opomíjeny, a v této málo
konkurenční situaci tvůrců, kteří nabízejí své filmy,
se potom může stát, že některý film nebo některé
ztvárnění není nestranné. Nestranné ve smyslu,
že se vždy musí jakémukoli násilí, státnímu násilí
především, ale i násilí jinému, odporovat. A není
možné glorifikovat jedno v neprospěch druhého. 
Miroslav Adamec: Já jsem tady za ARAS, Asociaci
režisérů a scenáristů, která vznikla nedávno. Ne-
považujeme se za konkurenci FITESu. Jsme orga-
nizace, která hájí zájmy režisérů a scenáristů. Už bylo
zmíněno, že jsme aktivně pomáhali vzniku hono-
rářového sazebníku profesí, který se podařilo re-
alizovat ke spokojenosti režisérů i štábových pro-
fesí a také ke spokojenosti České televize. 
Návazně na to připravujeme návrh na zvýšení ho-
norářů scenáristů. Měl být hotov už do konce břez-
na. Jsou věci, které rozvíjíme po vlastní linii nebo ve
spojení s FITESem, tady si pomáháme a spolupra-
cujeme. Kdokoliv z vás by chtěl být i naším členem,
je vítán, protože je lepší, když beranidel do dveří jak
televize, tak parlamentu je víc než jen jedno.
Ke konkrétní situaci pana Uhla a Kristiny Vlachové:
najali jsme právní kancelář, která hájí – a v několi-
ka případech už hájila – zájmy autorů, režisérů a sce-
náristů. V případě Kristiny Vlachové jsme zachytili
tento moment ne na webu, ale v písemné podobě.
Nelíbilo se nám to. Napsali jsme na radu dopis, ve
kterém protestujeme i proti tomuto vyjádření. Žádali
jsme omluvu nebo aspoň vysvětlení. Rada nám od-
pověděla, že se domnívá, že to bylo soukromé vy-
jádření pana radního Uhla. Na základě toho jsme po-
žádali Kristinu Vlachovou, jestli se s tímto stanoviskem
uspokojí, v opačném případě že jsme připraveni po-
kračovat v hájení zájmů autorů i nadále. 
Jiří Janeček: Na radě přišla na přetřes tato otázka
v době, kdy už byla vyřešena, a to tak, že Brno
cosi nechtělo, ale my ano, takže o tom už se ne-
musíme bavit.
Jan Kraus: Pro členy FITESu by byla zajímavá 
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informace, jak to bude televize řešit, pokud poplatky
nebudou schváleny. 
Jiří Janeček: Nemám, rád tohle „co by bylo,
kdyby…“ Když nebudou, bude to horší, budeme
mít studia vytížena na 60 %, ale nebudu vám vy-
právět, jak bude přesně vypadat program. Máme
připravené varianty. Jistěže nesedíme a nečeká-
me, co se stane, až zahřmí. Víme to, ale jsou tady
novináři – já to nemyslím zle – a zítra to bude v no-
vinách a napíší bude to takhle. Nebude. Řeknu to,
až to bude aktuální. 
Předsedající: Děkuji, to je slovo muže. 
Jiří Krejčík: Myslím, že je teď zanedbatelné, jestli ten
nebo onen bude mít možnost práce. Stále je ještě
v jednání, jestli budou zvýšeny abonentské příspěvky,
ale za to zrušena reklama. 1 % reklam obnáší jednu
miliardu korun. V případě, že by byly přiznány ony
příspěvky a zrušeno 1 % reklamy, tak je to prašť jako
uhoď. Možná by to bylo horší, poněvadž 1 % z re-
klamy je jisté a ony abonentské příspěvky, zejmé-
na jejich vymahatelnost, jistá není.
Bylo by dobré uspořádat omezený kulatý stůl tvůr-
ců s generálním ředitelem, jaká situace nastane, když
to nebude odhlasováno, měli bychom si uvědomit,
co nastane. A ne až barák spadne, tak to bude, a čekat
jestli spadne nebo nespadne. To není správné. 

Snažil jsem se pana generálního ředitele dostihnout
a přesvědčit ho o tom. Udělal jsem pošetilý čin,
že jsem požádal o slovo na zasedání rady České te-
levize. Bylo mi uděleno. A tam jsem mimo jiné také
ocitoval odstavec, který jsem napsal před třemi lety
generálnímu řediteli Chmelíčkovi o korupci. Já jsem
se nenadál, že tam byli novináři a druhý den bylo
v Právu: Krejčík o korupci v České televizi. Dočetl
jsem se v novinách, že nový mluvčí České televi-
ze uvedl, že pracovních příležitostí je málo, ale že
ti, na něž se nedostává, si svůj neúspěch vykládají
působením korupce.
Za týden mě pan generální ředitel oslovil a obvi-
nil, že jsem to televizi zavařil a možná mojí vinou jim
poplatky nebudou odhlasovány. A byl jsem vyzván,
abych jmenoval ty, kteří se korupce dopouštějí,
že je okamžitě pan generální ředitel propustí. Jména
jsem samozřejmě uvést nemohl, ale snažil jsem se
uvést politováníhodné případy, kdy zřejmě korup-
ce jde vysledovat nebo lze vysledovat neodpověd-
ná jednání některých činitelů, kteří rozhodli ke škodě
České televize. Toto existuje.
Mluvil jsem s některými poslanci a bylo doporu-
čeno, aby před hlasováním pan generální ředitel
v plénu vystoupil, že mu pravděpodobně, s jistotou
bude uděleno slovo, a že by to působilo. Pan 

generální ředitel v rozmluvě ale řekl, že všechno, co
bylo možné, učinil, že je velice zklamán herci, kteří
neudělali nic – jmenoval konkrétně paní Bohdalo-
vou a pana Svěráka. Myslím, že pakliže herci ne-
udělali nic, tak to jsou postoje herců. Vy si domys-
líte, jak tomu je.
Když skončilo jednání na mediální komisi v Parla-
mentu, tak zkušebně jsem tam chytil ředitele Primy,
jemuž jsem nabídl tvůrčí iniciativu; že jaksi v České
televizi už možnost práce nemám. Pan generální ře-
ditel se na mě podíval ledovým pohledem, moje
jméno mu nic asi neříkalo, a informoval mě, že právě
připravují 125 dílný seriál. Já jsem říkal: „O seriál
bych jaksi neměl zájem, ale nabídl bych vám třeba
dokumentární díla“, a on mi řekl, že to by připa-
dalo v úvahu tak asi v roce 2010. Tak jsem mu po-
děkoval, že se přihlásím, jestli se toho dožiji. (smích)
Ale přesto neumdlévám. Mám připraven dopis, který
jsem chtěl uvést v novinách, ale chci se poradit
s vámi, jestli je to vhodné, abych neublížil České 
televizi; chci jí pomoci.
„Nastane okamžik, kdy se bude lámat chleba. 
Poslanecká sněmovna bude hlasovat o návrhu 
zákona, který buď pomůže české veřejnoprávní
televizi, nebo jí napomůže k pozvolnému záni-
ku. České televizi chybějí peníze na realizaci ná-
ročnějších pořadů zejména dramatické a doku-
mentární tvorby. Od začátku roku už není možno
s nikým o ničem mluvit. „Nejsou peníze, na nic 
nemáme.“ Televizní ateliéry na Kavčích Horách
budou letos koncem června uzavřeny. Výroba re-
alizuje poslední projekty. Prostředky na výrobu
jsou jen do poloviny roku. Stejně je na tom do-
kumentární tvorba: “Nejsou peníze, nemůžeme
realizovat, jen projekty, na které bude poskyt-
nut grant nebo přispěje štědrý sponzor“. Nebu-
de-li grant, nebude práce.
Bylo mnoho úvah, že v televizi je mnohé v nepo-
řádku, že se špatně hospodaří, že největší zlo je
korupce. Korupce zaviňuje, že se nedaří tvorbě,
že to, co se vysílá, za nic nestojí. Nový mluvčí
ČT pan Krafl usoudil, že je více zájemců o tvůrčí
práci, než televize může uspokojit, a tak ti, co jsou
odmítnuti, svádějí svůj neúspěch na korupci.
Vzpomínám si, jak to bylo s filmovým Barrandovem.
Tenkrát jsme varovali, přesvědčovali, naříkali, aby
vláda nedávala filmové ateliéry k dispozici darem
omezené skupince podnikavých iniciátorů. Byli jsme
ministrem Uhdem ujištěni, že existuje tzv. „zlatá
akcie“, která je pojistkou, že Barrandov nebude
možno zneužít v neprospěch českého filmu. Kde
je „zlatá akcie“, kde je pan ministr Uhde a kde je Bar-
randov? Pan Marhoul, generální ředitel zprivatizo-
vaného CINEPONTU, prodal Barrandov Třineckým
železárnám a je to! Mám vážnou obavu, že by to 
podobně mohlo dopadnout s naší veřejnoprávní 
televizí.“ 
V dopisu apeluji na poslance: „Nepodpoříte-li čes-
kou veřejnoprávní televizi, bude to mít nedozírné
následky, které nejsou dostatečně zhodnoceny.
Nepochybně bude ohrožen nákladný proces te-
levizní digitalizace. Byla by ohrožena kultura v naší
zemi a demokracie. Televizní médium by bylo 

vydáno na pospas agresivním komerčním zájmům.
Bylo by zrušeno působení zpětné vazby i na po-
litické činitele. Televizní obrazovky budou vydány
na pospas pakultuře, jako je TELE TELE, střílení,
přepady bank, útoky, agrese, honičky a sex.
Je vyslovováno nemálo pochybností a připomínek,
že mnohé v České televizi není v pořádku. Pos-
lanci zvolili členy do Rady ČT, kteří mají účinnou
moc působit na vedení České televize, aby se ne-
uspokojivé a špatné dalo do pořádku. Prosím vás,
vážení zákonodárci, podpořte svým hlasem Čes-
kou televizi, podpoříte svým hlasem ty, kdož vy-
tvářejí hodnoty důstojné naší české národní mi-
nulosti.“ Zkrátil jsem to. Zítra to poslancům pošlu
za sebe. Chce-li se někdo z vás připojit podpisem,
má možnost.
Předsedající: Dopis samozřejmě otiskneme 
v Synchronu.
Jiří Krejčík: To už bude pozdě. Pošlu vám parte. 
(Potlesk)
Josef Eismann: Dovolím si vzít doslova to, čím pan
režisér uvedl čtení dopisu, a sice že nás prosí o radu,
má-li tento dopis poslat poslancům. Jak jsem měl
příležitost vidět nebo slyšet poslance, aspoň ně-
které, a jak mohu usuzovat na jejich způsob vnímání
toho, co poslouchají, tak z tohoto dopisu si vybe-
rou kritické připomínky na Českou televizi, ty se jim
trošku posunou takovým přirozeným šumem, a tímto
dopisem, pane režisére, České televizi neposlouží-
te. Je to patetické zvolání, já to chápu. Když to otisk-
ne Synchron, bude to v pořádku, ale jestli to chce-
te v této podobě posílat poslancům, tak se zamyslete
nad tím, jestli to bude fungovat tak, jak to myslíte.
Já jsem naprosto přesvědčen, že ne.
Jiří Krejčík: Pan generální ředitel usoudil, a jistě správ-
ně, že jeho vystoupení před plénem již nemá smysl,
že učinil vše, co bylo možno učinit, a že přesvědčené
není třeba přesvědčovat a nepřesvědčené že ne-
přesvědčí. Já myslím, že to je pravda. Ale je i řada
poslanců, není jich málo, kteří nejsou přesvědčeni
ani o tom, ani o onom. Jejich hlasy, těch nepře-
svědčených, v poslední chvíli rozhodnou. Proto se
radím s vámi a ta věc je velice nejistá.
JUDr. Jiří Srstka: Dovolte, abych vás pozdravil za
DILIA, i když po panu režisérovi Krejčíkovi bude moje
vystoupení znít nudně. My z DILIA jsme spoluprá-
ci s FITESem hodnotili velice dobře. Setkali jsme
se na třech problémech, které stručně vymezím.
Prvním bylo objasňování principu kolektivní sprá-
vy, což je věc, která bude pokračovat, chci vás jen
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upozornit, že právní úprava provedená autorským
zákonem 121/2000 Sb. je velice složitá stejně jako
v západní Evropě a že bude muset být prováděna
přirozená osvěta ještě dlouhou dobu, aby bylo úplně
jasno, o co jde. Kdykoli zavoláte, rádi vám indivi-
duálně i asociativně budeme podávat informace.
Druhá věc je novela autorského zákona, kterou ne-
nápadně navrhla skupina poslanců a která se snaží
z dosavadního autorského zákona vyhodit platby za
hotelové pokoje, kde jsou rozhlasové a televizní při-
jímače. Je to další ukázka současné kulturní politiky
poslanců. Pokud tato novela projde, bude mít stej-
ně závažné dopady, jako může mít pro Českou te-
levizi neschválení zvýšení koncesionářských po-
platků. Jde o pěkných pár milionů.
V této souvislosti chci poděkovat vedení FITESu
a ARASu, že se svými rezolucemi, které byly po-
slány každému poslanci zvlášť, postarali o to, aby
tato novela autorského zákona byla odmítnuta.
V Poslanecké sněmovně ještě k projednání této no-
vely nedošlo a jsme téměř přesvědčeni, že aspoň
v tomto bodu budeme mít nějaký úspěch.
Třetí věc je tzv. stará smlouva o slovesných dílech,
tady to lehce přešumělo. Česká televize, a teď to ne-
říkám útočně, tuto smlouvu v listopadu vypověděla.
Smlouva neplatí, to znamená, že Česká televize na-
stavila kurz, na což má bezpochyby právo, že jed-
nostranně bude určovat ve smlouvách nebo kon-
sensuálně výši odměn podle svých sazebníků.
A v neposlední řadě jde o tzv. reprízné, provozo-
vací honoráře, podílovou odměnu za vysílání.
Domnívám se, že právě otázka reprízného je stále
otevřená a měla by být předmětem další spoluprá-
ce DILIA a FITESu. Chápu Českou televizi, že na
to má odlišný pohled, nicméně reprízné je nutno
prosazovat i z toho důvodu, že do roku 2000 bylo
automatickou součástí našeho autorského záko-
na, kde bylo napsáno, že za každé užití autorské-
ho díla náleží autorovi odměna. Mnozí by mohli na-
mítnout, že tento autorský zákon pochází z roku
1965, takže za sebou táhne komunistické reziduum
minulého věku, nicméně musím vám sdělit, že
v Evropě se vrací tato vlna, zejména v Německu, kde
skutečně autoři jsou odměňováni za každé užití díla.
Je třeba tuto věc velice přátelsky a konsensuálně
negociovat u vedení České televize, protože právě
u slovesných děl, a tím se k nim obloukem vracím,
tady k tomu nedošlo, spadlo to pod stůl. Nebudu
zabíhat do konkrétních čísel, mohu uvést třeba za
minutu vysílání, ale to je velice málo a mělo by se to
rozhodně změnit. Začneme vydávat informační 
časopis, který se bude jmenovat Věstník Dilia. 
Dovolíme si vám jej zasílat, aniž bychom zneužili 
vašich posledních údajů, abyste si mohli přečíst 
aktuální současnou situaci.
Chci, abyste DILIA vnímali v trojjediném pohledu.
Mnoho autorů si to plete. Můžete být členem ob-
čanského sdružení DILIA, chodit na valnou hromadu
a hlasovat o složení orgánů. Druhá podoba je, že
jste zastupováni v kolektivní správě, což většina z vás
nejlépe zná, dává ohlášky svých děl a potom podle
řádu obdrží odměny. Třetí věc je, že jste zastupo-
váni agenturně, na základě plné moci. (Potlesk.)

Následovala volba návrhové a volební komise. Po
diskusi byli zvoleni do návrhové komise Vladimír
Bystrov, Zuzana Kopečková a Šimon Eismann, do
volební komise Jana Tomsová, Jaroslav Černý a Ivana
Kačírková. Poté se představili noví kandidáti do vý-
konného výboru:
Tomáš Kudrna: Chtěl jsem vystoupit jenom poro-
to, abyste se mohli na mě podívat, protože mě ne-
znáte. Byl bych rád, aby nebyl můj věk brán jako je-

diná kvalifikace, když má být výbor omlazen. Byl
jsem už po třetí v porotě Trilobita a letos jsem tam
četl prohlášení, jehož jsem byl spoluautorem. 
(Potlesk)
Předsedající: Je tady ještě návrh z předsednictva,
jestli by kandidaturu do výboru vzal kolega Jiří Mádle,
který dělá naše internetové stránky.
Jiří Mádle: Jsem absolventem Soukromé vyšší 
odborné školy filmové v Písku, v současné době 

studuji na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor 
audiovize. Snažím se pracovat řadu let v profesích
kinematografie. kandidaturu přijímám.
Otakar Kosek: Omlouvám se, jestli vnesu poněkud
stařecký názor do tohoto shromáždění plného mla-
dých, skvělých a impulzivních lidí. Mně je moc líto
– a omlouvám se výboru a vím, že pracovat ve vý-
boru je vždycky velice obtížné, sám jsem to na své
kůži zažil – že musím vznést výtku vůči výboru: mrzí
mě, že výbor na připomínku Martina Vadase týka-
jící se Kristiny Vlachové nedokázal jednoznačně 
odpovědět: „27. listopadu jsme zaujali na schůzi 
takové a takové stanovisko.“
Na druhé straně musím uvítat – a to mě nesmírně
potěšilo, protože problém Kristiny Vlachové není
jen problémem Kristiny Vlachové, je problémem
programové koncepce a vidění toho, co Česká te-
levize jako médium veřejné služby má v této spo-
lečnosti konat – stanovisko generálního ředitele,
který řekl: „Ano, my jsme si to přáli a přejeme“, což
je stanovisko naprosto jasné a svědčí o tom, že se

možná Česká televize začíná profilovat jako tako-
vé médium, a že dohady o tom, zda slouží či ne-
slouží, možná časem zmizí.
Zároveň je mi také líto, že vystoupení pana reži-
séra Krejčíka, který všude úpěnlivě bojuje, vy-
slechneme a skončíme, zareagujeme na to, že by to
asi škodilo a konec. To přece není možné! To je sta-
novisko za prvé tvůrce, za druhé osobnosti a za třetí
člověka, který se obrací na fórum, které má ve svých
stanovách a na svém štítě hájení názorů svých členů.
On se obrátí s tímto názorem a my od toho ode-
jdeme, rozejdeme se a půjdeme domů a nic se ne-
stane. Odmítněme ho, anebo přijměme, ale ne-
můžeme přece pominout stanovisko tohoto člověka,
jemuž jsme nikoliv povinováni, ale asi bychom mu
měli všichni za jeho tvorbu a život vyjadřovat úctu.
Třetí drobná věc je, že si sice hluboce vážím všech
hostů, kteří tady jsou, a jejich názorů, vím, že žije-
me v době, která je pro ČT nebo pro médium ve-
řejné služby nesmírně složitá, zásadní, kompliko-
vaná, rozhodující, ale přesto se domnívám, že jsme
se sešli na valné hromadě, nikoliv na diskusním Čtvrt-
letníku, a že bychom zde měli probrat, co se událo,
co se udát má, jak nadále bude tato organizace fun-
govat. Takže by se o nich mělo debatovat: co bude,
čím bude, proč tak bude... Jako minulý výbor jsme
vedli složité debaty o tom, co v současné době FITES
vůbec může být, jestli vůbec ještě má smysl.
Doufali a věřili jsme, když jsme před dvěma lety od-
stupovali z funkce členů výboru, že přijdou moud-
řejší, kteří nám pomohou se orientovat. Zatím se nic
neděje a ta otázka zůstává. Takže já bych byl rád
opět zpátky na půdě valné hromady FITESu, která
na další dva roky rozhodne o tom, jak se bude tato
organizace chovat, a myslím si, že by bylo dobré,
aby v těch věrných, kteří přišli a budou odcházet,
nezůstaly opět pochybnosti a neřekli si, tak se na to
vykašleme, přežijeme to zas do té valné hromady.
A ještě drobnou výtku. Mně se slovo pana před-
sedy v posledním čísle Synchronu, kde upozor-
ňuje na některé problémy, líbilo, ale musím se ma-
linko ohradit. Není pravda, že výbor chudák zůstal
osamocen a nikdo mu nepomohl. Existovalo mnoho
lidí, na které se výbor mohl obrátit. Měl se na ně ob-
rátit, byli připraveni pracovat a kolega Jaroslav Rů-
žička by k tomu mohl říci velice zásadní slovo, ale
nikdy nebyli vyzváni ke spolupráci, takže ten stav
se umrtvil. Promiňte mi delší povídání a že se po-
kouším vrátit zase na půdu FITESu. (Potlesk.)
Jan Kraus: Dovolím si reagovat, pokud jde o osa-
mocenost. Já jsem to nekvalifikoval jako chybu
FITESu, ale výkonného výboru, že se mu to nepo-
vedlo, čili to jste si špatně interpretoval. Z toho jsem
obviňoval výkonný výbor, že se nám to nedaří. Ape-
lujete na to, že bychom se měli zabývat tím, kdo
jsme, kam směřujeme, když to zjednoduším, na
to je dost času během roku. Já jsem vždycky opa-
trný, aby se instituce nestala samopožírací, to zna-
mená aby nežila sama sebou bez ohledu na to, jaký
má význam. Nebude-li mít smysl, nebude mít členy,
protože lidé v nesmysluplné organizaci nebudou.
Chtěl jste vědět, jaký je program. Jednoduchý: jsme
v postkomunistické společnosti, která převzala ze
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starých vzorů také ten, že pro velkou část politiků
bez ohledu na stranickou příslušnost jsou umělci
podvodníky, kteří si umění vymysleli jako fintu,
jak si bezpracně vydělávat. Umění je tzv. záminka
k tomu, abychom si různě přehazovali peníze, často
o nás píší jako o skupinkách, o partách apod.
Úlohou FITESu bude vždycky obhajovat princip kul-
tury a umění jako takový. Ta pozice je o to těžší,
že je to často velmi srozumitelné stanovisko, na kaž-
dých uměleckých produktech každý může říci „co
na tom je“ nebo „to bych udělal také“. Jako v každé
postkomunistické společnosti jsou tyto úlohy 
občanských sdružení ještě daleko těžší. Nezapo-
meňme, že nejde zdaleka o to cizelovat pracovní
podmínky. Dnes máme schůzi v době, kdy došlo
k historickému okamžiku, kdy původní dramatic-
ká tvorba je v podstatě zastavena a my bychom mohli
směle prohlásit, ať si mladí počkají na zítřek, jestli
se mají vůbec hlásit na FAMU, protože ta škola možná
ztratí smysl. V takovýchto historických souvislos-
tech se bavit, zdali má náš spolek smysl, mi přijde
absurdní. Myslím si, že žádných spolků není dost
a žádná jejich síla není dostatečná. (Potlesk.)
Jan Štern: Problémem FITESu, jak jste se o tom pane
Kosku zmínil, je to, že je problémem kultura jako ta-
ková v tomto státě. Je problém této společnosti, že
vrcholná politická reprezentace si nedostatečně uvě-
domuje potřebnost kultury a zajištění standardních
podmínek kultury. Nastínil jsem na začátku, že jsme
udělali první poslední za FITES. Problémem je právě
to, že děláte první poslední a není to nic platné. Jest-
li chcete rozvádět tuto tezi dál, dostaneme se do
bludného kruhu. Nedá se nic jiného dělat, než za-
tnout zuby a jít v této trpělivé přesvědčovací práci
dál, a snad jednou ti, co o tom rozhodují, dosta-
nou rozum a udělají to, co požadujeme.
Otakar Kosek: Nechci zatěžovat toto shromáždění
jakoukoli diskusí. Chci jen poděkovat za to, že jsem
byl vyškolen. Děkuji.
Tomáš Kudrna: Prosím pana generálního ředitele
nebo pana Švehlu, jestli by mohli říci, jaká je poli-
tika České televize ve vztahu k politikům, anebo
jakým způsobem se vedení České televize hodlá
chovat k politikům. Narážím tím pochopitelně na
některé kauzy z minulosti dávné či nedávné, že byla
odvysílána jakási reportáž, kde padlo slovo „ter-
miti“, a televize namísto, aby obhajovala stanovis-
ka svých žurnalistů, zachovala se velmi vstřícně vůči
výtkám politiků. 
Jiří Janeček: Co to je vstřícné chování k politikům?
Řekl jsem, pane kolego, že tato reportáž nepatřila

do pořadu aktuální publicistiky. Patřila někam jinam.
K politikům se hodláme chovat padni komu padni.
Je mi fuk, jestli je z té či oné strany. Čili normálně,
transparentně a čistě. Nepatřilo to do toho pořa-
du a za tím si stojím.
Tomáš Kudrna: Běžný divák nebo občan to vnímá
tak, že Česká televize odvysílala nepohodlnou re-
portáž. Politici se ozvali a Česká televize se zhluboka
omluví a řekne „už nikdy více“, čímž dává běžnému
občanovi a politikům najevo: „Páni politici, toto je
způsob, jak do nás můžete střílet, a my se tomu pod-
řídíme a vždycky vyhovíme tomu, co od nás bu-
dete požadovat.“ Je jakýsi otazník nad tou vstřícností,
a dovolte mi možná tvrdý výraz, poddajností České
televize.
Jiří Janeček: Asi máte jiný úhel pohledu, já to ne-
vnímám jako úklonu nebo jako omluvu. Stojím si za
tím, že to tam nepatřilo.
Martin Vadas: Můžete nám říci, kam to tedy patří?
Jiří Janeček: Třeba do „Stalo se“, do něčeho, co
je satira, pořad, který není publicistický. Myslíte, že
to tam patřilo? To je věc názoru, já si myslím, že ne.
Martin Vadas: (Polemika mimo mikrofon) Metafora
je publicistický žánr, používaný prostředek, který tam
má být, jako třeba nemůže být inventura publicisti-
kou. Jestli chcete dělat jenom inventury, kde je pro-
stor pro metafory? Ve „Stalo se“? To je sterilní hlou-
pý humor, tam nic takového není, promiňte mi to.
Jiří Janeček: Je to váš názor.
Martin Vadas: Česká televize se domnívá, že je ve-
řejnou službou, jestliže koupí, pořad, který se jme-
nuje Zpověď Milana Paumera, a jestliže vysílá týden
před tím každý den několikrát „Milan Paumer, vzpo-
mínka na Paumera – vrah nebo hrdina“. Milan Pau-
mer je náš spoluobčan, který nikdy nikoho neza-
vraždil, ani nezabil, dokonce nikomu ani nedal pěstí
do ksichtu. Česká televize si myslí, že může tuto dez-
informaci vysílat a v hlavním zpravodajském pořa-
du položit otázku „Mašínové – vrazi nebo hrdino-
vé?“. Pak je výsledek ten, že naši občané si to myslí,
a proto to budeme zpívat dál. Kdo se z České te-
levize omluvil Milanu Paumerovi za tuto kampaň?
Proč Česká televize nevysílá „Janeček – ředitel nebo
vrah?“ (smích) Myslíte si, že to je přípustné? Proto
jsem to dal jenom jako provokativní příklad, pro-
tože si nemyslím, že pan ředitel Janeček je vrah
a myslím, že je zatím ředitel. Děkuji.
Jiří Janeček: Zatím jsem jenom ředitel, na tu Pank-
rác neaspiruji. Já vám na to neodpovím, protože víte,
kolik vysíláme hodin? 17,5 tisíce za rok. Vy řekne-
te: „To je mi fuk, tady jste ublížili člověku“. Já vám
mohu slíbit, že se na to mrknu, nic víc.
Martin Vadas: (mimo mikrofon) Pardon, víte, v čem
je problém? Že jste se na to mrknul. Já tady mám od-
pověď Rady ČT, které to připadalo divné. A Rada ČT
požádala pana ředitele o vyjádření, pak nad tím
zamudrovali, usnesli se a tohle je výsledek. Je škoda,
že nefunguje kontrola Radou České televize.
Vladimír Bystrov: Jsem novinář a musím vám říci:
zvykněte si na to, že Česká televize není FITESu
a není jen umělecké veřejnosti. Je celé veřejnosti.
A bohužel, ve stanoviscích umělecké obce a ve-
řejnosti zaznívá pouze část připomínek, i na fun-

gování zevnitř, jak bychom to dělali my, kdybychom
to dělali. To není hlas veřejnosti – a nepočítám mezi
hlasy veřejnosti politiky, i když to je také veřejnost.
Veřejnost nejsou ani hlasy diváků. Nestavme se
do toho, že my jsme ti jediní pravověrní, kteří víme,
jak to dělat!
Česká televize je podnik, který se zodpovídá podle
zákona někomu. Nebyli jsme nikdy zvyklí na nic
jiného než na socialistickou televizi, protože jsme
žádnou jinou nepoznali. Teď budujeme nějakou
novou, ať si vzpomíná kdokoli na to, jak to udělal
pan ředitel Mathé. Ano, přebudoval různé ekono-
mické toky a všechno možné, nepřebudoval myš-
lení, nepřebudoval vztah k občanovi.
Tvůrci přicházejí pouze s nabídkou, s alternativou.
Mohou samozřejmě kritizovat jako občané, to je
v pořádku, ale přicházejí s alternativou, která může
být lepší nebo horší, kterou buď ředitel využije nebo
ne. O nic jiného nejde. Postavme si to do reálných
souvislostí!
Nechci se vůbec vracet ke kauze Kristiny Vlacho-
vé – Petr Uhl tady už není – ale zvykněme si na to,
že jsme ho vyslali do Rady ČT, ale nikoliv aby za-
stupoval FITES. Všichni věděli, kdo je Uhl, všichni
věděli o jeho názorech, nikdy neříkal nic jiného, než
říká teď. Věděli jsme, koho vysíláme, oni věděli, koho
volí, a nemůžeme nikde hledat zodpovědnost za to,
co kdo říká, že má nějaké názory. Polemizujme.
(Ředitel Janeček s doprovodem odchází, provázen
potleskem)
Jan Svoboda: K vystoupení představitele ARASu.
Říkal, že je lepší, když bije na bránu více berani-
del. Ale fyzikální zákony říkají, že je lepší, když bije
jedno silné beranidlo. Proto bych se přimlouval spíše
než za konkurenty za dělbu práce, kooperaci a sdru-
žení sil. Možná nám to v příštích situacích dojde. 
Jan Kraus: O spolupráci nebo nespolupráci ARASu
a počtu beranidel: my se úplně neshodneme
s ARASem na všem, což je přirozené, protože jejich
skupina je užší, ale po diskusi se dá řešit věc tak, že
ARAS za to bojuje dál, a my, protože jsme měli pocit,
že je to mimo mandát FITESu, jsme se na tom ne-
podíleli. Ale za sebe to vnímám jako aktivitu, která
přirozeně vznikla, ta organizace se proto založila,
tím pádem má pro mne svaté oprávnění. Snažíme
se navzájem respektovat, přestože můžeme dis-
kutovat někdy ostře.
Doba přináší aktivity, které vedou k tomu, že vzni-



Synchron  2 2004 11

Z E  Ž I V O T A  F I T E S U

kají nové společnosti, a je to svým způsobem i vý-
razem toho, že FITES není schopen postihnout ty
zájmy tak dobře, proto tato skupina tvůrců založi-
la ARAS, což se mi zdá zcela legitimní. Na druhou
stranu řekněme si upřímně: pokud jde o zásadní
věci, nejen ARAS, ale i ostatní umělecké obce se
toho účastní většinou poctivě a aktivně, protože vě-
domí, jaký je současný stav na uměleckém poli, je
celkem jasné.
Nezapomeňte, že kromě problémů, o jakých si tady
povídáme, globální financování kultury v České re-
publice je zhruba poloviční, než je v zemích EU. Uvě-
domme si, že z hlediska legislativy nemáme někte-
ré instrumenty, které jsou ve světě běžné, jako
národní kinematografické centrum nebo audiovizu-
ální centrum. Tady není instituce založená státem,
která by se starala o propagaci filmu v zahraničí, ošet-
řila ho, aspoň jako produkt. Jsme země z hlediska
kulturní politiky zaostalá. Každá aktivita je dobrá.

Po přestávce určené volbám přečetl předsedající
zprávu Kontrolní rady:
Kontrolní rada ve složení František Němec, Zuza-
na Dražilová a Kristina Vlachová předkládá valné
hromadě FITESu Zprávu o hospodaření FITES v roce
2003 a konstatuje:
1) Provozní náklady na sekretariát FITESu se sní-
žily – rozdíl mezi ročními náklady za rok 2002 a 2003
činí úspora cca 41.700 Kč.
2) Platební morálka některých členů FITESu při pla-
cení členských příspěvků stále není ideální. Dopo-
ručujeme opět uveřejnit v Synchronu jména členů,
kteří nezaplatili, a výši jejich dlužných částek.
3) Kontrolní rada žádá podrobnější vysvětlení a popis
spolupráce s jednotlivými profesními organizacemi
a asociacemi, především APA, ARAS, Asociací fil-
mových a televizních kameramanů, Asociací distri-
butorů, Asociací kinařů, Komorou programových pra-
covníků České televize, Dabingovou sekcí a dalších
v závěrečné zprávě výkonného výboru FITESu. Upo-
zorňujeme na to, že součinnost a spolupráce FITESu
se všemi existujícími profesními organizacemi a asocia-
cemi je velmi potřebná a nutná vzhledem k budouc-
nosti českého audiovizuálního průmyslu.
4) Úkol z loňského roku publikovat závěrečnou zprá-
vu nadačního fondu trvá. Dosud nebylo předlože-
no kontrolní radě rozhodnutí soudu v této věci. Pro-
síme o vysvětlení, jak je to se soudem – proběhl-li,
či proběhne.
5) Lustrační povinnosti pro členy výkonného vý-
boru i kontrolní rady byly splněny.
6) V průběhu volebního období se uskutečnila řada

přínosných akcí, o nichž hovoří další zprávy před-
sedů a místopředsedů výkonného výboru.
7) Faktury, smlouvy, účetní a další doklady jsou k dis-
pozici v kanceláři FITESu.
Kontrolní rada doporučuje novému výkonnému vý-
boru:
– postupovat a jednat nadále podle stanov a jed-
nacího řádu,
– pokračovat v aktivní kontrole a projednávání hos-
podářské situace na pravidelných zasedáních,
– informovat veřejnost o své činnosti co nejpravi-
delněji prostřednictvím: 1) vlastních webových strá-
nek, 2) Synchronu, 3) dalších médií,
– pokračovat ve vydávání členského časopisu Syn-
chron nadále s ještě větším rozsahem placené 
inzerce a pokud možno i s rozšířenější distribucí.
Rádi konstatujeme, že se rozsah placené inzerce
v Synchronu oproti roku 2002 výrazně zvýšil, 
– mnohem více a aktivněji spolupracovat se všemi
profesními organizacemi a asociacemi, a to pře-
devším Českým filmovým centrem a Českou fil-
movou komorou, které zastupují české filmaře na
poli domácím i zahraničním. 
Jiří Krejčík: Jsou úvahy, že by pomohlo České te-
levizi – to jsem slyšel od jednoho poslance – že sou-
boj o příspěvky je velmi účelový. Že ani nejde o těch
20 nebo 25 korun měsíčně navíc, ale o to českou
veřejnoprávní televizi zadusit. To jsem taky ve svém
dopisu uvedl, nepřečetl jsem to celé.
Přijímám konstruktivní doporučení pana Eismanna,
uvést ze svého dopisu jen čtyřřádkový začátek a po-
slední odstavec. Jistě, obava pana Eismanna, že
se někteří ke škodě ČT chytnou toho negativního,
to jsem v žádném případě nezamýšlel.
A teď dávám jeden podnět k hospodaření. V České
televizi se vedou velmi opatrné diskuse o tom, jest-
li se vydá 180 nebo 200 korun za nějakou podruž-
nou záležitost. Ale na druhé straně desetitisíce, sta-
tisíce a v souhrnu miliony unikají. Na to mám
konkrétní důkazy, upozornil jsem na to, aby bylo
prozkoumáno špatné hospodaření ve svém dra-
matickém pořadu, který jsem před dvěma lety re-
alizoval. Můj dopis byl pominut, odpověď na něj
dána nebyla. 
A teď konkrétní návrh: v programu Českého lva jsem
se dočetl, že 10 českých filmů, které byly loňského
roku realizovány, jsou koprodukce s Českou tele-
vizí. U dvou je Česká televize dokonce hlavní pro-
ducent. A byla by zajímavá rekapitulace a inven-
tura toho, kolik Česká televize do té koprodukční
účasti vložila a kolik peněz se jí vrátilo. I umělecké
dílo musí být nakonec finančně prospěšné a úspěš-
né. Není-li, je to chyba. Dávám podnět, aby bylo
zveřejněno, jaké prostředky byly konkrétně inves-
továny do koprodukcí a jakým způsobem se to vrací
a co z těchto investic je nenávratné. 
Jan Štern: Jen reflexi k vystoupení pana Krejčíka na
Radě ČT. Pan režisér přišel s úmyslem vyburcovat
veřejnost k tomu, aby se České televizi dostalo na-
výšení koncesionářských poplatků. Ve svém vy-
stoupení promluvil o korupčním prostředí v České
televizi, a následkem toho následující dny v médi-
ích o České televizi nebylo nic jiného, než že pan

režisér obvinil Českou televizi, že má korupční pro-
středí, a celý zbytek jeho vystoupení se do médií
nedostal. Pan režisér byl veden dobrým úmyslem,
ale jeho vystoupení nerespektovalo mediální pro-
středí, které vždycky zneužije toho, co si myslíte,
že není to podstatné, ale řeknete to. Domnívám se,
že to byla jeho neobratnost a že poškodil Českou
televizi, že celá řada poslanců, kteří možná mohli
zvednout ruku, tak si teď říkají, „ale když je tam to
korupční prostředí a říká to takto slovutný matador
českého filmu, tak to tedy nevíme…“ Já bych na
něho apeloval, aby měl při svých vystoupeních na
paměti, že se pohybuje v jistém mediálním prostředí,
které projevy ne vždy přesně reflektuje.
Vladimír Bystrov: Velice se omlouvám, že budu
osobní v tom smyslu, že pan režisér Krejčík ví, že mi
bylo 19, když jsem za ním přišel jako mladý novi-
nář, takže se známe 50 let. Já ho mám 50 let rád a on
mně 50 let nenadává.
Jiří Krejčík: Já vás mám také rád.
Vladimír Bystrov: Možná že za chvilku nebudete. Mys-
lím, že znám velice dobře politickou situaci v parla-
mentu. V této chvíli je rozhodnuto. Ti lidé jsou roz-
hodnuti a nerozhodnou jinak, než už se dávno rozhodli.
Já si velice vážím toho, že jdete hlavou proti zdi, ale
někdy ta zeď je opravdu půlmetrová nebo i kilometro-
vá v tloušťce. Máte velice správnou úvahu, kdo to
zaplatí, když to dílo propadne. Jenomže to zaplatí te-
levize, ale pak to povede k tomu, jestliže budeme hle-
dat viníka nebo budeme vinit televizi, že na tom pro-
dělala, pak prostě nebude riskovat investice, protože
u žádného díla nezajistí, že to vyhraje a že na to pů-
jdou lidé. Víte sám za těch 60 let v kinematografii,
že úspěch díla je něco tak tajemného, tak neznámé-
ho, co se neví do okamžiku asi týden po premiéře. 
Valná hromada přijala jednomyslně Zdenka Tyce
za člena FITESu.
Martin Vadas: Dovoluji si s panem Bystrovem ne-
souhlasit. Do televize píší lidé, tak jako píší do novin,
zkrátka už to nemohou vydržet a musí to napsat, sty-
děli by se před sebou styděli, kdyby to neudělali.
Podobný případ je, když něco napíše pan režisér
Krejčík nebo když přednese svůj projev, protože už
se na to nemůže koukat a musí se vyjádřit. Já to
respektuji a neměli bychom tato vyjádření baga-
telizovat anebo dokonce odsuzovat za to, že vlast-
ně proto, že v televizi chceme pracovat nebo tam
někteří pracují, tak že vlastně nemáme právo se takto
vyjádřit, že televize vlastně není vůbec naše a že
si musíme přesednout na jinou židli, jakoby občan-
skou. Já na jiné židli než na té občanské nikdy ne-
sedím. Jako občan se nemohu na něco koukat, proto
se k tomu vyjadřuji.
Odsuzovat pana Krejčíka za to, že by měl zvažovat
své vyjádření a že by jej měl vymodelovat, a že tedy
ničemu nepomáhá, je kontraproduktivní. Režisér
Krejčík jisté části veřejnosti, která má dost jedno-
stranných chvástavých řečí ze strany umělecké obce
a ze strany managementu ČT, jak je všechno vlast-
ně v pořádku, prostě říká: „Není to v pořádku, je
třeba konkrétně říci, co není v pořádku, a budete
věrohodnější pro veřejnost, abyste dostali života-
dárné větší televizní poplatky.“
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Pokládám za vážný problém šetření ČT za každou
cenu, které směřuje k totálnímu amatérismu. Tam
už profesionálové netočí, nebo točí jako kulturní bri-
gádu, a točit nebudou, protože z toho se nedá ani
profesionálně žít. Dostanu práci jednou za „X“ mě-
síců, ani si nemohu koupit knížku, abych se vzdě-
lal, abych kvalifikovaně profesionálně veřejnou služ-
bu poskytoval, protože už na to nemám.
Je i jiná možnost: zapřít se a mlčet, netočit, nedě-
lat svou profesi a odejít z ní. To je otázka, před kte-
rou stojím, a to, co říkal Ota Kosek, je velice vážnou
připomínkou, kterou by se měl FITES zaobírat:
k čemu opravdu je, jestliže výkonný výbor prostě
nepřijal stanovisko, jak mu to ukládají stanovy. Kdyby
výkonný výbor stanovisko přijal, tak by to bylo na-
vázání jakéhosi dialogu. Neříkám, že Petr Uhl nemá
právo na svůj názor, ale výkonný výbor neřekl, že
si dovoluje mít jiný názor, on nebyl schopen se na
ničem v této věci usnést.
Jan Kraus: Mluvil jsem o tom i s Kristinou Vlacho-
vou, které jsem řekl, co tady opakuji. Dostal jsem
avízo, že pan Uhl poškodil Kristinu Vlachovou na
jednání Rady atd. Hned večer jsem si to pustil a pře-
hrál. Na výboru někdo navrhl, že bychom k tomu
měli zaujmout stanovisko. Já si to dodnes nemys-
lím. To budeme zaujímat stanovisko ke každému ná-
zoru všech členů Rady na všechno? Aby bylo, přá-
telé, jasno: my jsme preferovali kandidáty, aby to
bylo samozřejmě tzv. zprava i zleva, tak jsme chtě-
li pana Uhla, pana Justa, pana Bělohradského, ten
to nepřijal... (Připomínky z pléna)
Martin Vadas: (mimo mikrofon) Ty mluvíš o něčem
úplně jiném, než jsem mluvil já.
Jan Kraus: Nevíš přesně, co tam pan Uhl řekl.
Martin Vadas: (mimo mikrofon) Vím, já jsem s panem
Uhlem mluvil, on jenom prahne po dialogu, které-
ho nedosáhl, protože jste se odmítli usnést.
Jan Kraus: Ale Martine, tak se budeme usnášet nad
každým výrokem názoru v Radě?
Martin Vadas: (mimo mikrofon) Jestliže jsi to takto
zpracoval, proč jsi to nenapsal do Synchronu?
Jan Kraus: Ale v zápisu z výboru možná bylo, že jsme
o tom jednali, ale nedali jsme to do usnesení.
Martin Vadas: Zápisy jsou tajné...
Jan Kraus: Nejsou tajné, jenom nám teď tři nedě-
le nebo jak dlouho hapruje internet. 
Jarmila Cysařová: Předsedo, nezlob se, ale býva-
lo by se patřilo, aby výkonný výbor řekl, „myslí-
me si to a to“, dal to médiím a výrazně do Synchronu.

Žijeme v hektické době, ale větší iniciativa mohla
být. Proč jste se neobrátili na minulý výbor? 
Jan Štern: Ke stanovisku k novele zákona o České
televizi jsme se scházeli asi desetkrát, s Martinem
Vadasem, Jaromírem Kallistou, Jaroslavem Růžičkou
a dalšími, (polemická poznámka dr. Cysařové) pro-
tože na tom pracovali předtím.
Jan Kraus: Mám naprosto jiný názor nejen na Kris-
tinu Vlachovou, skoro na všechno, co souvisí s po-
litikou, než Petr Uhl, ale Petr Uhl nejen pro mne,
myslím, že i pro jiné z vás, je garantem morálně vol-
ních vlastností, které jsou pro nás svým způso-
bem důležitější, než tam mít nepoctivého kolegu,
který sice bude vyjadřovat podporu všem našim čle-
nům, ale pak se korupčně nechá koupit při hlaso-
vání. Z toho jsme vycházeli při nominacích 4 kan-
didátů, zvolili nám Petra Uhla. Výrok Petra Uhla budu
bránit vždycky, máme na to okřídlené úsloví. Je to
názor, který nesdílím ani vteřinu, ale budu vždyc-
ky trvat na tom, aby ho mohl říkat. Ty, Martine, říkáš,
že něco poškodil. Jak ji může jako člen Rady po-
škodit?
Martin Vadas: Já o koze a ty o voze. Opustil jsem
vaše jednání proto, že odcházel Petr Uhl, a proto-
že jsem cítil, že potřebujeme vést detailnější de-
batu na toto téma, která se měla vést dávno před-
tím, než abychom se s tím zaobírali na valné
hromadě. Je mi trapné, že to tady takhle rozmazá-
váme, ale je to trapné proto, že jste se tomu ne-
věnovali včas. Petr Uhl pronesl cosi...
Předsedající: To je pořád dokola...
Jan Kraus: Ale já jsem s ním mluvil den po tom, velmi
důkladně.
Martin Vadas: Petr Uhl pronesl cosi na základě ne-
pravdivých informací. On to šířil dál jako informa-
ci, nikoliv jako názor nebo jako popírání názoru.
Já nepopírám právo na názor. A ty mluvíš o tom,
že já ho chci jakoby vyloučit.
Jan Kraus: Ale ty nevíš přesně, co řekl. (Neřízená
polemika, shluk hlasů).
Předsedající: Pánové, já navrhuji, ukončeme tuto
debatu, protože je jalová. Prosím členy volební
komise, aby nás seznámili s výsledky. 
Jana Tomsová: Sečetli jsme kontrolní radu, tam je
to naprosto jasné: František Němec má 48 hlasů,
Vítězslav Romanov 47, Karel Žalud 46.
U volby jedenáctičlenného výkonného výboru došlo
ke kuriózní situaci, když Břetislav Rychlík a Tomáš
Jančařík se umístili na 11. – 12. místě shodným po-
čtem hlasů. Plénum odsouhlasilo návrh Tomáše Jan-
čaříka, který se svého místa ve výboru zřekl ve pro-
spěch Břetislava Rychlíka a zůstane jako náhradník,
nehlasující člen výboru.
Jana Tomsová: Hlasovalo 67 lidí a dva hlasy z toho
byly neplatné. Jan Kraus a Martin Skyba mají po
57 hlasech, Tomáš Kudrna 55 hlasů, Daniel Růžič-
ka 51 hlas, Šimon Eismann 49 hlasů, Jan Štern
a Tomáš Bělohradský 47 hlasů, Jana Tomsová 
45 hlasů, Jiří Mádle 41 hlas, Jasoň Šilhan 40 hlasů
a Břetislav Rychlík a Tomáš Jančařík po 37 hlasech.
Předsedající: Dovolte, abych poděkoval panu 
Jaroslavu Černému, který obětavě pracoval ve 
výboru a nyní neprorazil pásku, a Martinu Pátko-

vi, pan Černý dostal 36 hlasů a pan Pátek 35 hlasů. 
Josef Eismann: (Hovoří bez mikrofonu.) Režisér Krej-
čík se obrátil o radu. A je třeba se bavit nad tím tex-
tem a redukovat jej. To není tak, že bychom pana
režiséra nechtěli vzít na vědomí. Bereme napros-
to vážně. My jsme se celou dobu bavili o tom, jest-
li jsme věrohodnější, když připouštíme, že nejsme
dokonalí. Já si myslím, pokud mohu soudit z reak-
ce poslanců, že to je váš omyl. To je uvažování 
intelektuála. Poslanci neuvažují tímto způsobem.
Postačí, když řeknete, že jsem slušný člověk, 
přestože jsem v patnácti ukradl lízátko, a posla-
nec, když se mu to hodí, řekne, že jsem v patnácti
ukradl lízátko. Automaticky.
Jiří Krejčík: Prosím vás, neházejte tím ale všech-
ny poslance do jednoho pytle. A senátory, to by byl
omyl. Já jsem s těmi lidmi ze sněmovny i ze Sená-
tu mluvil a setkal jsem se s názory velice rozum-

nými. Nakonec jsem na Radě ČT upozorňoval i na
velmi negativní názory některých poslanců ODS,
kteří se nepřesvědčí o opaku – ti už jsou rozhodnuti
českou veřejnoprávní televizi nepodpořit.
Josef Eismann: Myslím, že se nyní bavíme o ne-
dostatcích České televize, což je v této chvíli je při
nejmenším netaktické.
Jiří Krejčík: Vaši moudrou rozvahu jsem přijal. Proto
jsem se sem obrátil o radu. 
Předsedající: Dávám hlasovat o zprávě o činnosti
výkonného výboru přednesené Janem Krausem,
Janem Šternem a Martinem Skybou v úvodu této
schůze.
Kdo je pro? (Hlasuje se – většina) Kdo je proti? Jeden.
Zdržel se hlasování? Jeden. Děkuji. A nyní dávám
hlasovat o zprávě kontrolní rady: kdo je pro? (Hla-
suje se) Děkuji, to je většina. Kdo je proti? Nikdo.
Zdržel se hlasování? 4. Konstatuji, že jak zpráva od-
stupujícího výkonného výboru, tak zpráva odstu-
pující kontrolní rady byly schváleny. Ještě bych rád
vyslovil poděkování odstupujícím členům výboru,
nejen Jaroslavu Černému, ale i Ivance Kačírkové, 
Jiřině Hradecké, která udělala velkou práci pro da-
bingovou sekci. Předpokládám, že v ní dále bude ve
výkonném výboru pokračovat Tomáš Bělohradský.
Poděkování patří i odstupujícím členkám Kontrol-
ní rady Zuzaně Dražilové a Kristině Vlachové. 
Vladimír Bystrov: přečetl návrh usnesení, násle-
dovala další diskuse, z níž vyjímáme:
Jan Kraus: Jsme obětí politických tezí. Všichni víme,
že by se v České televizi dalo šetřit a hospodařit lépe,
ale aby se to dalo vůbec dělat, musí to existovat.
Zájem některých částí politického spektra je, aby to
neexistovalo nebo při nejmenším aby neexistoval
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jeden kanál. Pan režisér Krejčík má jistě dobrý úmysl,
všichni si ho za to vážíme, a také víme, že jeho dobrý
úmysl – jako už se to stalo – bude zneužitý k tomu,
co chtějí politici, to znamená Krejčík: „Korupce
v České televizi“. Vypadá to jako nová zpráva, nový
objev korupce, další potvrzení, že je radno se Čes-
kou televizí řádně zaobírat. Proto o tom kolega Štern
mluví, protože média fungují jinak a jim se to zdá
jako zajímavý titulek, ale informaci hodí úplně jinou,
než jaká byla. Pan režisér Krejčík řekl, že je to dlou-
hodobě, tak to vypadá, že se objevily další důkazy
o korupci, takže sto poslanců má argument – řekne:
viz poslední informace pana režiséra Krejčíka, my
si ho vážíme.
Jiří Krejčík: Je ještě jedna vážná věc, která už je v za-
pomenutí: Krátký film je v likvidaci. Krátký film je
majetek jakési pojišťovny, která si s tím neví rady.
Připomínám, že byla iniciativa, aby všechny filmy
realizované ve Studiu Barrandov byly pojaty do pro-
jektu CINEPONT a byly majetkem a.s. CINEPONT.
Podařilo se nám ty filmy z toho majetku vyloučit
s tím, že to nebyly produkty FS Barrandov, ale že je
produkoval v podstatě československý stát. Ale ne-
podařily se vyloučit díla z realizace Krátkého filmu.
A tam je obrovské jmění a majetek – studio Trnky,
Bratři v triku a dokumentární tvorba.
Stala se další hrozná věc: sanatorium Horka v Kar-
lových Varech, vybudované mnohamilionovým ná-
kladem, bylo přidáno jakýmsi přídavkem CINE-
PONTU. Marhoul to pak prodal, za kolik nevíme, a je
to fuč. A podobně i budova č.p. 34 v Jindřišské ulici
za kostelem byla majetkem Československého filmu
a zase byla přidána Krátkému filmu jako přídavek v pri-
vatizaci. Knoflíček to „bouchnul“ a barák je pryč.

Jak ten dům č.p. 34, tak i sanatorium mělo být v ma-
jetku Čs. filmu a mělo přejít do majetku Státního fondu
na podporu kinematografie.
To jsou nenapravitelné maléry, to ohromné jmění je
v háji. A tohle se může stát s veřejnoprávní televizí.
Vladimír Bystrov: Pane režisére, omlouvám se, ale
v usnesení říkáme, že bereme na vědomí, co chce-
te udělat a oceňujeme to. Neříkáme vám, co tam
máte nebo nemáte napsat. Vážíme si toho, že váš
úsudek je takový, že jistě budete jednat rozumně
a jistě budete vědět, jak argumentovat. Nechtějte
na nás, abychom vám schvalovali jednotlivá slova
a myšlenky.
Jiří Krejčík: Já vás informuji, protože to, co se děje
s Krátkým filmem, už je mimo zájem FITESu, možná
že FITES o tom něco ví, ale je to závažná věc a je
třeba tyto hodnoty zachránit. Já jsem na to upo-
zorňoval předsedu Senátu pana Pitharta. Měl velký
zájem na tom, aby tyto se vytvořené poklady mi-
nulosti nestaly předmětem nějakého kšeftu.
Valná hromada už trvala více než 3hodiiny. Lidé
se rozcházeli…
Předsedající: Dávám hlasovat o usnesení, jak bylo
předneseno Vladimírem Bystrovem. Kdo je pro usne-
sení valné hromady? (Hlasuje se) 23 pro. Kdo je
proti? Jeden. Zdržel se někdo hlasování? 5.
Jiří Krejčík: Já jsem se nezdržel, nejsem pro ani proti,
já jsem z toho jelen. (smích v sále)
Předsedající: Usnesení bylo schváleno většinou
hlasů. Pan Opěla chce ještě pozdravit naši valnou
hromadu.
Vladimír Opěla: Jenom kratičce uvedu něco na pra-
vou míru. Jde o Krátký film. Měli byste vědět, že
všechny materiály, které byly v Krátkém filmu na-

točeny, tzn. originály, negativy, část depozitiva
a kopie, jsou uloženy v Národním filmovém archi-
vu. S Krátkým filmem probíhá soud, my jsme vyhráli
loni první stání, kde se soudkyně vyjádřila, že tyto
materiály nikdy nebyly a nemohly být součástí ma-
jetku Krátkého filmu, protože platil zákon o zná-
rodnění filmu až do roku 1993. KF se odvolal, takže
se budeme soudit dál.
Jiří Krejčík: Ale co bude dál? Fakt je, že Krátký film
vyžíral nekřesťanské peníze. (hluk v sále)
Předsedající Martin Skyba: Děkuji panu řediteli
Opělovi a prosím ho, aby informace, jak probíhá
soud, dal do krátké jednostránkové, dvoustránko-
vé zprávičky, kterou rádi otiskneme v Synchronu.
Děkuji všem, dobrou noc, na shledanou, děkuji také
skvěle instalovanému zvukovému zařízení, které
nám umožnilo, že jsme se slyšeli.
(Konec jednání ve 20.32 hod.) 
Stenografický záznam pořídili parlamentní stenografové
Jindra Podvalová, tel. 326 902 763 a JUDr. Aleš Poledne,
tel. 222 590 743.

Valná hromada:
1. schvaluje zprávu o činnosti přednesenou předsedou výkonného výboru p. Janem Krausem a místopředsedy pp. Janem Šternem a Marti-

nem Skybou;
2. vyslechla informaci generálního ředitele České televize p. Jiřího Janečka o stavu projednávání v Parlamentu České republiky vládního návr-

hu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 231/2001
Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání;

3. vzala na vědomí a ocenila záměr režiséra p. Jiřího Krejčíka oslovit poslance a podle okolností následně senátory Parlamentu České republi-
ky s apelem, aby podpořili další rozvoj České televize přijetím novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a novely zákona
o provozování rozhlasového a televizního vysílání;

4. vyslechla informaci generálního ředitele o. s. DILIA p. Jiřího Srstky;
5. vyslechla informaci předsedy ARASu p. Miroslava Adamce;
6. schvaluje zprávu Kontrolní rady přednesenou místopředsedou výkonného výboru p. Martinem Skybou;
7. přijala za člena Českého filmového a televizního svazu FITES režiséra p. Zdeňka Tyce;
8. ukládá výkonnému výboru, aby programové dokumenty určené k projednání na příští valné hromadě připravil a předložil členům s přimě-

řeným předstihem před jejím konáním;
9. vyslovuje poděkování členům odstupujícího výkonného výboru a kontrolní rady, kteří ukončili činnost a již se neucházejí o zvolení na další

období, a to jmenovitě Jaroslavu Černému, Jiřině Hradecké, Ivaně Kačírkové a Marii Šandové a členkám Kontrolní rady Zuzaně Dražilové 
a Kristině Vlachové.

10. zvolila výkonný výbor a kontrolní radu na období do roku 2006 ve složení: Tomáš Bělohradský, Šimon Eismann, Jan Kraus, Tomáš Kudrna, 
Jiří Mádle, Daniel Růžička, Břetislav Rychlík, Martin Skyba, Jasoň Šilhan, Jan Štern, Jana Tomsová a náhradník s hlasem poradním Tomáš
Jančařík. Kontrolní rada: František Němec, Vítězslav Romanov a Karel Žalud.

USNESENÍ VALNÉ HROMADY ČESKÉHO FILMOVÉHO A TELEVIZNÍHO SVAZU FITES
8. března 2004

Na programu 1. schůze nového výkonného výboru, který se 22. března 2004 sešel v usnášeníschopném počtu 8 členů, byly mimo
jiné i volby; potvrdily 7 hlasy ve funkci předsedy Jana Krause a rovněž 7 hlasy ve funkci místopředsedů Martina Skybu a Jana Šterna.
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Co dnes dělají bývalí generální ředitelé ČT?
Ivo Mathé (1. 1. 1992 – 1. 4. 1998)

Po odchodu z ČT zamířil na Pražský
hrad do prezidentské kanceláře, kde
určitý čas pracoval po boku kanclé-
ře Ivana Medka jako jeho zástupce.
Posléze se od 1. ledna 1999 sám stal
kancléřem a v den inaugurace nové-
ho prezidenta 7. března 2003 pak na
svou funkci rezignoval. Poté přijal na-
bídku svých bývalých kolegů Jana Hor-
ského (bývalý ředitel výroby a tech-
niky ČT), Petra Studenovského (bývalý
šéfredaktor Redakce zpravodajství ČT)

a Ladislava Špačka a vrátil se na mediální scénu. ČT nyní vysílá televizní 
cyklus o společenském chování, jehož je spoluautorem.

Jakub Puchalský (1. 4. 1998 – 31. 1. 2000)
Nejprve působil jako zástupce šéfre-
daktora nedělníku/týdeníku Nedělní
noviny. Poté nastoupil do internetové
divize Českého Telecomu Internet
OnLine, kde zastával funkci manaže-
ra řízení projektů zaměřených na inter-
netový obsah a poskytování interne-
tových služeb. Dne 9. září 2002 se stal
manažerem řízení partnerských pro-
jektů společnosti Nextra Czech Re-
public, která je poskytovatelem inter-

netových a komunikačních služeb. Od roku 2003 je ředitelem komunikace
firmy Unilever Česká/Slovenská republika.

Dušan Chmelíček (1. 2. 2000 – 21. 12. 2000)
V červnu 2003 se stal ředitelem přís-
pěvkové organizace Testcom spadají-
cí pod Ministerstvo informatiky. Sou-
časně jej ministr Vladimír Mlynář
jmenoval svým náměstkem. Provoz-
ně-ekonomickým náměstkem Test-
comu pak je bývalý ředitel výroby ČT
Vít Novotný. Testcom – Technický
a zkušební ústav telekomunikací a pošt
Praha – je bývalý federální Výzkumný
ústav spojů Praha.

George Hodač (22. 12. 2000 – 11. 1. 2001)
Nepodařilo se zjistit, čemu se v sou-
časné době věnuje. Od své rezignace
žije ve Velké Británii.

Věra Valterová (11. 1. 2001 – 9. 2. 2001)
Bývalá Hodačova právnička a zástup-
kyně pracuje, podle webové stránky
Státního ústředního archivu, v útva-
ru ředitelky tohoto archivu, kde má na
starosti právní agendu.

Jiří Balvín (9. 2. 2001 – 27. 11. 2002)
Od 1. října 2003 je generálním ředi-
telem české hudební stanice Óčko,
která je dostupná na kabelových tele-
vizích. Jejím provozovatelem je akcio-
vá společnost Stanice O a investorem
je Northern Star.  

Petr Klimeš (27. 11. 2002 – 18. 7. 2003)
Od 2. prosince 2003 je viceprezi-
dentem pro finance v Aeru Vodocho-
dy, kde nahradil Jaroslava Ibla. Připo-
meňme, že před svým působením v ČT
byl v letech 1996 – 1999 ředitelem
české pobočky německého potravi-
nářského koncernu Bonduelle, poté
přešel do státního plynárenského pod-
niku Transgas, kde byl nejprve ná-
městkem pro ekonomiku a po jeho
transformaci na akciovou společnost
finančním ředitelem a místopředse-
dou představenstva. 

Gordon Lowitt, bývalý ředitel pro strategický rozvoj a bývalý ře-
ditel programu
V České televizi působil v managementu Jakuba Puchalského. V současné době
pracuje pro společnost Genesys Telecommunications Laboratories jako po-
radce pro externí komunikaci pro východní a střední Evropu. V této společ-
nosti je zároveň zodpovědný za marketing pro zákazníky pro Evropu, Blízký vý-
chod a Afriku. Ve svém zbývajícím volném čase, dle svých slov, píše scénáře.

Jiří Franc, kandidát na generálního ředitele ČT
Od 1. prosince 2003 je ředitelem Správy Pražského hradu. Podle časopisu
Týden se jím stal bez výběrového řízení. Jak však týdeníku řekl kancléř Jiří Weigl:
„Pan Franc je úspěšný manažer, který neměl žádné profesní problémy a vy-
budoval nejlepší pobočkovou síť v zemi. Mám s ním velmi dobrou osobní
zkušenost a znalo nás ho víc. Proto jsme se na něm shodli.“ Weigl působil ve
funkci člena dozorčí rady IPB v letech 1993-1998. Franc byl v té době ředi-
telem oblastní pobočky IPB Praha město. Daniel Růžička
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No, ano, skoro dvě hodiny se budete dívat 
na rybičky
Tedy na celovečerní animovaný film Pixar Studia Hledá se Nemo.Vedle nás
seděl osmiletý kluk. Už to znal. Během filmu vstával, chechtal se, křičel a mával
rukama. Ale zajděte i vy, kteří nemáte děti. Nad dalším diváckým i komerč-
ním trhákem americké zábavní produkce opět zjistíte, že animovaný film je pře-
devším humor, láskyplná parodie reálného světa, tempo, obrazové a slovní fóry
a do gagů nakreslené sociologické výzkumy.
Nemo je oranžový, bíle pruhovaný rybí kluk. Jako jediné ze všech vajíček zů-
stal otci po útoku žraloka. Táta se o něj pochopitelně strašně bojí a mnoho
ze strachu zakazuje. Nema to štve a dělá naschvály.
„Přísahal jsem, že se o něj postarám a že se mu nic nestane!“ kvílí strachem
otec. A jeho roztěkaná, zdánlivě pitomá, zapomnětlivá, pozpěvující, bezsta-
rostná přítelkyně modrá rybka Doris se udiveně ptá: „Že se mu nic nestane?
Nic?.. Ale to by se přece v životě strašně nudil!“
Dialogy. Fóry. Dabing hereckých špiček. Urbánkův překlad se slangovými
výrazy, které vám nevadí, protože v animačním nadhledu dostávají nové, sran-
dovní i správně jímavé kouzlo.
Už dvakrát se mu nezdařil útěk z akvária v ordinaci sydneyského zubaře. A přece
nekorunovaný vůdce v zajetí žijících tvorů, černobílá rybka, vymyslí další plán:
Nemo je malý a může se tedy dostat do skleněného válce čistícího zařízení, ka-
menem zavalit turbinku. Zubař bude muset rybičky vyndat (o to jde) a akvár-
ko vyčistit, protože bude strašně špinavé.
„Bude tu strašná špína! Buďme jako prasata! Buďme prasata i v myšlenkách!“
hecuje kamarády.
Počítače Pixaru způsobí, že projíždíte vábivými vlnami oceánských proudů, le-
títe nad křídly opery v Sydney, točíte se v erupci vodních vírů, jste součástí
rybího hejna. Jste v břiše velryby a maně vzpomenete na Macha se Šebesto-
vou, kteří už kdysi dávno bojovali s anginou v klučičím krku. Spláchnutím zu-
bařova plivátka sjedete kanalizací do přístavu. Ani vám nepřijde, že je to vlast-
ně proměna jednoho triku.
Fandíte rybím hrdinům. Budujete vztahy: se ženou, mužem, s dítětem, dítě
s vámi. Sledujete kroužení rybích hejn, hemžení a sjezdy malých želv v prou-
dech oceánu, závratné barevné prosvětlené vodní víry, plujete po dně moře,
plného vraků torpedoborců a nevybuchlých min. Vylétnete s gejzírem vody
prýštícím z hlavy velryby... Dávná prověřená metoda Disneyeho, který ka-
meramany posílal po světě točit zvířata, aby pak jejich pohyb mohl inspiro-
vat animátory, je živá. Obohacená samozřejmě o další poznatky National 
Geographic etc. Animátoři museli povinně projít podmořským kurzem a ve stu-
diu stálo obrovské akvárium s rybami a vodními živočichy.
A jde to samozřejmě až do konce. Jak se rybičky, které se konečně překutá-
lely dle plánu přes silnici, osvobodí ze sáčků s vodou? Závěrečné titulky plují
po vodní hladině. A kolem jmen tvůrců se houpou, plavou a dělají blbosti 
hrdinové filmu, už volní. Jak? Přemýšlejte.. Mirka Humplíková

Hollywoodská pocta Gene Deitchovi
Hit malých jsou teď boty, ve kterých jsou
zabudována kolečka. A tak nechodí, ale
jezdí. V takových botách přijel na jeviš-
tě předávat cenu i Alexander Gould, kluk,
který namlouval rybičku výše uvede-
ného Nema. V Kalifornii probíhal hlav-
ní ceremoniál 31. výročí ASIFY-Holly-
wood a American Cinematheque. Za
celoživotní dílo na poli animace Annie
Winsor McCay Award předával Genu 

Deitchovi (79) americký filmový historik Jerry Beck. 
Dělo se to 7. února 2004 v kině Alex v Glendale, jedné ze čtvrtí Los Angeles.
O tři dny později se v hollywoodském Egyptském kině promítaly Deitcho-
vy nejznámější filmy. Přehlídku sponzorovala ASIFA – Hollywood. 
V Chicagu narozenému oslavenci začala kariéra v roce 1946. Stal se asis-
tentem animátorů ve studiu UPA. Po letech vidělo publikum i jeho rekla-
my, které v roce 1950 byly mezi prvními promítány v newyorském Museum
of Modern Arts. V programu byl samo-
zřejmě Munro (Oscar z roku 1960), Nud-
nik i Bark George, poslední film, který
v Praze dělal pro Weston Woods.
„Byl jsem překvapen, ale šťastný, že mě vy-
brali,“ říká Deitch.
Seznam lidí, kteří cenu dostali, je impo-
zantní. Na začátku, v roce 1972, Max
a Dave Fleischerovi. Namátkou pak dál
v roce 1975 Walt Disney, John a Faith Hub-
leyovi a Norman McLaren. V roce 1982
Bruno Bozzetto, o čtyři roky později Ki-
hachiro Kawamoto. V roce 1991 Jurij
Norstein, v roce 1993 Goerge Dunning...
„Jsem poslední, kdo ze známých jmen teh-
dejší doby žije. Nejsem nějaká velká hvěz-
da animace. Ale dostal jsem Oscara, byl
jsem na něj pětkrát nominován. Obdržel
jsem stovku dalších cen na dětských fil-
mových festivalech. Spoustu dopisů od lidí,
kteří viděli moje filmy. Jsem spokojený. Je to zřejmě vše, čeho lze dosáhnout...“ 
Česká animace Gena Deitche dobře zná. Žije a pracuje v Praze třiačtyřicet
let. Natočil na tisíc filmů. Jeho doménou je přepis pohádkových knížek
pro děti. Na http://genedeitch.awn.com lze číst knihu, která existuje pouze
na webu. Jmenuje se How to succeed in animation. Je to živá kniha. Deitch
k ní stále přidává další kapitoly. 
Dnes pracuje na scénáři animovaného přepisu knížky Julese Feiffera Diary
of Worm neboli Deník červíka (podle námětu právě J. Feiffera dostal film
Munro Oscara).
A tak v Hollywoodu, po všech oficialitách, řekl Deitch malému Alexovi Goul-
dovi v kolečkových botách: „Mám pro tebe práci. Když jsi mohl namlouvat ry-
bičku Nema, mohl bys namluvit i žížalu, ne?“ Mirka Humplíková

Mladí filmaři 
z písecké filmové školy 
zabodovali na uničovské Mladé kameře
Za svoji kolekci získali celkem čtyři ceny, včetně hlavní ceny a ceny di-
váka. Film Karla Březiny Spolu získal cenu českého výboru Unica, Nesplněný
sen Jiřího Čvančary dokonce ceny dvě: cenu v kategorii studenti a absolventi
filmových škol a cenu diváka. Hlavní cenu festivalu získal dokument 
Veroniky Janečkové Zlaté manželství.



Synchron  2 200416

A N I M O V A N Ý  F I L M

Spolu
se jmenuje patnáctiminutový film, který vznikl v roce
2002 na Vyšší odborné škole filmové v Písku. Pří-
běh lidí z jednoho města, z jedné vesnice, jak zní
podtitul. Švankmajerovské ozvěny jsou zcela zřej-
mé. Film SPOLU je dílem třicetiletého režiséra Karla
Březiny. Natáčel v ateliéru SVOŠ filmové v Písku půl
roku. Je to film hraný, animovaný a pixilovaný. Ko-
produkce s ČT. Premiéru měl na Mezinárodním stu-
dentském festivalu v Písku v roce 2002. Od té doby
cestuje po světě a dělá autorům i škole radost. Na-
točením tohoto snímku skončilo v Písku studium
nejen Karlu Březinovi, ale i kameramanovi Tomáši
Drdáckému a animátorovi Kájovi Maříkovi. Dnes
Březina působí v Praze při natáčení videoklipů a re-
klam. Má kompletně připraven hraný debut, který
se pracovně jmenuje Štědrý večer. Jako všichni shání
peníze.
Snímek Spolu vloni dostal Hlavní cenu na VIII. stu-
dentském festivalu v Rio de Janeiru a těsně před kon-
cem roku Cenu křesťanské nadace za nejlepší ani-
movaný film FIKE 2003 v Mexico City. hum

Kreslili jsme
Večerníčky 
Kavárna Goethe-Institutu v Praze laskavě předsta-
vuje 6 výtvarníků – animátorů, kteří kdysi začínali
ve slavném studiu kresleného filmu Bratři v triku.
Prošli různými profesemi. Všichni spolupracovali na
večerníčcích a filmech, které získaly řadu cen doma
i v zahraničí. Někteří jsou přímo jejich autory. V Go-
ethe-Insitutu je možnost vidět jejich volnou tvorbu. 
Cyklus zahajovala výstava Jiřího Tyllera (59). Tyl-
ler pracoval ve studiu Bratři v triku jako fázař a po-
zději jako animátor. Do osmdesátých let sám reží-
roval na 60 dílů večerníčků. Natočil i programové
filmy Proč se lidé bojí zajíců, Peripetie zpěvu, Odys-
seu (koprodukce se studiem DEFA) a film Nechtěl
jsem zabíjet ptáky (cena Zlatá mušle v Cartageně).
Tyllerovou doménou byl především ploškový film. 
O svých třiceti vystavených olejomalbách a kolo-

rovaných kresbách prošedivělý, na ježka ostříhaný
Tyller, říká: „Proč bych obrazy kupoval, když si je
můžu sám nakreslit? Začal jsem už dávno. Přišel jsem
domů a byl utahaný z kreseb na filmech. Maluju
intuitivně. Vrstvím věci. Stále mám doma rozma-
lovaných na deset věcí. Poznávám v nich sám sebe.
Nacházím klid na to, zjistit, co ve mně je, přemýš-
let o sobě. U malování mám zkrátka na sebe čas.
Spěch, který prožíváme, je strašná chyba...“ Kromě
svého ušlechtilého koníčka se Tyller dnes věnuje
ilustrování jazykových učebnic pro nejmenší a pro
střední školy.
Po Tyllerovi bude vystavovat Jiří Plass, pak Maria
Axamitová, v létě Vít Pancíř, Ivana Rakoušová a Mi-
chal Švec. Cyklus bude zakončen v sále Goethe-
Institutu 9. září 2004 v 17 hodin projekcí večer-
níčků a samostatných filmů, na kterých se vysta-
vovaní autoři podíleli. hum

AUTOMAT
Celá studentská UMPRUM se sešla v kině MAT na
premiéře (19. 2. 2004) absolventského filmeč-
ku Lucie Štamfestové Automat. Výtvarně a barevně
agresivní přepis sci-fi povídky (Stanislav Lem: 
Futurologický kongres) je zřejmě prvním absol-

ventským loutkovým filmem v dějinách české 
animace. Premiérový večer zkušeně organizovala
kameramanka Zuzana Bukovinská. V tvůrčí delegaci
na jevišti i v titulcích se sešli zkušení (střihačka Ji-
řina Pěčová, tvůrce dekorací a loutek Vítek Lebeda,
externě spolupracující produkční Dáša Juráková,
animátorka ploškové části Alena Pokorná) s na-
stupující generací, kterou ve svém ateliéru formu-
je vedoucí katedry profesor Jiří Barta. hum

MISTŘI ČESKÉHO
ANIMOVANÉHO FILMU
je název nového seriálu, který od 11. ledna 2004 uvádí
Česká televize. A tak každou neděli ve 13 hodin na
programu ČT1 (repríza v pondělí ve 12.30 h, opět
na ČT1) přivítá herec Miroslav Táborský diváky, které
„animovaný film vždycky potěší“. Od roku 1990, kdy
animovaná tvorba zmizela z pláten kin, není dnes
mnoho možností, kde by se diváci mohli s českými
animovanými filmy seznámit. 
A tak cyklus, který vzniká v péči šéfproducenta Jana
Rubeše v Centru převzatých pořadů České televize,

se bude snažit tohle „distribuční vakuum“ alespoň tro-
chu vyplnit. Autory cyklu jsou Jiří Kubíček a Marta
Šímová, režií byl pověřen Jaroslav Hovorka, drama-
turgicky cyklus připravili Petr Zvoníček a Jan Slabý.
Pro rok 2004 je plánováno 43 hodinových dílů –
v období letních prázdnin se pořad nevysílá. Na 
rozdíl od předchozích pořadů, které ČT animované
tvorbě věnovala jsou, tentokrát uváděny filmy celé,
nikoliv jen úryvky. 
Nezapomenutelný dramaturg Jan Poš napsal o čes-
kém animovaném filmu: „…má spletitou historii,
a ač se období jeho trvání vejde do jednoho lidského
života, stačil dát národu i světu několik zcela výji-
mečných jmen. Jmen talentovaných lidí, kteří obje-
vili nové tvárné postupy, inspirovali další svým je-
dinečným stylem a především mnohokrát potvrdili,
že magickou silou fantasie lze vzdorovat nepravo-
stem světa“.
Je samozřejmé, že z tisícovek filmů, které vznikly za
dobu 75 let, co český animovaný film trvá, bylo
možné vybrat jen některé. Připomenout tvorbu těch,
kteří celosvětovou slávu českého animovaného filmu
vytvářeli: režiséry, výtvarníky, animátory, muzikanty,
kameramany – ale také desítky fázařů, konturistů,
koloristů a dalších profesí. A tak alespoň část his-
torie animovaného filmu se otevírá před „diváky,
které animovaný film vždycky potěší“.

Marta Šímová

Bedřich Glaser (46)
byl do roku 1983 zaměstnán v Krátkém Filmu. Od
té doby je na volné noze. Známe ho jako letitého
spolupracovníka Jana Švankmajera. Animoval všech-
ny jeho filmy od r.1980 včetně celovečerních – Alici,
Fausta, Otesánka a Spiklence slasti. V letech před
rokem 1989 spolupracoval Glaser jako animátor na
filmech Tři veteráni, Galoše štěstí, Perinbaba, Ta-
jemný hrad v Karpatech a na seriálech Návštěvníci,
Křeček v noční košili nebo Rumburak. Podíváte-li
se dnes na jeho webové stránky, zjistíte, že během
poslední dekády z Glasera vyrostla profesní osob-
nost nejen našich vod. S Peterem Gabrielem spo-
lupracoval na interaktivním DVD, autorsky dělal
na spotech, hudebních klipech, reklamách, upou-
távkách, např. na znělce rozhýbaných hliněných
hlav pro ČT2.
Dvanáctého února 2004 měl v pražském Ponrepu
nabitou premiéru film Samotář, kterého ironicky
Glaser označuje jako „konečně náš absolventský
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film...“ Samotář je nekomerční, umělecký snímek
pro prezentaci na festivalech. Koprodukce Vít Ko-
mrzý (UPP) a Bedřich Glaser. Zatím přihlášeno do
Oberhausenu a Třeboně. Scénář napsala před třemi
lety Glaserova žena Světlana (podle povídky 
Gustava Meyrinka Chiméra, hudba Martin Němec,
komentář čte Jan Kačer, produkce Dáša Juráková).
Nízkorozpočtový film Samotář vznikl za podpory
ministerského grantu a UPP (Vít Komrzý).
Glaserovi se inspirovali Meyrinkovým mystickým
podobenstvím vize apokalypsy. Původně zamýš-
leli natočit hraný film. Nevyšlo to. Proč? Peníze.
Během roku vznikl film, celý vytvořený bez použi-
tí kamery, pouze pomocí klasické animace a kolá-
že, následně zpracované na počítači.
Samotář má čtyři barevné roviny. Zlatou pro nedělní
ráno, zelenou v pruzích interiéru barokního kos-
tela, temně modrou noc a červenou pro koláž na
náměstí, nad kterým zapadá slunce a odehrává se
nejnáročnější sekvence filmu: koláž dvouvteřino-

vých a taky několika jednookénkových záběrů davu.
Dav na náměstí představue theatrum mundi: vedle
sebe se tak objeví Einstein a Halina Pawlovská, James
Bond a Jaroslav Dušek, postavy z obrazů Bosche,
Dalího,Velázqueze, Bacona, Arcimbolda, lidé české
popíny, Breughel, chraplající Jim Čert...
Manželé Glaserovi připravují další krátký film. Ná-
mětem je povídka Ladislava Klímy Jak bude po smrti.
Animace a pixilace. Spolupracovat by měla skupina
Plastic People, hlavní role Milan Šteindler. Zámě-
rem autorů je vznik cyklu krátkých filmů natočený
podle autorů z přelomu minulého století (Jakub Deml,
Franz Kafka, Jiří Karásek ze Lvovic). Námětovým po-
jítkem těchto autorů byla mystika a hrůzný humor.

hum

Vzpomínka 
na Bobinu Možíšovou
V roce 1938 v tehdejším studiu AFIT (Atelier 

Filmových Triků), které za-
kládal Josef Vácha, Vladimír
Novotný a František Blahout,
se rodil kreslený film. V roce
1940 bylo studio přejme-
nováno na Prag film a do-
sazený Rakušák pan Dilenz
dostal od Němců pokyn na-

brat 100 lidí na velký projekt Orfeus a Euridika.
A to byl začátek pro mladou Boženu Kosařovou,
tehdy vynikající módní návrhářku salonu Šoršo-
vá. My, co jsme přišli až po revoluci v roce 1945,

jsme už poznali malou, baculatou a stále usmě-
vavou vynikající animátorku Bobinku. Vyučila
mnoho výborných animátorek, z její skupiny vyšla
Zdenka Skřípková a Irena Jandová a mnoho 
dalších.
V roce 1967 režírovala první film Přírodopis v cy-
lindru a od té doby celkem 17 filmů. Nejúspěšnější
byl seriál o Dorotce s výtvarníkem Jiřím Kalous-
kem. Celá její tvorba byla zaměřena na dětské-
ho diváka a její filmy měly vždy vysokou úroveň.
Přestože byla již mnoho let v důchodu, zpráva
o úmrtí 30. 1. 2004 nás zaskočila.
My, co žijeme ve světě animovaných filmů, ve světě
dětského diváka si ani neuvědomujeme, jak ten
čas neúprosně letí, a když ztratíme milou kolegyni
a vynikající tvůrčí osobnost, je nám moc líto, že
nás opět někdo z našich řad opustil.

Zdena Deitchová

4. marca 2004 sa v Múzeu umenia v Olomouci uskutočnila vernisáž výstavy
pod názvom Flashback (Český a slovenský filmový plagát 1959 – 1989), ktorú
zorganizovali Múzeum umenia Olomouc, Slovenský filmový ústav (SFÚ) a Ga-
léria Mona Lisa v Olomouci. Výstava potrvá do 9. mája 2004 a ponúka viac
ako štyristo plagátov od tridsiatich českých a slovenských autorov a predsta-
vuje výberový súbor toho najlepšieho, čo vzniklo v domácej filmovej plagá-
tovej tvorbe od konca 50-tych rokov minulého storočia do novembra 1989.
Podľa slov Michala Soukupa, kurátora projektu „tridsať
rokov nepretržitého vývoja vytvára už úctyhodnú his-
torickú panorámu, ktorá môže byť v každom ohľade zá-
kladom objektívnej analýzy a umelecko-historického
zhodnotenia vývoja filmového plagátu v niekdajšom
Československu.“
Najstaršiu generáciu tvorcov českého a slovenského
filmového plagátu, ktorá debutovala v prvej polovici
60-tych rokov, na výstave zastupujú Rudolf Altrichter,
Jiří Balcar, Karel Vaca, Karel Teissig, Zdeněk Palcr, Jan
Kubíček, Ever Alexander Půček a Zdeněk Ziegler. Mená
Mariána Čunderlíka, Libora Fáry, Zdeňka Kaplana, Karla
Machálka, Ivana Štepána a Josefa Vyleťala patria na-
sledujúcej generácii druhej polovice 60-tych rokov.
Výstava reprezentuje aj diela tvorcov, ktorých výrazný
nástup zaznamenali až nasledujúce dve desaťročia. 
Popredných grafikov filmového plagátu z obdobia 
70-tych a 80-tych rokov na výstave zastupujú Vratislav
Hlavatý, Karel Laštovka, Ján Meisner, Jan Saudek, 
Antonín Sládek, Milan Veselý, Zdeněk Vlach a Olga 
Poláčková-Vyleťalová.

Prevažná väčšina exponátov bola na výstavu zapožičaná z olomouckej súkrom-
nej zbierky. Túto základnú kolekciu doplnili pôžičky z majetku verejných inšti-
túcií a ďalej diela z majetku vystavených autorov. Okrem mnohých dobre zná-
mych a často krát medzinárodne ocenených plagátov výstava ponúka ucelený
pohľad na jednotlivé autorské kolekcie, oživené i ukážkami originálnych návrhov
alebo dokonca nerealizovaných variantov. Slovenský filmový ústav (SFÚ) za-
požičal pre potreby výstavy 66 plagátov, z toho 55 plagátov slovenských fil-

mov a 11 plagátov zahraničných titulov. Sú medzi nimi
napríklad plagáty k filmom Juraja Jakubiska Zbehovia
a pútnici, Kristove roky, Nevera po slovensky, k filmom
Petra Solana Tvár v okne, Prípad Barnabáš Kos, Kým
sa skončí táto noc, k filmom Martina Hollého Havrania
cesta, Hriech Kataríny Padychovej, k filmom Stani-
slava Párnického Kára plná bolesti, Južná pošta, ďalej
k filmom Námestie svätej Alžbety (r. Vladimír Bahna),
Muž, ktorý luže (r. Alain Robbe-Grillet), 322 (r. Dušan
Hanák), Zabudnite na Mozarta (r. Miloslav Luther), 
Majster kat (r. Paľo Bielik), Sladký čas Kalimagdory
(r. Leopold Lahola) a k iným. 
Podľa slov kurátora projektu Michala Soukupa „názov
Flashback – retrospektíva – má svoj zvláštny význam
pre teóriu filmu, kde znamená návrat dejovej línie do
minulosti. V súvislosti s výstavou filmového plagá-
tu bol použitý práve preto, aby u publika evokoval
pocit nového vnímania často a dôverne známych gra-
fických diel, ale aby napríklad aj priniesol pár milo
nostalgických, možno vzácnych spomienok.“ 

(text SFÚ)

Výstava slovenských a českých filmových plagátov v Olomouci 

Přírodopis v cylindru (1967)
režie Božena Možíšová, výtvarník Jan Brychta
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Ve vlekoucím se jednání s poslanci o finančním zajištění České televize zve-
řejnila ČT tituly původní tvorby, jejichž realizace musela být pro nedostateč-
nost finančních zdrojů zastavena. O omezení nezadatelného úkolu televize v ref-
lektování naší epochy psali mnozí, i zasvěceně Stanislav Vaněk v minulém čísle
Synchronu. 
Bez povšimnutí však zatím zůstává nenahraditelný úkol České televize v za-
znamenání současných kulturních aktivit. Zážitek z návštěvy divadelních před-
stavení či koncertů ovšem televize nenahradí. Ale pro diváky, jimž je tvorba di-
vadelníků či hudebníků pro vzdálenost od kulturních center nebo z finančních
důvodů nedostupná, jsou televizní přenosy jedinou možností kulturního zá-
žitku a zároveň jedinou možností uchování současného dění v kultuře pro další
léta, pro další generace. Ať je to cyklus Zveme vás do divadla (pozvání do
Klicperova divadla v Hradci Králové, do Slováckého divadla v Uherském hra-
dišti, repríza Kočičí hry s Danou Medřickou v hlavní roli, v půli března záz-
nam strhujícího pojetí Maryši bratří Mrštíků k výročí 110 let od napsání dra-
matu v pojetí Německo-srbského divadla v Budyšíně…) či koncerty. Co bychom
dnes dali za to, kdybychom měli audiovizuální záznam výkonů Hany Kvapilové,
Eduarda Vojana, Hilarových režií atp. Kolik současných tvůrčích počinů zů-
stane nezaznamenáno, nezmapováno, protože televize nemá na jejich záz-
nam peníze! Jsou to ztráty u pomíjivého dramatického či hudebního kumštu ne-
nahraditelné.
A nejde jen o tvůrčí počiny známých souborů či hudebních těles. Náhodou
se mi dostalo do rukou cédéčko Ludwig piano quartet s nahrávkou Brahm-
sových a Dvořákových Piano quartet. Ambicí tohoto mladého čtyřčlenného
souboru je nastudovat celý repertoár pro tři smyčce a klavír. Koncertuje v men-

ších městech po vlastech českých. A není jistě jediný, který by si zasloužil pre-
zentaci na obrazovkách. V záplavě různých miss a showbusinessu je však vážná
hudba v pozadí i u již renomovaných těles, natož aby měla ČT prostředky na
vyhledávání a podporu málo známých tvůrců.
Odpověď na otázku v titulku je strohá: nikdo. Nikdo nenatočí původní dokumenty
či dramatickou tvorbu, nikdo nezmapuje bohatý kulturní život, pokud nebude Česká
televize úměrně finančně zajištěna. A co vše unikne pro paměť národa, než bude
novela zákona o České televize schválena, smutno pomyslet. -Cys-

Kdo zaznamená naši dobu ?
aneb kurzíva při nahrávce Ludwig piano quartet

Prohlášení A.Č.K. u příležitosti vyhlášení cen 
za vynikající kameramanské dílo v roce 2003

Asociace českých kameramanů se rozhodla vyjádřit vážné znepokojení nad některými trendy v současné audiovizuální tvorbě,
které se projevují zejména profesním úpadkem v elektronických médiích. Zvláště bolestný je tento jev v programové tvorbě České
televize, která má být veřejnou službou, kulturní institucí.
Vycházíme z premisy, že „ve filmu nehraje ani sám herec, ani samo scénické prostředí akce, ale jejich obraz“. Takto definují
práci kameramana v Evropě, kam se chystáme vstoupit.
Oč nám jde?

Jde nám především o kvalitu filmů i televizní veřejné služby, o zachování a rozvíjení kultury obrazu audiovizuálních děl, kterými se obracíme k divákům.
Máme na co navazovat. Je to práce kameramanů, jako byli Otto Heller, Jan Stallich, Jaroslav Kučera a jsou Miroslav Ondříček a další. Dobré jméno tzv. „české 
kameramanské školy“ nejen v republice, ale i v zahraničí nás zavazuje.
Ctíme komplexní pohled na kvalitu filmového díla, respektujeme přínos každé z profesí, která se podílí na vzniku audiovizuálního díla. Musíme však připome-
nout, že filmový obraz, který je dílem především profesionálního kameramana, je základním výrazovým prostředkem audiovizuálního díla. Odpovědnost 
kameramana za poetiku filmu je dle našeho názoru specifická.
V praxi péče o kvalitu obrazu audiovizuálních děl bývá často ze strany některých producentů a v poslední době i ze strany České televize jako kulturní institu-
ce opomíjena. Je znepokojující, když výkonem náročné profese kameramana bývají pověřováni neznalí amatéři. Jejich žalostné výsledky nebývají v médiích
ani reflektovány.
Tato tendence se projevuje i v umístění jména kameramana v závěrečných titulcích filmů a televizních pořadů. Bývaly doby, kdy jméno kameramana bylo 
samozřejmě zmíněno na začátku i na konci filmu hned vedle jména režiséra, kam právem patří. Ústup od této praxe chápeme jako neblahý trend k anonymní
nezodpovědnosti a rezignaci na osobitou poetiku obrazu.
Můžeme se dohadovat, zda obraz bez poetiky bude diváka ještě zajímat.
Proto jsme se rozhodli vedle ocenění vynikající kameramanské práce, ukázat i na činnosti nebo díla, které pokládáme v kameramanském oboru za pokleslé,
a udělovat jim v budoucnosti ad hoc anticenu „PRASKLOU ČOČKU“. Josef H a n u š

prezident Asociace českých kameramanů (A.Č.K.)

Výroční cenu A.Č.K. za rok 2003 získali Vladimír Smutný (Mazaný Filip) a Tomáš Sysel (P.F. 77), Cenu za celoživotní dílo 
převzal Prof. Mgr. Ilja Bojanovský a Cenu Jaroslava Kučery pro posluchače FAMU Martin Matiášek.
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Etické fórum České republiky bylo jako občanské sdružení zaregistrováno v pro-
sinci 1999 a oficiálně ustaveno v dubnu 2000 v prostorách Akademie věd
ČR. Sdružují se v něm osobnosti ze všech oblastí naší společnosti, kterým není
lhostejná narůstající absence etických hodnot a pozvolný rozklad určitého hod-
notového řádu, jenž by měl být vlastní skutečné demokracii – této společně
sdílené hodnotě euroatlantické civilizace.
Etické fórum nechce moralizovat, ale konkrétními občanskými a profesními 
aktivitami naplňovat svůj program, jehož osou je prosazování etiky a etické-
ho jednání ve společenském životě a ostatních oblastech lidské činnosti. Při
Etickém fóru byly ustaveny sekce se zcela konkrétní náplní činnosti. 
Pedagogická sekce usiluje nejen o prohloubení etické výchovy dětí a mládeže,
ale také se podílí na specifické přípravě učitelů, kterou právě Etickému fóru svě-
řilo MŠMT udělením Osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení a Akredi-
tace v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Podnikatelská sekce byla organizátorem semináře Politika a etika, který se konal
na podzim minulého roku v Senátu PČR. V současné době připravuje s Českým
komitétem pro vědecké řízení program Podnik Fair Play, jehož cílem je zlep-

šit etiku podnikání, povzbudit podnikatele k etickému chování a napravovat
obraz českých podnikatelů cestou prezentování a podpory těch, kteří dodržují
ve své činnosti etické zásady. 
Svou činnost zahájila Sekce pro vězeňství, která chce pomáhat uplatňovat 
etické normy ve všech oblastech činnosti Vězeňské služby ČR. 
Současným zájmem Etického fóra je založení Mediální sekce a sekce, jejíž pro-
gram by oslovil umělce všech žánrů. Neboť čím jiným je tvůrčí činnost (malíře,
herce, spisovatele, kameramana, sochaře, skladatele...) než osobní výpovědí
o vztahu ke světu, ve kterém žijeme, výpovědí, která se obrací z nitra tvůrce
k širokému společenství, a tím na sebe bere mravní závazek. 
Etické fórum se obrací na všechny filmové a televizní tvůrce s nabídkou na spo-
lupráci, která může být vyjádřena členstvím v EF ČR, poskytnutím rad, kon-
taktů, návrhů na činnost, popularizací EF či formou aktivního sympatizování.
Bližší informace o Etickém fóru ČR můžete získat přímo na sekretariátu 
EF ČR – Veletržní 24, Praha 7, tel.: 220 397 262, sekretariat@etickeforum.cz,
na www.etickeforumcr.cz nebo u Otakara Koska – otakarkosek@seznam.cz,
tel.. 721 650 862. -ok-

Etické fórum se obrací k tvůrcům

Dabingový čtvrtletník 15. března 2004:
1. Hledání optimálního výrazu v dabingu.
2. Jména a reálie v dabingu – hra bez pravidel?

Jiří Kvasnička: Vítám vás na Čtvrtletníku, jehož sna-
hou je na dané téma vyvolat diskusi, a tím zanechat
stopu na kvalitě českého dabingu. Je pravdou, že
někdy se téma změnilo ve flákotu syrového masa
a diskuse v hostinu divé zvěře, jindy bylo téma diet-
ní krmí a dietářů bylo přitom pomálu.
Proto jsme dnes volili látky, které by mohly vyvo-
lat spíše sousedskou besedu, jež je myslím ideál-
ní formou hledání hledaného a v níž si každý najde
něco, co mu nebylo jasné nebo ho trápilo a co si
dnes může vyjasnit. Při loučení se pak, doufám,
všichni poplácáme po zádech, a to nikoli holí.
Jiří Novotný: Jednak jsem rád, že mohu oznámit 
splnění slibu sehnat určitý obolus z nadace Život
umělce pro ty z vás, kteří budou psát dabingové re-
cenze do LN. FITES na to dostane 5000 Kč. A za
druhé, je mi líto, že zde není jeden bard, který má

dnes narozeniny, tak aspoň touto formou zdravím
toho, který stál u kolébky dabingové práce a i této
sekce, tedy pana režiséra Coufala. Děkuji vám a přeji,
abyste dobře pracovali.

Hledání optimálního výrazu 
v dabingu.
Elmar Kloss: Pokračujeme v tradici Čtvrtletníků
FITESu – seminářů o dabingu s praktickými ukáz-
kami. Dnes jsme sáhli do jiného soudku a připra-
vili ukázky různých českých verzí týchž filmů. Jedná
se o tři tituly: Jih proti severu, Frajer Luke a Ne-
vinné krutosti. Vybrali jsme vždy scénu nějak ty-
pickou pro daný film, výraznou herecky či s množ-
stvím dialogů. Smyslem porovnání těchto textem
i obsazením odlišných českých verzí není soutěž
o příčku nejvyšší kvality nebo vyzdvihování jedné
verze na úkor druhé, ale pouze podnět k zamyšle-
ní nad principy tvůrčího přístupu k převedení za-
hraničního dramatického díla, v tomto případě filmu,
do českého jazykového kontextu. Konkrétně nad
tím, jak jej nejlépe přeložit, synchronně a smyslu-
plně upravit jeho dialogy, najít optimální obsazení
a vést herce k přesnému výrazu vyjadřujícímu ade-
kvátními hlasovými prostředky myšlenky, city a zá-
měry jednajících postav.
Z tohoto úhlu pohledu není důležité, kdo který da-
bing dělal, ale abychom se poučili z případných chyb
a nechali se inspirovat zdařilými tvůrčími činy svých
kolegů. A pokud vás shlédnuté ukázky vyprovo-
kují k diskusi, tím lépe. To bylo také naším zámě-
rem. V první ukázce vám pro představu předve-
deme vybranou scénu i v originálu. 

Následují ukázky dvou různých dabin-
gů týchž pasáží tří výše uvedených filmů,
u posledního, „Nevinné krutosti“, do-
konce tří různých českých verzí.

Daniel Dítě: V první ukázce Jih proti Severu je jed-
noznačně lepší první verze obsazením i jazykem. Ve
druhé verzi je podle mě nevhodné obsazení pana
Vlasáka, byl příliš hlasově starý. Obě dámy se mi lí-
bily. Výrazně lepší synchron i jazyk v první verzi.
Zdena Šmídová: Jsem překvapena, všechny verze
se mi zdály být na velmi slušné úrovni u všech tří
ukázek. Zdálo se mi, že Vivien Leighová podala horší
výkon než obě dvě české představitelky. U Nevin-
ných krutostí je škoda, že nebyl originál. Mně se
zdály druhé dvě verze lepší, první měla příliš do-
slovný překlad, její literární úroveň byla nižší. Za-
chytila jsem výslovnost jména Vilcourt /vilkur/, která
by však měla znít /vilkúr/. To je častá chyba u fran-
couzštiny, italštiny, španělštiny, že slabika není pří-
zvučná, resp. samohláska dlouhá tam, kde má být. 

Jiří Kvasnička, Elmar Kloss
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Zbyněk Ryba: Nechtěl bych příliš hodnotit kvalitu
jednotlivých ukázek, synchrony atd., protože to je
věc, která mě jako předkladatele až tak netrápí. Všiml
jsem si jen, že ve třetí verzi Nevinných krutostí tam
vyšlo „A teď vy, barone!“ na zavřenou pusu. Jestli
někde jinde něco úplně nesedělo, tak bych řekl, že
z hlediska běžného diváka mě to nijak nebolelo.
Pokud jde o Frajera Luka, ve druhé verzi si mys-
lím, že si někdo dal práci, aby pokryl všechny hlasy,
sbor, zatímco v první verzi v podstatě byl jenom
Newman, jeho kámoš a ostatní byli upozadění
a v podstatě jakoby se nic nedělo. Přitom je jasné,
že to je chumel chlapů a všichni melou přes sebe.
U Nevinných krutostí se mi první překlad oproti paní
kolegyni poměrně líbil. Překládat synchronně ně-
jaké rýmování – zajímalo by mě, jestli je někdo
schopný prozradit, zda v češtině to byl osmisla-
bičný verš nebo třeba alexandrin atd.
Josef Šimandl: Bohužel jsem nezaznamenal, jaký
byl osmislabičný verš v první verzi, ale oktosylaby
ve druhé a třetí bohužel pracovaly s devíti slabi-
kami: „Udělá dva vtipy jako nic – jeden v létě a druhý
v zimě.“ To je jiný verš. Otázka je, kolik lidí to takhle
poslouchá. Ze začátku jsem upadl do takové nirvá-
ny, a když jsem si toho pak všiml, tak jsem si říkal,
co vlastně normální divák z toho vnímá – leda něco,
co je vysloveně nápadné. Ale jinak tam je toho tolik
– dění v obrazu, gesta, pantomimika – že verše jsou
jen jeden článek, který se na tom podílí.
Jiří Kvasnička: Má někdo něco třeba k obsazení 
Frajera Luka? 
Jiří Kodeš: V první, starší ukázce nebylo dobré,
že ve chvíli, kdy tam Luke leží, byly jednotlivé fi-
gury přehlušeny sborem, jistě v dobré víře, ale zby-
tečně. Druhá verze, kde hrál Frajera Luka pan Šrom,
byla citlivěji udělaná a líbila se mi víc a je jistě mno-
hem modernější a novější. Postavy nebyly tak zma-
tečné, byly sice také pokryty, ale byly konkrétněj-
ší, nezanikly ve sboru jako v první verzi, kde to bylo
trošku zchumlané.
Elmar Kloss: Ukázka z Frajera Luka je zajímavá z toho
důvodu, že je to generační obsazení. Tak jak je to
obsazené ve verzi ze 70. let už se to samozřejmě
dnes obsadit nedá, i když hlavní představitelé žijí
a jistě by se to dalo nějak splácat, ale bylo by to
dle mého soudu směšné. Je to zajímavé v tom, že
musíte dnes najít obsazení jiné, které by bylo ade-
kvátní, srovnatelné.
Michael Málek: Jsem dramaturg České televize.
Za normálních okolností by se asi nový dabing ne-
dělal. Tady to bylo vynuceno tím, že původní dabing
ze 70. let byl poznamenaný dobou vzniku. Vypad-
ly tam náboženské paralely, kterých byl film plný.
A byly tam dvě písně přezpívané panem Munzarem
do formy takových nezávazných lidovek, v originálu
jsou výrazně náboženské. Proto jsme se rozhodli,
že starou verzi předěláme, protože je zkreslující, ač
bych řekl, že z hlediska kvality dabingu tak špatná
není. 
Petr Pospíchal: Písničky nezpíval Luděk Munzar,
ale Karel Černoch. Mně se česká verze písniček
líbila víc: splynula více s dějem, lépe vklouzla do 
atmosféry celé situace a celkově to bylo pro diváka

srozumitelnější. Angličtina mi tam přišla jako ci-
zorodý prvek, ale to je můj subjektivní pocit.
Jiří Kvasnička: Dvě poslední verze Nevinných kru-
tostí jsou poměrně obě nové, tzn. že se dnes dě-
lají nové dabingy a že různé televize dělají ve stejné
době každá svůj dabing. Co si o tom myslíte? Je to
dobře nebo špatně?
Eva Štorková: To záleží na kvalitě dabingu, ale je
smůla, pokud se vysílatelé nedohodnou třeba na fi-
nanční částce. Je škoda dělat nový dabing, když zrov-
na druhá verze Nevinných krutostí byla oceněna
hlavní cenou Františka Filipovského. Škoda práce.

Zuzana Kopečková: Jsem dramaturgem ČT a roz-
hodovala jsem se, jestli dabing, který byl na kaze-
tě, to byla ona první ukázka, přijmeme. Nepřijala
jsem jej, protože se mi zdálo, že se s textem málo
pracovalo. Film sám je vlastně postaven na různých
jazykových vtipech, hrátkách, verších, je velmi kva-
litní, takže na základě toho jsme se rozhodli, že udě-
láme verzi novou. Myslím, že tato verze vznikla před
třemi roky, a pokud je mi známo, tak se finančně
nedohodla Nova s ČT a vyráběla se verze nová. 
Daniel Dítě: K tomu, že se dělají souběžně různé
dabingy týchž filmů, dochází, a to proto, že neexi-
stuje centrální dabingová banka, která by vedla pře-
hled o tom, co je nebo není natočené. Stalo se mi,
že jsem daboval ve dvou rozličných studiích – byla
to studia privátních televizí – dva stejné filmy během
jednoho dne. A pokaždé jinou roli. Ne že bych si
myslel, že čím víc bude verzí, tím to bude lepší.
Samozřejmě, studio, které to dělalo, třeba HBO, ne-
mohlo vědět, že to dělá jiná firma, např. Bonton.
Pokud nebude centrální dabingová banka, ze které
se bude vybírat, tak k těmto lapsům bude docházet. 
Tady sčítáme švestky a hrušky. Je to i v systému
práce, tzn. kde dabing vzniká, jak dlouho vzniká, ně-
které filmy mají to štěstí, že mají dramaturga atd.
Jestliže má člověk natočit složitý film za jeden den,
tak jej nemůžeme srovnávat s filmem, který se točí
dny čtyři. Člověk, který dělá pro privátní televizi,
je v časovém presu a nemůže dabing udělat tak kva-
litní, jak by byl schopen, kdyby na to měl delší dobu.
V České televizi to trvá hodně dlouho a NOVA nebo
privátní studia jsou strašně hektická. Najít nějaký
kompromis mezi tím. Člověk by rád někdy dělal
umění, ale bohužel na to není čas, zvláště v těž-
kém filmu, kde se objevují třeba verše a kde se to
nedá střihat od boku, je třeba o tom přemýšlet.
Jednou jsem dělal nějaký film v ČT a byl jsem na-
dšený, jak v klidu se pracuje, neuvěřitelným způ-
sobem. To si nemohu já jako režisér, který pracu-

je pro NOVU a privátní firmy, dovolit, protože bych
to nestihl v termínu, ve kterém to musím udělat, tzn.
za jeden den.
Petr Pospíchal: Zastanu se televize Nova: nestalo
se mi, že když těžký film potřebuji točit dva nebo tři
dny, aby mi řekli ne. Je to osobní záležitost reži-
sérů, nakolik jsou schopni tlačit producenty a za-
davatele, aby dostávali na práci více času.
Eva Štorková: Není to sčítání hrušek s jablky, pro-
tože diváka nezajímá, co je za tím, ale pouze vý-
sledek. 
Jiří Kodeš: Paní Šmídová říkala, že se jí líbily naše
herečky víc než Vivian Leighová. To je zajímavé téma
do diskuse, týká se to i Frajera Luka, protože oni hrají
způsobem, který je nám bližší, je to daleko civil-
nější projev a to se týká i rozdílu mezi pány Mun-
zarem a Šromem. Nechci srovnávat kvalitu, ale
v něčem je Pavel Šrom asi blíž současnému divá-
kovi než dabing, který je starý možná 30 let. A to
je jedna z věcí v českém dabingu vůči zahraničním
a starším filmům, že nové zpracování může film při-
blížit více současnému divákovi. Filmy jsou vlastně
konzervy a přinášejí vkus své doby a způsob hraní
a dobrý dabing může svým způsobem přiblížit film
dnešnímu divákovi, který by se třeba jinak na ten film
díval skrz prsty. Spousta věcí by tam třeba byla směš-
ných atd. Dabing to může upravit a možná i povýšit.
Elmar Kloss: I dabing může stárnout podobně jako
filmy samotné. 
Alice Šnirychová: K obsazení herců: mám pode-
zření, že běžného diváka může popudit, když zná-
mého herce dabuje někdo jiný, než ho daboval
dosud. Nevím, nakolik toto zmodernizování 30 –
40 let starých filmů je pro diváka únosné. 
Jiří Kvasnička: Vzpomínám si, že jsme kdysi točili
pro Novu film s mladým Belmondem. Byl tak mladý,
že jsme si říkali, to nemůže dělat Jirka Krampol.
Tak to natočil Ondra Vetchý, výborný herec, výborný
výkon, a pak se to přetáčelo s Krampolem, protože
ve výsledku to najednou bylo divné.
Michael Málek: Samozřejmě, že se nová verze Fra-
jera Luka s Pavlem Šromem setkala s ohlasem. Do-
stal jsem pár dopisů a většinou se diváci rozčilo-
vali, jak to že jsme to předělávali, že starý dabing byl
dobrý.
Jiří Kvasnička: Další téma je „Jména a reálie
v dabingu – hra bez pravidel?“
Eva Štorková: Ráda bych představila pana dokto-
ra Šimandla z Ústavu pro jazyk český, už tady vy-
stoupil. Nebudu tedy na to téma sama. Vzala jsem
s sebou útlou publikaci „Na co se nás často ptáte“,
jejíž spoluautorem je právě doktor Šimandl. Jsou v ní
časté dotazy z Jazykové poradny. Lze je najít i na in-
ternetu: www.ujc.cas.cz/poradna a vlastní dotazy
lze posílat do poradny e-mailem.
Otazník, který je kladen za dnešním tématem, možná
vzbuzuje pocit, že máme nějaký návod či stanoví-
me striktní pravidla nakládání s reáliemi či jmény.
Opak je pravdou. Jazykový cit máme každý jiný, jen
by neměl být v rozporu s jazykovou normou, ale
i nad tou někdy visí otazník.
Reálie a jména by měly vytvářet iluzi cizího prostře-
dí, měli bychom zachovávat ty prvky, které jsou pro
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dané prostředí charakteristické. Při jejich používání
vycházíme z kontextu, tradice a možností češtiny.
Zmínila jsem se o jazykové normě. Uvedu např. pře-
chylování ženských jmen – samozřejmě s výjimkou
jmen, která jsou zažitá v nepřechýlené podobě: Agat-
ha Christie, Suzanne Vega, Suzi Quatro, Greta Garbo,
Lucrezia Borgia, Edith Piaf, Mireille Mathieu. Někdy
jméno už funguje jako značka, např. u zpěvaček Jany
Kirschner nebo Mariny Vyskvorkiny, Natalie Imb-
ruglii. Asi by to působilo nezvykle, kdybychom pou-
žili gramaticky správný tvar. Takže normy ano, ale
s pochopením pro zažité výrazy.

Některé problémy s použitím cizích jmen či reálií
má čeština už vyřešené – jsou dány územ, tradicí
(např.jména panovníků), společenskou konvencí,
(např. spojení či nespojení titulu se jménem apod.,
což řeší každá jazyková učebnice do 5. lekce – např.
„pane doktore“ namísto „doktore Katány“; platí
to o přejímání a opakování „pane“ a „paní“, což v češ-
tině působí rušivě, stejně jako oslovování „této“
a „strejdo“ se jménem, např. „teto Margareto...“).
Horší je to tam, kde v češtině nemáme ekvivalent,
např. u vojenských a policejních hodností. Vzpo-
meňme např. na anglické /superintendanty/, /ko-
mándry/, amerického /maršala/, německé /óbr-
šturmbandfýrery/ atd. Dále např. u měr a vah, u nichž
měříme a vážíme podle toho, čemu v dané situaci
přikládáme větší význam – zda lepší představě
o vzdálenosti či množství, nebo koloritu. Jiné bude
také vyjadřování v nějakém specifickém prostře-
dí, pro které jsou dány mezinárodní úzy (např. u pi-
lotů v letadle).
Trvat za každou cenu na tom či onom je asi nesmysl
i vzhledem k tomu, že celkové povědomí je na da-
leko vyšší úrovni. A tak nezbude, než nadále obo-
hacovat češtinu novými výrazy, které se v ní po-
hodlně zabydlí. Jen ve skrytu duše doufám, že
generál Attorney (ve skutečnosti Attorney Gene-
ral – v Británii státní nebo korunní žalobce, v USA
ministr spravedlnosti, veřejný žalobce, v některých
státech generální prokurátor) z ní zmizí tak rych-
le, jak do ní přišel.
Pro řešení řady takových problémů jistě pomo-
hou kvalitní překlady literárních děl. Chybné pře-
jímání slov však někdy vede k tragédiím. V ame-
rických filmech se často setkáváme s pojmem Jazucci

– /džekúzi/, což je výraz pro vířivou koupel. Toto
bohulibé zařízení vymyslela americká rodina stej-
ného jména, jak jsem se dočetla ve slovníku. V čes-
kém dabingu se ovšem z /džekúzi/ neboli vířivky
stává /jakuza/ (yakuza), a tak nevíme, zda se ve filmu
máme těšit na příjemnou koupel či na uříznutí ně-
kolika prstíků japonskou mafií.
Vlastní jména už nepřekládáme do češtiny tak jako
ještě ve 30. letech minulého století – Jiří Bedřich Hän-
del, Jakub Offenbach, Jan Strauss jsou už minulos-
tí. Ponecháváme původní podobu, která lépe při-
bližuje národnost postavy a která nám ovšem někdy
působí potíže. Např. při skloňování: Pítře nebo Pítre,
německého Pétre nebo Pétře (obojí je hybrid). Oč
lépe jsme na tom s francouzským Pjérem či italským
Pjetro nebo srbochorvatským Petarem. U němec-
kého příjmení nás asi nenapadne říkat pane Herd-
ře, ale zato slyšíme v dabingu často pane Kúpře. U ně-
kterých cizích jmen, která známe i z našeho kalendáře,
není asi třeba trvat na původní výslovnosti, pokud by
taková podoba nevyzněla v češtině příliš dobře. Když
slyšíme ve filmu „Běžím za Serou“, je asi lépe zvolit
prostě Sáru. Ale rezignovat zcela na původní podo-
bu jména a mluvit např. o Robertovi a vzdát se fran-
couzského Robér nebo italského Roberto nebo měnit
Mártyho, Marténa, Martýna na Martina ochuzuje podle
mě atmosféru daného prostředí. Samostatnou ka-
pitolou jsou pak filmy dětské, kde se často jména blíží
více podobě české.
Pokud jde o další biblická jména, např. Ajsek-Izák,
Rejčl-Ráchel, česká podoba má oprávnění v určitém
historickém kontextu. Těžko však můžeme přepi-
sovat či počešťovat jména amerických autorů ži-
dovského původu. To bychom se opět vrátili k Vi-
lémovi Shakespearovi. I při nejlepší snaze volíme
vždy nějaký kompromis, který příliš netahá za uši.
Ale i tak si z nás jazyk tropí šoufky. Hezký příklad
uvádí Václav Jamek v jednom ze svých sloupků:
běžně zažité je říkat královna Alžběta, jejímu sy-
novi ovšem princ Charles – a všechna pravidla jsou
na to krátká...
Na rozdíl od překladu literárního díla, kde lze ne-
známou či nezvyklou reálii řešit poznámkou pod
čarou, dabing musí takový problém řešit s důrazem
na okamžitou srozumitelnost sdělovaného textu. Za
posledních deset let, s přísunem obrovského množ-
ství informací a lepší jazykovou vybaveností, se
situace radikálně zlepšila. Při narážkách na Larryho
Kinga či Jerryho Springera už dojde každému, o koho
jde, stejně jako při nepřeberném množství dalších
reálných jmen. Ale stále se nevyhneme nahrazování
řady reálií, jmen, která jsou v českém kontextu ne-
známá, i když i to, co je známé a neznámé, je re-
lativní. Každé takové jméno, které nahrazujeme,
je nositelem určitých vlastností a lze je nahradit ekvi-
valentem pro dané prostředí adekvátním. I ta nej-
neznámější jména lze najít na internetu. Nemys-
lím si, že je nutné trivializovat přespříliš. Dáme spíše
přednost Ferrisovu kolu v americkém filmu, nebo
je nahradíme „ruským“? Nahrazuje také názvy věcí
denní potřeby – třeba prostředek na nádobí – vo-
lila bych ovšem neutrální výraz i prostředek, který
se používá v obojím prostředí, a ne např. „jar“.

U místních názvů také nenajdeme všeobecnou
shodu, pravidlo už vůbec ne. Mísí se tu používání
původní podoby s podobou počeštěnou (Was-
hington Square – Washingtonovo náměstí, Berliner
Strasse – Berlínská ulice, ani Nábřeží zlatníků už
není takovým pojmem jako kdysi v Maigretovi, ale
běžně se ponechává v originále). Tendence je asi
místní názvy nepřekládat. A v rámci jednoho filmu
či seriálu je dobré aspoň svůj přístup k dané věci
sjednotit.
Kdysi jsme tu mluvili o nahrazování cizích reálií ty-
picky českými. Uváděla jsem písničku Lucie Bílé
„Láska je láska“, která zněla mimo obraz v ame-
rickém filmu, či titulky filmu Big Lebowski, kde hlav-
ní hrdina uvádí jako advokáty Tomáše Sokola a Ji-
řího Teryngla. Nyní takový příklad nakládání
s reáliemi poskytl dabing amerického filmu Shrek.
K mému překvapení toto podle mě zcela nevhodné
implantování českých reálií do filmu pochválila re-
cenze v Lidových novinách z 5.1. 2004. Cituji: „Na
českém znění tohoto skvělého filmu o putování har-
tusivého „zlobra“ Shreka a užvaněného osla oce-
níme přirozené zapojení odkazů na domácí reálie
(létající Čestmír a včelka Mája, dále vtipná replika
„vtíravej jak alpa“ nebo citace písňového hitu Chtěl
bych být víc než přítel tvůj).“ Ještě dodám, že ve
filmu zazněl i začátek známé písničky v Peškově po-
dání „Já s písničkou jdu jako ptáček“. Ale koneč-
ný soud už bych nechala na vás. 
Zdena Šmídová: To jsou skvělé názory, ale už jsme
o tom mluvili, že to nelze unifikovat. Záleží opravdu
na překladateli, jakou zvolí metodu, a pak to musí
být jednotné. Ale díla právě tím, že se liší, jsou za-
jímavá. Já třeba užívám originální názvy, ale třeba se
někomu líbí Nábřeží zlatníků, když se to odehrává
za Balzaka, je to historický film, tak tam to třeba sedí.
Může být vějíř použití, ale hlavní je, aby v témže díle
to bylo vždycky stejné. Češtinská norma je tak roz-
kolísaná, že se vlastně nelze sjednotit. To bude trvat
ještě 30 – 40 let, než k tomu možná dojde.
Poznámka ke skloňování srbochorvatských jmen:
např. Petar – tam je vkladné „a“, čili správně by mělo
být Petar-Petra, ale to nikdo neví, režiséři ani herci,
nikdo, pomalu ani překladatelé, takže pak čtete nebo
slyšíte s Petarem. Bohužel chybí třeba redaktor,
který by to vychytal. 

Josef Šimandl: Norma je pořád v pohybu. Tady už
jsme slyšeli, že jsou paralely při vydávání literárních
děl i výrobě dabingu. Samozřejmě, v oboru pře-
kládání literárních děl existuje bohatá literatura, svě-
dectví minulosti bližší i dávnější. Připomněl bych

Eva Štorková, Josef Šimandl, Martin Václavík
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rád, že když se vytváří dabing, tak se vlastně pra-
vidla a adaptační modely konstituují a rekonstitu-
ují podle potřeb toho, co s sebou nese umělecké
dílo. A nedá se nic dělat, to asi v nějakém pohybu
bude pořád. Horší je, když už vývoj někam pokro-
čil a my jsme pak konfrontováni s podobou, která
ho nerespektuje.
Loni běžela v kinu Aero přehlídku filmů, na kterou
si opatřovali kopie – aby to sehnali lacino – třeba
s polskými titulky nebo slovenskou verzí – bylo to
šíleně otřískané. Viděl jsem tam Giuliettu a duchy
se slovenskými titulky. Když čtu v titulcích: „Pani
Júlia môže vísť“, tak to ještě u té Giulietty šlo, ale
když se z jejího manžela Giorgia stal „Juraj“, to už
kino vyprsklo. 
Daniel Košťál: Dovolil bych si nesouhlasit s dok-
torkou Štorkovou. Shrek je spíš pro mladší divá-
ky. Použité české reálie nahrazují např. americké po-
hádky, které jsou českému divákovi naprosto
neznámé. Jestliže je to komedie, která má poba-
vit, tak si myslím, že nahrazení českými reáliemi
je správné. Kdyby se nepoužily české reálie, divá-
ci by se vůbec nesmáli, nezaujalo by je to a nevě-
děli by, o čem to vůbec je.
Daniel Dítě: Nic proti slovenskému dabingu. Jsou
takoví nacionalističtí a do každého filmu si propa-
šují nějakou slovenskou větu. Příklad: detektivové
jedou v New Yorku do 180. patra hotelu, čekají na
zloděje a říkají: „Včil, dobre sme sa tu usalašili.“
Zdena Šmídová: Slováci mají senzační dabing. Sle-
duji Markízu a třeba latinskoamerické seriály, jejichž
český dabing je mnohdy odbytý. Slováci, protože je
to baví, to vyrobí na vysoké úrovni. Ale měla bych
dotaz na doktora Šimandla. Jedna z největších výhod
češtiny je, že nemusíte 10 minut telefonovat a víte
díky koncovce, jestli je řeč o ženě nebo muži. Teď
najednou jakoby vyrostla generace, která neví, že
se odsouvá „a“, že Fonda je „Fondová“. Kupuji si
MFDnes a tam stále vidím „Fonda-ová“, až jsem
se lekla, jestli jste to náhodou neschválili.
Josef Šimandl: „Fonda-ová“ rozhodně ne. Kolem
přechylování se teď dějí různé skopičiny rázu le-
gislativního. Připravuje se zákon o matrikách a právě
příjmení končící samohláskou mají mít také mož-
nost zůstat nepřechýlená, a to už nejen u cizinek,
ale i u Češek, které si berou cizince. Tragédie je
v tom, že se to projednává kdesi, náš ústav to ani
k vyjádření nedostane, a kdybych i nakrásně využil
příležitosti, že jednou za měsíc, za dva zajdu do roz-
hlasu nebo do televize natočit nějakou drobnost
o jazyku, na víc nám nedají, tak mohu říci něco,
co parlament příští týden zase převrátí naruby – a jak
potom budeme vypadat.
Jiřina Hradecká: Jaký je váš názor na vokativ Pítr-
Pítře? Není pak lepší užívat český tvar tohoto jména?
A podobně i Martin. Navíc kdybychom chtěli dů-
sledně zachovat britskou výslovnost, tak je to
/mátyn/ bez „r“. 
Josef Šimandl: Většinou se použije kompromis. Třeba
u Martina se to s největší pravděpodobností po-
angličtí tím, že se protáhne „á“ a potom už nevadí
tolik tvrdé „y“. U Pítra je bohužel smůla v tom, že
Pítře zní lépe našemu uchu, ale napsané Peteře ne-

přichází v úvahu. A zase, když napíšete Petře, tak to
sugeruje, že se to má číst opravdu Petře. Takže tam
přece asi ústup k tomu Petere /pítre/, které se dá
napsat i vyslovit, bych doporučil. 
Zdena Šmídová: Není to u Martina tak, že byl nej-
dříve Martinus jako Valentinus a to se vyslovovalo
jako Valentýn, Martýn, a pak se v češtině změkči-
la výslovnost, možná začátkem 19. století, na Mar-
tin; dříve Martýn?
Josef Šimandl: Nejsem si jist, jak hluboko do his-
torie jde měkká výslovnost, Valentýn se udržel,
ale Martýn ne.
Jiří Kvasnička: Je sv. Šebastian nebo sv. Sebastien?
Josef Šimandl: Je spousta variant podle toho, z ja-
kého je to jazykového prostředí. Je otázka, jak da-
lece si to vezmeme za prostředek vytváření kolo-
ritu filmu a jestli to v tomhle případě třeba oželíme,
protože si myslíme, že kolorit je dostatečně pojiš-
těný jinde, anebo naopak. 
Zbyněk Ryba: V České televizi hlasatelé neustále
vyslovovali Tolkien /tolkien/, když mluvili o po-
sledním dílu Pána prstenů.
Zdena Šmídová: To je správně. Milan Macháček,
který redigoval všechny díly, ověřoval, že Tolkien
se vyslovuje /tolkien/.
Zbyněk Ryba: Není to tak. Websterův slovník uvádí
/tolkín/ a na internetu najdete i zvukovou výslov-
nost:http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?
book=Dictionary&va=tolkien&x=13&y=17. To je jako
s výslovností některých měst. Vezměte si třeba kla-
sické Los Angeles. Každý Američan to říká trošku
jinak. Ani encyklopedie se v tom neshodují. Přija-

telná podoba z toho, co jsem zjistil, je /los endže-
les/ nebo /los endželís/. To, co říkáme my, a co
říkám i já někdy špatně – /los endžls/, by se vy-
slovovat nemělo. Jeho obyvatelé říkají /los endže-
les/, Britové říkají /los endželís/, to jsou v pod-
statě dva protipóly. Já bych se držel způsobu, jak to
vyslovují ti, kteří tam bydlí. Pro výslovnost existují
tři prameny: Akademický slovník AV, něco se dá do-
hledat v encyklopedii Diderot a v encyklopedii Uni-
versum. S tím, že se neshodnou. A existuje i pub-
likace z 60.let „Čteme je správně?“.
Josef Šimandl: Nové vydání vyšlo v Albatrosu v roce
1994. Je otázka, jestli si máme výslovnost poče-
šťovat. Pamatuji si ještě z čítanek na hrůzostrašné
příklady, jako výslovnost Thackeray /sekery/ nebo
/tekery/; když Angličan slyší jedno jak druhé, tak
nerozumí. Když ve Vídni sháníte nahrávky klavírních

skladeb od autora jménem Debussy /’debisi/, tak
nevědí, o co jde. To musíte říci /debü’si/ s přízvu-
kem na poslední slabice zrovna tak jako v Paříži,
a pak tomu ve Vídni rozumí. Obávám se, že ani
v Moskvě člověk moc nepořídí s /borodinem/, když
to má být /baródin/. Máme dva póly: výslovnost
důsledně počeštěnou, jak ji zaznamenává publi-
kace „Čteme je správně?“, a výslovnost v původním
jazyce. Co se hodí za dané situace, to je třeba cit-
livě nalézat často někdy mezi. 
Zdena Šmídová: Dříve Havránek s Jedličkou byli
proti dokonalému napodobování cizích fonémů
v české výslovnosti a nazývali to nepatřičnou hy-
perkorektností. Pak přišlo do módy napodobová-
ní originální výslovnosti, ale dnes je tendence ná-
vratu k názorům Havránka a Jedličky, zdánlivě vyšlým
z módy. S francouzskými nosovkami by se v živo-
tě nic nenadabovalo. To tam i ruší. 
Jiří Kodeš: A hlavně každý herec to řekne jinak.
Yveta Kasalická: Překládala jsem kdysi francouzský
seriál, šel na Primě, hlavní postava byla Isabelle Flo-
rent /izabel florán/. Zdědila jsem pokračování, pů-
vodně to bylo vyslovováno /izabel florentová/. Sna-
žila jsem vysvětlit, že když už přechylujeme, tak
/izabel floránová/. Nevím, do jaké míry bylo po-
rušeno nějaké pravidlo, když tam nechali výslov-
nost původní překladatelky.
Zdena Šmídová: Starší podoba je odsunout originální
koncovku – odsunete „t“ a přidáte „-ová“. V 70. le-
tech byla tendence počešťující, tzn. /florántová/.
Pan Hájek: Chtěl bych se zeptat doktora. Šimand-
la: je správná výslovnost Mozart /mózart/, jak se
dlouhá léta vyslovovalo, nebo /mócart/, jak se to
zavádí v poslední době?
Josef Šimandl: My jsme v Čechách zvyklí říkat /mo-
zart/, ale vývoj tvarosloví, natož výslovnosti jmen
pro všelijaká místa, směřuje k autentizaci – posti-
hují se autentické podoby. Když se budete dnes
s mladými lidmi bavit o tom, jestli už byli ve Vilně,
tak nebudou vědět, o čem je řeč, znají už jenom 
Vilnius. To povědomí, že Mozart byl rakouský 
skladatel jazyka německého a že v němčině se to
čte /mócart/, sílí a já bych je nebrzdil.
Pan Hájek: Vím, jaká je správná německá výslov-
nost, ale u nás to bylo celou řadu let zažité, nevím,
jestli špatně, a říkalo se /mózart/.
Zdena Šmídová: Říká se to tak, jak to počeštili před-
kové; Diderot také nevyslovujeme didró, ale di-
dero nebo diderot.
Zbyněk Ryba: Existuje cukroví zvané /mózartovy/
koule. Nebo jsou to /mócartovy/ koule? (Smích.)
Richard Fiala: Daleko dobrodružnější asi musí být
výslovnost českých jmen v cizím jazyku. Ten kon-
trast je asi značný.
Jiří Kvasnička: Na závěr máme pro vás bonbónek
na téma Nové technologie výroby dabingu. 
Chceme osvětlit nové formy natáčení dabingu, které
umožňuje nová technika ve službách dabingových
tvůrců. 
Martin Václavík: Svůj příspěvek jsem nazval Práce
mistra zvuku a technologie používané pro post-
produkční práci – dabing ve zkratce. Za uplynu-
lých deset let se v technologiích používaných pro
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dabing výrazně změnily způsoby záznamu zvuku.
Místo analogového záznamu je již ve většině stu-
dií používaný digitální záznam zvuku, a to v různých
formách. V současné době je používán pro dabing
multitrackový, vícestopý záznam dialogů. Každý
z herců může mít určenu vlastní stopu a s ostatními
protagonisty ve studiu se ani nemusí setkat, i když
spolu ve filmu hovoří.
Záznam zvuku jediné role ve filmu je slangově na-
zýván „vytáčka“. Hlavní výhodou tohoto způsobu
výroby je možnost preciznější práce. Režisér se může
snadněji věnovat uměleckému výkonu jediného
herce ve studiu a celý film natočit postupně. Také
je možná preciznější práce se synchronem, zjed-
nodušeně to znamená, že český dialog zazní ve stej-
né chvíli, kdy zazní originální. Díky editačním systé-
mům je možné doladit drobné nepřesnosti vzniklé
při natáčení dialogů ve studiu. To pomáhá diváko-
vi vnímat atmosféru díla bez rušivých momentů.
Přechod na tuto digitální technologii urychlily 
logické požadavky na zvyšování kvality a komfort
obsluhy. A tak je možné, že ve většině zvukových
studií celý sofistikovaný systém záznamu, střihu a edi-
tace obsluhuje pouze jeden člověk – mistr zvuku.
Výroba české verze pořadu je pro mistra zvuku roz-
dělena do několika kapitol. Po zadání projektu do-
stane mistr zvuku technické požadavky pro výrobu,
originální verzi pořadu s původním zvukem, mezi-
národní zvukový pás, technické poznámky k me-
zinárodnímu pásu a český scénář.

Národní verze se vyrábějí s ohledem na odlišné tech-
nické požadavky pro projekci v kinech, vysílání v te-
levizích, i pro distribuci na VHS kazetách i DVD no-
sičích. Podle způsobů šíření díla mistr zvuku
zkontroluje dodané materiály, zejména mezinárodní
pás označovaný zkratkou M/E. Mezinárodní pás
je možné si představit jako originální zvuk bez di-
alogu, ale může obsahovat různé atmosféry s lid-
skými hlasy, např. restaurace či jásot na sportovním
stadionu. S režisérem české verze konzultuje, zda
se budou tyto tzv. „sbory“ natáčet.
Další etapou je pro mistra zvuku práce ve zvukovém
studiu. Dle dispozic produkce probíhá natáčení jed-
notlivých rolí. Mistr zvuku úzce spolupracuje s da-
béry a režisérem. Napomáhá při vytváření české
verze k zachování atmosféry díla původních tvůrců.
Provádí střih a zaznamenává výkon dabéra. Urču-
je způsob natáčení jednotlivých scén a připravuje
si tak podmínky pro smíchání dialogů natočených
ve studiu s mezinárodním pásem.

Editace – tzv. dostřih – znamená jemné doladění syn-
chronnosti českých dialogů s originálem. Mistr zvuku
sleduje obraz a pomocí počítačových editačních
systémů nasazuje češtinu místo originálu. V praxi 
je dnes možno dosáhnout úplné přesnosti udáva-
né ve framech, tzv. oknech, což je u televizní práce
1/25 vteřiny. Dále mistr zvuku při editaci odstraňuje
rušivé zvuky natočené při nabírání dialogů, jako jsou
přebytečné dechy, technické lupance, zvuk vytvo-
řený při pohybu dabéra apod. Připravuje tak nato-
čený zvuk českých dialogů pro finální mix.
Finální mix zvuku je tvůrčí práce mistra zvuku při vy-
tvoření národní verze díla. Ta musí být srovnatel-
ná s původní verzí. Vytváří podobnou atmosféru,
jako původní tvůrci díla. Spojuje zvuk mezinárod-
ního pásu s natočenými dialogy. Porovnává výsle-
dek vlastní práce s dodanou referenční nahrávkou
původního zvuku a mění poměr slova a ostatních
zvuků ve scéně. Dle vlastního uvážení koriguje zvu-
kové spektrum dialogů. Čeština oproti např. ang-
ličtině obsahuje víc tzv. sykavek důležitých pro sro-
zumitelnost, které je nutné opatrně potlačit. Pomocí
efektových procesorů vytváří iluzi prostoru, kde se
filmové postavy nacházejí. Např. prostor kostela,
plaveckého stadionu, lesa, ale i koupelny či ves-
mírné lodi. Díky novým technologiím prostorové-
ho zvuku je možné vytvořit iluzi pocitu, že divák je
na scéně s postavami filmu. Jedná se o multikaná-
lový záznam zvuku, kdy divák je obklopen systémem
reproduktorových soustav, a mistr zvuku, tzv. sound
designer vytváří virtuální prostor. Tak je možné,
že se ocitnete v koloseu za dob gladiátorského zá-
pasu a kolem vás projíždí vozík s barbary.
Jako poslední část práce přichází schvalovací 
projekce.
V domácích podmínkách je možné prostorového
zvuku dosáhnout několika způsoby. Před přícho-
dem formátu DVD byla většina filmových titulů pro
domácí potřebu distribuována na kazetách VHS.
Tento formát umožňuje záznam maximálně dvou,
resp. tří kanálů, což znamená MONO či STEREO
záznam zvuku. Firma Dolby Laboratories však při-
šla s technologií prostorového zvuku DOLBY Sur-
round Prologic, kdy do levého a pravého kanálu ana-
logově zakódovala ještě centrální a dva monofonní
surroundové kanály s omezenou kmitočtovou cha-
rakteristikou. Tím však bylo dosaženo téměř ma-
ximálních možností záznamu zvuku na tomto médiu
a svět objevil formát DVD, který umožňuje záznam
šesti- a vícekanálové reprodukce v celém slyšitel-
ném spektru. Na DVD nosičích se objevuje ozna-
čení DOLBY DIGITAL či DTS včetně číselného do-
datku. Ten oznamuje, v kolika kanálech je zvuk
kódován. Nejčastěji se setkáváme s označení Dolby
Digital 5.1, což znamená, že zvuk má 6 zcela od-
dělených kanálů, pět s plným kmitočtovým rozsa-
hem a jeden určený pro subwoofer s nejnižšími kmi-
točty ve slyšitelném spektru. Jde o přiblížení se
podmínkám poslechu v kinosálech a odtud název –
domácí kino.
Snažil jsem se shrnout naši práci co nejsrozumi-
telněji, a na závěr bych vám rád pustil ukázku pro-
storového zvuku, o kterém jsem mluvil. Ocitnete se

v koloseu spolu s gladiátory a kolem vás bude pro-
jíždět vozík s barbary. Je to ukázka z filmu Gladiátor,
který považuji za jeden z nejpovedenějších. Není
v české verzi, ale jde o scénu, která je velkolepá,
kde vlastně téměř žádný dialog neprobíhá. Chci
na ní demonstrovat možnosti nových médií, pro-
tože jsme tady v první části slyšeli záznamy z kazet
VHS, které měly určité technické nedostatky, jež
nové médium DVD plně odstraňuje. Ukázka trvá
7 minut, tak vám přeji příjemný poslech. (Potlesk)

(Ukázka z filmu Gladiátor.)
Elmar Kloss: To je ideál, ke kterému se chceme blížit.
Zdena Šmídová: Člověk nemusí mít žádnou fan-
tazii. Není to až příliš? Zvuk vlastně myslí za člo-
věka a člověk si to nemůže ani představovat, takže
Davida Hemmingse v roli Cassia ani v tom zvuku ne-
vychutná. 

Martin Václavík: Zvukař obecně by měl mít nej-
dokonalejší technické zázemí ve studiu, měl by
mít nejlepší poslech. Kdyby zvukař dobře nesly-
šel, tak to nemůže dobře smíchat.
Jiří Kvasnička: Na monitorech má každá postava
svoji křivku. Nevnímám třeba některé zvuky, pro-
tože přes ně jde ještě zvuk živého herce, nebo na-
opak je zvuk normální a zvuk živého herce je uto-
pený, ale zvukař vidí na monitoru, že tam ten zvuk
je, a upozorní mě, že herec musí ještě ten zvuk udě-
lat, protože to musí být přesně, jak to Američan na-
točil. Technika to všechno umožňuje.
Martin Václavík: Díky počítačovému zpracování
např. mix takovéto scény může trvat odhadem 
14 dní, ale zvuk je možno udělat precizně a doko-
nale. Např. individuální zvuky, třeba zvuky šípů, které
vám prolítly zezadu dopředu nad hlavou, to je jeden
samostatný zvuk, který neobsahuje nic jiného než
zvuk letícího šípu. Zvukař si může vybrat, odkud ten
zvuk poletí: zleva doprava, zprava doleva, a jako
jsme to slyšeli, třeba ze zadního rohu do přední-
ho. Zvukař má k dispozici databázi s jednotlivými
zvuky a podle potřeby je umísťuje do prostoru. Ale
tato možnost přišla až ve chvíli, kdy se nabídlo pra-
covat v prostorovém zvuku.
Jan Rubeš: Stále se potýkáme s problémem, že exi-
stují Dolby Surround verze, my umíme vysílat Dolby
Surround, ale vysíláme STEREO a někdy i MONO. A to
je strašné. Například ke Shrekovi jsme – je to asi dva
nebo tři dny – schválili verzi Dolby Surround, pro-
tože ani v Bontonu je nenapadlo, že by nás zajímalo
mít to v Dolby Surround a my jsme rádi, když to 
vysíláme v Dolby Surround. Ovšem narážíme na 
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problém, který vnitřně řešíme, jestli když máme po-
voleno vysílání v duálu, jestli vysílat v duálu, anebo ra-
ději STEREO. To je otázka, kterou nemáme vyřešenu.
Martin Václavík: Částečně je to technický problém,
ale v případě, kdy se přejde na digitální vysílání, tak
to bude odstraněné a bude možno vysílat i vícejazyčně.
Jan Rubeš: Pokud nám to práva umožní. Diváci píší,
že se nechováme dostatečně veřejnoprávně na roz-
díl od komerčních stanic, které vysílají v duálu. Jenže
my se chováme velmi právně, protože pokud nemá-
me povolení k duálnímu vysílání, tak to nevysíláme.
Zuzana Kopečková: Měli jsme výroční schůzi da-
bingové sekce FITESu, kam kromě členů výboru při-

šli pouze tři kolegyně, vedle hosta pana Jiřího No-
votného. Pokud by to takhle mělo jít dál, tak bychom
asi naši činnost ukončili. Výsledkem toho, že jsme da-
bingové sekci věnovali čas a energii, je i tento Čtvrt-
letník. Připravujeme Přelouč. V září bude 10. roč-
ník. Chceme, aby to bylo co nejlepší. Doufáme, že
budeme mít aspoň natočený záznam, který odvysílá
Česká televize. Na výroční schůzi jsme vzhledem k
neúčasti členů nový výbor samozřejmě nevolili, 
počkáme ve starém složení a pokusíme se svolat 
schůzi ještě jednou.
Jiří Kvasnička: Děkujeme vám, že jste si udělali čas
a přišli. Příště na shledanou.

DIVÁCI NA NÁS ČEKÁVALI U TELEVIZORŮ
Za okny bylo velmi nevlídno. Zima, déšť
a mlha. V reprezentačních místnostech
berounské Duslovy vily však vládla pří-
jemná atmosféra. Díky osobité a usmě-
vavé Mileně Vostřákové mělo předávání
cen Trilobit Beroun 2003 šmrnc a švih.
Členkou Fitesu je od 1. ledna 1990 a Trilobi-
ta uvádí už po desáté, poprvé to bylo v praž-
ském hotelu Hoffmeister v prosinci roku 1994.
Za ta léta jí Trilobit přirostl k srdci a pokaždé
se na něj těší. A protože je poctivý a vděčný
divák České televize, vždy ji zajímá, které po-
řady porota nakonec ocení.
Hoffmeister a Beroun, to je ale velký rozdíl...
Tak v Hoffmeisterovi to mělo úplně jinou úroveň, bylo to takové nóbl, zatím-
co v Berouně je to příjemně domácké. Mám tady velmi blízko k divákům a to je
úplně jiný pocit, než jsem zažívala v Praze. A navíc, do Berouna si lidé oprav-
du musejí udělat čas a dopravit se sem. Takže tu jsou ti, kteří tu chtějí být. 
V historii naší televize budete navždy zapsána jako druhá stálá programo-
vá hlasatelka. Co vás do televize přivedlo?
Víte, v domě, kde jsme bydleli, měla televizor jen jedna partaj, a tak když
bylo večer vysílání, všichni sousedé jsme se tam scházeli jako v kině. 
Tenkrát televizní program ještě uváděly herečky, například Eva Klepáčová a mys-

lím také Jiřina Jirásková. Mně se ale nejvíc líbila Dagmar Sedláčková, protože
byla nejen krásná, ale i profesně úžasná, a já jsem si říkala, že tohle bych určitě
také uměla. A to byl rok 1956. Napsala jsem tedy do televize, že bych byla ráda,
kdyby mě pozvali na nějaký konkurs, že mám velký zájem. A oni mi odpově-
děli, že mi určitě dají vědět. Na začátku roku 1957 se ozvali.
Pamatujete si ještě, kolik vás na konkurs přišlo?
Vrátný v Besedě mi říkal, že nás tam bylo asi tři sta. Proto považuji za šťastnou sou-
hru náhod, že vybrali jako jedinou právě mě. Víte, já si nemyslím, že bych byla
tak úžasná nebo měla protekci. Měla jsem svůj den. Odpověděla jsem jim totiž
na všechno, na co se zeptali, i třeba kdo byl Marceau, i když to tenkrát nebylo
tak známé jméno. Protože jsem se však znala s Láďou Fialkou, kterému byl Mar-
ceau vzorem, vysypala jsem ze sebe i to, co se o něm běžně nevědělo. Další ka-
marád, Pepík Zíma, mi zase radil, jak se chovat před kamerou. No a pár dní poté,
co mě vybrali, už u nás doma zvonila paní z televize se vzkazem, že druhý den hlá-
sím. Nejdříve to bylo externě a asi za rok mě zaměstnali. 
A tak jsme tam byly dvě hlasatelky. Já a Jarmila Šusterová. Za čas jako třetí
přišla Heda Čechová. Nechtěla bych, aby to znělo nějak domýšlivě, ale divá-
ci nás milovali a ráda na to dodnes vzpomínám. Čekali na nás u televizorů, pro-
tože chtěli vědět co budeme mít na sobě, jak budeme učesané, co budeme
říkat, a když jsme něco popletly, tak nám to odpouštěli.
Časem samozřejmě přibyly další aktivity.
Uváděla jsem celou řadu televizních pořadů, přenosy z koncertů Pražského jara,
filmový festival v Karlových Varech, módní přehlídky a různé zájezdové programy.
Lidé si Vás ale nejvíce pamatují, když jste na obrazovce ukázala svou malou
dcerku. 
Anička se mi narodila v roce 1963 a já půl roku nehlásila. V Praze se hned
rozkřiklo, že jsem se zabila v autě. Když jsem po tom půlroce znovu šla na
obrazovku, tak se do toho vložil můj první manžel, televizní režisér Miloslav Za-
chata, a společně s režisérem vysílání těsně před mým vystoupením vymysleli
docela hezkou věc. Divákům jsem řekla, že se opět vracím k práci a že mě
nepotkalo žádné neštěstí, ale naopak veliké štěstí, a ukázali jsme jim tu půlroční
Aničku. A z toho byl strašný malér, protože o tom v televizi dopředu nikdo
nevěděl. Tehdy se prostě nic osobního nechtělo a nesmělo. Já jsem tam ne-
mohla být za Milenu Vostřákovou, já jsem tam byla za televizi.
Podruhé si Vás většina pamětníků vybaví, jak jste v březnu 1969 z obrazovky
připila na vítězství našich hokejistů nad sovětskými.
Já jsem po tom zápase na obrazovce řekla, že sice piju jen urologický čaj, ale
teď připíjím vínem. A dodala jsem ještě pár vět. Vzápětí mi do televize volalo
strašně moc lidí, kteří mi děkovali, například i pan Höger. Také mě na obrazovce
několik diváků vyfotilo a já jsem pak poštou dostala několik fotek, takže mám
z té doby zachované vzpomínky. Potom jsme odešli na Václavské náměstí, kde
už ostatní oslavovali. A pak došlo k vydrancování kanceláře Aeroflotu. Poz-
ději mě televizní náměstkyně ústředního ředitele Balašová obvinila, že jsem
svým přípitkem a – pro nejvyšší politická místa nevhodným – dovětkem roz-
poutala protisovětské vášně. 

Jan Rubeš
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A přišel zákaz.
Ano. Na začátku roku 1971 mě stáhli z obrazovky. Pro mě to byla hrozná doba,
protože mi právě zemřel muž. Šla jsem proto, ještě v černém, za ředitelem
Čs. televize Zelenkou. Stál tehdy ve své kanceláři u okna a dlouze se díval
ven a aniž jsem stačila cokoliv říci, pronesl hroznou větu: když bilancuji s še-
desátým osmým rokem, nemohu hledět na osobní strasti lidí... A to byl pokyn
pro všechny stranické sekretariáty, co jsem zač. Od té doby byl konec.
Tehdy si mě do zájezdového programu vzali Karel Štědrý a Karel Hála. Nej-
dřív to probíhalo tak, že když se o mně příslušní funkcionáři dopředu dozvě-
děli, tak mě rovnou zakázali. Potom se Karel Štědrý rozhodl, že o mně nebu-
dou dopředu nikde říkat. Ale stejně se stávalo, že jsem místo na jevišti jen seděla
v šatně a domů se vracela bez honoráře. A tak to bylo postupně se všemi
pořady, které jsem do té doby moderovala. Chvíli jsem sice ještě mohla, stej-
ně jako Jarmila Šusterová, která také nesměla na obrazovku, číst mimo obraz
reklamy, ale to bylo zanedbatelné. Na obrazovku, na jeviště a do rozhlasu jsem
nesměla.
Jak se k Vám chovali kolegové a známí?
Moc hezké bylo, že mě naprosto cizí lidé na ulici zdravili, zastavovali a dokonce
hladili. Jiní ovšem přecházeli na druhý chodník. Ale já je za to neodsuzuji,
snažím se na všechno dívat z té lepší stránky. Neřekla bych, že se báli se mnou
promluvit, ale možná se styděli, protože nevěděli, co mi mají říci, nemohli
pro mě nic udělat. Samozřejmě pro soudruhy, kteří se dostávali k moci, to bylo
zadostiučinění za mé „reakcionářské rejdy“, ale tím jsem se netrápila, nemám
povahu někoho soudit.

V televizi jste byla zaměstnána i nadále?
Šla jsem za soudružkou Balašovou a prosila ji, zda bych tedy nemohla dělat
něco, kde nebudu vidět. A ona mě přidělila do Hlavní redakce vzdělávacích po-
řadů jako asistentku scény za dvanáct stovek hrubého měsíčně. Asistentka
scény, to sice zní vznešeně, ale znamenalo to být ten poslední poskok, dojít do
muzea pro fotky, uvařit kávu či vyzvednout účinkující ve vrátnici. Když pak pro-
bíhalo takzvané osobní hodnocení, šéfredaktorka Kocíková mi vyčetla, že jsem
se – jak se tehdy strašně říkalo – nezapojila. Tak jsem řekla, že bych se za-
pojila, ale nevím jak, a ona udělala gesto a dala mi dělat nástěnku! Ono je to
dnes k smíchu, ale dělat nástěnku bylo tehdy velmi vážnou věcí. Navíc když
jsem nikdy nebyla členkou KSČ.
V 80. letech jste měla trochu štěstí na veřejné vystupování…
Těch deset dvanáct let bylo děsných. Pak mi jednou Milan Chladil nabídl, abych
s ním, Yvettou Simonovou, Rudolfem Cortézem a Karlem Hálou jezdila v je-
jich programu.
Po Listopadu 1989 jste se na obrazovku vrátila.
Byla jsem rehabilitována a dostala nabídku vrátit se na televizní obrazovku. Sa-
mozřejmě jsem to ráda podstoupila, protože jsem si chtěla dokázat, že se
i po těch dvaceti letech ještě umím postavit před kameru. Myslím, že i lidé
mě přivítali s radostí, protože v diváckých anketách jsem se opakovaně umís-
ťovala na nejpřednějších místech. Ale pak jsem si jednoho dne řekla, Ježíši Kris-
te, já přeci před tou kamerou nechci umřít, a rozhodla se odejít, ačkoliv jsem
nemusela. A hledala jsem důvod, jak to elegantně provést, protože to není
jen tak, odejít, co na to řeknou diváci, že jsem najednou zase zmizela. Sho-
dou okolností jsem dostala nabídku udělat reklamu na nějaký spotřebitelský
časopis, ale tehdy jsme jako televizní hlasatelky nemohly v reklamě účinko-
vat. A tak jsem se rozhodla a reklamu natočila. Z televize mi pak napsali, že
je to mrzí, ale že to takhle nejde a že nemohu kvůli tomu na obrazovce vy-
stupovat. A tak jsem odešla a nebyla odejita.
V roce 1993 si mě a pár televizních hlasatelek vybral ředitel rádia Frekvence 1

Michael Fleischmann do pořadu Dámský klub. Byl to tehdy nejposlouchanější 
rozhlasový pořad a moderovala jsem ho sedm let. Pak jsem dostala nabídku na mo-
derování čtyřhodinového odpoledního živého vysílání v Českém rozhlasu na Praze. 
Pro jednu agenturu jsem s Janou Švandovou, Veronikou Freimanovou, Kvě-
tou Fialovou, Mařenkou Tomsovou, Stáňou Lekešovou a dalšími dělala módní
přehlídky. Chodily jsme na molu mezi manekýnami a lidem se to tak moc lí-
bilo, že od té doby se na nás kvůli tomu obracejí nejrůznější firmy. 
Také jste spoluautorkou knížky.
S Maruškou Tomsovou a Stáňou Lekešovou jsme si řekly, že během naší te-
levizní a rozhlasové dráhy při moderování nejrůznějších pořadů určených spíše
ženám jsme načerpaly tolik informací, rad a triků o tom, jak zvládnout domácnost,
dovolenou, jak ušetřit, jak na zdraví a pěkný vzhled, že by byla škoda, kdy-
bychom je nepředaly dál, a napsaly jsme knížku Tak a je to! aneb Dámy, nej-
ste na to samy. A ještě musím říci, že s kamarádkami moderátorkami každo-
ročně vydáváme stolní kalendáře s recepty a letos už to bylo po desáté. 

Za příjemné povídání poděkoval Daniel RůžičkaFotografie neznámého diváka z 28. března 1969

Cesty Mileny Vostřákové do hlasatelny vedly v roce 1957 i tímto dvorem v Měšťanské besedě.
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Ve dnech 5. – 7.února letošního roku jsem se zú-

častnila svého druhu první mezinárodní konfe-

rence o audiovizuálním překladu v Londýně s ná-

zvem In So Many Words. Obdobné akce se

v předchozích letech konaly sice již dvakrát ve

Španělsku, ale pouze s národní španělskou účas-

tí. Konferenci spolupořádaly The Centre for Trans-

lation Studies, University of Surrey v Guildfordu

a The Hispanic Research Centre, University of

Surrey Roehampton v Londýně. Organizační duší

setkání byl dr.Jorge Díaz-Cintas z University of

Surrey Roehampton. Vedle této akce existuje ber-

línská každoroční konference Languages&The

Media (letos se bude konat popáté 3. – 5. 11.,

viz www.languages-media.com), které se navíc

účastní, jak už sám název napovídá, kromě ling-

vistů také distributoři, programoví producenti,

organizátoři filmových festivalů, firmy vyrábějí-

cí dabing a podtitulky atd. 

Již fakt, že pořadateli londýnské konference byly

univerzity, napovídá, že mezi zhruba třemi sty

účastníky převládali odborníci z akademického

prostředí, kteří vyučují na vysokých školách,

mnozí z nich také překládají, v menšině pak byli

ti, kdo pracují výlučně v praxi, ať už jako pře-

kladatelé nebo zaměstnanci či spolupracovníci

studií a televizních stanic (jeden z příspěvků nesl

příznačný název Překonávání přehrad mezi aka-

demiky a praktiky). Zastoupeno bylo mnoho zemí,

a to převážně z Evropy, hlavně pak ze Španělska

a Velké Británie (z postkomunistických zemí jen

Slovinsko, Česká republika a Polsko), ale přije-

li i kolegové z USA, Kanady, Brazílie, Japonska,

Singapuru, Sýrie, Izraele, JAR, Austrálie atd. Byly

tu tedy jak země tradičně dabingové (Španělsko,

Francie, Itálie, Německo, valonská část Belgie,

frankofonní část Kanady atd.), tak i titulkové (se-

verské státy, Holandsko, vlámská část Belgie,

Portugalsko atd.). Mezi těmito skupinami je při-

rozeně patrná jistá rivalita v otázce, co je lepší:

zda dabing nebo podtitulky. Někteří se snaží tuto

otázku řešit a odpovědět na ni, jiní od podob-

ných diskusí již upustili, neboť pochopili, že každá

země má svou vlastní tradici a divákům nelze na-

diktovat, jaký způsob interpretace zahraniční-

ho filmu se jim má líbit.

Konference probíhala na půdě Senate House Uni-

versity of London v centru Londýna. Vzhledem

k velkému počtu referujících se přednášky a dis-

kuse konaly paralelně ve čtyřech sálech, takže

nebylo snadné si ze zhruba devadesáti referátů

vybrat. Témata měla neobyčejně široký záběr:

od čistě teoretických úvah (globalizace a audi-

ovizuální překlad – dále jen AP, specifika AP,

jazyk a kulturní identita v AP atd), přes konkrét-

nější pohledy na určitý druh AP (kvalita dabo-

vané italské televizní produkce, historie dabo-

vání a titulkování v indonéské televizi, čtený

komentář u dokumentů atd.), typ překladatel-

ského problému (např. překlad humoru a ironie,

slovních hříček) či rozbory a hodnocení pře-

kladů konkrétních filmů (humor ve španělském

dabingu Deníku Bridget Jonesové, mezikultur-

ní transfer v rakouském dabingu Shakespearo-

vých komedií, překlad vulgarismů ve španělském

dabingu filmu South Park, překlad Montyho Pyt-

hona pro švédské podtitulky atd.) až po pro-

blematiku teoretické a praktické výuky na uni-

verzitách a ve speciálních kurzech (podtitulkovací

program pro výuku, který vytvořili Pilar Orero

a Eduard Bartoll z Barcelonské univerzity ). Něk-

teré příspěvky se týkaly i problematiky podti-

tulkování pro neslyšící, dále (nad)titulkování (sur-

titling) pro operu a dokonce vývoje a budoucnosti

tzv. audio description neboli mluveného ko-

mentáře filmů pro nevidomé a slabozraké (nejen

BBC, ale i komerční kanály jako ITV, ITV 2, Chan-

nel Four, Five mají dnes zákonem uloženo vy-

sílat 6% programu s audio description, což před-

stavuje asi 10 hodin týdně, do deseti let se má

toto číslo zvýšit na 10%).

Mezi přednášejícími byli jak zkušení kolegové pra-

cující dlouhá léta v oboru a mající za sebou už

slušnou řádku teoretických publikací (např. Yves

Gambier z University of Turku ve Finsku, který

svým referátem o vnímání a chápání audiovizu-

álního překladu konferenci zahajoval) a překladů

(např. dlouholetá švédská překladatelka filmo-

vých podtitulků Monica Scheer, která měla vtip-

nou praktickou přednášku o vlastní práci na kon-

krétním překladu s názvem „Mission Impossible:

Monty Python in Swedish?“), tak i postgraduál-

ní studenti připravující se k doktorátu. 

Vystoupila jsem s příspěvkem „Dabing v České

republice“, v němž jsem se pokusila nastínit jeho

historii a současný stav. Oživení v sále vyvolala

zmínka o pravidelných dabingových recenzích

v Lidových novinách a zvláště pak dabingové

Ceně Františka Filipovského, tedy pozornosti,

která se u nás dabingu v praxi věnuje. Podob-

ný monitoring zřejmě v jiné zemi neexistuje,

pouze Luise von Flotow (University of Otawa) po-

znamenala ve své přednášce o kanadském da-

bingu, že quebečtí diváci rádi a často píší do

redakcí novin kritické připomínky k dabingu kon-

krétních filmů, které pak deníky otiskují. Stej-

ně tak, podle mého soukromého průzkumu, 

je přísně dabingový Quebec jedinou zemí, 

resp. provincií, kde se v letech 2001 a 2002 

konala skromnější lokální obdoba naší celostát-

ní dabingové soutěže, při níž se udělovaly ceny

zvané „Ronald“ podle dabéra Ronalda France

(www.films.qc.ca/doublage/ronald.html), jed-

noho z průkopníků quebeckého dabingu, který

propůjčil svůj hlas např. Seanu Connerymu či 

Harrisonu Fordovi (cena za nejlepší režii, úpravu,

zvuk, pro nejlepšího dabéra a dabérku hlavní role

a vedlejší role, dětského dabéra/dabérku do 

18 let, čestná cena za přínos dabingu a divácká

cena za nejlépe nadabovaný film). Jestli to byly je-

diné dva ročníky, nebo bude soutěž pokračovat

i nadále, se mi bohužel nepodařilo dosud zjistit.

Na konferenci jsem si uvědomila, jak skromná

péče je však audiovizuálnímu překladu a zahra-

ničním kontaktům věnována na naší akademic-

ké půdě. Mezi přítomnými nepanovalo o českém

dabingu a podtitulkování či (skromných) stu-

dijních programech zaměřených tímto směrem

povědomí žádné, dokonce jsem se setkala s myl-

nou domněnkou, že se u nás hrané filmy opat-

řují čteným komentářem jako v Polsku a Rusku.

Česká republika nebyla bohužel nikdy zmíněna

mezi tzv. dabingovými zeměmi, nebyla vlastně

zmíněna vůbec. Důvodem budou zřejmě, jak jsem

už uvedla, řídké kontakty se zahraničními 

univerzitami a neúčast našich odborníků na

obdobných mezinárodních setkáních. 

Na závěr bych se ještě ráda zmínila o koordiná-

torce postgraduálního studia audiovizuálního pře-

kladu on-line (e-learning) a překladatelce čtených

komentářů, neúnavné Španělce Pilar Orero z Fa-

cultat de Traducció i d’Interpretació, Universitat

Autonoma de Barcelona, která chystá se svými

kolegy a s ESIST (European Association for Stu-

dies in Screen Translation www.esist.org) projekt

s pracovním názvem CETAV (Centro Europeo de

Traducción Audiovisual). Jeho cílem je shromáž-

dit a pravidelně aktualizovat rozsáhlou sbírku od-

borných publikací a článků o audiovizuálním pře-

kladu, která by byla k dispozici i na internetu. Na

projektu by měl spolupracovat i Jiří Josek z Ústa-

vu translatologie UK. 

Účast na konferenci pro mě byla neobyčejnou

zkušeností. Měla jsem poprvé možnost setkat se

se svými zahraničními kolegy a poznat, jak to

chodí jinde. Koncem léta 2004 bude vydán sbor-

ník s vybranými příspěvky z konference. Více

o konferenci viz www.surrey.ac.uk/LIS/CTS/

insomanywords.htm. Jiřina Hradecká

In So Many Words: Language Transfer on the Screen
Mezinárodní konference o audiovizuálním překladu
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SY: Prosím tě, co může tobě vadit na České televizi, když už 35 let žiješ 
v Německu?
ZR: Právě proto. Před 35 lety sledovali skoro všichni emigranti všechny 
pořady, které německé televize přejímaly z ČSSR. Byla to tehdy pro nás 
jediná hojivá náplast na bolest ze ztráty domova.
SY: Bolest, kterou jste si ale způsobili sami…
ZR: Jistě, ale nikdo z nás tehdy nevěděl, že to může bolet tak moc. Němci
mají jedno krásné rčení: stesk po domově je horší než žízeň. A nám se ten-
krát strašně moc stýskalo.
SY: Kdeže loňské sněhy jsou, ale co to má společného se současnou 
Českou televizí?
ZR: Víc než si myslíš. České filmy, české seriály a české pohádky byly ten-
krát častou, až pravidelnou součástí programů německých televizních stanic.
Pro ilustraci pár příkladů. Běžel velice starý seriál F.L. Věk, promítaly se filmy
Miloše Formana, Věry Chytilové. Pan TAU byl hvězdou německých dětí a je jí
ještě i dnes. Tři oříšky pro Popelku Václava Vorlíčka jsou trvalkou o každých 

Vánocích až dodnes. Dietlova Nemocnice na kraji města inspirovala Němce ke
kýčovitému seriálu Klinika v Černém lese. Prostě tehdy za totáče (strašné slovo,
horší než Čechie) bylo v Německé televizi vidět mnohem víc programů než
dnes. A to mně moc vadí a mrzí, i když nemám ve své Praze trvalé bydliště,
inu zapadlý vlastenec…
SY: Dá se s tím něco dělat?
ZR: Myslím, že ano. Řada českých filmů i televizních pořadů si nezaslouží ani
dnes, aby jejich obliba skončila za Rozvadovem.
SY: Co navrhuješ?
ZR: Napsal jsem několika německým televizním stanicím, že mohu poslat ukáz-
ky české filmové a televizní tvorby. Byl jsem překvapen, kolik jsem dostal
pozitivních odpovědí.
Na české straně jsem se samozřejmě obrátil na generálního ředitele ČT Mgr. Ji-
řího Janečka a na obchodního ředitele Krátkého filmu s.r.o. Ing. Radovana
Polácha. Zatím čekám, doufám, že nikoli marně, na odpověď a případné na-
bídky, katalogy, demokazety VHS atd.
Největší úspěch si ale slibuji od malých produkčních firem, kterých je dnes
v Čechách i na Moravě dost a dost. Velice zajímavé jsou jistě i práce filmové
školy v Písku. A co FAMU???
Potřebuji VHS demokazety, texty, propagační materiál – nejlépe v němčině.
Já na vlastní náklady přehraji kazety, čili zapůjčený materiál se na cestách
neztratí, ale zůstane u mne. Nechci žádné poplatky, ani zálohy. Honorář si
zasloužím, až když se kšeft podaří a dílko bude prodáno. Věřím na osobní kon-
takt. Instituci nemůžeš pohladit, ani jí dát pusu.
SY: A když to nevyjde?
ZR: Líná huba, holé neštěstí. Mám za sebou patnáct let jako redaktor Televiz-
ních novin ČST a dvacet let jako kameraman SWR televize v Mainzu, která patří
do rodiny ARD. Snad tedy vím, co dělám. Pokud by měl někdo strach, že
chci zbohatnout, tak to nemohu, protože už bohatý jsem. Jako mukl havíř na
šachtě Tmavák u Rtyně jsem se naučil, že člověk potřebuje k životu pouze tři
věci: J ÍDLO, SPÁNEK a TEPLO. No a já tohle trojité „všechno“ už mám. Díky
Bohu a sobě. -msk-

Zdeněk Roman je bývalý redaktor zpravodajství a publicistiky Československé televize. Od roku 1969 žije v Německu
a po roce 1989 zajíždí do Prahy často. V poslední době zejména kvůli realizaci nápadu, o němž jsme si povídali pro SYNCHRON,
a který se, jak si přečtete dále, zatím nesetkal se žádoucím výsledkem…

STÝSKÁ SE MNĚ PO ČESKÝCH FILMECH A POŘADECH

BBC BEZ NAČALSTVA
BBC je bez generálního ředitele a bez předsedy Rady. Už pár měsíců. A zřejmě ještě několik měsíců si na nové vedení
počká.
Oba, předseda Rady Gavyn Davies a generální ředitel Gregg Dyke, rezignovali poté, co byla BBC kritizována Lordem Hut-
tonem za způsob, jakým získala a publikovala zprávy o Iráku a zbraních hromadného ničeni. Odchodu Dykeho, jenž byl velmi
populárním ředitelem BBC, většina zaměstnanců lituje. Zato ale kritizuje členy správní rady BBC, která v celé aféře jedna-
la neuváženě a ukázala, že vlastně neví, jaká je její funkce. Nakonec se Rada vládě jen uctivě omlouvala. A neměla za co. 
Samozřejmě, že BBC, která zaměstnává 25 000 lidí, vysílá dál. Prozatímní místopředseda Rady a zástupce generálního
ředitele teď supluji tyto funkce až do té doby, než budou jmenováni noví. A později bude vyměněna celá Rada. Ale ne
podle politického klíče. Jsou do ni jmenováni – „great and good“ – ti co něco dokázali a udrželi si čistý štít. A jak se to
v Britanii dělá? Rozhodne ne zbrkle.
Napřed bude jmenován předseda Rady. To je funkce jen na částečný úvazek, s honorářem £80,000 ročně a kanceláří
v Broadcasting House v Portland Place, nedaleko Oxford Circus.

Předsedu Rady jmenuje ministr kultury, médií a sportu. Ale průběh vyběru je utajován a ani kandidáti nejsou známi. Jen inzerát na uvolněné místo byl pub-
likován ve všech kvalitních novinách a časopisech. Samozřejmě, že novináři si dali záležet, aby zjistili, kdo se přihlásil a kdo byl přizván. Mezi kandidáty je
bývalý generální ředitel Channel 4 Michael Grade. Na rozdíl od minulosti, kdy předsedy byli jmenováni penzionovaní nekontroverzní politici, zdá se, že
tentokrát to bude někdo, kdo ví, jak to v médiích chodí. Většina kandidátů a kandidátek jsou bývalí novináři nebo mediální úředníci. Nikdo by nebyl pře-
kvapen, kdyby do funkce byla jmenována žena. Ale jak oznámilo ministerstvo, jméno se veřejnost doví až po Velikonocích.
Kandidáty na místo generálního ředitele vybere do užšího řízení teprve nový předseda Rady a bude ho pak jmenovat. Ani v tomto případě by nikdo nebyl
překvapen, kdyby to byla žena. V historii BBC žena generální ředitelkou ještě nebyla. 

Anděla Špindlerová, Londýn

Zdena Josková a Zdeněk Roman – dávní televizní spolupracovníci při 11. přehlídce české
dokumentární a animované tvorby v listopadu 2003 v Praze



Liberec
SPORTFILM LIBEREC 2004 – FICTS INTERNA-
TIONAL CHALLENGE je mezinárodní soutěžní fes-

tival televizních a filmových snímků s te-
matickým zaměřením na sport, jehož
cílem je ocenění nejlepších snímků
v jednotlivých kategoriích a nejlepšího
snímku ze všech kategorií. Posláním

festivalu je přispívat k rozvoji sportovního filmu, do-
kumentu a reportáže. S výjimkou snímků přihlá-
šených do kategorie reklamních spotů a upoutávek
nesmějí mít přihlášené snímky propagační a reklamní
charakter. První uvedení soutěžního snímku musí
být po datu 1.ledna 1998 a jeho stopáž nesmí pře-
sáhnout 60 minut. U reklamních spotů je maximál-
ní stopáž 1 minuta.
Letošní ročník se koná ve dnech 31. 5. až 4. 6. 2004.
Vyhlašovatelem festivalu je Liberecká sportovní a tě-
lovýchovná organizace. Odbornými garanty jsou

Český olympijský výbor, Český svaz tělesné výchovy,
Český filmový a televizní svaz FITES a Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a FEDERATION
INTERNATIONALE CINEMA TELEVISION SPORTIFS
– Milán. Soutěžní snímky do jednotlivých katego-
rií mohou přihlásit jejich producenti, výrobci, ma-
jitelé, autoři či právnické osoby do 14. května 2004
na závazné přihlášce k účasti (k disposici v elek-
tronické podobě v kanceláři Fitesu). Přihlašovate-
lé souhlasí s veřejným promítáním přihlášených
snímků v době konání festivalu a v ročnících ná-
sledujících.
Soutěžní kategorie: dokumentární snímky, spor-
tovní osobnosti, reportáže, metodické a populárně
vzdělávací televizní a filmové snímky, reklamní spoty,
upoutávky a podobně do 1 minuty se sportovci
a sportovní tematikou a „Sport v novém tisíciletí“
– snímky studentů filmových škol. Součástí festi-
valu bude přehlídka snímků – HOMEVIDEO – ne-
komerční koncipované snímky amatérských tvůrců

do 20 minut, dokumentů a reportáží se sportovní
tematikou. Hodnocení provede veřejnost hlaso-
váním.
Kontakt: SPORTFILM LIBEREC, Jablonecká 18, 
460 01 Liberec, 485 114 113, v.bohac@lb-sto.cz

Los Angeles
Jako každoročně, i letos se v srdci
Hollywoodu koná IFP Los Angeles
Film Festival, který představí to nej-

lepší z americké i světové nezávislé kinemato-
grafické tvorby. O hlavní ceny se zde budou uchá-
zet jak hrané celovečerní (50.000$), tak
i krátkometrážní filmy dokumentární a hudební
(25.000$). Uzávěrka byla v únoru, festival se koná
od čtvrtka 17. do soboty 26. června 2004.
Kontakt: IFP LA Film Festival, 8750 Wilshire Blvd.,
2nd Floor, Beverly Hills, CA 90211
lafilmfest@ifp.org, www.lafilmfest.com
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Když jsme před šesti lety v ateliéru Jana Kristofo-
riho vymysleli Cenu Vox Humana, která bude udě-
lována televiznímu dílu „pomáhajícímu humanizo-
vat svět kolem nás“, věřil jsem, že se rychle stane
vedle Trilobitů jednou z nejprestižnějších cen v oblas-
ti televizní tvorby. Už také proto, že jsme se rozhodli,
že porotu nebudou tvořit odborníci ze světa médií,
ale významné osobnosti našeho kulturního a poli-
tického života. Chtěli jsme tak dát této ceně do vínku
jistou výjimečnost a významné lidi z různých oblastí
přimět k zamyšlení nad smyslem a hodnotou vý-
povědí televizních tvůrců. 
Bohužel, byla to víra lichá. Ostatně jako víra ve vět-
šinu dobrých záměrů a snah v naší poněkud na-
hořklé současnosti. Kolem udílení této ceny se ne-
točí sponzorské peníze, stoly se neprohýbají pamlsky
odnášenými posléze v taškách, baviči, moderátoři,
příležitostní vtipálkové nemohou očekávat ani tučný
honorář, ani další kapku do poháru popularity, média
se k její skromnosti otočila zády – včetně České te-
levize. Asi jsme něco udělali špatně, něco promeš-
kali, něco zanedbali. A to jak zástupci Hnutí Vox Hu-

mana, tak Českého filmového a televizního svazu
Fites, sdruženích to, které cenu udělují. Letos tomu
bylo již po šesté. A přitom se v porotě vystřídaly
za těch šest let skutečné osobnosti včetně sou-
časného předsedy PS PČR Lubomíra Zaorálka a mi-

nistryně školství Petry Buzkové – nahlédnu-li jen
do světa politiky.
I letos se podařilo sestavit porotu z vynikajících lidí.
Vedle Jana Kristoforiho, který je členem poroty pra-
videlně, se nad televizními díly zamýšlela skvělá he-
rečka a vynikající lékař: Jiřina Jirásková a onkolog
profesor Josef Koutecký. A zase jsem prožil krás-
ný a poučný čas (jako jeden z autorů ceny, zástup-
ce Fitesu, organizátor a dobrovolný tajemník po-
roty) úvah skvělých lidí nad konkrétními filmy, ale
také o televizi vůbec, o jejích hodnotách i nebez-
pečných zátokách, o smyslu slov kultura, o neustálé
potřebě prosazovat základní humanistické ideály
– zejména ve světě, kde masové vraždění se stává
přirozenou součástí života. S potěšením a úctou
jsem poslouchal názory vyslovované s noblesou
moudrých lidí, kteří se nepotřebují vyzbrojovat iro-
nií, urážkami druhých, povýšeností a vulgaritami.
Při udělování ceny, (získal ji film režiséra a sce-
náristy Ladislava Kaboše Kde končí naděje, začí-
ná peklo vyrobený Českou televizí) se opět sešla
v žižkovském sklepním ateliéru malíře Kristofori-
ho řada významných tvůrců – režisérů, kamera-

manů, dramaturgů, redaktorů a dalších vzácných
hostů ze zcela jiných profesních oblastí, aby si bez
sebemenší pozornosti novinářů i média veřejné služ-
by spolu popovídali, vyměnili si názory a strávili pří-
jemné chvíle, jakými se život odměňuje těm, kteří
jsou naladěni na stejnou strunu. O fenoménu do-
kumentu, ale také o koncesionářských poplatcích,
politice a médiích, o kultuře a dalších tématech volně
diskutovali režisérka Olga Sommerová, režisér Jiří
Krejčík, režisérka Svatava Kabošová, která převza-
la cenu za manžela, nejen se členy poroty Jiřinou Ji-
ráskovou a profesorem Josefem Kouteckým. Všech-
ny mrzela neúčast Jana Kristoforiho, kterého zradilo
zdraví, takže mu zúčastnění poslali pozdrav do ne-
mocnice. 
I když nad osudem této ceny visí věru varovné otaz-
níky (žádná taková akce se dnes už nedá dělat jen
tak na koleně a pouze s dobrovolnickým nadšením),
ohlédnutí za jejím šesterým vyhlášením poskytuje
uspokojení alespoň v tom, že se Hnutí Vox Humana
a Fites snažily o věru dobrou věc.

Otakar Kosek

Jan Kristofori se tehdy z nemocnice za-
krátko po udělení ceny vrátil domů.
Zrádná choroba však byla bohužel sil-
nější. V úterý 23. března 2004 přišla
zpráva z nejsmutnějších. Přátelé z Čech,
Švýcarska, Norska a vlastně z celé 
Evropy budou na tohoto rodáka z Pod-
karpatské Rusi vzpomínat jen v nejlep-
ším. Bylo mu 72 let…
Věřme, že jeho Cena Vox Humana bude
udělována i nadále. Pro Fites je to mo-
rální závazek, jak památku na tohoto vše-
stranného výtvarníka a ušlechtilého člo-
věka stále udržovat. (Více na str. 30)

Jaká bude budoucnost Ceny Vox Humana?

Otakar Kosek, Jiřina Jirásková, Josef Koutecký a Jiří Krejčík

Svatava Kabošová a Cena Vox Humana 2003
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Trenčianske Teplice
ARTFILM FESTIVAL vstupuje letos
již do 12. ročníku a koná se od
pátku 18. do pátku 25. června
2004. O ceny Zlatý klíč se zde
soutěží tradičně v několika kate-

goriích: Art Fiction je hlavní soutěž uměleckých
filmů a celovečerních fiktivních dokumentů (s dů-
razem na nové postupy a vizualitu), soutěžní sekce
Artefakty představí krátké dokumentární, experi-
mentální a hrané artfilmy a konečně sekce Na cestě
je příležitostí pro dokumentární, experimentální
a krátké filmy studentů filmových škol (cena nej-
lepšímu filmu provází šek na 3 000 EUR). Uzávěr-
ka přihlášek proběhla 6. dubna.
Kontakt: ARTFILM, Konventná 8, 811 03 Bratislava,
Slovenská republika, 00421 2 5441 9479, 
fax 2 5441 1679, www.artfilm.sk, artfilm@artfilm.sk

Avanca
Stejnojmenné portugalské městečko bude hos-
titelem Mezinárodního setkání filmů, televizních,
video a multimediálních pořadů od 21. do 25. čer-
vence 2004 (středa-neděle). Ceny jsou připra-
veny pro nejlepší celovečerní hraný film, pro nej-
lepší krátký film, televizní pořad, videopořad
a multimediální formát. Jednacími jazyky festi-
valu jsou portugalština a angličtina, kromě toho
lze nabídnout dílka i ve španělské a francouzské
verzi. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2004, 
reglement a její formulář je k disposici v kance-
láři Fitesu.
Kontakt: Cine Club de Avanca, 3860-078 Avan-
ca, tel. 351 234 884174, fax 351 234 880658,
www.avanca.com, festival@avanca.com

Santiago de Compostela
Cartoon Forum Galicia je název
fóra evropské koprodukce, které
se koná v tomto hlavním městě
španělské Galicie od středy 22. do
soboty 25. září 2004. Toto setká-

ní, které iniciuje společnost CARTOON se sídlem
v Bruselu, navazuje na podobná, která byla zahá-
jena v roce 1990 na ostrově Lanzarotte. Později
se uskutečnila např. ve Florencii (1992), Arles
(1997), Cordóbě (1999) nebo v Ga-Pa (2001).
Fórum je organizováno v rámci programu MEDIA
ve spolupráci s městem Santiago de Compostela
a kulturní sekcí XUNTA DE GALICIA. Uzávěrka při-
hlášek, které si můžete spolu s obsáhlým Vade-
mecum vyzvednout v naší redakci, je 29. dubna
2004. Pro tvůrce a hlavně producenty animované
tvorby je to jedinečná příležitost, jak sehnat potřebné
kontakty a podporu svých nových projektů.
Více: CARTOON (AEFA), Annick MAES, 
Bd Lambermont 314 – 1030 Brussels – Belgium,
0032 2 242 93 43, fax 2 245 46 89, 
forum@cartoon.skynet.be, www.cartoon-media.be 

Frankfurt am Main
Producenti a tvůrci animovaných filmů se mohou
cestou ze Španělska (viz předchozí nabídka) za-
stavit ve Frankfurtu nad Mohanem, protože ča-
sově příznivě zde navazuje od neděle 26. do úterý
28. září eDIT/VES 2004 – „Festival for Produc-
tion and Visual Effects“. Je to příležitost pro „di-
gitální umělce“, animátory, televizní designéry,
režiséry, postprodukční manažery a další krea-
tivce, jak je psáno ve stručné pozvánce na po-
hlednici, kterou jsme pro vás dostali.
Kontakt: Kongressbüro eDIT/VES, Niddastr.64,
60329 Frankfurt am Main, www.edit-frankfurt.de

XXX. mezinárodní filmový
festival o životním 

prostředí, přírodním 
a kulturním dědictví 
ČESKÝ KRUMLOV, 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Česká republika 

4. – 10. října 2004
E K O F I L M ’2004 

PROGRAM A KALENDÁŘ
EKOFILMU 2004

Soutěžní a informativní promítání, promítání na
přání, setkání s tvůrci, tiskové besedy, odborný
program a další doprovodné akce. 
15. 6. 2004 Přihlášky filmů a doručení fil-

mových kazet 
4. 10. 2004 Přihlášky k osobní účasti 
4. 10. 2004 Oficiální zahájení festivalu 
4. – 9. 10. 2004 Soutěžní promítání, filmové pře-

hlídky, promítání pro školy, od-
borný program 

9. 10. 2004 Slavnostní vyhlášení vítězných
snímků, předání cen

10.10. 2004 To nejlepší z EKOFILMU 2004,
zakončení festivalu 

ORGANIZACE, PŘIHLÁŠKY:
AUVIEX, s.r.o., Perlitová 1820, 140 00 Praha 4, 
241 445 404, 241 445 165, fax 241 445 584 
auviex@auviex.cz, www.auviex.cz 
MÍSTO KONÁNÍ: Státní hrad a zámek Český Krum-
lov, www.ckrumlov.cz, Evropské informační cent-
rum, Kino Kotva, Jihočeská univerzita České 
Budějovice, www.c-budejovice.cz, 
www.kraj-jihocesky.cz 
VYHLAŠOVATEL, FESTIVALOVÝ VÝBOR, 
INFORMACE: Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10, 267 122 432, 
267 121 111 fax 267 311 496 
ekofilm@env.cz,www.env.cz,www.ekofilm.cz

Olomouc
39. ročník pravděpodobně nejstaršího domácího
festivalu dokumentární tvorby Academia film Olo-
mouc (AFO) se koná letos od 7. do 10. října. Jeho
motto zní „Patnáct let na cestě“ a organizátoři tím
napovídají, že hodlají divákům jednak připomenout
výročí takzvané sametové revoluce z roku 1989,
jednak přiblížit témata a skutečnosti spojené s dlou-
hou a zřejmě nikdy nekončící cestou od totality k de-
mokratické společnosti. Tradičními kategoriemi jsou
dokument, vědecký a populárněvědecký pořad
a vzdělávací pořad. Kromě toho může být udělena
Zvláštní cena Evalda Schorma za film o umění a sa-
mozřejmě Velká cena AFO 2004, kterou uděluje na
návrh poroty rektor Palackého university. Počet při-
hlášených filmů od jednoho producenta není ome-
zen, účastnický poplatek za jeden titul činí 800 Kč
(35 USD). Uzávěrka přihlášek je 20. května 2004.
Kontakt: AFO 2004, Křížkovského 8, 
771 47 Olomouc, tel. 585 631 053, 
fax 585 222 802, info@afo.cz, www.afo.cz

(Upoutávky na dva předchozí význam-
né domácí festivaly svědčí o tom, že se
jejich organizátoři stále nemohou do-
hodnout a pořádají své akce v kolidu-
jících termínech. A to je škoda přede-
vším pro diváky a účastníky z řad
profesionálů, kteří tak musí jeden z fes-
tivalů zřejmě oželet. S existencí Čes-
kého filmového centra by však k těmto
nedopatřením už napříště nemělo do-
cházet, protože jeho úlohou by mj. měla
být i koordinace termínů filmových i te-
levizních festivalů, které se v České re-
publice pořádají.)

Na dobré adrese
Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání: 

http://www.rrtv.cz/cz/, 

Rada České televize: 
http://www.czech-tv.cz/ct/radact/, 

Rada Českého rozhlasu: 
http://www-ext.rozhlas.cz/rada/portal/, 

Ministerstvo kultury ČR: 
http://www.mkcr.cz/, 

Mediář – internetový portál o médiích: 
http://www.mediar.cz, 

RadioTV – o médiích: 
http://www.radiotv.cz/, 

Louč Milana Šmída – o médiích: 
http://www.louc.cz/, 

Marketing a média – o médiích: 
http://www.mam.cz/, 

Rozcestník pro profesionály v dokumentární tvorbě: 
http://web.docuinter.net/



Janu Kristoforimu 
– výtvarníku a humanistovi
Kdybych byl malý a věřil pohádkám, spoléhal bych na to, že se každým oka-
mžikem objeví kouzelná bytost se skleničkou živé vody, skropí jí tvář Jana Kris-
toforiho a on se na nás podívá a usměje svým laskavým, tichým úsměvem. Teď
už vím, že to tak nebude. Jak jsem vyrůstal, poznal jsem, že i nejkrásnější
květina, kterou někdo třeba i z lásky utrhne, v teplé dlani zvadne a že ptáče vy-
padlé z hnízda už nikdy nevzlétne. Poznal jsem fenomén konečnosti. A v těch-
to dnech se s ním musím znovu potýkat. 
Věděl jsem dlouho o jeho těžké nemoci, sledoval jsem, jak statečně s ní bo-
juje, a znal jsem výsledek. Vyhrát nemohl. A přesto se nemohu smířit s tím,
že už nám nebude posílat pozvánky do Sklepa domu v Seifertově ulici, že ne-
uslyšíme jeho tichý hlas, kterým se snažil napravit věci veřejné, že už nebu-
de dávat svůj hlas některému z tvůrců, kteří v dokumentárním filmu pouka-
zují na lidskou bídu a cesty k její nápravě v soutěži, kterou jeho VOX HUMANA
společně s FITES každý rok pořádaly. 
Jan Kristofori nebyl totiž jenom výtvarníkem – malířem, grafikem i spisovate-
lem, ale také velkým humanistou. Jádrem jeho postojů byl zájem o člověka. Byl
příkladem citlivosti, elegance a učenosti jakožto zvláštních atributů urozeného

člověka. Jeho život byl naplněn zálibou ve vzdělání a touhou po kráse. Roz-
dával je všem, kteří o to stáli. Žil přesvědčením, že dobrý a plný život se dá
žít jedině tenkrát, když člověk pěstuje občanské ctnosti. 
Moje slova nejsou vzpomínkou. Na tu je ještě příliš brzy. Jsou slovy smutku a lí-
tosti, i když vím, že smrt je přirozená a nevyhnutelná. Smrt ovšem zaskočí, pro-
tože přichází provždy. Ale vzpomínám si na slova jeho přítele, spisovatele
Viktora Fischla z jeho Hracích hodin: „Ono někdy stojí za to povědět pravé slovo
v pravý čas na pravém místě.“ Mám přesvědčení, že Jan Kristofori pravé slovo
v pravý čas a na pravém místě pověděl. Dokonce mnohokrát. Jeho idea VOX
HUMANA nebyla jenom proklamací. Ono totiž nejde jen o to naslouchat, ale
o to slyšet a slyšené přeměňovat ve skutky. A to Jan Kristofori naplňoval.

Profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc. 

Těžko se mluví ve chvíli, která je stvořena k mlčení. 
Jan Kristofori mi nedávno na otázku, z čeho má radost, odpověděl: „Když se
dozvím dobrou zprávu nebo když mi někdo odpoví na otázku, jak se má,
že dobře, anebo když potkávám lidi a oni se usmívají. A vyzařuje z nich
taková vnitřní síla. Tak z těch lidí mám radost. A pak, když se mi daří práce,
tak mám taky radost.“
Těmito slovy nakreslil svůj autoportrét. Podržme chvíli před svýma očima tu
laskavou stále jakoby trochu rozpačitou tvář.
A neplačme proto, že opustil tohle slzavé údolí a vydal se do neznáma,
kam si každý odnáší své tajemství. Nebraňme se ale očišťujícímu pláči nad
námi, náhle opuštěnými. Z našeho života odešel člověk, který nám pomáhal
nadlehčovat kříž údělu, i když sám měl od něj řádně zjizvená ramena. Ano –
jsme najednou zmateni, zaskočeni, mezi zuby drtíme zraňující: Proč?

A přitom odpověď je prostá: čas se naplnil.
Jan Kristofori byl tvůrce, který svým uměním příliš nekonejšil. Spíš zne-
pokojoval. Z jeho obrazů jsem míval dojem, že je tvoří kladivem a dlátem,
s rukama od barvy a od krve a se srdcem divoce bušícím. Že jsou víc te-
sané než malované. 
Nemohl jsem uvěřit, že jsou dílem toho drobného tichého člověka s očima,
kterým bylo dáno nahlédnout do propasti. A pak jsem sám pro sebe našel
vysvětlení. Jan Kristofori všechno, co vytvořil, vytvořil kdysi dávno ve tmě
uranových dolů v Jáchymově a v Příbrami za těch sedm let údělu vězně. A pak
celý další čas tvorby, čas života se jen zarputile snažil přinést na denní svět-
lo tohle poselství ze tmy k naději. A nejen ve své tvorbě, ale také ve všech
svých občanských aktivitách, jejichž motem byla slova, která napsal v úvodu
k první ročence hnutí Vox Humana: Kde v historii byly lidské mravní hod-
noty na vysoké úrovni, nastal rozkvět společnosti. Kde zvítězila materiální
filozofie, nastal úpadek.
Zkuste, prosím, se mnou uvěřit v nebe, kde teď právě Jan už hledá oblá-
ček, na kterém by otevřel svůj ateliér. Ne světec Jan, ale hříšník, jemuž ďábel
do poháru radosti dokázal přimíchat i pokušení a bolest. Ale Pánbůh je silný
v pochopení. A tak za několik nebeských dnů se po nebi rozkřikne, že
Kristofori má vernisáž. Na jeho obláček se nahrnou andělé a svatí a také
všichni kumštýři, kteří už v nebi zdomácněli, a dokonce přijde i sám Pánbůh.
A bude chodit kolem obrazů, kroutit hlavou a číst jejich provokativní názvy.
A pomyslí si: „Toho Kristoforiho nám tu byl čert dlužný. On si nedá pokoj ani
v nebi.“ Ale pak se usměje pod bílý vous a nechá si jeden obraz donést do
své soukromé Boží galerie. Aby i jemu tenhle malíř z Prahy denně připo-
mínal, že dokud se s hnojem nehne, nesmrdí, a to na zemi jako v nebi. A celá
ta bohémská parta malířů a básníků a herců přijme toho tichého, jakoby
za skly brýlí skrytého Jana mezi sebe a rozsazeni po obláčcích budou po-
píjet, pokuřovat a řečeno s Poláčkem: vést řeči. A na obláčku u Kristofori-
ho se bude brzo recitovat, hrát skvělá muzika a diskutovat o problémech
a starostech, které poletují mezi nebem a zemí. Neboť Jan si nedá pokoj a za-
loží v nebi hnutí a shromáždí kolem sebe anděly i lidi, bez ohledu na ne-
beskou hierarchii. Sám bude sedět tiše stranou a jeho bystré oči s lehkým
závojem smutku budou světélkovat v západu slunce, ke kterému bude mít
přece jen blíž než ze svého útulného sklepního ateliéru v Seifertově ulici,
kde nám díky jemu bývalo tak dobře.
Takže až tam za ním budeme jeden za druhým přicházet, uvěříme zdání,
že jsme se vlastně ani na chvíli nerozešli.
Vždyť také nerozejdeme.
Je tady s námi ve svých obrazech, sochách, kresbách, v té atmosféře usi-
lování o smysl umění, o smysl života, kterou kolem sebe šířil.
Jsou lidé, jimž je třeba stavět pomníky, aby se na ně nezapomnělo. A přece
se zapomene.
Jsou tací, kteří i bez pomníku mají mezi námi život věčný.
Rozlučme se s Janem Kristoforim naplněni radostí, že takový člověk byl, a že
jsme měli to štěstí prožívat mnohé s ním společně. Že byl skvělý, a že nám
vedle něj bylo dobře.
Jane, díky! Otakar Kosek

(velká obřadní síň strašnického krematoria 26. 3. 2004)
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Během uzávěrky tohoto čísla jsme dostali dvě smutné zprávy. 

✞ 30. března 2004 zemřela po dlouhé nemoci ve věku 77 let 

legendární střihačka Krátkého filmu Vlasta Syblíková. 

✞ Po delší těžké chorobě 31. března 2004 zemřel ve věku 

nedožitých 77 let Vladislav Čejchan. Dürenmattův překladatel

přišel v padesátých letech do Československé televize jako jeden

z prvních dramaturgů Literárně dramatického vysílání, v nor-

malizační éře mu pak bylo dovoleno překládat a upravovat 

dialogy českých verzí zahraničních filmů. 

Se svou ženou Jarmilou a Dagmar Havlovou 28. října 2002
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Odešla barrandovská legenda…
19. 2. 2004 zemřel v 67 letech skvělý člověk, 
Pavel Nečesal.

Vystudoval „Čimelice“ a od šedesátých
let pracoval jako švenkr ve Filmovém 
studiu Barrandov. Podílel se na vzniku
desítek filmů. (Já truchlivý bůh, Ikarie
XB-1, Sokolovo, Svatby pana Voka, Adéla
ještě nevečeřela, Lásky mezi kapkami
deště, Pozor, vizita, Sestřičky, Lev s bílou
hřívou, Silnější než já, atd…). Byl to vý-
tečný filmař, doslova tělem, duší i celým
svým životem. Práce byla jediným smys-
lem jeho života a podřídil jí vše, včet-
ně svého osobního života. Spolupracoval

s mnoha kameramany a režiséry a byl jim neocenitelnou a vzácnou
oporou. Vždy bojoval proti šlendriánu a bolševické tuposti, nikdy se
nedokázal smířit s kompromisy.
Měl jsem to štěstí, že jsme spolu strávili pět nezapomenutelných
pracovních let, které ukončil rozpad „Barrandova“. 
V porevoluční chaotické době, kdy se na čas téměř zmrazila výroba
hraných filmů, Pavel velmi psychicky trpěl nedostatkem práce. Uchý-
lil se do ústraní v Brně a z energického, výřečného muže se stal uza-
vřený a smutný samotář…

Byl to výjimečný muž a jsem si jistý, že žádný z jeho přátel a kolegů na
něj nikdy nezapomene.

Roman Pavlíček
foto Jan Kuděla, 1990

KK a Zlatý Petrklíč
U stolu, kde jsme v Písku v mém bytě s panem režisérem Karlem Kachy-
ňou zpravidla o sobotách pracovávali, koumali a dumali nad rodícími se scé-
náři, jsou tři židle. Na té třetí sedával náš kocour Doris Zlatý Petrklíč. Pe-
trklíč byl peršan, černý jako uhel – a vypadal trochu jako zakletý čaroděj.
On jím také i určitě byl – dožil se požehnaných devatenácti let – a byl to
moudrý kocour.
Na té „své“ židli sedával, jen když na té druhé volné zasedl pan režisér.
On byl totiž moudrý, protože věděl, že pan režisér je ještě větší čaroděj a stojí
za to nastavovat uši a smysly a něco se tím přiučit. Mě měl Petrklíč rád,
ale nebyl jsem pro něj autoritou, avšak když držel slovo náš host, kocour na
něj nábožně upíral své zlaté oči a tiše naslouchal.
Je tomu už dva roky, co ta třetí židle, Petrklíčova, zůstávala volná, neboť 
kocourek se odebral do kočičího nebe a tam, když si pouštějí filmy, jako
že určitě ano, vypráví a vytahuje se, vedle koho o těch sobotách sedával a co
všechno se dozvěděl z tajů kouzelnické kuchyně toho pozoruhodného,
kultivovaného pána a filmového mága. Nedávno přišla bohužel chvíle, že
osaměla i ta druhá židle, respektive osaměl jsem já na třetí židli – a jsem
z toho moc smutný. Ale zároveň jsem i šťastný a děkuji osudu za to, že
jsem mohl stejně jako kocourek Zlatý Petrklíč sedávat na jedné z těch tří židlí
a také být u toho, a dokonce se aktivně účastnit po boku tohoto velkého kou-
zelníka a vypravěče onoho dobrodružného i alchymistického procesu, jehož
výsledkem je to, čemu říkáme film.

Karel Čabrádek

Děkuji, pane režisére…
Karel Kachyňa měl na mě obrovský vliv. Sám to ani nemohl tušit. Začínal jsem
u něj jako desetiletý, když jsem namlouval hlavního dětského představitele filmu
Ať žije republika. Už samotný fakt, že jsem v poměrně dětském věku koukal po

několik týdnů celé dny přímo do střev tohoto podle mě vynikajícího díla, mě silně
poznamenal. Bylo to mé první setkání s Karlem Kachyňou. Tvrdý, zahryznutý
do své umělecké umíněnosti, nezvykle přímý. Patřil k vzácné garnituře režisé-
rů, kteří neměli potřebu se s herci oni objímat, ani spíjet, ani nepotřeboval je-
jich plácání do zad (oplátka za to, že je obsadil). Když jsem uprostřed práce tehdy
omdlel, (po dlouhých dechových scénách a ve studiu se tehdy kouřilo… tvrdé
časy), dočkal jsem se privilegia, že jsem mohl sedět s ním v režii. Slyšel jsem
možná často, co herec slyšet nemá. Ale bylo to velmi poučné. 
Později jsem hrál dětskou roli ve filmu Noc nevěsty, pak jsem měl tu čest ještě ve
filmu Láska a naposledy Hanele. Když jsem přišel na první setkání kvůli Hane-
le, Karel Kachyňa mi s mírným úsměvem hned ve dveřích sděloval: „Všichni
mě od tebe zrazovali. Že jsi neposlušnej, arogantní, nerežírovatelnej…“ Dál se
nedostal, protože jsem mu skočil do řeči: „Vámi vychovanej, pane režisére…“ 
Nebyla to zdaleka taková nadsázka. Obecně bylo Kachyňovým nejčastějším
pokynem k hercům stručné: „Nehraj!“ Patřil pro mě k několika významným re-
žisérům, kteří od herce vyžadovali maximální míru autenticity. Pokud možno
fotografii skutečnosti. (Od té doby šel dle mého názoru vkus směrem k ma-
lovaným „výkonům“, o které herec vždycky stojí, protože chce dokázat, co
všechno umí). Takový pokyn je pro herce nebývale těžký, náhle neví, co má
dělat, když nemá dělat svoji profesi. Kachyňa ovšem svůj požadavek dokázal
hlídat až brutálně. Nepomohlo-li jeho opakování požadavku, ozvalo se třeba
náhle jen jméno herce a výkřik: „Prdel!“ Mnoho herců pak zborceně zanechalo
svých pokusů o umělecké obezličky. 
Nebyl zakomplexovaný, a tak jeho tvrdost měla pevný rám. Když jsem si před

ním ve svém postpubertálním věku objednával v restauraci „pečenou kachy-
ňu, knedlík zelí“, vyprskl smíchy. Na Hanele mě coby hlavě židovské rodiny
aranžoval scénu, která měla začít tím, že zatopím v kamnech. Když jsem mu
řekl, že možná někde na Moravě, v tradičně křesťanské rodině si otec prav-
děpodobně i dříví nanosí, naštípá, zatopí, pak udělá večeři a po ní vrhne se
na prádlo, ale že to snad nemyslí vážně v rodině židovské? Kde muž je pro ženu
představitelem Boha na zemi? „Vidíš člověče“, řekl „něco na tom je...“ A za-
tápěla Eva Holubová. Jeho díla, jako Ať žije republika, Kočár do Vídně, Noc
nevěsty, Ucho, ale i Už zase skáču přes kaluže – mám v sobě uložená v nej-
lepších deskách krásných filmů. Z nichž velká část úspěšně dosáhla na Olymp
této múzy tím, že v sobě dodnes drží svědectví doby. 
Také jsem ho trápil. Na filmu Láska, kde jsem bydlel na pokoji se sedmi hol-
kama, jsem po krátké době natáčení trpěl evidentním úbytkem sil. Když jsem
asi podesáté zívnul během přípravy jediného záběru, odvedl mě Karel Ka-
chyňa stranou. „Ještě jednou mi tam zívneš a jedeš domů…“ Byl ale velkory-
sý. Když jsem po téhle domluvě těsně před záběrem stál nečekaně zády ke ka-
meře, vykřikl: „Co děláš?!“ Odpověděl jsem mu přes rameno: „Zívám, pane
režisére! Ale nerad bych jel domů!“ Ozvalo se jen „Grázle!“ a jeho smích. Film,
herce, kameramana měl vždy zcela pod kontrolou. Byl stejným pilířem jako jeho
díla v kontextu Československé a České kinematografie. Stojí hrdě a navždy
dál. Já jsem pak navíc povinen ještě dodat: za vše Vám děkuji, pane režisére.

Jan Kraus

S Janem Špátou při natáčení pořadu GEN
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Kroměříž je město mého mládí. Sice jsem se v něm nenarodil, ale
od osmi let jsem v něm vyrůstal a prakticky až do doby dospělosti žil.
Od třetí třídy jsem tam navštěvoval obecnou školu a pak střední školu
s maturitou. Tenkrát bylo ve městě skutečně hodně škol: reálné gym-
názium, arcibiskupské gymnázium, učitelský ústav, pak taky rolnická
škola, hospodyňská škola, atd. S děvčaty z rodinné školy jsme cho-
dívali do tanečních. V rodinné škole byly dívky vychovávány pro prak-
tický život. Učily se tam vařit, šít, prát a spoustu jiných  užitečných věcí,
což bylo jistě dobré, protože manželství, to není jenom postel, tře-
bas krásně vyřezávána. Obsahuje řadu faktorů jiných, velice význam-
ných, a proto si myslím, že by takovou praktickou průpravu mělo mít.

Do Kroměříže jsem ještě léta jezdil navštěvovat maminku, bohu-
žel, už není, umřela před patnácti lety. Zůstaly jen vzpomínky... Je to
trošku obrácený dar nepřímé úměrnosti. Když je člověk v pokroči-
lém věku, tak ty nejmladší vzpomínky jsou z doby nedávné, zatímco ty
nejstarší spadají do doby nejvzdálenější. Čili staré vzpomínky jsou
z doby mládí a mladé vzpomínky naopak na dny stáří. Sleduji třeba ně-
jakou televizní inscenaci a nemohu si honem vybavit jméno herce, ale
zato jméno spolužáka z mládí, to se mi vybaví hned. Jsem již ve věku,
o kterém se říká, že právě ty vzpomínky z doby dětství a útlého mládí
se nejvíc obnažují, že je člověk vidí v úplné nahotě. Každý si vlastně
nejvíc pamatujeme z doby dětství.

Myslím si, že moje dětství stálo za to. Bylo šťastné a příjemné, pro-
tože naše rodina byla slušně zajištěna. Tatínek byl vysokým státním
úředníkem a maminka odbornou učitelkou. Učila kreslení a počty.
Tatínek měl zase klasické vzdělání, studoval na gymnáziu v Uher-
ském Hradišti, a pak práva v Praze, a proto mě a bratrovi později mohl
pomáhat s latinou.

Kroměříži se říkalo Hanácké Athény. Je to půvabné město. Pro-
téká jím řeka Morava, což je pro malebnost města vždycky hotový dar.
Pro nás kluky to bylo výhodné, protože jsme se mohli koupat a vše-
lijak blbnout ve vodě. V Kroměříži jsou ještě navíc parky a nádherné
zahrady. Jednak tzv. podzámecká zahrada v anglickém stylu a květná
zahrada ve stylu francouzském. Ty aleje a keře, střihané do určitých
tvarů, to jistě stálo velkou péči. Z keřů bylo utvořeno dokonce bludiště
a právě tam jsme se chodívali šprtat francouzská  nebo německá
slovíčka a samozřejmě taky randit, ale to až o něco později.

Město má arcibiskupský zámek s krásnou knihovnou, hudebním
sálem a rokokovým sálem, ve kterém se konal v r. 1847 známý Sněm.
Režisér Miloš Forman v něm točil některé scény ze slavného Ama-
dea a já v prostorách sally terreny scény z filmu Ucho, které se jako-
by odehrávaly na pražském Hradě. Tenkrát v roce 1969 jsme se ani
neodvážili pomyslet na to, že by nám dovolili točit přímo na Hradě!
Potřebovali jsme naopak klid na práci, a tak jelikož jsem znal dobře
kastelána kroměřížského zámku, kterým byl můj bývalý spolužák ze
střední školy,  proběhlo natáčení tzv. v závětří.

V zámeckém parku byly rybníky a na tom jednom bývalo i klu-
ziště, kam jsme chodívali bruslit. Tehdejší zima mě proti dnešní při-
padala nekonečná. Bylo to zvláštní, protože i když Kroměříž leží po-
měrně v nížině, vždycky napadlo dostatek sněhu, na němž jsme mohli

vesele provozovat všechny zimní radovánky. Když jsme chodívali
zpívat na půlnoční, tak nám praskal sníh pod nohama. Bylo to nád-
herné, protože v Kroměříži bylo tenkrát ještě plynové osvětlení a všech-
no působilo tak nějak starozákonně.

Ještě ranější dětství jsem prožil na Českomoravské vysočině. Byd-
leli jsme čtyři roky v Dačicích, v jejichž okolí byla nedotčená příro-
da. Tatínek chodil na ryby a na raky a my s bráchou jsme mu pomáhali.
Krajina tam byla jedinečná. Tehdy jsem pochopil, co to znamená
když je louka v květu a fouká do ní vítr. Anebo když vodní rostliny v po-
tocích jen tak plápolají v proudu vody, kde se prohánějí ryby. Ani jsme
nemuseli nikam jezdit na prázdniny. Chodívali jsme za humna a už jsme
byli v přírodě, která nás obklopovala ze všech stran.

Mrzí mne jedna věc, že jsem dodnes nezůstal dítětem. Cítím to jako
určitou nespravedlnost, ale přece jenom se někdy snažím, když se
mi to podaří, dívat se na svět tak trochu dětskýma očima. To je to umění
žasnout, neustále něco objevovat, být zvědav na cosi, co přijde, co
je zvláštní a chtít tomu přijít na kloub. Nechat se i blbostma okouz-
lovat. Jako když hodíte kus trávy do vzduchu a ona letí... Něco po-
dobného jsem prožíval později, při natáčení filmů podle literární před-
lohy Oty Pavla.

Ota  Pavel se přihlásil sám. Přišel na Barrandov za panem Brožem,
což byl vedoucí jedné z dramaturgických skupin, někdy začátkem
sedmdesátých let. Měl napsanou knížku Smrt krásných srnců, kte-
rou jsme se pokoušeli natočit, převést ji na filmové plátno, ale ten-
krát už to nešlo. Začínala taková ta antisemitská tendence nové vlád-
noucí garnitury. Na Barrandově ji zastával jednak pan doktor Fábera
a jednak šéfdramaturg Toman a jiní. Tenkrát mi Ota Pavel říkal: "Víš,
tak já napíšu něco, co židovství vůbec nebude připomínat, když tak jen
někde mezi řádky."  a začal psát knížku Jak jsem potkal ryby, ale tu
už bohužel nedopsal. Zrovna jsem točil někde mimo Prahu když přišla
zpráva, že Ota Pavel zemřel. Tak naše přátelství skončilo.

Měl takového legračního foxteriéra. I když mi říkával "nesahej
na něj, on kouše", vycházel jsem s ním vždy velmi dobře. Asi proto,
že sám jsem byl "zkušený pejskař". Můj poslední pes, Franta, taky kou-
sal. Byl to hrubosrstý jezevčík, bez rodokmenu, ale strašně roztomilý.
Dostal jsem ho jako sirotka, když mu byly tři roky.

Ale zpět k Otu Pavlovi. Mám dojem, že chtěl původně dělat něco
s Vojtěchem Jasným,  proč si pak vybral pro spolupráci zrovna mne,
to nevím. Zřejmě viděl některý z mých filmů a říkal si "ten by byl na
tohle dobrej", skutečně nevím, jak ho to napadlo. Byl jsem rád, že
se přihlásil, protože jeho věci se mi začaly velice líbit. Měly totiž blíz-
ko k těm mým zážitkům z dětství. Ryby, příroda, anebo horní tok Dyje,
který protékal Dačicemi, ten byl přesně jako Berounka, jen o něco
menší, užší,  ale jinak stejně romantický. Žádní trampové, ani blíz-
kost města, byla to opravdu taková boží řeka, obklopená lesy a po-
toky. Prostě nádherně panenská Českomoravská vysočina.

připravila Olga Strusková

Příště s Karlem Kachyňou o letech učednických.   

Před deseti lety byly v časopise Květy tištěny na pokračování vzpomínky filmo-
vého režiséra Karla Kachyni. Jelikož je jejich obsah nadčasový a zároveň aktuál-
ní, rozhodli jsme se vám - se souhlasem autorky Olgy Struskové - jeho názory,
myšlenky a postřehy od tohoto čísla připomínat.

S Karlem Kachyňou o krajině dětství
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