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Zlatá Praha – střípky historie
Jakou hudbu si vychutnáte

Otta Bednářová
– život bez kompromisů

Miloslav Hůrka o filmu

Dvě výročí Miloslava Jágra

Nedožitá devadesátka
Emila Ludvíka

Příloha:
Program 44. MTV
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Zlatá Praha 2006 – doprovodný program:
Torso – účinkoval Ensemble Damian
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Uběhlo čtvrt roku od valné hromady a nezbývá než aby výbor, vedle běžné agendy a nových „překvapení“, plnil i její usne-
sení. Jedním z úkolů bylo připravit něco jako sociologický dotazník, který vám předkládáme pod titulkem Jaký bude
Fites? Těšíme se, že vás nebude málo, kdo na těch pět uvedených otázek odpoví, protože očekáváme, že vaše názory k jed-
notlivých bodům budou inspirativní a zavazující pro práci celého výkonného výboru.
Stylisticky nic moc, ale pocitově je to přímo „lahůdkové“ čtení – ten Zápis ze slyšení u Rady ČT ve středu 18. dubna.
Pozvaní tvůrci se na tuto schůzku připravili pečlivě, ale zdá se – což asi také ze zápisu vyčtete – že Rada jako celek tuto

záležitost uchopila pouze formálně, bez zájmu o nějaké zlepšení poměrů v ČT na základě zkušeností přítomných renomovaných tvůrců. Inu,
uvidíme jakých pět posil tomuto orgánu odklepnou na šest let páni poslanci; v patnáctce lidí,
které volební výbor vybral, se objevuje dokonce cenzor KSČ Kučera, nechvalně to známý
poslanec, který ve svém funkčním období poškozoval ČT ve prospěch komerčních televizí
kde mohl.
Vycházíme opět s barevnou přílohou, tentokrát je uprostřed a najdete v ní program 44. roč-
níku Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha, takže právě včas na to, abyste jej pro-
studovali a na Žofín se vydali také. Přílohu doplňuje i rozhovor s ředitelem festivalu Mgr. Ví-
tězslavem Sýkorou uvnitř čísla. Uvidíme, jak se naplní jeho obavy vyslovené na konci tohoto
povídání…
V Synchronu pravidelně uveřejňujeme medailonky vynikajících osobností. Vedle krátké in-
formace o právě vydané publikaci o slovenském dokumentaristovi a etnografovi, profesoru Martinu Slivkovi, otiskujeme článek Jarmily 
Cysařové o ženě, která žije svůj život bez kompromisů, o jubilantce Ottě Bednářové.
V tomto čísle také začínáme otiskovat vybrané kapitoly z rozsáhlého rukopisu legendárního barrandovského zvukového mistra Miloslava Hůrky
„O filmu“. Takových pamětníků už je bohužel málo, tím cennější to je svědectví pro budoucnost, pro nastupující generace filmových a tele-
vizních tvůrců.
Rubriku Animovaný film věnovala Marta Šímová dvěma výročím Miloslava Jágra. Však se na něho na letošním AniFestu vzpomínalo také.
Závěrečné stránky pak patří těm, kteří zůstávají v našich vzpomínkách… -msk-
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SYNCHRON
SYNCHRON, časopis Českého filmového a televizního svazu FITES, Pod 
Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel./fax 222 562 331. Číslo účtu
u Komerční banky Praha-východ je 26831021/0100. Řídí redakční rada:
Jarmila Cysařová, Jiřina Hradecká, Marta Šímová (animovaný film), Josef
Eismann, Daniel Růžička, Martin Skyba (šéfredaktor) a Jan Štern. Sazba,
grafická úprava a tisk MTT, Za Poříčskou branou 9, 180 00 Praha 8. 
Vychází 6x ročně za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Nadace

ČLF. Evidence MK ČR č. E 13763. ISSN 1213-9181. Inzerci zajišťuje 
CLOWN CZ, Václavské náměstí 19, 110 00 Praha 1, tel. 234 656 123,
fax 234 656 138, info@clown.cz. Expedice DUPRESS Podolská 110, 
147 00 Praha 4, tel. 241 433 396, 721 407 486. Toto číslo bylo dáno do tisku
1. června 2007. Předplatné 400 Kč (včetně poštovného) je pro členy Fitesu 
zahrnuto v členském příspěvku. Cena jednoho výtisku v distribuci 60 Kč. 
E-mail:info@ fites.cz http://www.fites.cz

Autoři fotografií: Jan Čulík, Peter Procházka, Martin Skyba,
Milan Tomsa, soukromé archivy Otty Bednářové a Miloslava
Hůrky, archivy Corona, ČT, KF a.s. a Fitesu. 
Kresby: Petr Poš a Miloš Volf.

2 Členské zprávy z Nuslí

3 Jaký bude Fites? 

5 Slyšení u Rady ČT

8 Nové knihy

12 Festivaly a soutěže
(AFO, Finále Plzeň, AniFest, Igrice, 
Zlatá Praha, LFŠ Uherské Hradiště, 
Ekofilm)

16 Jakou hudbu si vychutnáme?
(rozhovor s Vítězslavem Sýkorou)

19 Otta Bednářová – život 
bez kompromisů

21 Miroslav Hůrka o filmu

24 Animovaný film

26 IN MEMORIAM
(Ladislav Rychman, Jiří Šebánek, 
Emil Ludvík, Pavel Hobl, 
Miroslav Burger)

Z obsahu  POZVÁNKA
na

49. Čtvrtletník FITESu

panelovou diskusi tentokrát na téma

Autorský zákon a jeho dodržování
v audiovizuální tvorbě

Práva autorů a jejich plnění.
Vztahy mezi producenty a autory.

Americký a evropský model autorských práv.

V panelu zasednou Doc. JUDr. Jiří Srstka, ředitel DILIA a Mgr. Iveta Jůdlová, TV NOVA.
Moderuje Ondřej Aust, Lidové noviny.

Těšíme se na vás
v pondělí 25. června 2007 od 17 hodin

v projekci klubu MAT
Karlovo nám. 19, Praha 2

Český filmový a televizní svaz zve všechny, kteří autorské právo ctí a respektují!
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Členské příspěvky
Platba členských příspěvků pokračuje. Přinášíme seznam dalších, kteří svoji
základní členskou povinnost již splnili a byli bychom rádi, kdyby tak učinili
i ostatní, kteří zatím otálejí. Ideální bude, když zapravíte příslušnou částku do
konce června a budeme rádi, jestliže upomínek, které budeme rozesílat po
prázdninách, bude co nejméně, nejlépe žádná! Roční příspěvek činí 500 Kč,
senioři do 65 let platí polovic, ale jak je notoricky známo a patrno z této rub-
riky, Fites má mnoho přispěvatelů dobrovolných a jim patří dík veliký. Příspěvky
lze uhradit několika způsoby: složenkou, která byla vložena v 1. čísle (na po-
žádání pošleme znovu), bezhotovostním převodem na účet č. 26831021/0100
(viz též tiráž), hotově v kanceláři Fitesu nebo při jeho akcích (Čtvrtletníky např.);
zahraniční členové mohou poslat šek, což pravidelně a šlechetně činí Josef 
Škvorecký. Po uzávěrce 2. čísla poslali na konto Fitesu příspěvky kolegyně
a kolegové: Alena Munková, arch. Jindřich Goetz a Mgr. Petr Kudela (všici
dobrovolné, dík!), Jiří Mádle (minule jsme na něho zapomněli…), Kateřina Mi-
kulcová, Ludvík Kadleček (dobrovolné, dík!), Jiří Střecha (přidal – a kavalír-
sky. dík!), Petr Koudelka, Marie Čejchanová (dobrovolné, dík!), Vojtěch Štur-
sa, Jan Růžička, Vladimír Karlík, Vladimír Bystrov (dobrovolné, dík!), Adam
Komers, Jarmila Konečná (dobrovolné, dík!), Mgr. Kristina Kudrnovská (při-
dala, dík!), MgA. David Jan Novotný (přidal, dík!), Mgr. Miloš Zvěřina, Ing.
Jiřina Pěčová (dobrovolné, dík!), Ivan Vojnár, Martin Kolár (navýšil, dík!),
Iva Ježková, Milan Růžička (dobrovolné, dík!), Vít Olmer (včetně zápisné-
ho), Ak. arch. Leopold Zeman, Jiří Volbracht a Vladimír Štěpánek (všici tři 
dobrovolné, dík!), Zuzana Meisnerová-Wismer (přidala a hodně, dík!), Jana

Procházková, Miloš Fedaš, Vendula Roudnická, Věra a Václav Šaškovi
(dobrovolné, dík!), Petr Amler, Mgr. Jiří Šimunek, Vlasta Pospíšilová (hodně
a dobrovolně, dík!), Mgr. Ivan Šlapeta (dobrovolné, dík!), Jiřina a Vladimír 
Skalských (mají rádi velikonoční pohledy, zájemcům vysvětlíme), Jaroslav 
Hovorka, Josef Škvorecký (šekem a hodně, dík!), Mgr. Alena Derzsiová, 
Václav Táborský (hotově a kavalírsky, jako vždy, dík!), Markéta Jiroušková,
Ing. Karel Jaroš, Prof. Jiří Barta, František Chmela, Tomáš Spanlang (přidal,
dík!), Jan Petras, Petr Kadlec (dobrovolné, dík!), Jiřina Hradecká (přidala, dík!),
Mario Klemens (dobrovolné, dík!), Marek Dobeš, Jiří Hapala a Luděk Koutný.

Předplatné
zapravili: Kateřina Zinglová, EMERING FILM PRAHA, Helena Wahle, Helena
Suchánková, Eva Pavlíková a Jan Nádeníček.

Noví členové
Výkonný výbor přijal na své schůzi 9. května 2007 Bc. Ondřeje Slaninu (1982),
režiséra scenáristu a producenta (Komunita, Okultní specialista, Špatná roz-
hodnutí aj.). Na schůzi 24. května 2007 byl přijat rovněž režisér, scenárista
a producent Marek Dobeš (1971), v jehož filmografii jsou např.: První český
(1998), Byl jsem mladistvým intelektuálem (1999), Explicitní důkaz (2001), 
celovečerní HDTV/35 mm Choking Hazard (2004), Spider-Vert (2006) a z le-
tošního roku Vnuk. Je autorem námětu a scénáře televizních seriálů Místo
nahoře a Místo v životě.

NAŠI JUBILANTI
50 Břetislav Rychlík, herec, publicista, režisér *23. 7., Mgr. Alena Derzsiová, režisérka *24. 7.
55 Irena Šlapáková, scenáristka *9. 7., PhDr. Jindřiška Švecová, překladatelka, úpravkyně *15. 7., PhDr. Soňa Štroblová, dra-

maturgyně, scenáristka *31. 7., Gabriela Kliková, překladatelka, úpravkyně *9. 8., JUDr. Jan Slabý, dramaturg *17. 9.,
PhDr. Ivan Žáček, překladatel, úpravce *17. 9.

60 Mgr. Miloň Terč, kameraman, ředitel Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku *31. 7., Šárka Váchová, výtvarnice, animá-
torka, režisérka *6. 8., Mgr. Jaroslav Vašíček, scenárista, režisér, producent *8. 8., Georgis Agathonikiadis, režisér, producent
*10. 8., Jiří Veselý, architekt *15. 8., Pavel Kačírek, režisér, producent *10. 9., Mgr. Luděk Ausobský, režisér *28. 9.

65 Vendula Roudnická, střihačka *2. 7., Vladimír Smutný, kameraman, držitel mnoha Českých lvů *13. 7., Igor Luther, kame-
raman *5. 8., Petr Brada, producent *25. 8., Mgr. Vlastimil Venclík, herec, scenárista, režisér *1. 9., Antonín Lhotský, 
kameraman *16. 9., Ivan Vojnár, kameraman, režisér *28. 9.

70 Jiří Novotný, herec *23. 7., Miloš Valík, scenárista *23. 8., Antonín Jupa, scenárista, režisér, producent *18. 9.
75 Ing. Rudolf Světecký, překladatel, úpravce *13. 7., Ondřej Vogeltanz, dramaturg, scenárista *20. 8.
80 Ladislav Helge, režisér *21. 8., Doc. PhDr. Drahoslav Makovička, scenárista, kritik *14. 9., Marie Čulíková, střihačka *16. 10.

Svá významná životní jubilea oslaví také tyto mladice a mladíci: 
Karel Lier, architekt *30. 8. 1916, etnograf, fotograf, kameraman a pedagog Ludvík Baran *23. 8. 1920, scenárista Jaroslav Kubát,
*21. 9. 1920, Oldřich Velen, herec *15. 9. 1921, Jiří S. Kupka, scenárista *28. 9. 1921, herec a scenárista Luděk Eliáš *29. 7.
1923, česko-švýcarský intendant a kritik Dušan Havlíček, *10. 9. 1923, pohádková dramaturgyně a scenáristka Anna Jurásková,
*22. 8. 1924, režisér PhDr. Bohumil Svoboda *20. 9. 1924, skladatel a pia nista Jiří Bažant *27. 9. 1924, spisovatel, vydava-
tel, filmový a televizní autor Josef Škvorecký *27. 9. 1924, dokumentarista Ing. Vladimír Horák, *8. 7. 1925, výtvarník, animá-
tor a režisér, který potěšil už několik generací dětí Zdeněk Smetana *26. 7. 1925, Gustav Oplustil, dramaturg a scenárista 
*2. 8. 1926, Sonja Sázavská, dabingová režisérka a úpravkyně *5. 9. 1926, Miroslav Sígl, publicista *25. 9. 1926, hlasatelka
a moderátorka Heda Čechová *17. 7. 1928, televizní kameramanka Věra Štinglová *26. 8. 1928, scenárista, režisér a točo-
man Václav Táborský *28. 9. 1928, Jiří Hubač, scenárista *27. 8. 1929, televizní architekt Leopold Zeman, *2.9. 1929, 
hudební režisér a skladatel Miloš Holeček *1. 7. 1930, kameraman Jaromír Zaoral *28. 7. 1930, scenáristka a režisérka Dra-
homíra Vihanová *31. 7. 1930, animátorka Libuše Čihařová *2. 8. 1930, kostýmní výtvarnice Stela Drozdová *6. 8. 1930,
dramaturgyně a scenáristka Jarmila Turnovská *11. 8. 1930, filmový a televizní architekt Boris Moravec *30. 9. 1930, Jiří 
Stránský, scenárista *12. 8. 1931 a Vladimír Bárta, režisér a animátor *27. 8. 1931. 

Blahopřejeme všem a přejeme hlavně pevné nervy, zdraví, spokojenost a také hodně nabídek k další tvůrčí práci!
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Zprávy z Nuslí
✔ Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie mú-
zických umění v Praze vyhlašuje výběrové řízení na
místo akademického pracovníka – pedagoga pro
předmět dramaturgie na Katedře dokumentární tvor-
by. Předpokládaná výše pracovního úvazku: 0,5–1,0.
Požadavky: VŠ vzdělání příslušného směru, praxe
v oboru, pedagogické předpoklady, občanská bez-
úhonnost, jazykové znalosti. Platové podmínky se
řídí Vnitřním mzdovým předpisem AMU. Přihláš-
ka do výběrového řízení musí obsahovat tyto ná-
ležitosti: jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon,
e-mail, strukturovaný pracovní životopis, přehled
umělecké a publikační činnosti, představa o vlast-
ní pedagogické činnosti na FAMU, kopie dokladů
o nejvyšším ukončeném vzdělání. 
Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději

do 11. června 2007 na adresu: Sekretariát děka-
na, FAMU, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1.
Výběrové řízení se uskuteční v první polovině čer-
vence 2007. předpokládaný nástup: říjen 2007. Veš-
keré informace o škole jsou dostupné na
www.amu.cz a www.famu.cz.
Tisková oprava
„Redakce Synchronu se omlouvá Martinu Vada-
sovi a Ivanu Bielovi, autorům projektu „Komen-
tovaný letopis procesu s Dr. Miladou Horákovou
a jejími druhy z roku 1950“ za uveřejnění ne-
pravdivé informace ve Zprávách z Nuslí v Syn-
chronu 6/2006. Není pravda, že autoři neodpo-
věděli Jiřímu Janečkovi na jeho vágní návrh
termínovaný do 29.září 2006. Naopak, jak si čte-
náři mohli přečíst v minulém Synchronu (6/2006),
je to Česká televize, která s autory nekomuni-
kuje a přesto ústy Jiřího Janečka, Františka Lam-
berta a Martina Krafla autory projektu v médiích

nepřijatelným způsobem pomlouvá a pro realiza-
ci projektu neudělala od října 2005 až doposud
vůbec nic.“
A aktuální douška Martina Vadase z 25. května t.r.:
„Dnes je aktuální situace taková, že dne 22. 4. ČT
vyjádřila zájem o projekt a od té doby provádí „prů-
zkum realizace Projektu Horáková 9x1 hod“. Mar-
tin Vadas a Ivan Biel dostali klíč od „produkční míst-
nosti“ pro štáb. Ale dodnes, ani po jeden a půlroce,
nejsou žádné smlouvy podepsány. Existuje jen har-
monogram výroby, ten, který jsme tehdy vypra-
covali. Znamená to, že uvidíme. Mějte se, prosím,
dobře. MV“
✔ Režisérka PhDr. Vlasta Svobodová, prezento-
vala v tomto roce na ČT2 svůj televizní dokument
„Moje obrazy jsou dílem staletí“ o významné osob-
nosti ak. malíře a restaurátora Vladimíra Terše, který
se dožil v roce 2006 v plné tvůrčí síle 85 roků. Jeho
restaurovaných děl je vícenež tisíc. Restauroval mj.

Jaký bude Fites?
Motto: Fites „zasazuje se o uplatňování humanity, mravnosti, de-
mokracie a tvůrčí svobody v audiovizuálních dílech a médiích“ – čl.
II/2 Stanov občanského sdružení Českého filmového a televizního
svazu FITES. 
Vážení členové, 
jedním z úkolů, kterým nás pověřila valná hromada, je vypracovat socio-
logický dotazník, jak si členové představují činnost FITESu. Po delším lámání
hlavy nám začalo být jasné, že sociologický dotazník to být nemůže, spíše
anketa. A jak by měla vypadat? Jsou dvě možnosti: 
Výbor moudře navrhne spektrum nápadů, co by se dalo dělat, a členové ko-
respondenčně hlasováním vyberou, co je nejvíce zajímá. Jenže když uváží-
te, kolik má výbor členů a co všechno FITES už dělá (viz zápis z valné hro-
mady otištěný v minulém Synchronu), je jasné, že výbor všechny svoje nápady
už rozpracovává. 
Druhá možnost je lepší: pokládáme Vám jen několik obecných otázek a bu-
deme spoléhat, že kolektivní mozek všech členů je produktivnější než ko-
lektivní mozek výboru. Odpovědi na následující anketní otázky můžete za-
sílat obyčejnou i elektronickou poštou (viz tiráž Synchronu).
1) Co z toho, co FITES už dělá, činí podle Vašeho názoru nedostatečně či

špatně?
2) Co podle vašeho názoru FITES vůbec nedělá a přitom by dělat měl?
3) V čem by Vám osobně měl FITES pomoci?
4) V čem by měl FITES pomoci někomu jinému z členů, pokud nějaký ta-

kový případ znáte?
5) Znáte nějaký konkrétní společenský problém, ve kterém by se měl FITES

angažovat? Výkonný výbor

Fites k volbě Rady ČT
FITES považuje způsob volby kandidátů na členy Rady ČT poslaneckou sně-
movnou za nepřijatelný. Je prováděn nepoctivě, protizákonně, s výjimkou stra-
ny Zelených za účasti poslanců všech ostatních politických stran. 
Tzv. „výběr“ kandidátů nese všechny znaky podvodného jednání, typické
pro většinu současné politické reprezentace. 
Nejen ústavní soudce Vojtěch Cepl (kandidát FITESU) byl z výběru kandidátů
vyřazen, ale i řada dalších kvalitních osobností. Nominováni byli naopak pře-
devším tradiční političtí slouhové či bývalí kolegové z politiky, kteří buď jen
ztěžka hledají uplatnění na volném trhu práce, nebo splňují mafiánské před-
stavy českých politiků, že budou v jejich zájmu vyvíjet tlak na ovlivňování media
ve prospěch politických stran. Doslova výsměchem je nominace bývalého cen-
zora KSČ Kučery.

FITES s ohledem na zvláštní pověření vyplývající z rozhodnutí valné hroma-
dy z března t.r. se nebude účastnit této nekalé hry, podvádějící občany, voli-
če a především koncesionáře ČR. Poctivé úsilí ve výběru významných a ucti-
vých osobností se stává součástí špinavé a účelové hry poslanecké sněmovny.
Fites odmítá tento druh arogance politické šmeliny a vyzývá ostatní umělec-
ké svazy, zájmová sdružení apod., aby tak urážlivé jednání svojí účastí také ne-
podporovali.
FITES podporuje stanovisko strany Zelených v této věci, jako jediné politické
síly, která projevila výhrady k tomuto nezákonnému postupu.

Prohlášení k případu „Olmer“
Režisér Vít Olmer se obrátil na výkonný výbor FITES s žádostí o pomoc ve svém
sporu s Českou televizí. Ta oznámila, že zvažuje podat na něj žalobu za to, co
o České televizi řekl v rozhovoru pro časopis Reflex. Výkonný výbor po pro-
studování zmíněného rozhovoru nechápe, za co by mohla Česká televize re-
žiséra Olmera žalovat. V rozhovoru vyjadřuje režisér Olmer svoje kritické ná-
zory a hodnocení činnosti České televize. Rovněž tam uvádí příklad
neuvěřitelného diletantismu dramaturga z redakce dětské tvorby. Považuje-
me za velmi nešťastné, když instituce žijící z veřejných prostředků někomu vy-
hrožuje žalobou za svojí kritiku. Česká televize jako veřejnoprávní instituce bude
vždy předmětem veřejného zájmu a kritického hodnocení. 
Výkonnému výboru se přihlásil režisér a scenárista Pavel Kačírek s tím, že je
ochoten dosvědčit, že režisér Olmer má pravdu. Máme signály od dalších tvůr-
ců potvrzující Olmerovu kritiku. Vyzýváme proto všechny tvůrce, kteří mají po-
dobné zkušenosti s Českou televizí, aby to oznámili výkonnému výboru FITES.
V případném soudním sporu bychom tato svědectví mohli použít ve pro-
spěch režiséra Olmera.

Vyjádření Pavla Kačírka připojujeme:
Ztotožňuji se s názory režiséra Víta Olmera, uveřejněných v časopise Reflex
– možná ne v plné míře, ale s jejich podstatou – a vyjadřuji s naším kolegou
plnou solidaritu. Opatření, které proti němu vedení České televize podniklo po-
važuji za hrubý útok na svobodu vyjádření a za neomalený, bezprecedentní
a nebezpečný pokus jak potlačit názory těch, kdo nejsou spokojeni s neslav-
ným působením tandemu Janeček – Lambert v České televizi.
Současně prohlašuji, že některá tvrzení Víta Olmera mohu podpořit svědec-
tvím ze své vlastní zkušenosti a vyzývám tímto své kolegy, pokud se chtějí k to-
muto prohlášení připojit, aby tak učinili též.
Tímto vyjadřuji svou plnou solidaritu s kolegou Vítem Olmerem s plným po-
dílem odpovědnosti.

Pavel Kačírek, režisér a scenárista
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Slovanskou epopej a objevil a zachránil jednu z nej-
významnějších nástěnných maleb u nás v gotické
kapli opavského kostela sv. Václava. Tento doku-
ment volně navazuje na předchozí dokument Český
malíř v Provence o jeho bratrovi ak. malíři Rudol-
fu Kunderovi, který byl spolupracovníkem ak. ma-
líře Alfonse Muchy. Mezi přátele Vladimíra Terše
patřily tak významné osobnosti jako houslista Jan
Kubelík, dirigent Rafael Kubelík, klavírní virtuos 
Rudolf Firkušný, Jan Masaryk, spisovatel Jiří Mucha,
Max Švabinský, Jan Werich, Milan Kundera, Hana
Benešová, houslista Váša Příhoda, Jan Zrzavý, 
sochař Jan Kodet, Edith Piaf aj. 
✔ České filmové centrum vydalo koncem dubna
nejnovější tištěný katalog a DVD „České filmy
2006–2007. Katalog zahrnuje informace o hraných
filmech, vybraných dokumentárních a krátkých
filmech, které měly premiéru v roce 2006, a o hra-
ných filmech, jejichž premiéra je plánována na rok
2007. DVD bylo nově rozšířeno i o rozhovory s re-
žiséry dokumentárních filmů. Další informace o čes-

kých filmech od
roku 1991 a kon -
takty z oblasti čes-
kého filmového
prů myslu najdete
také na 
www.filmcenter.cz
✔ 15. přehlídka
české a slovenské
d o k u m e n t á r n í

a animované tvorby bude i letos v tradičním ter-
mínu prvního prosincového víkendu (od pátku
7. do soboty 8. prosince 2007) ve filmovém a te-
levizním klubu MAT na Karlově náměstí 19. Při-
hlášky a reglement přineseme v příštím čísle.
✔ Ve chvílích, kdy dostáváte toto číslo, skončila práci
porota 13. ročníku soutěže o nejlepší tvůrčí a he-
recké výkony v dabingu o Cenu Františka Filipovské-
ho. Od narození tohoto populárního přeloučského
rodáka uplyne 23. září 100 let a toto kulaté jubile-
um se samozřejmě promítne i do pořadu, který je sou-

částí slavnostního předávání cen a rovněž i v doku-
mentu, který připravuje Česká televize, Centrum di-
vadelní, hudební a dramatické tvorby. Příznivci da-
bingu se v Přelouči sejdou v sobotu 15. září a Fites
vypraví jako obvykle na tuto podívanou autokar.
✔ Lyrické abstrakce a konvulzívní krása jsou okru-
hy zájmu, které ve své tvorbě naplňuje sur realista
– fotograf Alois Nožička. Ve středu 27. června
se koná pod názvem Komplementární svědectví
vernisáž  výstavy v Kulturním centru Muzea Vý-
chodočeského kraje  na Náměstí Jiřího z Poděbrad
v Pardubicích, kde spolu s Ludmilou Padrtovou
představí  fotografie z 60. – 70. let minulého sto-
letí. (Bude to pokračování obdobné výstavy, která
se konala v roce 2003 v Olomouci.) Vystudovaný
grafik Alois Nožička začínal koncem padesátých
let  v Televizním studiu Praha  a jako kameraman
se podílel  na desítkách televizních dramatických
inscenací. Pojedete-li tedy o prázdninách přes 
Pardubice, zastavte se. Výstava, která stojí za vaši
pozornost je přístupná do konce září.

Pokřivený koláč
Publikum si z větší části neuvědomuje, do jaké míry

je pro veřejnost důležitý způsob rozdělení „koláče vý-

dajů na reklamu“. Na financování médií má reklama

lví podíl, některá média jsou financována výhradně

z reklamy, novinami rozdávanými po ulicích počína-

je a soukromými rozhlasovými stanicemi konče.

Naše největší soukromá televizní stanice Nova zdra-

žila cenu svých reklamních časů. Udělala to v době,

kdy výzkumy poukazují na klesající zájem diváků

o televizní reklamu jako takovou a dokonce i o te-

levizi jako takovou. Už jsou pryč doby, kdy civění

„na bednu“ byla jediná dostupná zábava širokých

vrstev obyvatelstva. 

Vyšší cena za horší službu? Takový nesmysl by se

nemohl ve zdravém ekonomickém prostředí při-

hodit. Ale on ten nesmysl není nelogický. Nova pro-

střednictvím svých lidí působících na parlament

a v parlamentě oklestila reklamu ve veřejnoprávní

televizi. Zákonodárci, kteří přes všechna varování

nestranných pozorovatelů k tomu opatření sáhli,

jednali racionálně: na veřejnoprávní média a na

televizi zvláště si mohou kdykoli došlápnout, kdež-

to soukromá média je nutno podplatit. Důsledky

byly veřejně předvídány už v té chvíli, kdy poslan-

ci zvedali pro tuto hanebnost ruce. A dostavily se

v čisté podobě. 

Aston, 23. května 2007 (Neviditelný pes)

Vážené paní a vážení páni radní!
Domníváme se, možná s trochou pošetilé nadsázky, že filmový a zejména te-
levizní dabing je vlastně činnost misijní: otvírá té nejširší mase diváků možnost
vnímat a prožívat příběhy, vzniklé v jiný teritoriích a v jiných jazycích, vzešlé
z jiných kultur, a to vše bez rušivé nutnosti překonávání jazykové bariéry.
Nadabovány se potom i ty nejexotičtější děje odehrávají divákovi jakoby za
humny, v jeho rodném jazyce. Díky dabingu se svět jaksi zmenšuje a ujedno-
cuje – i tento klam, někdy směšný, mnohdy blahodárný, v sobě nese výraz-
ný misijní prvek.
Český jazyk je náš základní pracovní prostředek, cosi, co nutně stojí ve stře-
du naší pozornosti, a to ve všech svých podobách: filmy, které do něho pře-
vádíme, se odehrávají v nekonečné řadě prostředí, přinášejí nekonečnou řadu
postav nejrůznějšího sociálního, etnického a jiného zabarvení.
Jsme tedy profesionálně zvyklí na mnohost jazykových poloh, na nutnost
případného užití nespisovností či vulgarismů tam, kde to situace eventuálně
vyžaduje. Zajisté je jazyk živý organismus, který se vyvíjí, obohacuje, opouští
své staré vyjadřovací formy a nalézá nové. Konzervovat ho, byť i v té nej -
ušlechtilejší podobě Čapkovské či Vančurovské, by se podobalo snaze o znovu -
zavedení jazyka Kralické bible jako běžného dorozumívacího prostředku.
Nicméně způsob, jakým mnozí naši současní vysílatelé (to jak televizní, tak roz-
hlasoví) s češtinou zacházejí, či dovolují zacházet, nás upřímně znepokojuje.
Znepokojuje nás nedbalost, základní nevzdělanost, přihlouplá a přitom aro-
gantní reklamní podbízivost – „otlemená rozeřvanost“, jak to nedávno vý-

stižně nazval jeden český publicista – , které v řadě médií (veřejnoprávní bo-
hužel nevyjímaje) češtinu čím dál častěji poznamenávají a kazí. Neboť, do-
mníváme se, vliv médií na vývoj jazyka je normotvorný – bezbřehý jazykový
postmodernismus vnáší do jazyka (a tedy v něm i upevňuje) až příliš často prvky
tak ošklivé a v nejhorším slova smyslu sprosté, tak proti duchu jeho tradičního
vývoje, tak ho ochuzující (na místo obohacující) jak by novým prvkům pří-
slušelo, až je z toho úzko. Nejcitelněji je to znát na jazykové úrovni mladé
generace, která ochotně a bez rozmyslu přejímá všechna negativa deformací
českého jazyka.
I nenapadá nás v té úzkosti nic lepšího, než jakýsi základní dozor a omezení,
vytyčení hranic. Jsme si dobře vědomi jisté „obrozenecké“ naivity takového
požadavku a také určité strnulosti, kterou by jeho naplnění mohlo s sebou nést.
Avšak to, co nám současný stav zacházení s jazykem vnucuje, je požadavek 
základního řádu. A řád má v sobě vždycky cosi rigidního.
Proto si dovolujeme Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (jako patrně 
jediné instituci, která by mohla takový úkol účinně plnit či zprostředkovat)
navrhnout úvahu o zřízení čehosi jako komise pro český jazyk, jak je tomu
v jiných vyspělých státech EU, která by sledovala a případně sankcionovala
ty nejhorší a opakované jazykové hříchy českých rozhlasových i televizních 
vysílatelů, a to nejen veřejnoprávních a zdůrazňovala tyto požadavky při 
udělování nových vysílacích licencí.

Výbor Dabingové sekce FITES
(K dopisu se připojil i výkonný výbor.)

O úmyslu navázat dialog se zadavateli licencí, zadavateli výroby a výrobci českých verzí zahraničních filmů, který je 
výzvou pro instituce zabývající se kvalitou českého jazyka,   jsme informovali v minulém čísle ve Zprávě o činnosti 
Dabingové sekce Fitesu (str. 4). Zde je tedy text dopisu (nikoli Radě ČT, jak jsme mylně informovali, ale té „vyšší“):

Dopis Radě pro rozhlasové a televizní vysílání
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V Praze dne 13. dubna 2007
Ing. Mirek Topolánek, předseda vlády ČR 
Mgr. Václav Jehlička, ministr kultury 
Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí 
PhDr. Walter Bartoš, předseda Výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS
Vážený pane předsedo, 
v návaznosti na prohlášení Rady Obce spisova -
telů, představenstva Svazu českých knihkupců 
a nakladatelů a vedení Národní knihovny ze dne 
10. dubna 2007 připojujeme stanovisko Rady 

uměleckých obcí k návrhu vlády zvýšit daň 
z přidané hodnoty z knih a kulturních činností 
a služeb z 5 na 9 % .
Rada uměleckých obcí upozorňuje, že nižší sazba
daně, popř. dokonce osvobození od DPH, které
je v případě knih, novin, časopisů atd. běžné ve vět-
šině zemí EU, vychází ze základního lidského práva,
které zaručuje každému se svobodně a bez cen-
zury, tedy i ekonomické, vyjadřovat ke všem věcem.
Současně upozorňujeme, že přijmout konkrétní da-
ňové opatření pro ochranu a podporu rozmani-

tosti kulturních projevů na území ČR jakožto svr-
chovaného práva státu je v souladu s cíli a zása-
dami Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kul-
turních projevů, kterou Evropská unie přijala
rozhodnutím Rady EU dne 18. května 2006.
Rada uměleckých obcí, která sdružuje profesní umě-
lecké organizace, se hodlá tímto tématem zabývat
hlouběji a je připravena tuto jistě nejednoduchou
problematiku s Vámi kdykoli konzultovat.

Šimon Pellar, předseda

Rada uměleckých obcí k DPH:

Zápis z 1. slyšení Rady ČT na téma „Vztah ČT – tvůrce: 
tvůrčí podmínky v ČT, ČT a nezávislí tvůrci“, které se konalo dne 18. 4. 2007
Přítomni:
za Radu ČT: J. Baumruk, M. Badal, J. Brandejs, D. Dvořák, B. Fanta, M. Horálek,
J. Prokeš, A. Svobodová, J. Šilerová, J. Voráč, P. Uhl.
sekretariát rady: J. Kamicová, E. Hojerová
za ČT: K. Taberyová, Z. Šámal, V. Myslík, M. Luhanová, D. Macáková, I. Hubač,
A. Becková, M. Kopřiva
za ARAS: M.Adamec, P. Bok
za APA: R. Dočekal
za FITES: J. Kraus, I. Biel, T. Kudrna 
H. Třeštíková – mluvčí Filmové rady, dokumentaristka
P. Štingl, K. Vlachová (dokumentaristé)
První slyšení rady na téma „Vztah ČT – tvůrce: tvůrčí podmínky v ČT, ČT a ne-
závislí tvůrci“ se konalo na základě usnesení 65/04/07 ze dne 21. 2. 2007.
Předkladatelé a moderátoři byli J. Voráč a J. Šilerová.
Toto slyšení bylo realizací záměru rady, která se usnesla pořádat tematická pra-
covní setkání, k nimž chce zvát zástupce tvůrčí sféry umělecké a kulturní ve-
řejnosti. Aby rada mohla kvalifikovaně plnit zákonem stanovenou kontrolní
funkci, potřebuje znát názory a hlediska všech relevantních stran, které se po-
dílejí na činnosti ČT. Pro první slyšení bylo zvoleno téma, jaký je vtah mezi
ČT a nezávislými tvůrci. 
Jako první promluvila Helena Třeštíková, režisérka, dokumentaristka, mluvčí fil-
mové rady, která mimo jiné shrnula problémy týkající se koncepce a uzavírá-
ní koprodukčních smluv, jejich zdlouhavý proces, problematické využívání stři-
žen a prostředků ČT. Dále se věnovala problému týkajícího se dalšího využití
natočených dokumentů, např. prodej do zahraniční a podobně.
Petr Bok, místopředseda ARAS, zmínil problém restrukturalizace řízení pro-
gramu, který vidí v tom, že dramaturgové jsou zaměstnanci ČT, a dále že v ČT
chybí motivace, volná soutěž, existuje nevyrovnaný poměr mezi vyrobenými
látkami a těmi, které jdou do vývoje. 
Miroslav Adamec, předseda ARAS, vidí problém v tom, že chybí konkuren-
ce, je příliš dlouhá doba na to, než ČT reaguje na odevzdaný námět, situace ČT
se odráží v tom, že vyvolává nezájem kritické veřejnosti.
Radomír Dočekal, výkonný ředitel APA, zmínil problematiku oceňování 
licencí a koprodukcí při natáčení dokumentů. 
Jan Kraus, předseda FITES, přednesl své negativní zkušenosti z jednání s ně-
kterými vedoucími pracovníky ČT, sepisování smluv, problematiku řízení, schva-
lování a financování pořadu Uvolněte se, prosím, zdlouhavost všech jednání,
odvolání J. Šterna z projektu Let’s dance, problémy, které jsou v souvislosti
s natáčením různých výročí. 
Ivan Biel, režisér a producent, seznámil radu s problémy natáčení dokumen-
tu o M. Horákové, jednáních, která se k tomu vedla, nerealizované kopro-
dukci v této věci a nařčeních, která se okolo tohoto dokumentu vyskytla.
Dále vidí jako nedostatek absenci producentského systému.
Tomáš Kudrna, dokumentarista, se zabýval situací okolo koprodukčních smluv
a délky jejich uzavírání a využívání kapacit ČT, zmínil také nízké sebevědomí ČT.

Pavel Štingl, dokumentarista, se věnoval problematice producentů, domnívá
se, že se ČT stala centralistickým systémem, kritizoval zdlouhavé podepisování
koprodukčních smluv, interní normy ČT, celkovou degradaci dramaturgie v ČT,
výběry programových ředitelů ČT.
Na tato vystoupení v diskusi pak reagovali D. Macáková, K. Taberyová, 
V. Myslík, M. Luhanová a I. Hubač, věcně oponovali jednotlivým názorům, které
zde zazněly.
Jiří Baumruk, předseda Rady ČT, na závěr poděkoval všem zúčastněným za
velmi otevřenou diskusi a připomněl, že členové Rady ČT považují za důleži-
té znát problémy a stanoviska obou stran – tedy ČT a nezávislých tvůrců, i když
do jejich vzájemných vztahů nemohou nijak zasahovat.
Pozn. red.: ze zápisu vyplývá, že to byla vlastně selanka, 
i přestože představitelé ČT „věcně oponovali“. Kdo umí číst „mezi
řádky“ hravě rozpozná, že to bylo asi jinak. Důkazem budiž 
srovnání údajů v zápisu s přípravou Jana Krause:
„Jedná se o textový výpis prezentace. 

Česká televize
V našich podmínkách se funkce programového ředitele stále směšuje s ně-
jakou úzkou odborností, která jedince opravňovala rozhodovat doslova o kaž-
dém pořadu. Toto pravidlo, které tu léta přetrvávalo, jsem okamžitě zrušil. Pro
mě je pojem řízení záležitostí týmu. Jeden člověk mu dává směr, určuje
pravidla, stanovuje cíle a postupy, jak jich dosáhnout. Motivuje lidi a vytváří
konkurenční prostředí, protože jen v něm se daří vytvořit to nejlepší. Pro mě
jsou tím týmem spolupracovníků především šéfdramaturgové.
František Lambert, čas. Televize_2006/08

Finanční toky
Fites údajně bojuje za zakázky svých členů.
Jsem tedy opravdu trpěný?
Pokud se to bude opakovat, odejdu.

27. října 2005
Schůzka v ČT s p. Lambertem – 110 minut.
Na základě jeho přání, abychom předběžně jednali o prodloužení smlou-
vy na pořad Uvolněte se prosím.
Zmínil svůj záměr na exkluzivitu.
Předjednali jsme některé skutečnosti, které by smlouva zahrnovala.
Dohodli jsme se, že konkrétní nabídku takové smlouvy připraví a nabíd-
ne p. Lambert buď písemně nebo na naší příští schůzce.

Další dohoda ze schůzky
V závěru jednání mně p. Lambert nabídl, abych v případě, že se objeví
jakékoli problémy využil přímého telefonického kontaktu sním.

29. října 2005
jsem p. Lamberta kontaktoval telefonicky s dvěma požadavky:
1) Vyjádřil jsem přání, aby schvalování pořadu Uvolněte se za ČT bylo 
svěřeno někomu jinému než, jako dosud, paní Macákové, pro její 
nekvalifikovanost.
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2) Požádal jsem jej, zda-li by mohl někdo z oblasti programu vyřešit 
těžko akceptovatelný fakt, že délka pořadu Uvolněte se se pohybuje mezi 
29–55 minutami. 
Takový časový rozptyl neexistuje u žádného formátu nikde na světě.

Řešení problémů:
1) Problém s paní Macákovou řešil tak, že jí dal te-
lefonní číslo na mě. Zřejmě podle „manažerské-
ho“ zvyku z období brigád socialistické práce, kdy
se za nejlepší považovalo, aby si to chlapi na dílně
sami mezi sebou vyříkali. Horší řešení neexistuje. 
Kdysi stejný problém řešila p.Fričová na Primě, aniž
by si toho kdokoli všiml.
2) Problém s délkou pořadu nevyřešil nijak.
3) Už mě nijak nekontaktoval

„Řešení“ s p. Macákovou
Paní Macáková mě kontaktovala, abychom si tedy „vyříkali, co jsme si,
jak jsme si.“ Shodou okolností při natáčení části silvestrovského pořadu,
takže jsem na jednání měl asi deset minut při oblékání kostýmu. 
Zřejmě v dobré víře uspořádat naše vzájemné vztahy mě pí Macáková
vysvětlovala své dobré úmysly s pořadem, atd. Nemám a neměl jsem proti
ní jiné výhrady, než že ji považuji za nekompetentní pro schvalování po-
řadu typu Uvolněte se, což jsem ji byl při osobní konfrontaci zařízené ře-
ditelem programu nucen sdělit.
Když se pak ve své argumentaci začala dovolávat nečekaně i takových věcí,
jako že jsem snad také demokrat a připustím tedy rozdílné názory apod.
ztratil jsem trpělivost a sdělil jí, že pořad schvalovat nebude, protože ho
v takovém případě dělat nebudu.

Výsledek
Pan Lambert mě přes dohodu o schůzce před předložením návrhu této smlou-
vy nekontaktoval. (zřejmě jako důsledek mého jednání spí Macákovou).
Smlouva nevyřešena.
Dramaturgie nevyřešena.
Vyjednal jsem pomocí smlouvy. (požadavky vázané na můj podpis) Jak
schvalování pořadu, tak jeho délku.

Silvestrovský díl Uvolněte
Tým mých 5 spolupracovníků, s kterými pořad Uvolněte vznikl a kteří ho
od počátku vyrábějí byl doplněn o tým České televize pod vedením pana
Nardelliho. Začali řídit výrobu pořadu po svém.
Například slíbil účinkujícím otázky, které jim budu pokládat, ač to nikdy 
neděláme, dodání otázek potom svědomitě urgoval. 
Scénáře nevhodně zaslal všem účinkujícím.
Natáčení zahájil řevem na těhotnou spolupracovnici, pak se vykřičel, že je
to všechno bordel, že jsou všichni zřejmě přepláceni.
Odmítl proplatit džus pro účinkujícího jako nesmyslný výdaj.
Večer ale uspořádal tzv. dotočnou – po několika hodinách práce – chle-
bíčky a víno.

Publicistika?
Je Uvolněte se publicistickým pořadem? Ne? Proč je tedy v redakci 
publicistiky? (Moderátor publ. pořadu musí být podle kodexu vyvážený
a nestranný…) 
Smlouva v rozporu s návrhem p. Lamberta byla kopií staré verze smlouvy, 
doplněna pouze o odstavec, že ČT má i práva na případně vydané knihy 
z pořadu. (protože ji mezitím soukromé vydavatelství vydalo.

Termíny
Podle platné smlouvy měla být nová smlouva mezi mnou a ČT podepsá-
na do 30.11. 2005.
Návrh smlouvy jsem obdržel 28.11 mailem, tj. dva dny před uvažova-
ným podpisem.
Půlroční smlouvy? Jednání trvá cca 1 měsíc
1. šaty do prvních dílů po 4 měsících. Zvuk cca po roce a půl.
Průměrná doba od zadání požadavku do realizace: 3 – 4 měsíce ( plazma, apod.)
Slováci nabízeli fin. spoluúčast – ČT chtěla prodat licenci – což je nesmysl.

Struktura řízení
Na dotaz o svolení pro použití části pořadu dám souhlas – v následují-
cích dnech pak další dva maily o svolení.
Externistka zadává údaje do Provisu. Proč? Dramaturgové – dozorci?
Dozorci nad externisty?
Ze života zvířat – pořad 2 roky – jsem nikdy neviděl dramaturga ani 
produkčního. To bylo jen dobře. Jen nevím, proč je platí?

Domečky – animovaná tvorba
Příliš drahé – cca 100 000 díl –tj. 4 000 000 za rok. 
Cena reklamy před a po Uvolněte je 430 000 Kč

ČT a dramatická tvorba
Schůzka s Bočanem – protože prý nemohu točit Zdivočelou zemi. Jsem
drahý, nemám čas, arogantní, atd.
Sděleno i autorovi Stránskému.
Produkční sdělují, že „je na to“ – tedy je patrné, že dominantní volbou je
fin. částka, pak až konkrétní obsazení. Možná je jedno, kdo to hraje, když
splní, že „je na to…“
Oblíbenou zvyklostí je podepisování smluv až při zahájení natáčení. 

„Soudružské“ přeřazení
Ivanka byla přeřazena ze seriálu o kterém jednala několik měsíců, bloko-
vala si na něj termíny – na seriál jiný. Prý kolidovaly termíny.
Ivana odmítla.
Na režiséra i autora scénáře vytvářen nátlak, aby Ivanina postava byla 
přeobsazena. Odmítli.
Seriál se přitom točí až v těchto dnech, tj. r. 2007

Star Dance
Štern vyřazen z pořadu den před tiskovou konferencí. Na té sděleno, 
že vedoucím projektu je p. Ulm.
Štern a Matásková – od výběru a koupě licence, až po casting pracovali 
na pořadu –nejsou ani na titulcích.
Štern 2 roky zadarmo na Uvolněte, kvůli střetu zájmů. Byl dramaturgem
a pak šéfem zábavy. Pořad v ČT vyvinul.
Vyhlášen konkurs u veřejnosti – na zábavné pořady. 1500 námětů. S jakým
výsledkem? Kromě enormního časového zatížení zaměstnanců. Co se bude
a kdy vysílat? Nebo to byl bolševický idealismus o tvůrčích schopnos-
tech pracujícího lidu?

Horáková
Dvakrát jsem jednal jako předseda FITES o dokumentu k výročí Horákové.
Bez efektu.
Na sdělení, že ČT nijak nereflektovala r. 1968, výročí Charty 77 4 roky 
starým filmem mně p. Lambert sdělil, že měli špatné kalendáře výročí. Teď
už prý mají dobré.

Financování
Hlavní dramaturgyně pořadu o 2000 Kč více než dva muži hlídající 
parkoviště.
Sponzorský vzkaz nemá vliv na rozpočet pořadu.
Nemohu použít ani poděkování do titulků, protože prý jde o obchodní 
sdělení. Rybičky? Manéž? V tom případě je nevýhodné pracovat pod ČT.
Opakované připomínání násobku platu – protože pořad je týdně. Rozdíl
mezi honorářem a mzdou je v ČT neznámý.

Trocha magazínů
Magazín je ideální na product placement na skrytou reklamu.
Podnět: Malá televizní studia vyrábějí P.R pro firmy, balí je do tzv. publicisti-
ky a za peníze dostávají do vysílání. Výrobu a korupci platí zadavatelé.

Program
Atlet roku – střet zájmů radní Fibingerová

Kodex: 
Česká televize se rovněž musí věnovat výlučným formám zábavy, tzv. 
alternativní zábavě. Rovněž v oblasti zábavy bude usilovat o původní 
tvorbu a zajištění vlastní výroby pestrého spektra pořadů.
Jaké jsou 3 pořady alternativní zábavy? Nebo aspoň jeden?

SY vnitrek 3-07-zlom:SY vnitrek 2-06  31.5.2007  19:45  Stránka 6



Synchron  3 2007 7

Z E  Ž I V O T A  F I T E S U

Vysílání
Premiéra po 22. hod, ale opakování dopoledne v 11. 00 hod, takže nás 
žádají, abychom vystřihli některé pasáže kvůli dětem.

Hosté na vědomí
Seznam jmen, kterým musí dramaturgyně posílat na vědomí jména hostů. 
Trocha přezaměstnanosti? Nebo byrokracie?
Zicháčková Marie; Petra.Hrusova@ceskatelevize.cz; Hryz Jan; Lanc Zdeněk;
internet@czech-tv.cz; Hamzová Liana; Hüttlová Jaromíra; Havlasová Dana; Bec-
ková Anna; Blaas Roman; Zvěřinová Lucie; Koudelka Petr ext.; Viktora Zdeněk;
Pálková Martina; Pečová Barbora; Macáková Darja; jiri.janecek@czech-tv.cz;
frantisek.lambert@czech-tv.cz; Klára Nová; Hrabíková Jitka

Chtěl jsem standardním způsobem případové studie pořadu
Uvolněte se, prosím zmínit nedostatky při výrobě ČT + někte-
ré další aspekty, které by podle mě měly být předmětem dis-
kuse. Na slyšení jsem definitivně pochopil, že praxi případo-
vých studií skoro nikdo nezná. Ať radní, vedení ČT, i řada kolegů,
Milují kavárnu a abstraktní ideje, že ČT by měla být sebevě-
domá a dobrá… atd. Dyť to znáte. Kavárna Slavia – 1948–1990.“ 

Zápis je jen dalším důkazem, že Rada ČT – vcelku i jednot-
livci, bohužel zřejmě jen s výjimkou předkladatelů tohoto
slyšení Jany Šilerové a Jiřího Voráče – vůbec nic o „dánském
státě“ nic netuší, resp. nechce slyšet a nadále zastává vůči
mnoha signálům, které upozorňují na nemravné destruk-
tivní prostředí současné ČT (obecně několikaletý odklon od
veřejné služby k soupeření s komerčním bulvárem, causa
Lambert, reakce žalobou na zjištění Víta Olmera atp.) pštrosí
politiku. Situace v mnohém připomíná chování „Jirákovy“
a zejména „Marešovy“ Rady ČT, kterou mobilními telefony
prostřednictvím Jany Dědečkové a Jiřího Kratochvíla ovlá-
dali před tzv. krizí v roce 2000 tehdejší poslanci ODS 
Kateřina Dostálová a ČSSD, normalizační cenzor Miroslav
Kučera (který se nestyděl nechat se letos nominovat za kan-
didáta do Rady ČT). Jen tak dál, pane Baumruku! A co Vám
na to říká Antonín Charouz?

Šajmovičova pětasedmdesátka

V kruhu kolegů kameramanů a přátel z filmového a televizního oboru oslavil Juraj Šajmovič své půlkulaté jubileum
v příjemném prostředí kina Ponrepo. Jubilantovu tvorbu připomněl nejprve prezident A.Č.K. Josef Hanuš a oslavenec
pak připojil několik roztomilých vtipných úvah o radostech i strastech, s nimiž se potkával. Šajmovičovo kameraman-
ské mistrovství je nepochybné a nezpochybnitelné, což znovu ocenili všichni přítomní při promítání filmu Golet v údolí,
který natočil se svým dlouholetým přítelem režisérem Zeno Dostálem.

Franta Němec našeptával…

S Josefem Hanušem, prezidentem A.Č.K., při úvodním rozjímání – měl trochu trému… … ale manželka se synem se bavili!

Kolegové: Josef Špelda, Josef Hanuš, Miroslav Fojtík, František Spilka, František Němec a oslavenec.
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V minulých letech odezněly na odborných seminá-
řích Klubu přátel Národního technického muzea
v Praze příspěvky či referáty věnované především roz-
hlasové, filmové a televizní technice. Mnohé z nich
nebyly předtím nikde publikované, ačkoliv jejich au-
toři se významně podíleli na technickém pokroku těch-
to oborů i v mezinárodním měřítku.
Proto Národní technické muzeum vydalo ve své edici
„Rozprav“ poprvé původní znění referátů včetně ob-
sáhlé obrazové dokumentace, sestavené z vzácných
a často unikátních fotografií, včetně základních ži-
votopisných dat o autorech jednotlivých příspěvků
a jejich odborné celoživotní práci. Nepochybuji o tom,
že publikace o 260 stranách formátu A 4 může zají-
mat i tvůrce rozhlasových a televizních pořadů, jakož
i filmů či filmových dokumentů. Proto alespoň struč-
ně o jejím obsahu, v němž jsou otištěny tyto příspěvky:
• Digitální rozhlas na středních, dlouhých a krátkých

vlnách (Ing. Pavel Gregora *1932),
• Vzpomínka na léta tovaryšská – o začátcích naší

televize (Ing. Arnošt Lavante *1924),
• Výroba studiových zařízení Tesla – Radiospoj (Ing.

Jaroslav Vítek *1949),
• Vývoj organizace filmového podnikání od začátku

do roku 1945 (Ing. Jiří Folvárčný *1935)

• Káblová televízia, súčasnosť budúcnosť (Ing. 
Vladimír Izák *1931),

• Vznik a vývoj filmového archívu – Národní filmo-
vý archív (Ing. Vladimír Opěla *1938),

• K 80. výročí zahájení vysílání Čs. rozhlasu 
(Vladimír Sellner *1923),

• Vzpomínky na léta u Philipse (Vladimír Sellner
*1923),

• O koncepci sbírky zvukových dokumentů a pro-
jektu Oral History v Národním filmovém archívu
(PhDr. Eva Strusková *1938),

• Zařízení pro zrychlené rozmnožování programů
na magnetických páscích (Milan Fügner *1936),

• Čištění a obnova povrchových ploch filmových
kopií (Ing. Jiří Folvárčný *1935),

• Vladimír Kuzmič Zvorkin – legenda začátků tele-
vize (Ing. Miroslav Jedlička, CSc. *1929),

• Stereoskopický film – Výzkumný ústav zvukové,
obrazové a reprodukční techniky 1949 – 1955
(Ing. Milič Jiráček, CSc. *1922),

• Kamery Čs. televize v období černobílého vysí-
lání, jejich vývoj a základní vlastnosti (Ing. Vladi-
mír Kroupa *1929),

• Začátky optických komunikací v Českosloven-
sku (Mgr. Maciej Kucharski, CSc. *1942),

• Začátky rozhlasové stereofonie (Ing. Zdeněk
Macků, CSc,. *1927),

• Zpráva o filmovém týdeníku (PhDr. Přemysl 
Prokop *1919),

• Moje půlstoletí ve Výzkumném ústavu sdělovací
techniky v návaznosti na barevnou a digitální te-
levizi a Vzpomínky na činnost oddělení barevné
televize ve Výzkumném ústavu sdělovací techni-
ky (Ing. Zdeněk Sobotka, DrSc.).

Jde vesměs o pamětníky, kteří stáli buď u zrodu
anebo se podíleli na dalším rozvoji techniky, s níž
jsme se jako filmoví, rozhlasoví či televizní tvůrci
z profesní zvědavosti seznamovali anebo s níž jsme
– ať tak či onak – přicházeli pravidelně do styku.
Sotva by se dařilo vytvářet taková díla, která nám
mnohdy záviděl svět, bez dokonalé a čím dál do-
konalejší techniky, pomocí níž jsme s okolním svě-
tem drželi přece jen krok. Jsou to čtivé, zajímavé,
byť technickými údaji nabité řádky, nad jejichž osob-
ními výpověďmi, spojenými často s neuvěřitelným
politickým tlakem komunistických „nýmandů“, si
mnozí z nás můžeme souhlasně zavzpomínat. Tak
by tomu mělo být vždy a ve všech oborech lidské
činnosti, protože bez pohledu do minulosti těžko
porozumět dnešku a jít dál… Miroslav Sígl

Z dějin rozhlasu, televize a filmu

Praha dokumentární
Pod tímto titulkem vydalo nakladatelství Malá skála
publikaci dvou autorů: Doc. PhDr. Martina Ma-
tějů a Mgr.Martina Štolla, Ph.D. Jak vyplývá z názvu,
publikace pojednává o zásadních dílech české-
ho dokumentárního filmu se vztahem k Praze. 

Sociolog Martin Matějů se věnuje filmům od Jana
Kříženeckého, tj. od roku 1898, po rok l960. 
Dle textu na záložce knížky „Prahu v dokumen-
tárním filmu“ původně napsal jako diplomovou
práci na FAMU v roce 1978; poté se všechny exem-
pláře ztratily a teprve v roce 2000 byl jeden ob-
jeven. A pedagog, dramaturg a nakladatel Mar-

tin Štoll na tuto práci navázal mapováním doku-
mentární tvorby o Praze v letech 1960 – 2005. 
Knížka nezapře erudici, vhled obou autorů do zvo-
lené problematiky. Svou čtivou formou je zajímavá
pro všechny čtenáře a pro dokumentaristy, kteří
by se problematice věnovali v dalších letech, je za-
svěceným souhrnem i hodnocením tématu. -cys-

Kráčel po nestejně napjatých lanech
„Režisér musí něco vydržet, jinak
nic nedokáže, a překážky, jež je
nutno zmáhat, jsou absurdní už
ze samé podstaty. Českoslo-
venský státní film Barrandov 
je monopolní organizace plná 
vlčáků, dychtivých natočit svou
epopej ze světel a stínů. O jejich
bytí a nebytí rozhoduje síť, hla-
sitě a nesmlouvavě křičící jazy-
kem, který by rád přijal za svůj,
pronikne-li do jeho skladby.
Skládá se ovšem jen z lidí, do-
konce nemnoha lidí, náhle velmi
mocných, kteří přidělují, roz-
hodují, schvalují s intenzitou na
našem kulturním poli dosud ne-
tušenou.“

A podobných sentencí inspirovaných světem filmu najdete v knížce Olgy Walló
celou řadu. V úterý 15. května knihu pokřtil spolu s autorkou editor naklada-
telství LABYRINT Joachim Dvořák ve foyeru Divadla komedie. Ukázku pře-
četla přesně v duchu knížky, tedy rozverně, Taťjana Medvecká a přítomní si při-
pomněli i parádní číslo muže na kolečkových bruslích, které pro Laternu magiku
vymyslel autorčin otec K.M. Walló již před více než čtyřiceti lety. Ostatně

hlavně o něm a jeho ženě,
tedy svých svérázných
rodičích, se Olga Walló na
186 stranách poutavě ro-
zepsala: „sels ká tradice
a levicové šílenství, ko-
lektivizace a ženy z Ra-
vensbrücku, mýtus Bar-
randova i divadelní šmíra
tu vše až v příliš pevném
sevření rodinných pout

na pozadí pravděpodobně skutečných
událostí. Volné pokračování rodinné ságy
Věže Svatého Ducha je napsáno nezvy-
kle kultivovaným jazykem, ironicky a zá-
bavně. Pohrdavě přechytralé dítě vyprá-
ví o absurdní citové výchově v 50. a 60.
letech v luxusní vinohradské vile a na
zchátralém polabském statku. O Sha-
kespearovi, Kafkovi i Gagarinovi.“ Dal-
ších slov netřeba. Kniha naší kolegyně,
proslulé autorským dabingem zhruba ti-
sícovky filmů, stojí za vaši pozornost. 

-sk-
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Takový je podtitul knihy mladého historika Lukáše
Kašpara (1977) Český hraný film a filmaři za pro-
tektorátu. Takřka pět set čtivých stránek je fun-
dovaným příspěvkem k dějinám kultury a filmu ve
sledovaném období. Od 15. března 1939 do 8. květ-
na 1945 bylo natočeno celkem 114 českých hra-
ných filmů. Roční produkce v průběhu protekto-
rátních let klesala. Z 35 filmů natočených v roce
1939 jich bylo postupně 31 (1940), 20 (1941),
11 (1942), 7 (1943), 9 (1944) a v roce 1945 – tedy
do konce války – jen jeden: Olbrachtův a Fričův
Prstýnek. Zajímavá je i žánrová statistika protek-
torátní produkce: bylo natočeno 56 komedií, 25
melodramat, 25 dramat, 7 filmových příběhů a jeden

lyricky film – v roce 1939 to bylo Ohnivé léto Fran-
tiška Čápa a Václava Kršky.
Text ovšem sleduje nejen samotné filmy, ale i postoje
jejich tvůrců k okupačnímu režimu a působení ki-
nematografie na tehdejší společnost. Snaží se od-
povědět na otázku, do jaké míry se nacistů podaři-
lo toto masové médium zneužít. V protektorátních
filmech existují dva hlavní trendy: zdůrazňování
národních tradic v očekávání příznivých reakcí čes-
kých diváku a naopak únikovost řady snímků.
Kniha se pokouší odpovědět i na otázku, proč do-
cházelo ke kolaboraci. Zabývá se odpovědností tvůr-
ců za dílo, sociálním statutem filmařů, účastí českých
herců v protektorátní politice, činností konfidentů i fa-
šistů. Boří tak leckteré mýty nevinných obětí, které
kolem sebe řada umělců a jejich obhájců po deseti-
letí šířila. Jako protipól jejich jednání slouží část 
věnovaná opozičním tendencím, odbojové činnosti
filmových pracovníků, přípravě znárodnění kinema-
tografie či emigraci, protože ne všichni se rozhodli
s režimem kolaborovat. 
V nákladu 1500 výtisků knihu vydalo nakladatelství
Libri, s.r.o. (www.libri.cz) v grafické úpravě Pavla
Rajského. Doporučená cena je 490 Kč.

-msk- (s použitím údajů na obálce)

Propaganda, kolaborace, rezistence

Tam bude stát najedenkrát ta pražská televíze…
To je úryvek z naší hymny, kterou jsme obvykle končívali svá sezení při vínečku
a oslavách některého z nás v Televizních novinách, L.P. 1965 – 1968. Nešlo
o nic původního, protože tu zlidovělou písničku každý znal, ale v našem podání
zněl její jen zčásti pozměněný refrén asi takto: 
Na Pankráci, na malém vršíčku 
stojí bříza vedle bříze, 
tam bude stát najedenkrát
ta pražská televíze…
Kdo si dnes vzpomene nebo uvědomí, že desítky pracovišť tehdejší Čs. tele-
vize byly roztroušeny po celé Praze, že jsme se nemohli dočkat jejich sou-
středění do nekonečně dlouho budovaných objektů na Kavčích horách v Praze?!
Vzpomínáte, pamětníci kolem aktuálního televizního vysílání, na dobu ne ustálého
převážení filmových kotoučů v plechových krabicích, na jejich projekci, pře-
dělávky, dodělávky na starobylé Pavlači, což všechno patřilo neodmyslitelně
k naší každodenní práci?!
Pouze na pár hodin to byla pro nás výhoda v onu osudovou středu 21. srpna,
kdy sovětští okupanti nemohli přijít na to, jak vysílání proti nim zastavit. Marně
drželi generálního ředitele Jiřího Pelikána pod krkem (jak o tom uvádím vzpo-
mínku Kamily Moučkové ve své knížce Na vlně 490 metrů) a dožadovali se, aby
to vysílání zastavil. Jediná jeho obrana tehdy byla v tom, že sám ani pořádně
nevěděl, odkud se vysílá. Marně vysvětloval, že v naší televizi je nás „mnógo“
dislokovaných. Teprve potom těmto prostoduchým hochům došlo, že musí od-
pojit televizní vysílač a ten je od Prahy přece jen kousek dál. Podařilo se jim
to až před polednem.
Mezitím technici Výzkumného ústavu A. S. Popova vymysleli náhradní zdroj,
běžely vysílací věže v krajích, podařilo se zahájit ještě odpoledne vysílání
rozhlasové z narychlo vybudovaného stanoviště v podniku Tesla Hloubětín,
a z instalovaného rozhlasového vysílače, který byl shodou okolností a ironií
osudu určen na export do Sovětského svazu, po celých sedm dalších dnů
televizní redaktoři a dramaturgové šířili do světa informace, komentáře a roz-
hovory o tom, jaké příkoří se děje v naší zemi. 
Vraťme se k těm našim „sedánkám“, „poradám“, „letučkám“, které se odbývaly

v Jungmannově 15, kde sídlily Televizní noviny. Šéfoval jim tehdy nedávno
zesnulý Bedřich Rohan, ale pro nás to byl „Fricek“ (zdrobnělina jeho původ-
ního německého Friedrich). Po něm jen do srpna 1968 Kamil Winter, který emi-
groval do USA, kde odešel navždy v únoru 2001. Z nemnoha pamětníků zbývá
zejména Aleš Poledne. Úžasný diplomat v jednání s kritiky a rebely, s cenzo-
ry a fízly, s pracovníky Hlavní správy tiskového dozoru (oficiálně to byli plno-
mocníci ministerstva vnitra), kteří nesměli chybět ani na jedné z předprojek-
cí na Pavlači (v Měšťanské besedě ve Vladislavově ulici).
O cenzurním systému Hlavní správy tiskového dohledu jako orgánu minis-
terstva vnitra o historkách a často neuvěřitelných zásazích cenzorů mnohokrát
úsměvných, potměšilých, škodolibých, ale též žalovatelných (jedině tak na 

Kresba: Miloš Volf
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Hlavním nádraží), vyvolávají-
cích sporné, ale jednostranné
diskuse, vzbuzující odpor,
obavy, postihy, zásahy u „míst
nejvyšších" – o tom, jak to
chodilo v samotné televizi, by-
chom jednou jako pamětníci
mohli sepsat nejen studii, ale
poutavou humoristickou
knihu. Konečně zárodek uči-
nil Dušan Tomášek svou kni-

hou Pozor, cenzurováno aneb ze života soudružky Cenzury. A nastojte! Knihu
na 158 stranách mu vydalo nakladatelství ministerstva vnitra v roce 1994.
Ale její éra končila (sic!) v obrodném procesu šedesátých let. Jeden z televiz-
ních plnomocníků HSTD se jmenoval Holíček a z té doby si vybavuji matně 
veršíky, které Aleše Poledne na jedné poradě napadaly:
Přišla klička na Holíčka,
nemá, co by škrtal,
ale běda, že by leda
ve svém nose vrtal…
Liboval si v takových hříčkách, které nabízel život sám. Bavil se tím v každé
situaci, nedovedl zahálet. Namaloval pět hlav ušatců a – hádej, jak se jmenu-
je hokejová pětka našich východních bratrů (Ušakov, Myšakov, Bezuchov, Čet-
věruchin, Zajcev). Hádanky, rébusy, přesmyčky – v tom všem byl Aleš mist-
rem. Fricek si jednou nevěděl rady s jakýmsi libretem či dopisem (přesně si
nepamatuji) a Aleš mu poslal kartičku „DO KO6ÍM“. Chvíli trvalo, než naše-

mu šéfovi došlo, aby to „pismo“ hodil do koše. Na každého z nás vytvořil
Aleš přesmyčku, samozřejmě i na sebe (NEŠLA DO PRDELE). Namítám, že tam
má nějaká písmenka navíc, hlavně to „r“ mi nesedí.. Lakonická odpověď: To
je jméno s akademickým titulem (Dr. Aleš Poledne). Stěžujícím kolegům rád po
jejich vystoupení poslal kartičku, kterou měl pohotově při ruce. A s potěšením
sledoval reakce adresátů. Jeden z podšéfů Fricka Rohana blahé paměti Vác-
lav Kořínek se přitom neudržel a poradu přerušil, text přečetl: Tvoje starosti mě
nesmírně dojaly. Ještě nikdy jsem o tak velkých potížích neslyšel. Vezmi tuto
kartičku jako důkaz mé hluboké účasti s Tebou. Čekal odsudek takového žertu,
ale místo něj jsme řvali všichni smíchy. 
Památná byla redakční porada, na kterou jsme všichni kolektivně odejeli au-
tobusem mimo Prahu – na celý den, aby nás nemohl nikdo rušit a mohli vše
důkladně prodiskutovat. Ten azyl se jmenoval Hospůdka Na Pervidle, poblíž
Hradišťka nad Štěchovicemi. Sluníčko, stoly v zahradě, obsluha – no, jako
pro hosty z televize – dobré jídlo i pivo – co si víc přát? Všechny tyto skuteč-
nosti však neznámý organizátor celé akce nedomyslel. Alešek, jak mu ráda
říkala naše dámská polovina, potají poslal kolovat svoje veršíky: Na Pervidle
v dobrém bydle už nám nic nechybí, ještě si chceš stěžovati na nějaké chyby?
Je zajímavé, že tyto hříčky, jimiž se Aleš Poledne bavil a hlavně těšil všechny
kolem, nijak nesnižovaly jeho autoritu zástupce šéfredaktora Televizních novin.
Humor a vtipy – to bylo kořením těch renesančních dnů. Píšu to v čase mi-
nulém, ale JUDr. Aleš Poledne je ve svém úctyhodném věku ještě čilý jako kdysi,
ani humoru mu neubylo. Rád ho vídávám na našich shromážděních FITES, kde
u stolečku pod předsednictvem závratnou rychlostí lítá dobře ořezaná tužka
v jeho hbitých rukou bývalého komorního stenografa, kterého nemůže a ani
nehodlá zapřít. Takže na zdraví! Miroslav Sígl

A jak nejraději souložíte, soudruhu majore?
Po bleskurychlé pause major odpověděl, předstí-
rajíc logopedickou vadu, kterou nikdy netrpěl. 
„Zetzadu… Zetzadu soudruzi, ale pozor soudruzi,
zejtra jedem na ostro.“
V setmělém stanu pro dvacet studentů vojenské pří-
pravy pražských vysokých uměleckých škol zavládlo
uznalé mlčení. Major Šraut přišel jen proto, že druhý
den měla rota budoucích důstojníků českosloven-
ské lidové armády absolvovat ostrou bojovou střel-
bu. Otázka – jak nejraději, soudruhu majore… atd.,
byla tehdy v padesátých letech absolutně porno-
grafická, ale v podstatě měla odpoutat pozornost
od hrozící přednášky o hrozbách a nebezpečí ostré
střelby ostrými náboji. A to byla moje první talk

show. Správná majorova odpověď na správnou otáz-
ku. Bez papírků či poznámek, střeleno od boku, jak
se sluší na velícího důstojníka vojenské katedry.
Dodnes nikdo neví, kdo to byl, kdo se ptal. V úvahu
přicházel vojín Ctibůrek – grafik, který o sobě tvr-
dil, že nepoužívá ochrany, protože má tak detonační
ejakulaci, že usmrcuje malé Ctibůrky nárazem na
děložní stěnu. Druhý podezřelý byl Otík FAMU pro-
dukce, také erotoman, který měl pro obtěžování pa-
cientek zákaz pobytu ve všech západočeských láz-
ních, kde o prázdninách brigádničil jako účetní. Před
dokončením studia mu zbývaly dvoje lázně na jižní
Moravě a Piešťany na Slovensku.
Tak tedy dlouhá úvodní řeč s krátkým smyslem: 

o talk show něco vím,
vyznám se, mám pře-
hled a mohu do toho
mluvit. Prostě vím
a věděl jsem, o čem je
řeč, už v době, kdy
dnešní talk showmani
byli v pio nýru nebo
chodili tajně na nábo-
ženství.
Co je tedy vlast talk
show? Není to rozho-
vor, není to potyčka
dvou duelantů kdo
z koho nebo kdo získá
víc hlasů v předvoleb-
ním boji.
Talk show je v podstatě
ZPOVĚĎ. Hlavním úko-

lem, vlastně jediným úkolem redaktora zpovědníka
je klást takové otázky, aby se on a s ním i televizní
divák dověděl od pozvaného hosta ne-li všechno,
tak aspoň to nejzajímavější.
Mnoho povolaných, málo vyvolených. Prastaré rčení
– nevlezu do vody, dokud se nenaučím plavat –
je stejná blbost jako skočit do vody a neumět pla-
vat. Pro oba pitomečky vede jediná možná i pouč-
ná cesta přímo na plovárnu pana Ebena. Pan Eben
nepotřebuje ani ebonitovou tyč, ani liščí ocas plný
chlupatých, pitomých vtípečků, poznámek a drzů-
stek těch zoufalých neplavců. Pan Eben se umí chyt-
ře, je-li třeba i moudře, prostě ptát a to, panečku,
po anglicku. Pan Eben je totiž perfektní zpovědník
a je stejně nadčasový jako třeba židle nebo spína-
cí špendlík. Každý pokus něco změnit může jen a jen
škodit. Ano, pan Eben září tak intensivně, že by to
bylo na jeho plovárně vidět i za plného červenco-
vého slunce.
Jak se ale odlišit? Jak být jiný – originální? Vezmi
si ale chlup na dlani, když tam není! Dynamo ne-
funguje a baterie jsou zoufale prázdné, ale jiskřit by
tělo chtělo. Za každou cenu. Když už nemáš ani tu
nejmenší šanci, proč ji nevyužiješ? Dada… Non-
sens… Fantasmagorie… Nikdo, žádný snob, ne-
bude mít odvahu přiznat, že tohle není velké umění.
A tak jedem s medem. Už tím názvem – titulem –
musíme vyrazit dveře i s rámem. Co třeba NAD-
ŇADROVÉ CHLÍVEČKY!?! Dobrý, co? A teď ještě vi-
zuálno. Ďábelský spiklenecký pohled šibalské to
rošťačky, mírně přezrálého diblíka, přímo do ka-
mery. K tomu rafinované mrknutí, my se přece
známe, my chytráci si přece rozumíme.Autor coby první asistent trumpetisty v době, kdy byl spoluodpovědný za obranu ČSR.
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A teď přidám ještě text přímo z rukávu. Vlastní text.
„Koupila jsem teplé plafky přímo od Franze Kafky.“
Ty plafky nejsou překlep, ale básnická licence. „Až
mi zhubnou prsa, bude ze mne husa.“ Sólistka pře-
skromně triumfuje, pozvaní hosté tiše doutnají
a divák si možná říká – každý hrneček si najde svoji
pokličku a jde se buď vyčůrat nebo spát.
Televize, jak známo, nám poskytuje volbu, kterou
máme v divadle nebo v kině jenom tehdy, pokud se-
díme na krajním sedadle. Můžeme odejít, kdykoli se
nám zachce. Ovšem před obrazovkou se zase mno-
hem lépe usíná.
Je to všechno ztracený čas? Ano i ne. I ztracený čas
může ale duši pohladit, utišit, potěšit a uchlácho-
lit. Ztracený čas, s troškou fantazie, může být tedy
člověku i přínosem. A proto asi krásy ztracené se
vlastně neztratí, ale zůstanou. Úvaha poněkud žong-
lérská, ale proč si trošku nezapábit.
A už jsme ve studiu, které silně připomíná malou
obřadní síň pražského krematoria. Hudba s rezo-
nancí několika dubových rakví doprovází vstup spa-
lovače, kostýmovaného jako privátní detektiv z ame-
rických filmů třicátých let.
Zanechme ale posměšků a buďme věcní. Talk show
je doslova hrobem pro tvůrčí činnost jak režiséra,
tak kameramana. Pata špice levá noha, tak se tančí
polka nová. Polodetail zprava, polodetail zleva, jeden
celek, polocelek a zas to samé až do konce vysí-
lání. Koho to má bavit? A tak si režisér vymejšlí a ka-
meraman tvořivě mate snímáním zrcadlení ostrých

i rozostřených, zamlžených i optikou zpitvořených
portrétů. Divák, který nosí brýle, musí mít občas
dojem, že mu je někdo právě srazil z nosu, divák bez
brýlí má příležitost vidět, jak by viděl, kdyby měl
těch dioptrií pět. Toliko o formě Krásných ztrát.
Obsah??? O.K. Howgh!!!
Dost ponurých nálad. Dopřejme si raději trochu
džintarasa, džintarasa bum bum bum, tradá, tradá…
pane šediteli, pane šediteli, v našem cirkuse je prča
okolo krča.
Pusťme teď do manéže inteligentní bestii – doko-
nale uvolněnou těžkou váhu, pražského superma-
na, který s vyceněnými tesáky a s úsměvem defi-
nitivně rozdrtí a do země zadupe každého, i toho
nejustrašenějšího králíčka.
Náš goliášový intelektuál si to rozdá s každým. Jím
neotřese ani podvyživený Kája Mařík, ani beruška
sedmitečná, i když má tečky jenom dvě. V několika
okamžicích leží před ním v písku římské arény jako
fackovací panáci, kteří s trpělivou úctou čekají, až
ten televizní očistec skončí.
Podle nosa poznáš kosa. Náš nosatec, nosáč, ten
s tím velkým frňákem – v Čínské lidové republice
běžný, ale ve společnosti diplomatů neuznávaný
výraz pro Evropany – tedy náš kos, narcistní só-
lista si ještě narazí vysoký cylindr, aby ho nikdo ne-
přehlédl. „Teď tančím já a vy všichni ostatní si sed-
něte na prdel – svoji. Sebevědomí není vada a rodina
je pevnost, do které se musí vejít i nevlastní man-
želka (v ohleduplných kruzích něžné označení pro

milenku – pramen: ČT+ 02-15-04). Úspěch je za-
ručený, škodolibost je také povznášející, stejně jako
nekompromisní oportunismus. Náš multigigant coby
pohádkový princ mnoho potlesku nesklidil, ale ty
telefonní reklamy se mu opravdu povedly, moc se
mu povedly. No a jednou snad i našemu komedi-
álnímu titanovi padne kosa na kámen. Litovat ho ne-
bude nikdo, a když, tak jen posádka v pevnosti.
Ovšem kdo už je na tom našem světě dokonalý?
Správně! Nikdo. Nikdo není dokonalý a když je, tak
jen trochu. Jako třeba náš krásný Mondo s nád-
herným hlasem majitele dobře prosperující pou-
ťové střelnice. Je stejně nadčasový jako posezení
u táborového ohně. Bel Mondo je také lakmusovým
papírkem našich někdy doslova katastrofálních ne-
vědomostí. Až to opravdu bolí, co jsme zač. To už
není možné nazvat jen mezerou ve vzdělání, to už
není mez na poli, tedy mezera mezi pšenicí a jete-
lem. To už je leckdy pořádný kolchoznický lán.
Možná, že pomocí Bel Monda se podaří tento pří-
šerný úhor zúrodnit. Co je ale momentálně nej-
podstatnější? Všichni se srdečně baví, nikdo se ni-
komu nevysmívá a všem je dobře, moc dobře.
Asi tak dobře, jak bylo tehdy, před padesáti lety nám,
studentským vojínům, když konečně major Šraut
odešel a naši dva erotomani, Otík se Ctibůrkem,
se konečně mohli dál zpovídat ze svých sexuál-
ních zážitků. Takovou talk show jsem od té doby
už nikdy, nikdy nezažil. Škoda.

Zdeněk Roman, Wackernheim b. Mainz

Loni v květnu nás opustil ostravský spisovatel, scenárista a dramaturg ČT Ostrava Jaroslav Müller, autor Lovů
beze zbraní a četných seriálů (Po loveckých stezkách, Přátelé zeleného údolí, atd.). Báseň, která byla nalezena
v jeho pozůstalosti, otiskujeme:

Návštěva v ostravské televizi po letech trucování
Už jsem tu nebyl dvanáct let

a všude kolem známé tváře

ta léta nesla vteřiny

nejen záznamy do diáře

Ta léta měla vteřiny

na jejichž dně jen voda hnije.

Kde je ten chlapec nevinný

Ten chlapec ještě veselý je?

Ta léta měla vteřiny

a tisíce filmových klapek.

Kde je ten chlapec nevinný

co neznal termín dlužních splátek.

Kde je Tvá knížka poslední

kam jsi spláchnul v kterou žumpu.

Co vše jsme tenkrát uměli

že hleděli jsme v tváře lumpů.

Už je to témě+ř třináct let

co přátelé jsem nebyl s vámi.

Byla tu však má Barbara

a s ní mé Lovy beze zbraní.

9. 11. 1998
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Pětidenní filmovou přehlídku mezinárodního festivalu populárně-vědeckých
a dokumentárních filmů v sobotu 21. dubna oficiálně zakončil slavnostní 
večerní ceremoniál v kině Metropol. V neděli mohou ještě diváci zhlédnout
ve dvou festivalových sálech všechny vítězné filmy. Pořadatelem festivalu byla
Katedra divadelních, filmových a mediálních studií FF UP a občanského 
sdružení JSAF (jež je pořadatelem Mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů Jihlava). 
Porota mezinárodní soutěže: Lisa Cartwrightová, USA, David Barlow, Velká
Británie, Hans-Joachim Schlegel, Německo, Michail Kamionskij, Rusko 
a Antonín Jaroslav Liehm, Česko, rozhodla takto: 

CENA ZA NEJLEPŠÍ SVĚTOVÝ POPULÁRNĚ-VĚDECKÝ 
DOKUMENTÁRNÍ FILM
ŽIŽEK! (Zizek), USA, 2005, režie Astra Taylorová
Lekce z filozofie představuje Sla-
voje Žižka, kosmopolitního sa-
motáře, psychoanalytika a dia-
l ek t i c ko -ma te r i a l i s t i c kého
filosofa, enfant terrible postmo-
derní sociologie, Elvise teorie.
Porota české soutěže: Doc. Ing.
Ivan M. Havel Ph.D., Mgr. et
MgA. Radim Procházka, Ber-
nard Šafařík, RNDr. Irena Smo-
lová, Ph.D. a PhDr. Ivan Klimeš
rozhodla takto:

CENA ZA NEJLEPŠÍ ČESKÝ POPULÁRNĚ-VĚDECKÝ 
DOKUMENTÁRNÍ FILM
HLEDÁNÍ DOBRÉ SMRTI,
Česká republika, 2006, režie:

Tomáš Škrdlant
Všichni zemřeme. Měli bychom
ale mít právo se rozhodnout, zda
zvolíme naději uměle protaho-
vaného procesu umírání v ne-
mocnici, nebo zda se poddáme
osudu a zemřeme doma v kruhu
svých nejbližších.
DALŠÍ CENY UDĚLENÉ 
NA FESTIVALU
CENA ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS SVĚTOVÉMU 
VĚDECKO-POPULÁRNÍMU FILMU 
Albert Barillé
CENA ČASOPISU VESMÍR ZA NEJLEPŠÍ ČESKÝ DOKUMENT
Z OBLASTI PŘÍRODNÍCH VĚD 
POKUSNÁ ZVÍŘATA, Česká republika, 2006, režie: Zdeněk Plachý
Autorský dokument nabízí prostřednictvím různých stanovisek vhled do pro-
blematiky pokusů na zvířatech a nechává zaznít odpovědi na otázku, zda lidé
mají právo zvířata k těmto účelům využívat.

CENA ČASOPISU DĚJINY A SOUČASNOST ZA NEJLEPŠÍ ČESKÝ
DOKUMENT Z OBLASTI HUMANITNÍCH A SPOLEČENSKÝCH
VĚD
ZLOČIN JMÉNEM KATYŇ, Česká republika, 2007, režie: Petra Všelichová
Během druhé světové války bylo v Sovětském svazu vězněno a následně 
povražděno více než dvacet tisíc polských a běloruských zajatců. Mezi oběť-
mi masakru byli i Poláci z území bývalého Československa.

CENA STUDENTSKÉ POROTY ZA NEJLEPŠÍ ČESKÝ 
POPULÁRNĚ-VĚDECKÝ DOKUMENTÁRNÍ FILM
NEJSME ANDĚLÉ, JEN DĚLÁME JEJICH PRÁCI, Česká republika,

2006, režie: Otakáro Mária Schmidt

Polohraný dokument přináší autorský pohled na historii a spiritualitu 
jezuitského řádu. Tvůrci umožňují nahlédnout do života Tovaryšstva Ježíšova
a odhalují, proč tento řád tak často vzbuzoval vyhrocené postoje.

CENA DIVÁKŮ ZA NEJLEPŠÍ POPULÁRNĚ-VĚDECKÝ FILM
KLUK V BUBLINĚ, (The Boy in the Bubble), USA, 2006, režie: Barak 

Goodman, John Maggio
Všichni doufali, že malý David bude zdravý. Ale narodil se s diagnózou SCID,
a tak se stal hlavním hrdinou bizarního vědeckého experimentu. Dramatický
příběh o dvanácti letech života v bublině.

CENA ZA NEJLEPŠÍ V. Ř. E. D.
Porota: Petr Klár, Denisa Mikolášková, Lukáš Gregor, Ondřej Šír a Veroni-
ka Jankulíková rozhodla takto:

OBCHOD, Česká republika, 2006, režie: Miloš Kameník
A takto hodnotí letošní AFO jeho ředitel Petr Bilík: „Academia film Olomouc se
v letošním roce pokusil jít cestou nejméně snadnou, směrem ke zdánlivě ne -
atraktivní oblasti, k populárně-vědeckému filmu. Zájem o tuto koncepci jak ze stra-
ny médií, tak široké divácké obce, přesáhl očekávání organizátorů a dokazuje tak,
že i náročná dramaturgie může být zároveň poutavá. Úspěch AFO 2007 by měl
být signálem pro producenty, distributory a vzdělávací instituce, že rozvíjení
popularizace vědy nabízí nové formy se zajímavými perspektivami. Z ohlasů
více než sta hostů AFO 2007, především pak těch zahraničních, vyplývá, že se
festival stává originální platformou pro spojení poznání a umění, nejen v čes-
kém, ale i evropském kontextu. Na AFO je znát proměna atmosféry, která je
nyní typicky festivalová: na organizaci se podílí desítky univerzitních studentů
a v publiku dominují festivaloví turisté s batůžky, kteří se sjeli z celé republiky.“ 
V rámci retrospektivy byl představen významný představitel tzv. Nizozemské
dokumentární školy Bert Haanstra (1916 – 1997) a výjimečný ruský autor 
populárně-vědeckých filmů Vladimir Kobrin (1942–1999). 
Letos poprvé byl součástí AFO i specializovaný dokumentární trh. 1. ročník
Doc. Portu – mezinárodního trhu populárně naučných dokumentárních filmů
proběhl úspěšně. Jako na jediný mezinárodní trh svého druhu se na Doc.Port filmy
přihlašovaly zdarma.V podkrovním divadelním sále fakulty vybaveném patnácti
DVD a video přehrávači nabídl letošní první ročník svým návštěvníkům videotéku
s 342 filmy ze 78 zemí doplněnou o tištěný katalog rozdělený do specializovaných
odborných sekcí. Filmovým profesionálům, porotě, novinářům, ale i všem akre-
ditovaným návštěvníkům festivalu, kteří využívali videotéku v hojném počtu,
byly k dispozici také filmy z festivalového programu.

42. Mezinárodní festival populárně-vědeckých 
a dokumentárních filmů Academia film Olomouc

A. J. Liehm

Bernard Šafařík
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Zlatí ledňáčci už mají majitele. Statutární ceny 20. ročníku filmového festivalu Fi-
nále Plzeň byly vítězům soutěžních kategorií celovečerních a dokumentárních filmů
předány v přímém televizním přenosu z plzeňské Besedy na programu ČT2. Ceny
z dílny plzeňského výtvarníka Františka Bálka získal film PUSINKY (režie Karin Ba-
binská) a dokument MARCELA (režie Helena Třeštíková). V první kategorii se letos
o vítězství ucházelo dvacet snímků, ve druhé osmadvacet. 
O vítězi v hlavní kategorii celovečerních hraných filmů rozhodla pětičlenná me-
zinárodní porota v čele s herečkou Ivou Janžurovou. Dalšími členy poroty
byli generální ředitel European Audiovisual Entrepreneurs Alan Fountain (Velká
Británie), producent Danijel Hočevar (Slovinsko), filmový kritik a novinář Bo-
jidar Manov (Bulharsko) a slovenský filmový odborník Peter Dubecký.
Předsedkyní poroty dokumentárních filmů byla producentka Jana Cisar, spolu
s ní soutěžní snímky hodnotili scenáristka a režisérka Kristina Davidjants (Es-

tonsko) a režisér a producent Robert Kirchhoff (Slovensko).
Předána byla i čtyři nestatutární ocenění. Festival Finále udělil Cenu za vý-
znamnou podporu české kinematografie v zahraničí ROBERTU RICHTEROVI,
členu výběrové komise MFF v San Sebastianu.
Diváckou cenu pro nejlepší film na základě hlasování návštěvníků festivalu zís-
kal film PRAVIDLA LŽI (režie Robert Sedláček) a Cenu MF Dnes pro nejlepší
herecký výkon podle čtenářů MF Dnes obdržela EVA HOLUBOVÁ za roli ve
filmu Účastníci zájezdu. Mezinárodní porota celovečerních filmů udělila Oce-
nění za mimořádný filmový počin filmu …A BUDE HŮŘ (režie Petr Nikolaev)
a cenu vypsala i Asociace českých filmových klubů – na základě hlasování
filmových klubů ji získal snímek PRAVIDLA LŽI.
Slavnostního předávání cen se zúčastnili herci Božidara Turzonovová a Jan
Kačer, režiséři Václav Vorlíček a Ladislav Smoljak. 

43. ročník Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých a dokumentárních filmů
Academia film Olomouc se uskuteční 15. až 20. dubna 2008.
20. FESTIVAL ČESKÝCH FILMŮ FINÁLE 2007

6. ročník AniFest 2007

AniFest Grand Prix 
The Runt / Nedochůdče

Režie: Andreas Hykade 

Zdůvodnění poroty: Pro film, který byl lepší než 

nejlepší film na festivalu.

Německo, 2006, 10 min 05 sec, technika: kresba

na papír, producent: Studio Film Bilder 

Synopse: „Dobrá, dám ti to Nedochůdče. Ale musíš

se o něj starat a za rok ho zabít,“ řekl strýc. 

Cena za nejlepší celovečerní film
Jedné noci v jednom městě

Režie: Jan Balej

Zdůvodnění poroty: Pro film nejdelší mezi krátký-

mi a nejlepší mezi nejdelšími.

Česká republika, 2007, 1 hod 9 min, technika: lout-

ky ,producent: MAUR film

Synopse: Co všechno se může stát během jedné

noci, v jednom městě? Víte, co se stane, když si člo-

věk přišije cizí ucho? Můžete v noci na Žižkově pot-

kat džina, který splní všemožná přání? Myslíte si, že

jsou ještě místa, kde se zastaví čas? Víte, co může

narušit vystoupení hmyzího cirkusu, jaké má cíle

městský myslivec a co vzrušuje jeho sousedy?Může

se kamarádit kapr se stromem? Jakého původu je

paví tanec? Co může na návštěvě zaujmout nezle-

tilá dvojčata? Co pohledávají ve městě mravenci?

A může být jejich přítomnost pro někoho přínosem?

Viděli jste někdy zvířecí krematorium? Jedné noci

v jednom městě je celovečerní animovaný film

s prvky hororu i černého humoru. Příběhy lidské

osamělosti i o tom, kolik podivností a podivínů 

s jejich zálibami se vyskytuje všude kolem nás. 

Cena za nejlepší krátký film
Zuduši Sniega / Lost in Snow / Ztraceni ve sněhu
Režie: Vladimir Leschiov
Zdůvodnění poroty: Pro nejlepší film festivalu.
Lotyšsko, 2007, 7 min 50 sec, technika: kresba
na folie, producent: JetMedia 
Synopse: V zimě jezdí lidi rybařit do ledu. Vzrušení,
zesílené třeskutým mrazem a konzumace náležitě
silných drinků – to vše může vést k nepředvída-
telným následkům. 

Zvláštní cena poroty
Lapsus
Režie: Juan Pablo Zaramella
Zdůvodnění poroty: Pro ten téměř nejlepší.
Argentina, 2007, 3 min 20 sec, technika: kresba na
papír, producent: JPZtudio 

Synopse: Nikdy nepodceňuj sílu odvrácené strany.
Bendito Machine / Bendito Machine / Stroj 
Bendito
Režie: Jossie Malis
Zdůvodnění poroty: Pro ten téměř nejlepší.
Španělsko, 2006, 4 min 45 sec, technika: 2D po-
čítačem, producent: Zumbakamera – Jossie Malis
Synopse: Moderní pohádka o moci, penězích, sexu,
náboženství, no, jako vždycky

Ceny za kategorii televizní a zakázkové
tvorby
Vyjádření poroty k své práci: Celkově to byla práce
poměrně dosti náročná, a to díky vysoké úrovni

téměř všech filmů v soutěži. Cenu jsme mohli udě-

lit téměř všem, ale po velkém přemýšlení jsme se

v každé kategorii shodli na jednom filmu, který byl

oproti těm dalším výjimečný.

Z nádherných děl animační tvorby, která jsme 

zde měli tu čest zhlédnout, jsme vybrali tyto čtyři.

Rádi bychom udělili více cen. Žádný z autorů 

by to neměl brát tak, že jsme hlasovali proti němu.

Jsme sami také tvůrci filmů, a tak víme, kolik 

přemýšlení, řemesla, dovednosti a tvrdé práce je

potřeba na vytvoření animovaného filmu, a nejsme

příliš rádi, když musíme posuzovat díla ostatních.

Ale byla to naše povinnost a naše rozhodnutí byla

obtížná. Nehlasovali jsme proti žádnému z těchto

filmů. Jednoduše jsme museli zvolit ten nejlepší 

z nejlepších!

Cena za nejlepší televizní film a seriál
Bloot / Naked / Nazí

Režie: Mischa Kamp

Zdůvodnění poroty: Film velké síly a odvahy, který

se dotýká nesmírně citlivého tématu dospívání, v ani-

maci velmi vzácného. Kombinací animace a sku-

tečných rozhovorů, ve kterých ale identity jedno-

tlivých protagonistů zůstávají skryté, jsou odkrývány

pocity mladých lidí, jejich naděje a obavy z dospí-

vání a nejistoty vyplývající ze změn jejich těla. Film

zde promlouvá za tabuizovaná témata, humorně

a s dobrým vkusem. Tento film je perfektním mé-

diem, které sděluje něco smysluplného a význam-

ného, mluví otevřeně o tématech, která jsou ob-

vykle skrytá, a používá animovaný grafický styl, který

podtrhuje význam, ale zároveň se nevyhýbá 

neodmyslitelnému humoru… a to vše s dobrým 

vkusem.

Holandsko, 2006, 36 min, technika: kinox / 

rotoscope, producent: Submarine

Synopse: „Nazí“ je série zábavných a dojemných

portrétů předpubertálních adolescentů, kteří boju-

jí se svými měnícími se těly. Animované postavy ko-

mentují příběhy zachycené na videu.
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Cena za nejlepší videoklip
Apple on a Tree / Jablko na stromě

Režie: Astrid Rieger, Zeljko Vidovic

Německo, 2006, 4 min 52 sec, producent: HFG 

Offenbach (Academy of Design Offenbach)

Zdůvodnění poroty: Čistá legrace. Co můžeme 

od filmu žádat více? No jistě, je tady ta spousta

pozoruhodných vizuálních efektů a taky tisíce herců,

ale to nás zase až tak nezajímá, když se smějeme až

se za břicho popadáme. I když, přece jenom: Chtě-

li byste být raději jablkem, nebo člověkem? A nebo

raději obojím? Nesmíme zapomínat na to, že humor

je jedním z největších zdrojů animace, a JABLKO 

NA STROMĚ je filmový král humoru! Je jablkem

na stromě, které se vesele visí mezi ostatními 

jablky, užívá si slunce, nechává vítr, aby jej něžně

ovíval, ale pořád ho trápí jedna věc: chce zjistit, jaké

to je být člověkem.

Cena za nejlepší reklamu, znělku
Bad Note / Špatná nota

Režie: Craig Wessels

South Africa, 2006, 50 sec, technika: 3D počíta-

čem, producent: Wicked Pixels

Zdůvodnění poroty: Z obrovské konkurence jsme

vybrali film, který velmi chytře využívá všech před-

ností animace, aby vytvořil zdání života neživých

předmětů. 

Zvláštní uznání poroty
Ein Sonniger Tag / Sunny Day / Slunečný den

Režie: Gil Alkabetz

Zdůvodnění poroty: Máme možnost vybrat ještě

jeden film jako Zvláštní uznání, a proto bychom rádi

jmenovali brilantní a vtipný německý film Sluneč-

ný den, režírovaný, napsaný a animovaný Gilem

Alkabetzem, který má zkrátka ty správné nápady pro

děti. Myslíme si, že tenhle skvělý film si cenu zaslouží.

Film kouzelný a trochu zlobivý, kde hudební noty

provádějí ty nejpozoruhodnější věci. Po shlédnutí

tohoto filmu uvidíte hudbu v novém světle.

Německo, 2007, 6 min 17 sec, technika: 2D po-

čítačem , producent: Sweet Home Studio 

Cena za nejlepší internetový film
Firmins: Le Parc

Režie: Hervé Marchal and Bruno Rhinn

Francie

Zdůvodnění poroty: Mezi třinácti soutěžními filmy

vynikal tento svou naprostou originalitou, svěžes-

tí a vynalézavostí. Je to zdánlivě nekonečný řetězec

kouzelných a vizuálních nápadů. Jeho vizualita je na-

tolik vyjímečná, že není možné ji popsat. Jeden

neuvěřitelný den v parku – to se musí vidět.

Cena diváků za nejlepší internetový film 
Bloody Mary / Krvavá Mary

Režie: Zina Papadopoulou, Řecko

Ceny za kategoriích studentský film
a film vytvořený dětmi
Cena za nejlepší studentský film
Botteoubateau / Bottoobatoh / Bottubato

Režie: Marina Rosset

Zdůvodnění poroty: Originální výtvarno, vtipná ani-

mace a vynalézavý příběh – a to vše v jedné kou-

zelné a sexy alegorii o ženské nadvládě nad muži

Švýcarsko, 2007, 3 min , technika: kresba na papír,

2D počítačem, producent: HGKL Luzern

Zvláštní uznání poroty
My Happy End / Můj šťastný konec

Režie: Milen Vitanov

Zdůvodnění poroty: Inteligentní a střízlivá animace

plně ve službách originálního humoru.

Německo, 2007, 5 min 30 sec, technika: kresba na

papír, fotografie, pixilace, speciální efekty, produ-

cent: Hochschule fur Film und Fernsehen Potsdam

Synopse: Všichni psi se honí za svými ocásky. To-

muto se to podaří, a takto nalezený nejlepší přítel

mu navždy změní život.

Cena za nejlepší školní kolekci 
École nationale supérieure des arts visuels de

La Cambré (Belgie)

Zdůvodnění poroty: Vysoká úroveň a vynaléza-

vost všech filmů přesvědčily porotu, která zvláště

ocenila snahu školy podporovat studenty v práci

s různými technikami a složitými, neotřelými 

příběhy.

Zvláštní cena poroty
Angst / Strach

Režie: Emiel Penders

Zdůvodnění poroty: Za spojení grafického a foto-

grafického v černobílé, s brilantními postřehy a per-

fektně načasovaným humorem. Tragikomický pří-

běh přátelství malého chlapce a jeho psa. 

Belgie, 2005, 6 min 38 sec, technika: kresba na

papír, fotografie, pixilace, speciální efekty, produ-

cent: Emiel Penders

Synopse: André je od okamžiku svého narození pro-

následován větrem, kterého se začíná bát. Svému

strachu je přinucen čelit ve chvíli, kdy se jeho pes

dostane do nesnází.

Cena za nejlepší dětskou tvorbu 
Cheezy 

Režie: kolektiv dětí z Kidscam vzw: Laura Vereec-

ken-Mathilde Kockelbergh-Asja Dereviere-Jarno De-

reviere-Elise Claes-Jana Neirinck-Luca De Paepe-

Flore Batsleer-Gheleyne Bastiaen-Jelle Mestdagh-Lisa

Van nevel-Laura Van Kerrebroeck-Sebastian Van

Hyfte-Tom Chielens-Wannes Vande Kerkhove 

Belgie, 2006, 2 min 45 sec, technika: kresba na papír,

producent: Emiel Penders, Kidscam vzw

Zdůvodnění poroty Hravý příběh malé myšky je 

výrazem dětské fantazie. Je natočen s humorem

a odpovídá radosti malých dětí z tvorby. 

Zvláštní uznání poroty
Les Bébés / Babies / Miminka

Režie: Kolektiv žáků z aaa – Atelier de Cinéma 

d'Animation d'Annecy et de Haute-Savoie

Francie, 2005, 1 min 59 sec, technika: Plastelína, 

producent: aaa – Atelier de Cinéma d'Animation 

d'Annecy et de Haute-Savoie

Zdůvodnění poroty: Porota vybrala tento film za čer-

stvost a spontaneitu s jakou dětské ruce modelují

jednotlivé obrázky a zpívají svou vesele drzou 

písničku. 

Synopse: Miminka už mají dost mléka jejich 

maminky. Teď by si dala něco jiného.

Cena města Třeboně (určena na základě
diváckého hlasování) 
Paní G 

Režie: Michal Žabka

ČR, 2007, 12 min ,technika: loutková animace, 

producent: AniFilm spol. s r.o.

Synopse: Paní G. je loutková „lovestory“ prošpi-

kovaná mnoha humornými situacemi, které mohou

vzniknout během soužití muže a jeho nevšední 

životní partnerky. Očekávat můžete humor, 

romantiku a občas i napětí.

Národní soutěž o nejlepší český krátký
animovaný film
Cena o nejlepší český krátký animovaný
film:
Domečku Vař / Sweet Porridge 

Režie: Jiří Barta

ČR, 2007, 10 min, technika: 3D počítačem, 

producent: Alkay Animation Prague 

Synopse: Příběh filmu se odehrává v interiéru domku

na klíč – staré plechové hračce. Kolem kuchyň-

ské lampy zavěšené v tmavém abstraktním pro-

storu, krouží malé plechové figurky, věci a zvířa-

ta, potkávají se a nebo míjí, v pravidelných

intervalech a rytmech, podobně jako planety 

Sluneční soustavy na svých drahách.

Zvláštní uznání poroty v soutěži o ne-
jlepší český krátký animovaný film:
Exit us

Režie: Josef Lepša

Česká republika, 2006, 2 min 59 sec, producent:

Josef Lepša
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SOBOTA 16. ČERVNA
14.00 – 20.00 Registrace a informace
12.00 – 20.00 Tiskové středisko

Malý sál, Rytířský sál, ZahradaMalý sál, Rytířský sál, Zahrada
10.00 – 18.00
Prolog festivalu – DEN ČESKÉ TELEVIZE
Festival se naplno otvírá širokému publiku. Ve spolupráci MTF Zlatá Praha s od-
dělením marketingu ČT a s jednotlivými Centry ČT vznikl Prolog festivalu, ve
kterém Česká televize formou atraktivního pestrého programu dává návštěv-
níkům možnost přímého kontaktu s hudebními a tanečními programy. Pre-
zentují se ukázky z již odvysílaných úspěšných pořadů; je zde prostor pro
setkání, diskuse, dětské soutěže, živou hudbu atd.
Den ČT je rozdělen do tří okruhů, dle míst, v nichž se budou konat.

Malý sálMalý sál
Projekce hudebních pořadů
10.00 Večerníčky

Děti kreslí písničky
11.00 Příhody lišky Bystroušky
12.00 Mezzosoprano – Magdalena Kožená:
12.30 Jan Baptista Špidlen (portrét slavného českého houslaře)
13.00 Jiří Stivín aneb Méně známý kameraman
13.40 Z televizní tvorby režiséra Milana Macků

(*1924), emeritního profesora operní režie
Hudební fakulty AMU v Praze a kamera-
mana Ilji Bojanovského (*1923), emerit-
ního profesora oboru kamera Filmové fa-
kulty a rektora AMU v Praze.

14.50 Eurosong aneb Kabáti jdou do Evropy
15.40 Pandurango

Rytířský sálRytířský sál
Živý program
10.00 – 11.30 kreslení, dětské hry
12.00 – 13.00 křest, autogramiáda Zpívánek
14.00 – 15.30 autorské čtení – Pandurango

Altánek, zahradaAltánek, zahrada
Živý program
10.00 – 11.00 O Bubínkovi- pohádka pro nejmenší
11.00 – 12.00 Jaroslav Uhlíř – Hodina zpěvu
12.00 – 13.00 Volný program- moderátoři, soutěže
13.00 – 14.00 Jožka Šmukař
14.00 – 15.00 Sestry Havelkovy
15.00 – 16.00 Classic Jazz Collegium

Velký sálVelký sál
Vyvrcholení Dne České televize 
17.00 – 18.00 Veřejná generální zkouška Slav-

nostního zahajovacího koncertu
20.00 – 21.00 Slavnostní zahajovací koncert

44. MTF Zlatá Praha
Přímý přenos ČT

Účinkují: Jitka Novotná – moderace, Epoque 
quartet, Clarinet Factory, Alan Vitouš – bicí, Duncan Centre – tanec 
(pouze na pozvánky)

Malý sál + kavárna Malý sál + kavárna 
21.00 Společenské setkání a raut (pouze na pozvánky)

Poř. č. Název pořadu Přihlašovatel
1 LOOKING FOR DON GIOVANNI SPOTLIGHT
2 Tofukuji Sound Stage Mainichi Broadcasting System, Inc.
3 Mozart.Looking for Traces ORF Österreichischer Rundfunk
4 Coffee with Pina Independent Production
5 Manchester Passion BBC Classical Music TV
6 Tchaikovsky: The Creation of Greatness (part one) BBC Classical Music TV
7 Swan Lake BBC Classical Music TV
8 „Heart & Soul: The Life and Music of Frank Loesser“ Final Cut Productions, LLC
9 CAR MEN Nederlandse Programma Stichting (NPS)

10 L'amour des trois oranges France 2
12 Blind Date Schweizer Fernsehen
13 Le nozze di Figaro Nederlandse Programma Stichting (NPS)
15 Movement (R)evolution Africa Joan Frosch
16 „Ich will alles – Die Gitte Haenning Story“ 

– „I want it all – The Gitte Haenning Story“ MB-Film
17 Kent Nagano Conducts Classical Masterpieces (Music Documentary) Deutsche Welle / DW-TV
18 Kent Nagano Conducts Classical Masterpieces (Concert Series) Deutsche Welle / DW-TV
20 Rod McKuen, A Man Alone Nederlandse Programma Stichting (NPS)
21 ROLANDO VILLAZÓN – A Mexican dream. finkernagel & lück medienproduktion GbR
22 Crazy about opera – The Caffé Taci in New York finkernagel & lück medienproduktion GbR
23 Der Rosenkavalier NRK
24 Bella Figura – Do singers have to be fat? PARS Media
25 Tippett in rehearsal NRK
26 Orchestra's Millennium Children YLE
27 The Machinery Requiem YLE
28 Mozart's Birthday Shindig YLE
29 Désert Blues, a musical journey into the heart of Mali Mondomix Media
30 Discovering an opera: ZARATHUSTRA Camera Lucida Productions
31 LE NOZZE DI FIGARO LGM
32 THEATRE LA MONNAIE -BRUSSELS LGM

44. MTF ZLATÁ PRAHA 

16. – 20. června 2007

Palác Žofín a Mánes

Milan Macků s Iljou Bojanovským při natáčení
opery Tajemství (1967)

VYBÍREJTE VE VIDEOTÉCE
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Poř. č. Název pořadu Přihlašovatel
33 Norwegian Mood LGM
34 Happy Swedish People 3LGM
35 LA NUEVA DANZA – THE NEW DANCE TVE
36 AIDA RAI TRADE
37 THE SPANISH POP MUSIS GOLDEN AGE TVE
38 The Faenol Festival Opera Gala BBC Cymru Wales
39 Le Nozze di Figaro ORF Österreichischer Rundfunk
40 Soulscapes – The Choreographer Uwe Scholz EuroArts Music International GmbH
41 Carmen Miranda: Beneath The Tutti Frutti Hat BBC Cymru Wales
42 Candide François Roussillon et Associés
43 Il Viaggio a Reims François Roussillon et Associés
44 Il Trovatore François Roussillon et Associés
46 „A Quartet That Nobody Needs“ Sveriges Television
47 Chick'a'Bone Checkout Flamingo Film HB
48 Kombat Opera Presents … The Applicants BBC Cymru Wales
49 The „Pathétique“ 13 Production
50 One Flat Thing Reproduced Arte France
51 Man on the Moon Tiger Aspect Productions
52 Les ballets C de la B Arte France
53 Howard Goodall: How Music Works Tiger Aspect Productions
55 FAUSTUS THE LAST NIGHT CLC PRODUCTIONS
56 Bartók 125 MTV Hungarian Television
57 Born a Pianist – Portrait of Gergely Bogányi MTV Hungarian Television
58 „… a time to dance…“ MTV Hungarian Television
59 Vladimir Spivakov invites TV CENTER
60 Flight Filled up with Soul TV CENTER
61 Bernard Thomas, les secrets de la gloire Rynart Productions
62 Barenboim on Beethoven, Piano Sonata Master Classes, 

With Daniel Barenboim, Presenting Lang Lang Thirteen/WNET New York
63 A ROMANTIC SUMMER ON USHANT ISLAND IDEALE AUDIENCE
64 Gidon Kremer – Back to Bach EuroArts Music International GmbH

NEDĚLE 17. ČERVNA
9.00 – 21.00 Registrace a informace
9.00 – 20.00 Tiskové středisko

Velký sálVelký sál
9.00 – 21.00 Videotéka
Registrovaní účastníci si zapůjčují jednotlivé
soutěžní i nesoutěžní programy pro indivi-
duální projekci v boxech. Novinky: divác-
ká soutěž – hlasování o Cenu diváků.

Malý sálMalý sál
10.00 – 16.00 IMZ workshop 
Ve spolupráci s Internationales Musik und Media Zentrum Vídeň.
10.00 – 12.00 Neformální workshop na téma „Jaký obsah bude zajímat

producenty budoucích pořadů?“ 
Zvláště na úrovni, kde je možno rozvíjet společně koordinované postupy? Jed-
ním z příkladů, který zde bude rozebírán, je pracovní skupina „IMZ dětem“.
14.00 – 16.00 Burza námětů kultur-

ních pořadů
Letos bychom chtěli výrazně rozšířit spekt-
rum programové nabídky ve shodě s nově
vytvořeným profilem festivalu Zlatá Praha.
To znamená, že budou na fóru vítány i přís-
pěvky z žánrové oblasti World music, jazzu,
popu či rocku.
17.00 – 19.00 POCTA… Brian Large
První z řady letošních setkání se třemi veliká-
ny světové režie hudebních a tanečních pořadů.
Brian Large nás osobně (a s ukázkami z děl) pro-
vede svou životní cestou za hudbou na televiz-
ní obrazovce.
Moderuje Petr Kadlec.
20.00 – 21.30 Večer s… čínskou televizí

CCTV
MTF ZP je důležitým místem setkávání produ-
centů „západního a východního“ světa. Pre-
zentace tvorby CCTV je důležitým krokem k po-
znání fungování i produkce a následných
kulturních výměn hudebních a tanečních pořadů a možných koprodukcí.
Projekce, komentáře, diskuse, společenské setkání, občerstvení – speciality
dané země. 
Moderuje Jitka Novotná. 
(pouze na pozvánky)

ZahradaZahrada
21.00 – 23.00 Večer s… čínskou televizí CCTV 
Představení čínské televize pro širokou veřejnost. Prezentace a projekce. Ochut-
návka čínských specialit.
Moderuje Jitka Novotná.

MánesMánes
Festivalový rockový klub
20.00 – 23.00 Večer s TV Óčko
První česká hudební televize představuje své programy, moderátory a úspěchy.

PONDĚLÍ 18. ČERVNA
9.00 – 21.00 Registrace a informace
9.00 – 20.00 Tiskové středisko

Velký sálVelký sál
9.00 – 21.00 Videotéka
Registrovaní účastníci si zapůjčují jed-
notlivé soutěžní i nesoutěžní programy
pro individuální projekci v boxech. No-
vinky: divácká soutěž – hlasování o Cenu
diváků.

Rytířský sálRytířský sál
14.00 – 18.00 Workshop EBU 
(uzavřené jednání)
18.00 – 20.00 Výbor EBU (uzavřené jednání)

Malý sálMalý sál
10.00 – 14.30 Living Catalogue
Mezinárodní komentovaný blok projekcí ukázek nejzajímavějších pořadů, před-
stavených – na rozdíl od soutěže – bez ohledu na dobu vzniku. Prezentace
tanečních a hudebních pořadů současnosti ale i toho nejlepšího z archívů, tedy
i těch programů, které nevznikají účelově jen pro festivaly a mezinárodní klání,
ale jsou páteří tvorby zúčastněných televizních společností.
10.00 – 10.30 Sovershenno Sekretno-telekom, Rusko, uvádí Eteri Levieva
10.45 – 11.15 Poorhouse International Ltd, Velká Británie, uvádí Reiner

Moritz
11.30 – 12.00 National TV Company of Ukraine, Ukrajina, uvádí Tetiana

Milenina
12.15 – 12.45 Final Cut Productions, USA, uvádí Walter Gottlieb
13.00 – 13.30 RAI Trade, Itálie, uvádí Rita Lombardi
13.45 – 14.15 Rose d¥Or, Švýcarsko, uvádí Urban Frye

Moderuje Jiří Antoš
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Malý sálMalý sál
17.00 – 19.00 POCTA… Humphrey Burton
Druhé z řady letošních setkávání se třemi velikány
světové režie hudebních a tanečních pořadů. 
Humphrey Burton nás osobně (a s ukázkami z děl)
provede svou životní cestou za hudbou na televizní
obrazovce.
Moderuje Petr Kadlec.

Malý sálMalý sál
20.00 – 21.30 Večer s… indickou televizí Doordarshan
MTF ZP je důležitým místem setkávání producentů západního a východního
světa. Prezentace tvorby TV Doordarshan je také dalším důležitým krokem k
poznání fungování i produkce a následných kulturních výměn hudebních a
tanečních pořadů a možných koprodukcí. Projekce, komentáře, diskuse, spo-
lečenské setkání, občerstvení – speciality dané země. 
Moderuje Jitka Novotná.
(pouze na pozvánky)

MánesMánes
Rockový klub
20.00 –23.00 Keltská noc s BBC TV Wales
Komentované ukázky z hudebních pořadů BBC TV Wales, kde uslyšíme vý-
raznou inspiraci „keltskou hudbou“ pro současný britský rock, pop, jazz a world
music.
Moderuje Petr Dorůžka. 

ZahradaZahrada
21.15 – 22.30 Večer s… indickou televizí Doordarshan
Představení indické televize pro širokou veřejnost. Prezentace a projekce, mož-
nost ochutnávek indických specialit.
Moderuje Jitka Novotná.

ÚTERÝ 19. ČERVNA
9.00 – 21.00 Registrace a informace
9.00 – 20.00 Tiskové středisko

Velký sálVelký sál
9.00 – 21.00 Videotéka
Registrovaní účastníci si zapůjčují jed-
notlivé soutěžní i nesoutěžní progra-
my pro individuální projekci v boxech.
Novinky: divácká soutěž – hlasování 
o Cenu diváků.

Malý sálMalý sál
10.00 – 16.00 Premiérové projekce
10.00 Reiner Moritz uvádí:

Zápisník zmizelého 
(Opéra National de Paris)
Modrovousův hrad 
(Opéra National de Paris)

12.30 EATR uvádí: 
Babičky ze Zilimi

14.30 Break Thru Films uvádí: 
Ztracené město Switez – světová te-

levizní premiéra!
Moderují Petr Kadlec a Marie Kučerová.

Malý sálMalý sál
17.00 – 19.00 POCTA… Petr Weigl
Třetí z řady letošních setkávání s velikány světo-
vé režie hudebních a tanečních pořadů. Petr Weigl
nás osobně (a s ukázkami z děl) provede svou
životní cestou za hudbou na televizní obrazov-
ce.
Moderuje Martin Dostál.

Malý sálMalý sál
20.00 – 21.30 Večer s… kazachstánskou televizí Khabar
MTF ZP je důležitým místem setkávání producentů západního a východního
světa. Prezentace tvorby kazašské televize je také dalším důležitým krokem
k poznání fungování i produkce a následných kulturních výměn hudebních a
tanečních pořadů a možných koprodukcí. Projekce, komentáře, diskuse, spo-
lečenské setkání,občerstvení – speciality dané země. 
Moderuje Jitka Novotná.
(pouze na pozvánky)

MánesMánes
Rockový klub
20.00 – 23.00 Noc s Andělem Na Kloboučku
Pavel Anděl spolu s Michalem Pavlíčkem uvádějí „to nejlepší“ z oblíbených hu-
debních cyklů ČT Na Kloboučku a Noc s Andělem
Na závěr živá hudba – skupina Another Way.

ZahradaZahrada
21.15 – 22.30 Večer s… kazachstánskou televizí Khabar
Představení kazašské televize pro širokou veřejnost. Prezentace, projekce, živá
hudba, možnost ochutnávek kazašských specialit.

Poř. č. Název pořadu Přihlašovatel
65 The West-Eastern Divan Orchestra in Berlin – Beethoven No.9 EuroArts Music International GmbH
66 „Ventzi Takev-The violin is my soul“ Bulgarian National Television
67 TOKIO fortissimo – An orchestra on tour in Japan Filmwerkstatt Wien
68 „Sunday concert“ Bulgarian National Television
69 ,,Milcho Leviev“ Bulgarian National Television
70 ,,Bulgarian lessons“ Bulgarian National Television
71 LA BOH?ME OPUS ARTE
72 LADY MACBETH OF MTSENSK OPUS ARTE
73 Lohengrin Poorhouse International Ltd.
74 Le Nozze di Figaro Bernhard Fleischer Moving Images
75 Otello Poorhouse International Ltd.
76 Idomeneo Bernhard Fleischer Moving Images
77 MITRIDATE Re di Ponto Bernhard Fleischer Moving Images
78 APOLLO ET HYAZINTHUS Die Schuldigkeit des ersten Gebots Bernhard Fleischer Moving Images
79 Talam Morocco TSI – Televisione svizzera
80 A violin for Renaud TSI – Televisione svizzera
81 THE FIGHT OF CARNIVAL AGAINST LENT TVP SA
82 CA IRA TVP SA
83 BETWEEN US AND THE LIGHT TVP SA
84 MUSIC IN PARADISE TVP SA
85 « … where I’ve never been before ». The composer Helmut Lachenmann bce film
86 PIQUE DAME François Roussillon et Associés
87 Zoroastre Sveriges Television Fiktion
88 Miss Very Wagner Sveriges Television, Fiktion
89 Dance for All ZDF/ARTE
90 Masterpieces of mankind: Apsara – Dance between heaven and earth ZDFtheaterkanal
92 Dmitry Shostakovitch Quartet ?8 kULTURA TV Channel
93 My Shostakovitch kULTURA TV Channel
94 Poetry In Motion Schweizer Fernsehen
95 Thomas Dybdahl live at P3 Sessions NRK, Norwegian Broadcasting Corporation
96 Galina Vishnevskaya's private life Sovershenno Sekretno-telekom
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STŘEDA 20. ČERVNA
9.00 – 16.00 Registrace a informace
9.00 – 16.00 Tiskové středisko

Rytířský sálRytířský sál
9.00 – 15.00 Videotéka
Registrovaní účastníci si zapůjčují jednotlivé soutěžní i nesoutěžní programy.
Novinky: divácká soutěž – hlasování o Cenu diváků.

Malý sálMalý sál
15.00 Tisková konference s promítáním vítězného snímku

(pouze na pozvánky)

Velký sálVelký sál
20.00 – 21.00 Slavnostní předávání cen MTF Zlatá

Praha 2007
Přímý přenos ČT
Účinkují: Jitka Novotná – moderace,
Gentlemen Singers, 4TET

Předávání cen oceněným tvůrcům pořadů (včetně ukázek z těchto pořadů) do-
plní vystoupení souboru Gentlemen Singers, jehož repertoár sahá od klasiky
přes gospely až po etnickou hudbu, a vokální soubor 4TET.
(pouze na pozvánky)
21.00 – 23.00 Závěrečné společenské setkání a raut

(pouze na pozvánky)

Slovo má ředitel festivalu:
Jakou hudbu si na festivalu vychutnáme?
Bude to hudba, kterou si vychutnáte samozřejmě všemi smysly, protože ji vi-
díte, slyšíte, vnímáte… Ale zároveň bych chtěl, aby tam bylo všechno, co
festival dělá jedinečným, a to je obrovská dělná a na jiných festivalech neví-
daná přátelská atmosféra. Zahraniční účastníci vnímají Prahu jako velmi přá-
telské město a hrozně rádi se sem vracejí. Když jsme náš festival prezento-
vali v lednu v Cannes na MIDEM Classic, cítili jsme obrovskou podporu 
a očekávání. A jsem velice spokojený se svými spolupracovnicemi, Andreou
Savane, Gabrielou Douskovou, Jaromírou Kratochvílovou, Leonou Hájkovou,
to jsou ženy, které pro ten festival žijí.
Jste nervózní? Obáváte se v souvislosti s festivalem něčeho?
Aby se jej skutečně podařilo otevřít veřejnosti, aby lidé přišli nejen na Prolog
festivalu – Den České televize v sobotu 16. června, aby nebyly deště, horka,
abychom neměli chyby v anglickém katalogu, aby přijeli všichni, kteří slíbili, že
přijedou, a tisíce dalších starostí a zároveň radostí. Tohle je Zlatá Praha 2007.
(ceý rozhovor s ředitelem MTF Zlatá Praha Mgr. Vítězslavem Sýkorou otisku-
jeme v rubrice FESTIVALY A SOUTĚŽE)

POROTA
Předseda

TOMÁŠ ŠIMERDA
režisér
Česká republika

Členové

URBAN LASSON
SVT
Švédsko

PAOLO NOSEDA
RAI Trade
Itálie

ELENA VLADIMIROVNA MEDVEDSKAYA
Státní Novosibirské divadlo opery a baletu
mediální odborník a kritik
Rusko

PROF. DR. FRANZ WAGNER
režisér
Rakousko

Poř. č. Název pořadu Přihlašovatel
97 VSPRS – show and tell (working title) ZDF/ARTE
98 Salzburg Festival 2006: Zaide – Adama ZDF / 3sat
99 Aterballetto dances: Romeo and Juliet ZDF / 3sat

100 Marcel Prawy-Bigger than Life ORF
101 Hazel Wright ROYAL OPERA HOUSE, COVENT GARDEN
102 LE NOZZE DI FIGARO ROYAL OPERA HOUSE, COVENT GARDEN
103 SYMPHONIC LANDSCAPES – BEETHOVEN’S NINTH SYMPHONY Amérimage-Spectra
104 Elgar's Enigma: Biography of a Concerto Occasional Productions
105 Marcel Ponseele. About Bach, beauty and quiet VRT
106 The Bolt Bel Air Media
108 2006 KBS Children's Song Contest KBS (Korean Broadcasting System)
109 ELEKTRA Clasart Film- und Fernsehproduktions GmbH
110 FIERRABRAS Clasart Film- und Fernsehproduktions GmbH
111 DIE ZAUBERFLOTE Bel Air Media
112 Aida Bel Air Media
113 Svět podle Duncanu Markéta Kaňková
114 Barenboim on Beethoven, Live from Berlin: The 32 Piano Sonatas Thirteen/WNET New York
115 BAYADERE RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA RAITRE
116 Smrt Hippodamie Česká televize
117 Česká filharmonie je také člověk Česká televize
118 Kouzlo jedné flétny Česká televize
119 Veronika Dudarova Public Found „The World of the Caucasus"
120 BORIS GODUNOV GTRK Tyumen
121 Jarek a Amadeus aneb Mí Slezané mi rozumějí Česká televize
122 WHO WANTS TO BE A MOZART TV SLOVENIJA
123 The Art of Encounters Poorhouse International Ltd.
124 5 DAYS OF EDIN KARAMAZOV HRT (Croatian television)
130 CINDERELLA Les Ballets de Monte-Carlo
131 FAR AWAY FROM THE SUNSET BEACH President Film
132 Marvelous Prima Donna. Anna Netrebko AB-video
133 Dmitry Shostakovich TV-channel „Russia-St.Petersburg"

SY priloha 3-07-zlom:SY vnitrek 2-06  31.5.2007  16:11  Stránka 4



Synchron  3 2007 15

F E S T I V A L Y  A  S O U T Ě Ž E

Za účasti vyše dvadsať osobností slovenskej audio -
vizuálnej tvorby, filmárov a televíznych tvorcov boli
v Bratislave 24. mája vyhlásené v A4 Nultom prie -
store výročné ceny za audiovizuálnu tvorbu roku
2006 – Igrice a tvorivé prémie Literárneho fondu,
Slovenského filmového zväzu a Únie slovenských
televíznych tvorcov a Ceny slovenskej filmovej 
kritiky Klubu filmových novinárov SSN.
Ceny si prevzali: Ivan Teren, Milan Čorba, Mátyás
Prikler, Mariana Čengel – Solčanská, Ján Meliš pre
Marka Škopa, Jaro Vojtek, František Jurišič, Martin
Snopek, Milan Lasica, Attila Mokos, Richard Krivda,
Marek Poláček, Tomáš Zednikovič, Miroslav Ulman,
Pavol Barabáš, Rudolf Urc, Oľga Salantayová 
pre sestru Gabrielu Gavalčinovú ocenenú in 
memoriam, Peter Gavalier, Andrea Basiová, Peter
Dubecký pre pracovníkov SFÚ, Michal Drobný
a Elena Ťapajová.
Medzi vzácnych, vyše osemdesiat hostí a ocene-

ných, patrili – jeho Excelencia , veľvyslanec Čes-
kej republiky na Slovensku dr. Vladimír Galuška,
JUDr. Ladislav Serdahély, riaditeľ Literárneho fondu
a generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký. 
Igric je najstaršia filmová cena udeľovaná na Sloven-
sku od roku 1967, Pre politické postoje slovenského
FITEZu (Filmový a televízny zväz), ktorý ceny udeľo-
val, k augustu 1968 a jeho nekompromisné stano-
viská pri oceňovaní slovenských filmárov, bol FITEZ
zakázaný a udeľovanie Igricov zrušené v roku 1969.
Udeľovania bolo obnovené v roku 1993.
Pripomeňme, že v predchádzajúcich rokoch zís-
kalo Igrice vyše tridsať najvýznamnejších sloven-
ských filmárov a osobností umenia a kultúry – Šte-
fan Uher, Dominik Tatarka, Ilja Zeljenka, Juraj
Jakubisko, Stanislav Barabáš, Peter Solan, Martin
Slivka, Viktor Kubal, Dušan Hanák, Martin Hollý, Sta-
nislav Szomolányi, Albert Marenčin, Tibor Vichta,
Dodo Šimončič, Juraj Kukura, Juraj Nvota, Pavol 

Barabáš, Stanislav Štepka, Dušan Hudec, Tibor Biath,
v roku 2006 – Ladislav Chudík, Martin Šulík a ďalší
významní slovenskí audiovizuálni tvorcovia.
Do súťaže o Igrice 2007 bolo prihlásených rekord-
ný počet diel – 51, o 8 viac ako v roku 2006, filmy
ocenené doma a v zahraničí. Najviac – 23 filmov
– bolo prihlásených do kategórie študentská tvor-
ba. Filmy hodnotila porota vedená režisérom 
Dušanom Hanákom. 
Pravidelnou súčasťou programu udeľovania Igricov
bolo aj vyhlásenie výročných ocenení filmových no-
vinárov, 15. Cien slovenskej filmovej kritiky Klubu
filmových novinárov Slovenského syndikátu novi-
nárov.
Dňa 11. 9. 2007 sa bude konať slávnostné zhro-
maždenie slovenských audiovizuálnych tvorcov ,
oslava 40. výročia udeľovania najstaršej filmovej
ceny na Slovensku – Igricov na ktorom budú ude-
lené aj sošky Igrica. -vršt-

IGRICE A CENY FILMOVEJ KRITIKY 2007 UDELENÉ

Zlatá Praha – střípky historie
Poprvé vstoupila Československá televize na mezinárodní scénu v roce 1961, kdy
získala na prestižním festivalu zábavných pořadů ve švýcarském Montreux třetí
cenu, Bronzovou růži, za pořad Ladislava Rychmana Tisíc pohledů za kulisy. V dal-
ších letech se ceny a uznání na mezinárodních festivalech v Monte Carlu, v Ber-
gamu, v Římě, v Alexandrii a opět v Montreux množily: za Námluvy a Medvěda

Martina Friče dle A. P. Čechova, za pořad Jiřího Stehlíka Případ obrna nebyl 
zaznamenán, za dnes již legendární Ztracenou revue Zdenka Podskalského…
A v roce 1964 byla hlavní cena v kategorii zábavných pořadů udělena Půjčovně
talentů Zdenka Podskalského a Vladimíra Škutiny na první Zlaté Praze.
Založení prvního mezinárodního televizního festivalu v zemích tehdejšího tzv.
socialistického tábora právě v Praze nebylo náhodné. Souviselo s uvolňující
se politickou atmosférou šedesátých let, s jmenováním Jiřího Pelikána do funk-
ce ústředního ředitele ČST v roce 1963. Krátce po nástupu dostal telefonicky
pokyn od tehdejšího ministra školství a kultury, reformního komunisty Čestmíra
Císaře, aby využil svých kontaktů z Mezinárodního svazu studentstva a „otevřel
okna“ naší televize na západ. Tedy aby prolomil přežívající praxi let padesá-
tých, kdy byla – jak svědčí mnohé archivní materiály – jednoznačně preferována
spolupráce a výměna pořadů se socialistickými zeměmi, pomoc zemím 
rozvojovým a okna vedoucí západním směrem utěsňována.
Zlatá Praha se tak stala mezinárodní událostí tím spíše, že televizní scéna nebyla
festivaly ještě přehlcena. Prvním ředitelem byl Jaroslav Khun a v reprezentač-
ních prostorách Valdštejnského paláce soutěžila původní literárně dramatická
tvorba a zábava. Hned napoprvé obeslalo náš festival svými pořady třicet spo-
lečností z dvaceti pěti zemí včetně USA, pochopitelně spolu s účastí tvůrců či
zástupců televizních společností. V dalších ročnících účast stoupala (v roce 1967
již v Praze soutěžilo 69 pořadů z 34 zemí). Zlatá Praha se zařadila mezi reno-
mované soutěže televizní tvorby, po bok festivalům v Montreux, v Římě, v Monte
Carlu, v Alexandrii. Také tomuto účelu sloužil na křídovém papíru denně vy-
dávaný Telereport, kterému šéfoval tehdy mladý dramaturg Filmového vysílá-
ní Martin Skyba .*)
Situace ovšem nebyla pouze růžová. Festivalu předcházela licitace organizá-
torů s dohledem cenzury a ÚV KSČ o obsazení poroty – kolik porotců z Vý-
chodu a kolik ze Západu, než bylo prosazeno alespoň paritní zastoupení – obava,
aby nebyly promítány „závadné“ filmy. Nešlo přece jen o uzavřené festivalo-
vé dění. Kromě šotů a reportáží, zařazovaných denně do celostátního vysílání,
nechyběly na obrazovkách po vyhlášení cen pořady vítězné a poté i další, k je-
jichž vysílání získala ČST souhlas.
O tom, že v udělování cen rozhodovala kvalita pořadů, a nikoliv požadovaná
preference tvorby „bratrských“ socialistických zemí, svědčí část z povinné
Informační zprávy vedení ČST pro ÚV KSČ: „…vedení televize považuje za
nutné upozornit na postoj delegace NDR (tj. tehdejší Německé demokratic-
ké republiky – pozn.-cys-) …Vedoucí delegace soudruh Weingardt ihned
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po příjezdu do Prahy chtěl od ředitele festivalu s. Khuna vědět, s jakými
cenami může počítat pro pořady televize NDR. Když po závěrečném hod-
nocení mezinárodní poroty kategorie vážných uměleckých pořadů, jejímž
předsedou byl sovětský delegát s. A. Kuzněcov, získala televize NDR za svůj
pořad Carl von Ossietzky „pouze“ čestné uznání, došlo v delegaci NDR k roz-
ladění a vina za tento „neúspěch“ byla svalována na organizátory festiva-
lu. Přátelské vztahy mezi Čs. televizí a televizí NDR doznaly ze strany ně-
meckých soudruhů již od letošního jara patrné zhoršení, jehož projevem
bylo např. odřeknutí pravidelného společného televizního měsíčníku „Přá-
telství – Freundschaft“. Soudruh Schmotz na zasedání Intervize v Budapešti
informoval vedení Čs. televize, že v současné době nepovažuje televize NDR
výměnu pořadů tohoto typu mezi oběma televizemi za žádoucí, zlobil se
na československé a sovětské soudruhy, že přijímají v ČSSR a SSSR zápa-
doněmecké televizní štáby, které v našich zemích natáčejí a poté uvádějí v zá-
padoněmecké televizi, na kterou se dívají i mnozí obyvatelé NDR, pořady,
které televize NDR nemá. Nedal bohužel odpověď na otázku, proč tedy te-
levize NDR nevysílá k nám své štáby, aby tyto materiály měla také…“
Zlatá Praha byla rovněž příležitostí k navázání další spolupráce. Tou byl již na
podzim 1964 první telemost se západem, diskuse Praha – Vídeň, následně pro
otevřenost a kritičnost polemiky zástupců obou měst ostře kritizovaný před-
sednictvem ÚV KSČ. A zapovězený.

V šedesátém sedmém roce byl již doceněn význam televizní dokumentaristiky
na společenský vývoj. Ze soutěžních kategorií vypadla zábava, jejíž tvorba měla
již tradiční zastoupení v Montreux, a kategorie Zlaté Prahy byly nově speci -
fikovány na původní dramatickou tvorbu a dokumentaristiku. V roce 1968 
získal hlavní cenu i cenu mezinárodní kritiky dokument Jindřicha Fairaizla 
Inzerát. V následných letech již dokumenty ze soutěže zmizely. 
Do roku 1968 se Zlatá Praha skutečně stala dalším oknem na východ i na západ,
místem domlouvání koprodukcí a výrazným startem k uplatnění české tvor-
by na mezinárodní televizní scéně.
Po vzniku České televize v roce 1992 – kdy již byla paleta festivalů ve světě pře-
hlcena, ztrácela Zlatá Praha svůj kredit a přihlášek do soutěže výrazně ubylo
– hledal náš festival svou specifiku. Od roku 1993 byla vyhlášena ojedinělá
soutěž v opomíjeném žánru tvorby na festivalech: soutěž vážné hudby v růz-
ných kategoriích – původní operní, koncertní i taneční tvorby, převzatých
pořadů… Tedy v oblasti příslušející médiím kultivované služby menšinovým di-
vákům. Hned první festival, jehož ředitelem byl renomovaný odborník Jiří Pilka,
prokázal správnost tohoto rozhodnutí – v devadesátém třetím roce prezen-
tovala Zlatá Praha osmdesát děl, o rok později již sto dvacet.
V dalších letech byly kategorie hudebního televizního svátku rozšiřovány. A letos
se muzikální Zlatá Praha koná již po patnácté. Jarmila Cysařová

Jakou hudbu si vychutnáme? – o festivalu a hudbě s ředitelem MTF Zlatá Praha
Vítězslav Sýkora má za sebou 23 let spolupráce
s Československou a později Českou televizí. Na za-
čátku našeho rozhovoru vyslovil myšlenku, že člo-
věk vystudovaný v hudbě by ji měl zvládnout ce-
listvě, umět se současně orientovat jak v hudbě
tzv.vážné, tak i populární. 
Nemyslím, že by dramaturg měl dělat jen vážnou
hudbu, a jiný třeba jen pop či rock, divadelní dra-
maturg přece taky nerozlišuje a připravuje zároveň
komedie a dramata. Prostě hudba je jen jedna…
S MTF Zlatá Praha jste se setkal dvakrát jako porotce
a u mnoha posledních ročníků jako divák, takže jste
jako ředitel nepřišel k něčemu neznámému... 
Na festivalu Zlatá Praha je důležitý rok 1993, kdy na

popud prvního porevolučního ředitele Zlaté Prahy
Dr. Jiřího Pilky, a v součinnosti s Ivo Mathém, se fes-
tival soustředil pouze na hudební pořady. Bylo to
šťastné rozhodnutí, protože všechny ostatní tele-
vizní festivaly nebyly takto specializované. Tím se
Zlatá Praha stala na trhu mezinárodních televizních
festivalů absolutně jedinečná.
Festival rozšířil spolupráci se dvěma organizacemi
– IMZ Internationales Music Zentrum ve Vídni, která
sdružuje všechny výrobce hudebních a tanečních
pořadů (vede ji Franz Patay) a s hudební sekcí EBU
(instituce sdružující veřejnoprávní televize) a za sou-
činnosti těchto organizací začala další výrazná etapa
tohoto festivalu, která trvá už 14 let. Tyto organi-

zace zde začaly pořádat různá setkání a workshopy
a Praha se tak začala stávat centrem hudebního
života na obrazovce.
Můžete vytipovat důležité mezníky ve čtrnáctile-
té historii nové podoby festivalu?
Když nastoupil na místo ředitele Tomáš Šimerda,
otevřel plně festival i na Východ a ukázal, že v dří-
vějších sovětských republikách se vyrábějí také kva-
litní hudební pořady. Praha se tak stala opravdu mís-
tem setkávání Východu se Západem.
Čím festival změníte nebo obohatíte vy?
Hned po svém nástupu jsem navštívil představite-
le IMZ i EBU, abych si utřídil myšlenky a vyslechl
i jejich názory a jejich odpovědi. Byly jasné: chybou
byl přesun festivalu ze Žofína do Paláce kultury, kde
se účastníci festivalu téměř nenašli. Festival se vrací
letos na Žofín a v termínu, který nekoliduje s žád-
nými významnými hudebními událostmi podob-
ného typu v Evropě.
A potvrdili mně, že určité žánrové rozšíření festivalu
prospěje také. Chceme se proto více věnovat rocku,
popu a „worldmusic“, žánru, který využívá původ-

Mgr. Vítězslav Sýkora (1955)
1979: absolvoval studia hudební a divadelní vědy na FF UK, 
1979–1984: DILIA, redigoval časopis o hudebně dramatických českých dílech pro zahraničí, 
1984–1990: dramaturg Hlavní redakce hudebního vysílání ČST (pořady typu Hudební mládí, muzikály

s Janem Bonaventurou, Hudební aréna s Adamem Rezkem: folk, country, rock, přeno-
sy klasických koncertů, atd.), 

1990–1992: šéfdramaturg Hlavní redakce hudebního vysílání (šéfredaktor PhDr. Jiří Pilka),
1992–2002: producent Tvůrčí skupiny,
2002–2003: ved. dramaturg ve spojených tvůrčích skupinách hudba a divadlo, následně spojené ještě

s dramatem,
2004: zlákán nabídkou odešel z ČT, protože nedokázal tehdy rozhodovat o lepším osudu hudby

v ČT, v tu dobu pouhým dramaturgem, 
2004–2005: šéfredaktor ČRo2,
2006: ředitel Plzeňské filharmonie,
2006: (od konce roku) ředitelem MTF Zlatá Praha.
Po celou dobu, kdy byl mimo ČT (2004 – 2006), spolupracoval s ČT externě (dramaturg cyklu Terra 
musica a dalších pořadů).

*) Redakci Telereportu tvořili, až na malé výjimky, studenti Fakulty žurnalistiky UK, kteří nezapadli, např.: Radka Horelová, dnešní Kvačková z Lidových novin, Eva Schmidto-
vá, později proslulá mnichovská historička soustřeďující se na česko-německé vztahy Eva Hahnová, Anděla Špindlerová, později Brownová, dopisovatelka Synchronu z Londýna,
Senta Wollnerová, Bystrovová, Tesárová, dramaturgyně Krátkého filmu, Vladimír Kovářík, junior, později v MF, už není mezi námi, Josef Razím, po okupaci zmizel někde
v lepším světě, Saša Mikšovic, reportér Večerní Prahy po tankách pověsil novinařinu na věšák a prospívá jako renomovaný nalévač a someliér a k vystudovanému oboru se
vrátil jako šéfredaktor odborného časopisu BARMAN, jednou byl fotoreportérem i Vladimír Železný (ano, ten!), do angličtiny překládal Johnny Krčmář, do francouzštiny
a ruštiny Milena Medová. Tisklo se v Myslíkově ul. 15 za technického dohledu bývalého hokejisty Jiřího Hanzla a tiskaře Bohumila Musila, reprezentanta v házené.
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ní etnickou hudbu a obohacuje ji o soudobé vlivy
jazzu, rocku. Debatovali jsme i o tom, jak dále roz-
šířit Zlatou Prahu – a nejenom žánrově: jestliže se
má Praha stát centrem setkávání, tak Východ ne-
končí v Moskvě. Takže bychom se měli daleko více
otevřít Asii – Indii, Číně, ale i dalším prudce se
rozvíjejícím zemím, které spolu s ekonomickým růs-
tem zavádějí změny i v televizním chápání hudby.
Všechny tyto úvahy jsme promítli do letošního 
ročníku.
Zjednodušili jsme regule, z původních soutěžních
kategorií jsme se soustředili pouze na tři: hudba na
obrazovce (hudební pořady včetně záznamů kon-
certů), hudební dokumenty a hudební drama (včet-
ně muzikálů, opery, operety a tanečního divadla).
Myslím, že do těchto tří kategorií se vejde veške-
rá hudební tvorba na obrazovce. S tím samozřejmě
souvisí i snížení počtu ocenění. Ještě před rokem
se jich udělovalo nadbytečně a myslím, že by to
mohlo vést k jejich devalvaci..
Videotéka není specialitou jen tohoto festivalu. 
Jak bude fungovat na Žofíně?
Bude tam 40 boxů a každý, kdo se zaregistruje –
bez poplatku! – bude mít možnost během těch ně-
kolika dní si sám udělat obrázek o tom, co se ve světě
produkuje. Vidět nejlepší hudební a taneční uměl-
ce, se kterými jsme se u nás třeba ještě nesetkali.
A dostane také příležitost dát svému oblíbenému
pořadu hlas, který možná rozhodne o divácké ceně.
V mezinárodní soutěži je více než 120 pořadů, a to
i přestože jsme zvýšili účastnický poplatek na 250
EUR za přihlášený pořad. Obával jsem se zpočátku,
zda to nebude mít dopad, ale ukázalo se, že obava
byla zbytečná. 
Co se změnilo proti loňsku?
Festival jsme zkrátili jen na 5 dní. Zrušili jsme stu-
dentskou porotu, protože v minulosti nepřinesla
očekávané výsledky. Práce pětičlenné poroty bude

dvoukolová. Všichni dostali předem všechny po-
řady na externí paměti a oni jim doma přidělili 1 –
10 bodů a tento označený seznam poslali zpět.
My jsme jej zpracovali a vznikl tak užší výběr, asi tak
dvacítka pořadů, které by mohly mít šanci uspět.
Předsedou poroty je Tomáš Šimerda a dále v ní za-
sednou Elena Vladimírovna Medvedskaja z ruské-
ho Státního divadla opery a baletu, mediální od-
bornice a kritička, představitel švédské televize SVT
Urban Lasson, italský producent Paolo Noseda z RAI
Trade a renomovaný rakouský režisér a producent
Prof. Dr. Franz Wagner.
A hlavní změna? Festival se díky pochopení vedení ČT
objeví více na obrazovce. Kromě zahajovacího a zá-
věrečného koncertu uvidí diváci 3 oceněné pořady
z loňského roku a aktuálně, ihned po skončení zá-
věrečného koncertu pořad, který získá Grand Prix.
Celkem se v týdnu od 16. do 20. června festival ob-
jeví na obrazovce desetkrát, a to už je slušná kon-
centrace hudebních a tanečních pořadů.
Podrobný program je otištěn v tomto Synchronu
jako zvláštní příloha uprostřed, tady jen upozor-
ňuji i na doprovodné akce, např. v rockovém klubu
v Mánesu, na podvečery s třemi významnými svě-
tovými režiséry hudebních a tanečních pořadů,
na tři večery asijských televizí atd.

Jakou hudbu si na festivalu vychutnáme?
Bude to hudba, kterou si vychutnáte samozřejmě
všemi smysly, protože ji vidíte, slyšíte, vnímáte…
Ale zároveň bych chtěl, aby tam bylo všechno, co
festival dělá jedinečným, a to je obrovská dělná a na
jiných festivalech nevídaná přátelská atmosféra. Za-
hraniční účastníci vnímají Prahu jako velmi přátel-
ské město a hrozně rádi se sem vracejí. Když jsme
náš festival prezentovali v lednu v Cannes na MIDEM
Classic, cítili jsme obrovskou podporu a očekává-
ní. A jsem velice spokojený se svými spolupracov-
nicemi, Andreou Savane, Gabrielou Douskovou, Ja-
romírou Kratochvílovou, Leonou Hájkovou, to jsou
ženy, které pro ten festival žijí.
Jste nervózní? Obáváte se v souvislosti s festi-
valem něčeho?
Aby se jej skutečně podařilo otevřít veřejnosti, 
aby lidé přišli nejen na Prolog festivalu – Den České
televize v sobotu 16. června, aby nebyly deště,
horka, abychom neměli chyby v anglickém kata-
logu, aby přijeli všichni, kteří slíbili, že přijedou, 
a tisíce dalších starostí a zároveň radostí. Tohle je
Zlatá Praha 2007.

Poslouchal a moc nepřerušoval Martin Skyba

Aktuální informace k LFŠ 2007
LETOŠNÍ LFŠ ZAHÁJÍ NÁVŠTĚVA 
VÁCLAVA HAVLA 
33. ročník Letní filmové školy se koná opět v Uher-
ském Hradišti od 20. – 29. července 2007 a nabídne
takřka 200 celovečerních a 250 krátkometrážních
filmů rozdělených do několika cyklů. Hlavními jsou
– Člověk a stáří, Brazilský film a Kavkazský film.
Návštěvníci se po celou dobu LFŠ mohou těšit na
setkání s mimořádnými osobnostmi – Václav Havel
se osobně zúčastní slavnostního zahájení a v Hra-
dišti se zdrží až do 23. 7.

ČLOVĚK A STÁŘÍ 
– JEN ZDÁNLIVĚ NERADOSTNÉ TÉMA
Přestože je stárnutí nezbytnou součástí lidského ži-
vota, filmoví producenti otevřeně přiznávají, že filmy
s touto tematikou pro ně nejsou příliš atraktivní.
Zvlášť v poslední době v moderním světě (a rov-
něž ve filmu) převládá kult mládí. I přesto se ale
filmaři k tématu stáří neustále vracejí a nechávají se
jím inspirovat. Z poslední doby připomeňme 

úspěchy českých filmů, které se tohoto „nepopu-
lárního“ tématu zhostily s nadhledem a vtipem – Mi-
chálkovo Babí léto a Svěrákovy Vratné lahve. Celý
cyklus bude rozdělen do podsekcí – Stáří versus
mládí, Na konci cesty (Stáří a smrt), (Ne)Radost-
né stáří, Zastavit čas!, Moudrost stáří. K tomuto
cyklu připravujeme velkou panelovou diskuzi, které
se zúčastní A. J. Liehm, Jiřina Šiklová, Miloslav Pe-
trusek ... Nejvýznamnějším hostem cyklu bude slo-
venský režisér Dušan Hanák (23. – 25. 7.), který
představí nejen svoji filmovou poctu stáří – Obrazy
starého světa, ale i výstavu svých fotografií a fo-
tografií Martina Martinčeka. 

NEJVĚTŠÍ PŘEHLÍDKY BRAZILSKÉHO
A KAVKAZSKÉHO FILMU
Po vzoru přehlídky africké kinematografie 32. roční -
ku LFŠ představíme i letos velmi prestižní a z pohle -
du historického i největší doposud organizovanou
přehlídku brazilské a kavkazské kinematografie –
Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie. V rámci obou těch-

to přehlídek budou uvedeny průřezy tvorbou dvou
významných zástupců obou kinematografií – Glau-
bera Rochy a Sergeje Paradžanova. Potvrzena je
účast významných osobností brazilského filmu v čele
s Hectorem Babencem, Miki Kaurismakim a Mar-
cosem Pradem. Kavkazský film pak budou zastu-
povat Eldar Šengelaja, Rustam Ibragimbekov, Zaven
Sarkisjan a další.

FILMY OCENĚNÉ PRESTIŽNÍMI 
FRANCOUZSKÝMI CENAMI JEANA VIGA
Nový cyklus, který představí laureáty prestižní fran-
couzské filmové ceny Jeana Viga, uvede její garant
a spoluzakladatel paní Luce Vigo a držitel této ceny
francouzský režisér Jacques Rozier. Budou před-
staveny filmy od poloviny minulého století až po
současnost. 

TRADIČNÍ CYKLY 
Na Letní filmové škole se diváci opět setkají s vý-
běrem deseti filmů, které otřásly filmovým svě-
tem a průřezem díly významných osobností svě-
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tové i domácí kinematografie. Mezi nejvýznamnější

osobnosti budou patřit Václav Havel (20. – 23.7),

Jerzy Stuhr (22. – 24.7.), Dušan Hanák (23. – 25.7.),

Josef Somr (25. – 26. 7.) a snad i Wim Wenders

(termín stále ještě v jednání). Cyklus Nová domá-

cí tvorba představí nejnovější českou i slovenskou

filmovou tvorbu ve většině případů za osobní účas-

ti tvůrců. Ozvěny festivalů se soustředí především

na oceněné filmy velkých festivalů, letošní ozdobou

budou i předpremiéry filmů Once (vítěz Sundan-

ce 2007), Faunův labyrint (3x OSCAR 2007) a pře-

devším exkluzivní půlnoční předpremiérové uve-

dení Simpsonovi ve filmu (o půlnoci 25. 7.). 

FRANCOUZI PŘIVEZOU 
MIMOZEMŠŤANY, 
ANDREJ KROB DIVADLO NA TAHU
Divadelní části LFŠ bude letos vévodit francouz-
ská divadelní společnost Compagnie Dominique
Houdart et Jeane Heuclin, která se představí jak při
klasických divadelních představeních, tak při per-
formancích v ulicích města – podivné bytůstky s vel-
kými hlavami v šedých kabátech se budou pohy-
bovat po celém Uherském Hradišti. 
Divadelní i filmový režisér Andrej Krob představí „své“
Divadlo Na tahu, které se specializuje především
na hry Václava Havla (na LFŠ uvede Zahradní slavnost,
Žebráckou operu), přiveze ale i poslední hru Vlasty
Třešňáka a pohádky s mimem Bilbem. Další divadel-
ní představení pak budou věnována hlavním cyklům
– Ředitelská lóže (HaDivadlo), Capoeira aneb z Afri-
ky a Brazílie do Prahy (Divadlo Bez hranic), The Gin
Game, Lilian Malkina – Kulatá a veselá (Viola), či Stará
bába tančí (Divadlo 90 u Valšů).

NĚMÉ FILMY DOPROVODÍ 10ČLENNÝ
ORCHESTR Z ANGLIE
Klasicky vysokou úroveň bude mít doprovodná hudba
k němým filmům. The Hilliard Ensemble a Harmo-
nie Band spolupracovali při složení nové hudby
k filmu Utrpení Panny Orleánské režiséra Carla The-
odora Dreyera. 10členný orchestr používá moder-
ní elektronickou hudbu smíchanou s instrumentál-
ními a vokálními komponenty. Harmonie Band
uvedou společně s Davidem Jamesem na LFŠ ještě
jedno klasické filmové dílo – Krev básníka. 

BRAZILSKÝ KARNEVAL, 
PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE
I LEGENDARY PINK DOTS
Doslova napříč žánry vás provede hudební program
Letní filmové školy. Těšit se můžete na brazilské a české
skupiny, které Vás spolehlivě roztančí v rytmech samby
a některé vystoupí i na společném koncertě na mo-
tivy brazilského karnevalu – Afoxe Loni (Brazílie), Axial
(Brazílie), Renato Boghetti (Brazílie) a z domácích
Tam-tam batucada, André Sá a Brasil show. Nizo-
zemsko-britská skupina Legendary Pink Dots vás na-
ladí na psychedelickou strunu, skupina Shin spojí gru-
zínskou instrumentální hudbu, tradiční hlasovou
polyfonii a lidové tance a opět po roce přivítáme i na-
šeho oblíbeného Glena Hansarda. Za českou scénu
jmenujme Vlastu Třešňáka, Plastic People of the 
Universe, Vesnu Cáceres či Sylvii Krobovou.

WIM WENDERS UVEDE SVOU VÝSTAVU
VE VLAKU
V jednání je osobní návštěva Wima Wenderse, který
by měl představit svoje výstavy fotografií The Mi-
lion Dollar Hotel a Buena Vista Social Club, za osob-
ní účasti autorů proběhnou vernisáže i dalších vý-
znamných výstav – Stáří (Jindřich Štreit), Brazílie
Borise Jirků, výstava fotografií Dušana Hanáka,
Otisk generací (Jiří Hanke), Kavkaz (Aleš Mynář),
Brazílie (Marcos Prado), výstava fotografií Martina
Martinčeka, Miloš Forman (Jaromír Komárek),
Oscar Niemeyer (Petr Jedinák), Neznámý Paradža-
nov, Kavkaz Sergeje Paradžanova, V objektivu se-
nior (studenti Pražské fotografické školy).

XXXIII. Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví

EKOFILM 2007
Český Krumlov, České Budějovice, 8. – 14. 10. 2007

Vážení přátelé, 
tradiční návštěvníci a příznivci Ekofilmu,
na rok 2007 připadá už XXXII I. ročník Meziná-
rodního filmového festivalu o životním prostředí,
přírodním a kulturním dědictví. Zaneste si prosím
proto do diáře, že EKOFILM 2007 proběhne mezi
8. a 14. říjnem 2007.
Během předchozího roku 2006 se téma globál-
ních ekologických změn dočkalo povýšení na vý-
sostné politické téma zásluhou filmu s Al Gorem
Nepohodlná pravda, tzv. Sternovy zprávy z Lon-
dýnské královské společnosti o ekonomických
dopadech změn klimatu na ekonomiku pro brit-
skou vládu, a v r. 2007 také zprávy Mezivládní-
ho panelu o klimatických změnách sdružujícího
přední světové vědce. O to odpovědnější role se
očekává od takové kulturní a osvětové události,

jakou náš festival díky členství v ECOmove 
International v mezinárodním kontextu je, jak 
je dnes veřejností vnímán a nakolik my sami 
chceme jeho prestiž podpořit. 
Uvítáme nová filmová díla a videopořady, inspi-
rovaná jak snahou upozornit na potřebu ochrany
co nejpropojenější sítě kulturního a přírodního
dědictví, tak vědou postupně odhalovanými vý-
strahami pro křehký globální ekosystém. Jde o pů-
sobivost, tvůrčí vynalézavost a originální ztvár-
nění tématik v nových produktech vizuální tvorby
se silným zázemím uměleckým a řemeslným. Před-
veďme nová díla co největšímu počtu diváků. Pod-
mínky soutěže naleznete ve statutu festivalu.
Tradičně bude sestaven pestrý doprovodný pro-
gram seminářů, přehlídek a školních promítání,
jakož i besed s tvůrci a odborníky. Úspěšné filmy
jsou následně využívány v přehlídkách po celý rok
a shlédne je tudíž odhadem na 10000 diváků.
Spolu s vyhlašovateli a organizátory Vás srdeč-
ně zvu na festival EKOFILM 2007 – jako tvůrce i jako
diváky. Přípravný tým se všemi spolupracovní-

ky se těší na setkání s Vámi v Českém Krumlově
a Českých Budějovicích.
S pozdravem

Prof. Pavel Kovář, prezident festivalu

PROGRAM EKOFILMU 2007
mezinárodní soutěž filmů, informativní promítání
snímků nezařazených do soutěže, filmové přehlíd-
ky, projekce pro školy, promítání na přání všech 
přihlášených snímků, odborné a tvůrčí semináře,
besedy s filmovými tvůrci, workshopy a další 
doprovodné akce. 
25. 6. 2007 Přihlášky a doručení filmů
5. 10. 2007 Přihlášky k osobní účasti
8. 10. 2007 Oficiální zahájení festivalu
8. – 13.10. Soutěžní promítání, filmové pře-
hlídky, promítání pro školy, odborný program
13. 10. 2007 Slavnostní vyhlášení vítězných
filmů, předání cen
14. 10. 2007 To nejlepší z EKOFILMU 2007, za-
končení festivalu

www. ekofilm.cz
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Podla scenára Rudolfa Urce, Ingrid Mayerovej a režiséra Martina Šulíka vznik-
la dokumentárna pocta (90 min., kamera Richard Krivda) Martinovi Slivkovi,
jednému z najvýznamnejších postáv slovenskej kinematografie a kultúry. Bol
tvorcom slovenského dokumentárneho národopisného filmu, režisérom, sce-
náristom, dramaturgom, filmovým teoretikom, pedagógom, autorom, etno-
grafom a najmä – výnimočným človekom. Dokument je nielen spomienkou na
majstra Slivku prostredníctvom rozprávania jeho blízkych a spolupracovníkov,
ale zároveň pokusom poodhaliť tajomstvo jeho bohatého života a tvorby.
Martin Slivka, človek s láskavou tvárou, šibalskými, usmievavými očami, 
veľkým srdcom a krásnou priateľskou dušou, prísny pedagóg, chápajúci 
priateľ, umelec, náročný sám na seba a dôsledný v práci, nám zanechal 
bohatý odkaz – posolstvo, ktoré sa ukrýva nielen v jeho filmoch, ale aj v jeho
osobnosti a vo všetkom, čo urobil. 

Dokument o Martinovi Slivkovi nie je len prejavom obdivu k doyenovi slo-
venského dokumentárneho filmu, ale aj výrazom potreby analyzovať a zhod-
notiť jeho veľké dielo a umiestniť ho do európskeho kontextu. 
„Viete, dokument si žiada svoje. Žiada si to riadnu prípravu, žiada si to 
realizačné podmienky, žiada si to chápavú dramaturgiu a množstvo ďalších vecí,
ktoré tvoria dokumentárny film. Za tri dni, čo vám dá televízia na nakrúcanie,
nemôžete urobiť serióznu tému. Môžete niekoho posadiť do kresla, nech tam
niečo bľaboce. Môžete sledovať nejakú tému niekoľko rokov, alebo čosi. 
To zaniklo. A to žijeme v dobe, keď by na každom rohu mala vrčať kamera,
v dobe istých prelomov, kedy opravdu tí dokumentaristi by i dnes mali 
pracovať od rána do noci. Raz sa spýtajú: A kde boli tí, čo mali písať 
audiovizuálne dejiny zeme?“

(Martin Slivka)

MUŽ, KTORÝ SADIL STROMY

Otta Bednářová aneb život bez kompromisů *18. 6. 1927
Absolventka reálného gymnázia, skautka Otta Bednářová, vychovaná v de-
mokratických ideálech první republiky, se po válce vdala a přivedla na
svět dva syny. V roce 1950 nastoupila do zpravodajství Československé-
ho rozhlasu. Netušila, co ji při odhodlání pomoci budovat sociálně spra-
vedlivou společnost bez křivd a bezpráví v životě čeká.
Po prvních zkušenostech ve zpravodajství přešla do Vysílání pro ženy. 
Ideály poválečného mládí se roztříštily při intenzívním vnímání vnitropoli-

tických událostí prvních
padesátých let i při zku-
šenostech rozhlasové re-
daktorky. V terénu, mezi
lidmi si ověřila rozpor
mezi lákavými komunis-
tickými hesly a pravdou
života. Už tenkrát všech-
ny její reportáže nepro-
šly cenzurou. 
Když v roce 1963 vzni-
kl v Československé te-

levizi reportážní tým Zvědavé kamery, vedený Milošem Volfem a šéfre-
daktorem kolegy z rozhlasu Vladimírem Branislavem, nastupovala již do
nového týmu publicistka, jejímž imperativem byl vzdor úslužným novinář-
ským trendům. Natočila reportáž Volba povolání – na konkrétním případě
se zastala talentované dívky, studentky střední pedagogické školy ve Vy-
sokém Mýtě, která měla být vyloučena ze studia, protože nevyhovovala takz-
vaným třídním kritériím. Vzepřít se pokynům KSČ byl přímo smrtelný hřích.
Nicméně Volba povolání unikla cenzuře a byla posledního března 1964
vysílána.
Konzervativci v KSČ označili reportáž za protistranický útok a malér otřá-
sal celý rok televizí; byl projednáván v různých orgánech od obvodního
výboru KSČ v Ústí nad Orlicí až po Oddělení stranických orgánů ÚV KSČ,
které vypracovalo stanovisko, podle něhož rozhlas a televize nedoceňují ne-
bezpečí liberalismu a útočí na socialistické principy. Požadavek vyhodit z ČST
vedoucího Vysílání pro děti a mládež Miloše Volfa i Ottu Bednářovou, zva-
nou Otka, narazil na soudržnost týmu „Zvědavky“ a na odpor vedení ČST
v čele s Jiřím Pelikánem. Štvanice na publicisty skončila přeložením Otky na
jiné pracoviště a zákazem vystupovat na obrazovce. 
Po návratu do Zvědavé kamery natočila například v roce 1967 reportáž Umění
prohrávat, tedy umění snést prohru a nekapitulovat. Jejím stěžejním dílem
byl dokument vysílaný v červnu 1968, Svědectví pro výstrahu. „Bylo to v létě
1963“, uváděla své Svědectví. „Náhodou jsem se tehdy dozvěděla, že u soudu
na Pankráci probíhá rehabilitační proces se sedmi nevinně odsouzenými. Když
je soudili, byly toho plné noviny. Když je rehabilitovali, nikdo o tom nesměl
vědět. Přišli tedy nejbližší příbuzní a pár novinářů. A také pozůstalí, protože

tři z těch sedmi se rehabilitace nedožili. Tři dny od rána do večera jsem napjatě
a s hrůzou poslouchala…Tehdy jsem si přísahala, že nesmím nikdy zapome-
nout… abychom už nikdy nedovolili něco podobného…“ 
Po srpnové okupaci 1968 natočila například reportáž Dobrý člověk ještě žije
o lidech, kteří v každé době myslí na jiné a pomáhají. Vysílány již nesměly
být scénáře Zlatá střední cesta proti kapitulantským postojům reprezen-
tace naší země, ani Člověk a židle o deformacích při podílu funkcí na od-
lidštění člověka a požadavku, aby správní lidé seděli na správných židlích.
Pro neochotu točit požadovaná témata byl tým Zvědavé kamery na jaře 1970
Zelenkovým vedením ČST rozpuštěn. Následovaly výpovědi. Kuriózní doklad
Otty má datum 26. května 1970: „…šetřením bylo zjištěno, že jste v roce 1968
i 1969 jako pracovnice redakce Zvědavé kamery umožňovala v Českoslo-

Volba povolání (Vysoké Mýto, 1964)
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venské televizi odvysílat pořady, které svým obsa-
hem byly v rozporu s úsilím vlády ČSSR a ÚV KSČ o ře-
šení krizové situace a o konsolidaci poměrů v naší
zemi. Plně jste se podílela na vytvoření chybné a de-
struktivní platformy této redakce, v níž byla vytvo-
řena celá řada negativistických programů. Mnohé
z nich významným způsobem přispěly k narušení so-
cialistických principů a hodnot ve vědomí naší mlá-
deže a řada z těchto pořadů nemohla být z těchto dů-
vodů vůbec vysílána. Patřil k nim i pořad „Člověk
a židle“, jehož jste byla autorem. 
Svou činností jste narušila socialistický společenský řád a nemáte proto dů-
věru, potřebnou k zastávání svého dosavadního místa v Čs. televizi. ..“ 
Nebyla jediná, komu byla výpověď doručena dříve, než podal svou. Soci-
ální síť tehdy ovšem neexistovala a bylo třeba zvážit další obživu. Výpověď
z ČST se téměř křižovala s výpovědí její. Z publicistky se stala šatnářka, uklí-
zečka nebo obživu zajišťoval – pro již od mládí nemocnou slinivku a dva ataky
infekční žloutenky – invalidní důchod, který jí v roce 1979 v kriminále
odebrali. Mezi prvními totiž podepsala Chartu 77, byla mezi zakladateli
Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Estébáci si obstarali klíče
od jejich bytu. Když se koncem května 1978 ráno vzbudila, stáli nad ní. Opět
prohledali byt a odvezli ji i se syny do Bartolomějské k opakujícím se vý-
slechům. Nikdy z ní nic nedostali, nikdy u nich nic nenašli. Veškeré texty
schovávala ve stařičkém autě, které syn proto koupil. 
Před vánočními svátky 1978 šla Slovanským ostrovem na koncert Chorey
Bohemiky. Legitimovali ji tam dva příslušníci SNB a poté ji dva civilové vlek-

li k Vltavě. Již nad vodou vykřikla: „Mohla bych být vaší matkou, představte
si, že by takhle zacházeli s ní!“ Zachránil ji tento výkřik? Kdo ví. V sedmde-
sátém devátém roce byla spolu s Václavem Havlem, Petrem Uhlem, Václa-
vem Bendou a s Jiřím Dienstbierem souzena a vyměřili jí tři roky za pod-
vracení republiky. Režim se mstil i na jejích synech. V roce 1982 emigrovali
do Londýna. 
Otta v té době občas sama psala, například do Římských listů či do exilových
Listů Jiřího Pelikána. Ale její hlavní působností byla služba druhým – ve
vypůjčeném bytě kamarádky, na psacím stroji uloženém v polystyrénem vy-
ložené skřínce, aby se klapot stroje nerozléhal panelákem, opisovala s ma-
ximem kopií prohlášení Charty, doklady VONS, fejetony a celé texty zaká-
zaných autorů. Ten byt nikdy StB neobjevila; ale jen o vlásek unikla, když
ji zadrželi při roznášce textů. Nedovolila, aby ji na ulici prohledali, tvrdila, že
musí akutně na injekci – v ordinaci byla zdravotní sestra. Když nasedala
do auta StB, byly texty v bezpečí. 
Kam jinam mohla po listopadu 1989 vést její cesta než tam, kde mohla
opět pomáhat, být prospěšná druhým, tedy do Výboru dobré vůle Olgy Hav-
lové – k nezištné práci, zajištěná skromným důchodem. O návratu do po-
listopadového labyrintu televize neuvažovala. Obrazovkou se mihla ve vi-
deožurnálu Výboru dobré vůle, v dalších letech občas v dokumentech
neodmítla svědectví. V roce 1990 bylo znovu uvedeno Svědectví pro vý-
strahu. Jediným externím scenáristickým návratem byla v září toho roku re-
portáž z prostředí Výboru dobré vůle, Betlém.
K životnímu výročí statečné, neúplatné publicistky Otty Bednářové uvede
Česká televize reprízu jejího stěžejního díla – Svědectví pro výstrahu.

Jarmila Cysařová

Fiktivní rozhovor s Karlem Steklým
Říká se, že nemáte rád novináře.
Někdo říkal? Já o ničem nevím. Víte, že už před
šedesáti lety mně otiskoval Josef Kodíček v Tribuně
kurzívky? Externě jsem pracoval pro sportovní re-
dakci Melantrichu a nebylo číslo Filmového kurýra,
v němž by nebylo něco ode mne.

Proč se nepustíte do
napsání pamětí?
To máte tak. Když
v Praze lítal Pegout,
myslel jsem si – na to
nikdy nezapomenu.
Dnes se mi to jeví
jako poškrábané
okén ko z němého
filmu. Vzpomínky se
rozsypaly jako třešně
do trávy.

Můžete prozradit, jak jste začínal u filmu?
Od píky. Do ateliérů AB v Pivovarské zahradě jsem
vklouzl poprvé v roce 1920 jako epizodista ve filmu
Koriatovič. Tenkrát jsem také pracoval s Rudou Ju-
ristem na skečích pro Arénu. Napsal jsem po vzoru
amerických grotesek námět na komedii, a proto-
že jsem se znal s Doďou Pištěkem, žádal jsem ho
o posudek. A Pištěk mě poslal do kavárny U Karla
IV., která byla stanovištěm scenáristy Wasserman-
na. Slovo dalo slovo, svěřil jsem se mu, že ze zdra-
votních důvodů nemohu jít k venkovskému divadlu,
a tak jsme spolu zahájili spolupráci, trvající více než
deset let. Wassermann často krotil mé nápady, ale
šli jsme z práce do práce. Nejvíc jsme psali pro Karla
Lamače, a tak jsem poznal vynikajícího filmaře a vzác-
ného člověka. Do veseloher Anny Ondrákové jsem

vymýšlel gagy a to byla ohromná škola. Začal jsem
se motat tam, čemu se říkalo filmová branže. 
Později, a zvláště během válečných let, jsem psal
scénáře k řadě českých filmů: Městečko na dlani,
Barbora Hlavsová, veselohry Roztomilý člověk,
Valentin Dobrotivý a mnoho dalších.
O Siréně se teď moc nemluví. Ale nechtěl byste
ještě něco zajímavého o ní říci?
Je to sice dávno, ale zatím to nechtěl nikdo slyšet.
Každý viděl a záviděl jen povrch. Pro mne Siréna ne-
představuje benátský triumf. Nesmí to být film, musí
to být mnohem víc. Chtěl jsem nasměrovat český
film. Proto žádné upovídané dialogy, jalové prostřihy
a spojovací můstky. Kvádry kladené na sebe jako
kyklopské zdivo. Krásně se pracovalo s velmi citli-
vou Marií Vášovou, která pochopila, že nejde o český
film v běžném pojetí. Že má vytvořit dělnickou ženu
jako antickou postavu. Tragický jev, který nese velké
poslání. Také hudba se nesla tím směrem. E.F. Bu-
rian, když viděl sestříhaný film, mi řekl: „Chlape,
kdes to vzal? To nejsou záběry, to jsou výkřiky…
A ta matka se zastřelenou dcerkou… Ta musí mít
hudbu jak Parsifal!“
Podle literárních předloh jste natočil několik zda-
řilých filmů. Temno, Strakonického dudáka, do-
dnes nepřekonaného Švejka… Byly ale námě-
ty, které vám byly doporučeny z vyšších míst?
Točil jste je rád?
Nebylo vyhnutí. Chtěl-li jsem pracovat dál, tuto daň
jsem musel zaplatit jako mnozí jiní.
Lákaly mě náměty z české historie, vidět významné
postavy našich dějin pohledem současníka. Nebo
nedávná minulost trochu kriticky a trochu s hu-
morem. To byly záležitosti mého srdce. Je otázka,

zda se mi to dařilo. Umělec žije v neustálých po-
chybách o správnosti své cesty.
Doslechla jsem se, že jste začal psát paměti. Je to
pravda?
Přiznávám, že jsem se pokusil zaznamenat událos-
ti ze svého života. Jsou to vlastně jen útržky, a to o li-
dech, které jsem potkal a poznal při různých pří-
ležitostech. Já sám figuruji jen inkognito. Proto i ten
název zní: Život v inkognitu.
Osvobozené divadlo se stalo pojmem. Všeobec-
ně se ví, že jste tam byl inspicientem. Nechcete
nám k tomu něco prozradit?
V+W začínali v Lucerna baru, tam jsem je oba 
poznal. Nedávní maturanti vystupovali v bílých 
parukách jako dvě pampelišky. Jejich čísla byla 
artisticky nevyzrálá a chybovali, že v nočním pod-
niku servírovali studentský humor. Pochopili a za-
nedlouho se stěhovali do Osvobozeného divadla,
kde uvedli vlastní výrobek „Vest pocket revue“. Ten
večer jsem je viděl poprvé před jejich studentským
obecenstvem. Mladý, inteligentní humor, recese
a vtipná výprava mě zaujaly. Jejich vtip měl se mnou
společné ražení. Od začátku jsme si porozuměli a už
jsem u nich zůstal. Zapřáhl jsem své zkušenosti 
z jiných divadel, vypracoval práva a povinnosti –
prostě všední praktiky. Víc než deset let jsem je 
neopustil.
Stačí vám to?
Děkuji za rozhovor.

Ke dvacátému výročí úmrtí 
filmového scenáristy a režiséra 

Karla Steklého (1903 – 1987) 
připravila Věra Líznerová-Steklá.

Svědectví pro výstrahu
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kapitola 8: ZAMĚSTNÁN 
NA BARRANDOVĚ
Čtvrtek 8. září 1943 se stal důležitým mezníkem
v mém životě. Nastoupil jsem v barrandovských 
filmových ateliérech, zvaných tehdy Pragfilm.
Abych vzbudil co nejlepší první dojem, oděl jsem
se do maturitního, švestkově modrého dvouřado-
vého obleku z předválečné látky, dojel tramvají na
konečnou pětky a stanul u zastřešené zastávky 
autobusu. Ten se po chvíli vrátil s kopce, nic moc,
byl na dřevoplyn. Řidič prošťouchl dlouhým po-
hrabáčem dřevoplynový kotel na zádi autobusu a pěti
zatáčkami jsme se dýchavičně šplhali k ateliérům.
Autobus k nim patřil, řídil jej pan Hirš a pendloval
nahoru dolů. Marně byste dnes pátrali po popsa-
né trase, už neexistuje.
Došel jsem k vrátnici a sdělil vrátnému panu 
Táflovi, co tu pohledávám. Vyzvedl si mě vedoucí
osobního oddělení, pan dr. Dousek a začala přijí-
mací procedura. Nejdříve mě uvedl k mému na-
stávajícímu přímému nadřízenému, dr. Bedřichu Po-
ledníkovi, vedoucímu laboratoří, pod nějž
organizačně spadalo i zvukové oddělení, tehdejším
jazykem Tontechnik. Ten byl už informován, jen
mi položil kontrolní otázku, zda znám Natašu 
Gollovou. (V předchozí kapitole Hůrka líčí, jak po-
važoval za vhodné podpořit svoji žádost o přijetí na
Barrandov protekční přímluvou, kterou ochotně do-
dala právě Gollová, pro níž Hůrkova nastávající man-
želka vytvářela filmové účesy.)
Ceremoniál pokračoval audiencemi u německých
pánů, u ředitele Antona Benedikta, náměstka Jose-
fa Heina a nakonec u českého ředitele Ladislava
Hamra.
Musím přiznat, že všichni se mnou jednali, jako by
právě nastupoval velký „lumen“, a zatím jsem byl
kandrdas.
Po přijímacích formalitách v osobním oddělení mě
dr. Dousek zavedl na dvůr před dřevěný barák, te-
ritorium zvukového oddělení. Náhodou se tam právě
nakládala na náklaďák kabina zvukové aparatury pro
natáčení v exteriéru, a abych tady nestál jako frajer,
odložil jsem sako a zapracoval. O plošinu nákla-
ďáku se opřely nájezdové lyžiny a hej rup – kabi-
na o váze dvou tun vyjela na korbu. Tak jsem záhy
osobně poznal, jak je ten zvuk těžký.
V dřeváku byla kancelář se třemi psacími stoly,

dvěma registraturami, a tam se odehrávala celá ad-
ministrativa a provoz zvuku. Stůl pod oknem patřil
německému technikovi z Berlína od Klangfilmu Kurtu
Bratzovi, dozírajícímu na stav a údržbu zvukových
aparatur a zajišťujícímu potřebné náhradní díly. Na
Barrandov jezdil už před válkou, ale nyní při 
zvýšeném provozu bydlel trvale v Praze, v hotelu
Červený na Moráni.
O další stůl se dělili Rudolf Hanzel, vedoucí pro-
vozu, Josef Bobek a Jaroslav Hořčic, údržbáři apa-
ratur, projekcí a střižen. Mně přidělili třetí stůl a se-
známili mě s nastávajícími povinnostmi: z hlášek od
posádek na jednotlivých filmech vyhotovit každé
ráno účet za aparaturu a osazenstvo za minulý den,
předat jej do kanceláře účetnímu Klimešovi, kde
s ním seděly dvě pěkné úřednice a stačily na celou
účetní agendu ateliérů – bez počítačů. Dále jsem
měl vést evidenci elektronek a jiných drobností, vy-
dané odepisovat a během celého dne zastávat dis-
pečink pro hostivařské, radlické a exteriérové po-
sádky dle příkazů provozního Hanzela. Nejzajímavější
pro mne ovšem byla technická dokumentace všeho
zvukového zařízení.

Za kanceláří byla velká dílna, kde se prováděla údrž-
ba zvukařských propriet, sklad tlumících závěsů do de-
korací a garáž pro aparatury, případně zvukový vůz.
Na první den toho bylo dost a v 17 hodin jsem se vra-
cel autobusem domů. Strejdovi Josefovi jsem musel vše
vypovídat. Zjistil, že je možno studovat na vysoké škole
v Říši, což jsem striktně zamítl a udělal jsem dobře.
Po válce se tato studia neuznávala, ba hrozilo obvině-
ní z kolaborace. Dnes by to bylo možná prioritou. Během
let jsem však autodidaktickým studiem nabyl takových
vědomostí z oboru, že jsem pro FAMU, vzniklou po
válce, napsal skripta, dokonce i přednášel.

kapitola 7: ZA VÁLKY 
NA BARRANDOVĚ
Pro vstup vrátnicí do budovy nebylo třeba průkazu,
vrátný Táfl fungoval jako kontrolní televizní kame-
ra a v davu přicházejících od autobusu poznal 

každého, kdo sem nepatřil. Stálých zaměstnanců se
počítalo kolem dvou set.
Začínalo se o půl osmé. Když se osazenstvo dře-
věného baráku sešlo, objevil se děda Čepička
s basou otlučených plecháčků, vybral lístky na chle-

ba a peníze, přinesl černou žbrundu z bukvic, chle-
ba s marmeládou a hodovalo se.
Brzy jsem zvládl svoje povinnosti a měl jsem stále
více času k seznamování se s prostředím. Už před
mým nástupem zde stály provizorní dřevěné ateli-
éry č. 3 a 4 a po úpravách stojí dodnes. Na zvý-
šeném pozemku se tyčily nové, ještě nedokončené
cihlové haly ateliérů č. 5, 6 a 7, vnitřní prostory jako
hangáry neměly ještě podlahy, ale ostatní místnosti
byly už úplně hotové a zařízené. Perspektivně se po-
čítalo, že místnosti v úrovni studií budou sloužit pro
štáby, maskérny a rekvizitárny, ve vyšších patrech,
vybavených koupelnami a nábytkem jako v hotelu
budou pouze šatny pro herce, v suterénu se zain-
stalují nezbytné provozní místnosti. Produkce, které
film netočily, sídlily ve městě. České byly stejně
jenom dvě, Lucernafilm a Nationalfilm, ostatní se 
likvidovaly.
Mým prvním úkolem bylo napsat účty za minulý den
a předat účetnímu Klimešovi. Také se stalo, že mě
povolal na koberec a poučil, že den má pouze 
24 hodiny, nikoliv 26, jak vychází v součtu na mých
účtech. Já jsem ale těm zvukařům přál.
Barrandov se dělil na staré haly a nové haly; ty se
rychle dokončovaly a měly sloužit pouze němec-
kým produkcím Bavaria, Wienfilm, Terrafilm, pro
nás zbývaly malé Radlice, nanejvýš Hostivař. Němci
zaměstnávali vlastní „tonmajstry“ Spechta, Wun-
schela, Heisse, později museli točit německé filmy
i naši mistři zvuku Zora, ing. Poledník (jiný je dr. Po-
ledník) a Prokeš, protože uměli německy. Mikro-
fonisté byli vždy Češi, Němci vítězili nad Evropou,
jak hlásaly všude vylepené plakáty – Deutschland
siegt für Europa. Jiný propagační plakát znázorňo-
val pařát s drápy, srpem a kladivem, uchvacující oběť
s poučením – Zachvátí-li tě, zahyneš. Ale velikosti
našich dnešních billboardů nedosahovaly.

Miloslav Hůrka 

O filmu
(vybrané kapitoly z rukopisných pamětí legendárního 
barrandovského zvukového mistra)

Nakládání aparatury Klangfilm Eurocord N,
film Fahrt ins Leben, 1939

Eurocord B na korbě náklaďáku, Průhonice 1942,
film JOHAN, Bavaria, zvuk ing. Emil Poledník
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Vybavení technikou bylo na světové úrovni, všech-
ny aparatury byly německé provenience Tobis-Klang-
film. Též projekce byly osazeny německými pro-
jektory Bauer, Ernemann, se zvukem Klangfilm.
V ateliérech se přijímal zvuk aparaturami Eurocord
N ve zvukovém boxu na kolečkách, v polovině do-
minoval mechanik obsluhující kameru pro foto-
grafovaný optický záznam, druhá polovina byla režie
s mixážním stolem pro 4 mikrofony, s reproduk-
torovou kombinací pro odposlech a telefon na
scénu. Velké dvojité okno umožňovalo mistru zvuku
vidět do dekorace, ale málokdy se podařilo umís-
tit box tak, aby tento požadavek byl splněn.
Pro exteriéry sloužil zatím jediný zvukový vůz s apa-
raturou Eurocord B pro dva mikrofony, s vlastní elek-
trárnou vyrábějící z autobaterií střídavý proud pro
pohon obrazové a zvukové kamery a stejnosměrný

pro zesilovače. Vůz Praga RN jezdil na tekutý plyn
(Treibgas) v bombě. Když potom ke konci války
ani ten nebyl, zapřáhli se koně, dokonce i krávy.
Pánem vozu byl Tonda Novák.
Do vozu byla připravena stejná další aparatura zatím
v kufrech a ta se v případě potřeby naložila na korbu
náklaďáku. Jejím pečovatelem a obsluhovatelem byl
Jan Pašuth. Brzy jezdily zvukové vozy dva.
Začátkem roku 1944 se v nových halách točil 
barevný velkofilm Tiefland (Nížina) režisérky Leni
Reifenstahlové, volný přepis opery Eugena d’ Al-
berta. Nad režisérkou držel ochranou ruku sám 
Hitler a Bratz dbal pečlivě, aby vše bylo v naprostém
pořádku. Posílal mě často na zvědy, jen aby měl klid.
Pamatuji se, že v největším ateliéru č. 6 byl posta-
ven v celém prostoru plenér krajiny a na jeřábu s ka-
merou se vznášela Leni. Tehdy jí bylo 42 let, byla
docela pohledná a v ateliéru vládl poklid. 22. 8. 2002
oslavila v plné pracovní svěžesti 100!!! let a u nás
vyšel její životopis. Zemřela v roce 2003.
Ve starých halách v ateliéru č. 1 zazníval playback
hudby z filmu Vídeňská děvčátka (Wiener Mädeln)
v režii Willy Forsta o rakouském vojenském kapelní-
kovi Ziererovi. Barevný film neměl tehdy ještě tu cit-
livost a ateliérové mosty byly ověšeny otevřenými uhlí-
kovými lampami. Žhavý uhlík spadl na hořlavou
umělotinu kostýmu komparsistky, ten se vzňal a ta-
nečnice rozsáhlým popáleninám podlehla. Na tomto
filmu jsem částečně spolupracoval u playbacku.
Hanse Alberse jsem si oblíbil z filmu La Paloma a nyní
jsem ho vídával osobně. Ráno mezi prvními po-
stával u vchodu do nových hal a vychutnával svůj
oblíbený doutník. Začátkem roku 1945 zde natáčel

v režii Hanse Steinhoffa kriminální film Shiva und
die Galgenblume (Šiva a šibeniční kvítek). Překva-
pilo mě, jak tento suverénní herec měl u kamery
černé tabule (černochy) s textem, ale neviděl jsem,
že by se při záběru na text podíval. Potřeboval asi
vědomí jistoty.
V dubnu 1945 ujel Albers včas, ale Steinhoffovo le-
tadlo spojenci sestřelili. Koncem dubna odjela též
Lída Baarová na pozvání Alberse do Starnbergu. Tři
dny byla jeho hostem, ale potom ji zatkli a tran-
sportovali do osvobozené vlasti.
Stravovali jsme se v kantýně, dřevěné jednopat-
rové stavbě v areálu vlevo, v přízemí stolovali sta-
věči, malíři a ostatní v pracovních oděvech, na ga-
lerii hlavně úředníci, ale nikdo to nechápal jako třídní
kastování. Nahoře byly ještě 3 místnosti s kavalci,
takové vojenské ubikace, kde se nocovalo při hlíd-
kách protiletecké obrany.
Asi jednou měsíčně připadla na každého zaměst-
nance protiletecká služba – Luftschutzdienst – a to
jsme museli na Barrandově i spát, aby v případě ná-
letu a požáru měl kdo hasit. Sloužili jsme v abecední
sestavě: Bobek, Hanzel, Gina Hašler (syn Karla Haš-
lera, režisér filmu Za tichých nocí 1940, nyní dělal
střihače), Hořčic, Hůrka. Využíval jsem vždy pod-
večerního klidu a v garáži jsem se seznamoval a ex-
perimentoval se zvukovými přístroji za asistence
znalého údržbáře Bobka. Svůj první zvukový záz-
nam jsem realizoval právě zde. Ostatní hráli karty
a jednou při službě v den výplaty šel někdo domů
bez ní. Oko bralo. Následující den končila pracov-
ní doba o 2 hodiny dříve.
Před zvukovým barákem čněl dřevěný kůl a když se
v aparatuře nebo v mikrofonu vyměnila elektronka,
tak tu vadnou Bratz na kůlu kladívkem likvidoval,
aby nedošlo k záměně. Viděl jsem, že stav vyřaze-
ných elektronek se nezjišťuje, a když tato poprava
byla svěřena mně, tak místo na kůl jsem je rovnal
do bedny tajného fondu. Po válce, kdy žádná re-
zerva nebyla, stala se tato bedna pokladem a mnoho
filmů bylo natočeno právě těmi elektronkami
z bedny.
Roku 1944 se zvuk z požárně bezpečnostních dů-
vodů přestěhoval do suterénu v nových halách, ne-
děle se přesunula na středu, v jiné továrně drželi
neděli v pondělí, čímž měla být zajištěna vyrovna-
ná spotřeba elektrické energie. Stejně byla 
kontrolovaná, a když byl překročen harmonogram,
ateliéry zhasly.
Na podzim roku 1944, v době nejpřísnějšího 

zatemnění, zářil do noční oblohy areál kláštera bla-
hoslavené Anežky na Františku, neboť v polozbo-
řeném klášteře se natáčel Lucernafilm režiséra Ota-
kara Vávry Rozina sebranec. Tu noc jsem tam byl
služebně přítomen a pozoroval jsem Miloše a Vác-
lava Havla, jak s napětím sledují průběh natáčení.
Uvědomil jsem si, jak komplikované jednání s vo-
jenskými nacistickými orgány muselo předcházet,
aby v době křečovitě se zmítající válečné mašinérie
byla kvůli nějakému českému filmu taková výjim-
ka povolena. Tu musel vyjednat Miloš Havel, šéf Lu-
cernafilmu, který tímto způsobem zachraňoval de-
sítky herců ze všech pražských divadel, stovky
komparsistů a mnoho ostatních filmových pracov-
níků před totálním nasazením v pražských a říšských
zbrojních továrnách. Jaké příkoří křivd a nevděku
musel asi Havel pociťovat, když byl po válce obvi-
ňován z kolaborace s nacisty!
Natáčení posledního válečného filmu Rozina 
sebranec se uměle protahovalo, aby film byl do-
končen až po osvobození, což se sice podařilo,
ale s rizikem, že gestapo prohlédne tento manévr
a účastníci se dostanou do jeho rukou.
Jednou jsem objevil v koutě ateliéru č. 1 kabinu s mi-
xážním stolem, pozůstatek aparatury první gene-
race Klangfilm IX (Kerrzelle) z vinohradské továr-
ny AB. Odtud byla převezena a instalována roku
1933. Kamera byla v místnosti mimo ateliér a k tomu
příslušely ještě dvě místnosti o patro níž, akumu-
látorovna a strojovna pro nabíjení. Na Barrandově
byly od zahájení filmování takové aparatury dvě, ale
od roku 1937 už nebyly v provozu. Nyní během
války byly pro jistotu stále v pohotovosti a po válce
se definitivně zrušily.
Ve čtyřicátém pátém roce bylo všem jasné, i Něm-
cům, že válka spěje k našemu vítěznému konci. Bratz
vypálil až 50 cigaret denně a cena za kus dosáhla
čtyřiceti korun. Každou sobotu absolvoval cvičení
domobrany – Volksturmu – a drtily ho zprávy z Ber-
lína o padlých rodinných příslušnících při náletech.
Jeho chování vůči nám se změnilo, byl bez nála-
dy, lhostejný a v obavách. V hodinu H se zamkla kan-
celář a v sešlosti s Němci jsme poslouchali zahra-
niční zprávy. Hanzel je uklidňoval, že válku mají stejně
prohranou.
Poslouchat chtěl i ing. Vondraš, navinul si krátko-
vlnnou cívku, připojil ji na mikrofonní vstup a tlu-
mičem mixážního stolu ovládal hlas „štvavé“ sta-
nice. Jednou při delší přípravě záběru usnul, přišel
povel pro zapnutí kamery, klapka, číslo a ozvalo se:
Volá Londýn… To ho probudilo, ale záznam byl už
natočen. Nic z toho naštěstí nebylo.
Přelety svazů bombardovacích letadel byly na den-
ním pořádku a jen jsme došli na Barrandov, houkaly
sirény poplach. Mělo se jít do krytu před kantýnou,
ale nikdo tam nechodil. Zvukový vůz musel vyjet
mimo areál, a ač byl aparaturou přetížený, uvezl ještě
deset zvukařů.
Při jednom přeletu bombarďáků jsem utekl do le-
síka k Chuchli, ale to se mi málem nevyplatilo. Ně-
mecká flaka poblíž spustila palbu a ostré střepiny
protileteckých granátů se zařezávaly kolem.
To nepochopitelné únorové bombardování Prahy

Eurocord B, na Hafelekaru (2 350 m) v Innsbrucku, film ALEX
ROSCHER, Bavaria 1943, zvuk Josef Zora (se sluchátky)

Box Kerrzelly v barrandovském ateliéru (1934). Na páskový
mikrofon na ráhnu jeřábu sahá Rudolf Hanzel.
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spojeneckými letadly, to hrůzostrašné divadlo jsem
na vlastní oči pozoroval z kamenné zídky před no-
vými halami. Bomby padající na Emauzy a smí-
chovské mosty jsem zřetelně viděl letět vzduchem
už nad Barrandovem. Trvalo to krátce, ale měl jsem
dojem, že Praha je v sutinách a ohni. Některá le-
tadla se odpoutala a prováděla hloubkové nálety,
ale zásahy jsem nemohl identifikovat.
Po odhoukání náletu jsme všichni spěchali domů
v bázni, zda naši blízcí tu katastrofu přežili. Nic ne-

jezdilo, kolem Palackého mostu leželi mrtví, mosty
byly poničeny, Emauzy hořely. Hotel na Moráni, kde
bydlel Bratz, byl vybombardován, a tak se musel s man-
želkou přestěhovat do herecké šatny v nových ha-
lách. Štěstí v neštěstí – všichni moji blízcí to přežili.
Aby se zachránilo, co se dá, putovaly dvě zvuko-
vé aparatury do krytu podolského skalního bunkru.
Nápad vznikl jistě v české hlavě, Němci o to zájem
určitě neměli. I dřevoplynový autobus dojezdil, 
chodilo se pěšky.

Jak se fronta blížila, nezvaní hosté prchali. Tam 
zmizel herec, tu režisér a roztočené filmy se stoply.
Snad poslední odjížděl Bratz, když den předtím se
s námi rozloučil a věnoval mi na památku svůj mě-
řící přístroj Multavi. Krátce po válce prý zemřel.

Příště:
První poválečné filmy 
na Barrandově.

Ostře sledované vlaky po 40 letech
Na nádraží v Loděnici u Berouna, kde Jiří Menzel natáčel svůj první celovečerní film, se ke 40. výročí udělení Oscara konalo setkání tvůr-
ců a příznivců tohoto díla. Mezi přítomnými nechyběl režisér, ale byli zde i Jitka Zelenohorská, Václav Neckář, Pavel Landovský,
Tomáš Hanák, Jaromír Šofr, ministr Karel Schwarzenberg a senátor Jiří Oberfalzer. Atmosféra oslavy byla velice srdečná, účastníci si
prohlédli výstavku dokumentů z natáčení a viděli filmové záznamy. Na závěr byl v nádražní budově slavný film promítán. 

foto a text Zdeněk Zůna

Jiří Menzel, Jitka Zelenohorská 
a Václav Neckář

Dvě výročí MILOSLAVA JÁGRA:
Každý životopis začíná datem a místem narození.
U Miloslava Jágra je uváděno, že se narodil 8. červ-
na 1927 v Semilech (tedy před 80 lety).
On sám pak – ve svých šedesáti letech – vzpomíná:
„Mé rodiště je český ostrov Výstrčka, obtékaný ze
všech stran hučící řekou Jizerou. Strýc Karel, po-
voláním převozník, mne převážel zdarma z ostro-
va na pevninu, kde stálo město Semily a v něm vy-
soká škola. Přál bych si – a moc – znova zaletět tam,
kde jsem býval klukem...“
Semilsko a Železný Brod byly místy jeho mládí a do-
spívání. Když mu bylo 15 let, nastoupil do sklář-
ské a obchodní školy v Železném Brodě, kde začal
u profesora Miloše Janků jako malíř skla. Po uzavření
školy byl v letech 1944–1945 totálně nasazen, školu
dokončil v roce 1946. Pak pracoval jako návrhář
a malíř skla pro Pastrnkův ateliér v Železném Brodě.
Bližší mu prý ale byla tvorba skleněných figurek –
někteří odborníci je dokonce pokládali za vtipněj-
ší než figurky Brychtovy. 
Zatoužil po vysokoškolském vzdělání, zvolil Vyso-
kou školu umělecko-průmyslovou v Praze. Nehlá-
sil se do sklářského ateliéru profesora Štipka ani Ka-
plického, nechtěl navrhovat umělecké ani užitkové

sklo, ale chtěl malovat, dělat grafiku. A tak v le-
tech 1947–1952 studoval na VŠUP v ateliéru užité
grafiky u profesora Josefa Nováka. Při tvorbě svého
absolventského filmu využil své odborné zkušenosti
sklářské – absolvoval loutkovým filmem „Vincek
sklář“. Školu neopustil ani po absolutoriu, v letech

1952 – 1955 byl aspirantem pro obor loutkové-
ho filmu. V letech 1955 – 1958 žil v Jablonci nad
Nisou, věnoval se kresbě, karikatuře, propagační
grafice a tvorbě propagačních filmů. 
Jeho kresby, charakteristické osobitou stylizací,
smyslem pro humor a schopností aktuální reakce
byly uveřejňovány v denících i časopisech – zejména
v časopisech pro mládež (Mateřídouška, Sluníčko). 
Vytvořil desítky plakátů, přebalů na gramofonové
desky, kalendáře, pohlednice, věnoval se kerami-
ce, vytvářel výtvarnou podobu pro Pojizerské slav-
nosti písní a tanců, pracoval jako jevištní výtvar-
ník s divadly v Karlíně, v Nuslích či s Realistickým
divadlem na Smíchově, spolupracoval s Českou te-
levizí…
Od roku 1957 ilustroval knihy pro mnohá tehdej-
ší nakladatelství Československý spisovatel, Al-
batros, Mladá léta, Růže a další. První kniha, kterou
ilustroval, byly pohádky Marie Kubátové. Násle-
dovala řada titulů z pera nejznámějších autorů: Kubín,
Kubátová, Pleva, Hrubín, Čtvrtek, Nepil, Florian…
Ilustroval více než 120 knih pro děti i dospělé, řadu
knih sám napsal a nakreslil. Z nich asi nejznámější
jsou „Kluk s křídly“ (1980) nebo „Pan Tužka, sleč-
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na Pastelka (1983) a „Osmý trpaslík pana Háby“
(1984).
V letech 1960–1990 působil na VŠUP jako odbor-
ný asistent kresleného filmu, od roku 1970 jak ve-
doucí speciálního ateliéru filmové a televizní gra-
fiky, v roce 1990 byl jmenován profesorem.
Jako režisér vytvořil 6 animovaných filmů, mezi nej-
významnější patří „Osmý trpaslík pana Háby“, „Pta-
kopták“ či „Pokusníček“. Jako autor spolupracoval
na řadě scénářů zejména s jednotlivými studenty.
Jako výtvarník se podílel na dvou filmech: svém vlast-
ním autorském „Osmý trpaslík pana Háby"– a pak
jej americký režisér Gene Deitch přizval k realizaci
filmu „Hloupá žába“ na motivy americké lidovky.
V průběhu téměř čtyřiceti let jeho pedagogického
působení „prošly jeho rukama“ řady studentů. 
Jedním z nich – a později spolupracovníků a kolegů
je profesor Jiří Barta, jeden z dnešních mistrů a kla-
siků českého animovaného filmu a následovník Mi-
loslava Jágra ve funkci šéfa ateliéru užité grafiky
na VŠUP.
Položme mu několik všetečných otázek:
Jaký byl Miloslav Jágr pedagog ?
Jágr byl především osobnost, on nemusel ani moc
vystupovat jako pedagog, on prostě BYL – a to
u opravdové osobnosti stačí. Stačí to, že třeba jen
stojí nebo sedí, prostě JE TAM, vyjadřuje jakousi sílu,
příklad, takže se člověk – ať chce nebo nechce –
trochu přizpůsobuje jeho názorům a schopnostem.
Byl výborný kreslíř, ilustrátor, už méně byl filmař,
ale to opravdu stačilo. Ateliér užité grafiky neměl
velké ambice, aby se tam hned dělal animovaný film.
Spíše to byl ateliér, kde se „hrálo s animací“ a byl
tam důležitý humor, fantasie – prostě taková hra.
Sám jako výtvarník filmů moc nedělal, ale hodně na-
učil. Především – měl velkou vizuální paměť a tu naši
kresbu korigoval tím způsobem, že vždycky přesně
věděl, kde jsou jaké věcné chyby, věděl, jak se třeba
zavazuje tahle bota, kde má šněrování tahle kal-
hota, jak vypadá tenhle podpatek, jak jiný – a pro-

stě na těchto detailech, které se někdy zdají ne-
podstatné, jsme se hodně naučili, protože i styli-
zovaná kresba, i naivní kresba musí mít vždycky ur-
čitou pravdu, určitou poučenost z reality. Tohle
on věděl a viděl a dokázal s tím pracovat a jeho
tzv. „rustikální naivita“ byla půvabná tím, že na tyhle
detaily nezapomínal a vždycky to mělo takový jeho
osobitý zvláštní humor.
Jak pracoval se svými žáky ?
Jeho přístup byl velmi diferencovaný. Na jedné stra-
ně dokázal z pěti lidí udělat pět malých Jágrů, ale na
druhé straně zase respektoval, když někdo měl přes-
ně vyhraněnou stylizaci a výtvarno a schopnost pře-
svědčit. Ty pak takzvaně „nechal“. To je příklad Fran-
ty Skály, kterému nikdy moc neoponoval a jeho
tvorbu ani nikdy moc nekorigoval – vždycky říkal
„Franto, já vám věřím, vy to uděláte dobře“ – a měl
pravdu.

Na mnoha animovaných filmech se svými žáky Mi-
loslav Jágr spolupracoval, často byl autorem námětu.
To byla vlastně témata diplomových prací. Jágr se
účastnil celé geneze – od scénáře až po realizaci,
ale často volil pro zpracování literární předlohy. On
neměl potřebu si literární náměty vymýšlet. Měl ně-
kolik oblíbených autorů, ke kterým se vracel – to
byl Wernisch, Kahoun, Macourek, Mikulka – a pak

třeba několik studentů dělalo jednoho autora
a vždycky se ta animace opírala o nějaký text – pokud
šlo o narativní vyprávění, tam studenti vlastně do-
provázeli text obrazem, a pokud šlo o verše – třeba
Ivana Wernische – tak tam šlo o volnější animaci,
ale báseň to vždy nějakým způsobem ještě rámo-
vala. A pak bylo také několik takových pokusů, kde
se jednalo o vlastní námět – ale to byl většinou námět
přímo toho kterého studenta. 
Vy osobně jste s Miloslavem Jágrem spolupraco-
val i na filmu „Projekt“.
„Projekt“, to byl film, který vznikl v roce 1981 –
je to Jágrův námět, i když původně vypadal trochu
jinak. Dům, ve kterém bydlí různí nájemníci a jed-
nomu z nich uletí kanárek – a jak proletí domem,
tak se to všechno promíchá. Ten nápad byl jistě skvě-
lý gag, ale asi těžko to uneslo metráž delšího filmu.
Pak už jsem na tom pracoval sám – a dal jsem filmu
tuhle podobu (formu), jaká je. A myslím, že pan Jágr
byl nakonec s filmem spokojen. 
Co Vám na Jágrovi imponovalo nejvíc?
Jágr byl velký improvizátor, pohotový, měl smysl
pro humor a právě i na těch „všedních šedých schů-
zích“ docházelo často k neuvěřitelným situacím.
Jako osobnost byl trochu rozpolcený, protože re-
agoval podle toho, jakou měl náladu. Někdy byl skvě-
lý, ale dokázal být i nepříjemný, až jedovatý.
Byl známý svým vtipem, ale i svým kousavým hu-
morem, kterým někdy dokázal mnoho studentek až
rozplakat, protože jeho humor byl někdy skutečně na
hranici. Ne každý byl schopen vždy tenhle jeho oso-
bitý způsob přijmout a reagovat na něj, ale když člo-
věk Jágra poznal dobře, tak si na to zvykl a už to bral
tak, že je to legrace. Jágr byl svým způsobem impo-
zantní postava – sice malá, ale měl svou nespornou
autoritu a měl svůj humor, který je neopakovatelný.
Právě tím humorem – inteligentním a citlivým – dal
ateliéru charakter, dodal mu jméno – bylo to logic-
kým pokračováním Hoffmeisterova stylu – to mně
bylo sympatické a to jsem vždycky obdivoval, pro-
tože ne každý humor je vždy dobrý, a tady to bylo ještě
zjemněno tím, že to byl grafický humor, který vlastně
pracoval s obrázky a s výtvarnými nápady, a ty někdy
jsou trochu někde jinde, než nápady scenáristů, kteří
pracují čistě jenom s představou daného filmu. Ale to
je dobře, je to zase jiný pohled. 
A proto také naše škola může existovat vedle FAMU,
která je založena na jiném principu, protože tam
to právě vedou scenáristé a animátoři a speciali-
zují se na praktické stránky tvorby, zatímco u nás to
vycházelo vždycky z výtvarné představy. Fantazie
jde potom trochu jinými cestami, i když výsledek by
měl být podobný, tedy animovaný film – pokud
možno dobrý. 
Byl jste nejen jeho žákem, ale posléze i spolupra-
covníkem, kolegou. 
Jágr mě oslovil v roce 1979, jestli bych nechtěl u něj
dělat asistenta, a to mě – samozřejmě – velmi po-
těšilo. Tak jsem u něj byl asi 3 roky, protože v roce
1982 jsem začal natáčet Zaniklý svět rukavic – a to
bylo tolik práce, že nebylo možné zvládnout obě
dvě věci, tak jsem školu opustil. 
Do školy jste se ale vrátil a od roku 1993 jste ve-
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doucím ateliéru filmové a televizní grafiky na VŠUP.
Jste vlastně pokračovatelem v ateliéru, který vedl
nejen Jágr, ale před ním zejména zakladatel Adolf
Hoffmeister.
Hoffmeistrovo mistrovství bylo i v tom, že do jed-
noduché kresby dokázal dostat charakter člověka
a velmi přesně a brilantně to několika čarami zvlá-
dl. Jágr byl jiná povaha, ten naopak měl narativní
kresbu, kde všechno odvyprávěl – až do těch knof-
líčků – ale samozřejmě také to bylo zjednoduše-
né, nebylo možné dojít do velkých detailů, ale v té
své stylizaci a své zkratce byl velmi přesvědčivý –
a když nakreslil hloupého Honzu, tak to byl „hlou-
pý Honza“. A právě to chci od svých studentů: aby
dokázali navrhnout charakter. Ukazuje se, že je to
často velice těžké, protože každý má v sobě zafi-
xovanou představu reality tak, jak vidí lidi kolem
sebe. Vyjádřit to pak ve zkratce je velmi těžké.
A potom také jakási malá informovanost – lidi se
málo dívají, málo čtou – a tak jsou často charakte-
ry schematické. Naopak tohle třeba velmi dobře
a skvěle umí třeba Michaela Pavlátová, která s cha-
raktery pracuje brilantně – a to jak po stránce kre-
sebné, tak po stránce animační.
Michaela Pavlátová, Pavel Koutský a řada dalších re-
nomovaných autorů prošla ateliérem pod vede-
ním Miloslava Jágra. 
Pavel Koutský i Michaela Pavlátová patřili mezi výji-
mečné, což mezi posluchači nebylo tak časté. Byli vý-
jimeční v tom, že ovládali nejen kresbu, ale i anima-
ci, dokázali využít technologii pro tvorbu, sloužila jim.
(Mimochodem: i na letošním ročníku Anifestu 

uvedli své práce bývalí žáci Miloslava Jágra: Mi-
chaela Pavlátová vytvořila pro festival novou ani-
movanou znělku a grafickou podobu tiskových ma-
teriálů, nově vzniklé filmy uvedli Jiří Barta – Domečku,
vař a Pavel Koutský – Plastic People.)
Vy sám jste ve svém posledním dokončeném filmu
„Domečku, vař“ poprvé použil technologii 3D, 
myslíte, že zavedete „výuku“ 3D do školy ?
Mám studenty, kteří to ovládají – já jim samozřejmě
v tom nebráním, nic jim nezakazuju, někdo to po -
užívá celkem dost vkusně, někdo méně. Tahle tvor-
ba má jinou estetiku, ale nemyslím si, že by se měl
počítač jednoznačně odmítat, on má samozřejmě
své vlastnosti. Můžeme třeba říci, že ta animace
je „chladná“, ale je třeba vybírat témata, která se
k tomu hodí, a pracovat s tím tak, jak to tato tech-
nologie vyžaduje. Je to nástroj moderní, kterým teď
pracuje 80–90 procent animátorů – i když ne všich-
ni vždy vkusně. Ale svoboda tvorby byla a je v našem
ateliéru zásadou.
Speciální soustavnou výuku klasické animace prosa-
dil v ateliéru Miloslav Jágr osobně, jeho zásluhou vznik-
la i spolupráce se studii animovaného filmu, kde pak
jednotliví posluchači získali praktické zkušenosti. 
Animovaný film je samozřejmě dobře odpozorova-
ný pohyb, ale je to také kresba. Právě česká škola
animovaného filmu je významná a výrazná tím, že
se objevilo mnoho výtvarných individualit a že je to
množství stylů. Nás nikdo nenutil k tomu, abychom
se sjednotili pod jeden výtvarný výraz, ale každý měl
možnost se projevit. Nejen výtvarně, ale samozřejmě
i scenáristicky a realizačně.

Na Miloslava Jágra vzpomíná dodnes nejen řada jeho
žáků, jeho tvorba ovlivnila i řadu dalších výtvarných
oblastí. Podle Jana Poše by osobnost Miloslava Jágra
neměla být omezena jen na „výtvarník – filmař – pe-
dagog“, ale měla by být doplněna i dalšími cha-
rakteristikami a profesemi: „sklář, keramik, malíř,
grafik, ilustrátor, afišista, divadelní výtvarník, filmový
autor, scenárista a dramaturg, výtvarník a režisér
animovaných filmů, redaktor, spisovatel, člen SČVU,
řady filmových a výtvarných komisí, umělecké rady
VŠ UMPRUM, nositel řady cen za tvorbu“.
Jágrově tvorbě se dostalo velké řady ocenění, na-
příklad v roce 1953 získal I. cenu za návrhy mod-
rotisku pro ÚLUV, v roce 1954 I. cenu za návrhy
skleněných figurek pro Železnobrodské sklo. Za ná-
vrhy skleněných figurek pro světovou výstavu EXPO
1958 v Bruselu získal I. cenu. Za knižní ilustrace zís-
kal řady ocenění, mezi nejvýznamnější patří jistě
Stříbrný orel na Mezinárodním festivalu dětské knihy
v Nice 1980 za nejkrásnější knihu pro děti, ale také
výroční cena nakladatelství Albatros v r. 1978 či
ocenění na BIB Bratislava 1981 nebo výroční cena
SČVU a ČFVU 1987. Svou tvorbu prezentoval Mi-
loslav Jágr na více než dvaceti výstavách (mj. Semily,
Rychnov nad Kněžnou, Albatros, Liberec). 
Jeho poslední tvůrčí aktivitou byl pravděpodobně
grafický návrh obálky publikace a vytvoření em-
blému pro sjezd rodáků a přátel Semil v létě roku
1997. Účastníci tohoto sjezdu vzpomínali na jeho
vystoupení plné osobitého humoru. 
Zemřel náhle 23. srpna 1997 v Praze – tedy před
deseti lety… Připravila Marta Šímová

První klapka filmu NA PŮDĚ

Kulturní středisko Průhon v pražských Řepích je známé mj. i tím, že pořádá celkem pravidelně filmové večery, obvykle ve
středu od 18.18 hod. Tak tomu bylo i 18. dubna, v předvečer 80. výročí premiéry slavné Vestpocketrevue Voskovce a Wericha
(19. 4. 1927 v Umělecké besedě na Malé Straně.) Organizátoři totiž měli vtipný nápad připomenout tuto událost promítáním filmů,
které vznikly podle pohádek Jana Wericha z jeho knihy Fimfárum. Mezi diváky přišel výtvarník Petr Poš coby výtvarník a autor
loutek svého absolventského filmu Jednoslabičný příběh a dalších filmů Vlasty Pospíšilové Lakomá Barka, Až opadá listí z dubu
a Tři sestry a prsten. Po promítání se rozběhla srdečná debata, v níž se přítomní diváci dověděli i leccos pro ně neznámého 
z „kuchyně loutkových filmů“ a mohli si „ošahat"i několik loutek, které Poš přinesl s sebou. Ovšem nezůstalo jen u Wericha
a diváci si na závěr mohli vychutnat i pro ně do té doby neznámý Pád, jehož loutky připravil Petr Poš pro Aurela Klimta. -msk-

Bio Ilusion Praha pozvalo 23. dubna 2007 do Studia Jiřího Trnky na Barrandov novináře na první klapku nové česko-slovenské animované pohádky Na půdě
aneb Kdo má dneska narozeniny, kterou se po sedmnácti letech vrací do české kinematografie animátor a režisér, prof. Jiří Barta (Zaniklý svět rukavic,
1982, Krysař, 1985, naposledy Klub odložených, 1989). Výrobu umožnil mj. grant Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. Jedním
z koproducentů je Continetal film, s.r.o. Slovakia, projekt podpořilo i MK SR. Scénář k filmu napsali Edgar Dutka a Jiří Barta.

Tři sestry a prsten

SY vnitrek 3-07-zlom:SY vnitrek 2-06  31.5.2007  19:50  Stránka 25



Synchron  3 200726

I N  M E M O R I A M

Byl to PAN režisér!
(9. 10. 1922 – 31. 3. 2007)
Byl režisérem první televizní filmové písničky, která se na obrazovce České
televize objevuje při různých příležitostech stále – Dáme si do bytu… 
Pamatujete? Jednoduchá namalovaná dekorace, stoptriky a svižná písnič-
ka v podání Ireny Kačírkové a Josefa Beka…
Byl režisérem prvního filmového muzikálu, o němž už v době jeho vzniku
snad nikdo nepochyboval, že bude jednou ozdobou zlatého fondu česko-

slovenské kinematografie. Hraje se – po dvacetileté normalizační pauze
– dodnes.
Ale natočil ještě spoustu dalších celovečerních filmů, dokumentů, tele-
vizních revuí (na jiném místě v tomto čísle připomínáme jeho Růži z Mon-
treux) a nebude zapomenuto, že byl jedním z hlavních a prvních spolutvůrců
Laterny magiky.
Byl…
Připomeňme si ho úsměvně, jak se konečně na populární televizní pořad
Úsměvy s… sluší a patří, textem jeho moderátora Jaromíra Hanzlíka:
„V roce 1947 se rozhodl, že je na čase spasit českou kinematografii a při-
hlásil se na FAMU. Heslo mladých znělo: Tvořit nebo bořit. Pln nadšení
nastoupil na praxi k režiséru Cikánovi na film O ševci Matoušovi jako asi-
stent režie. Posluchač filmové akademie si poctivě připravil pro pana re-
žiséra spoustu poznámek a připomínek ke scénáři. Pan režisér přišel první
den na natáčení a pravil: Chtělo by to guláš a pivo! Student Rychman se
těšil, že bude pohoštění. Ale jen do chvíle, kdy zjistil, že ten, kdo má jít panu
režisérovi pro pivo je právě on. Asistent režie! Jeho novátorské režijní
nápady a názory se topily v pivu a guláši! Jen počkejte, pomyslel si!
Nečekalo se dlouho a pan režisér Rychman dostal cenu v Montreux za ko-
medii Tisíc pohledů za kulisy a natočil nejúspěšnější český muzikál Starci
na chmelu. (A v tomto filmu se načesalo tolik chmelu, že by to vystačilo
na mnoho piv pro mnoho režisérů.)
Pan Rychman je nejen režisér, ale i scenárista, dramaturg, kritik, publicista
a moderátor.
Režiséři rádi hrají, ale musejí se obsazovat sami.
Tak se ve většině svých filmů vyskytoval i jako herec.
A to prosím úplně na začátku své kariéry studoval jazyky, filozofii a hudební
vědy!
Tak a teď jsem dostal chuť na guláš a pivo!“

On, Jiří Šebánek
Víte, kdo stojí u podivuhodného až mystického zrodu ojedinělého českého
génia a polyhistora Járy da Cimrmana v polovině šedesátých let minulého
století? Kupodivu ten samý muž, který o téměř třicet let později poprvé přinutil
značný počet diváků posadit se jednou týdně k televizi a realisticky uvažovat,
zda by přeci jen nemohli poskytnout domov některému z opuštěných zvířat,
nabízených pořadem Chcete mě?
Hovoříme zde o Jiřím Šebánkovi, spisovateli, scenáristovi a dramaturgovi, který
nedávno – 4. dubna tohoto roku – zemřel.
Porod Járy da Cimrmana byl zřejmě nebývale hladký, jako by si jeho příchod
na svět žádala doba. Pupeční šňůru přestřihl Šebánek v rozhlasovém cyklu po-
řadů Nealkoholická Vinárna U Pavouka a brzy, za asistence režisérky Heleny
Phillipové, následovala myšlenka založit divadlo. První sezóna proběhla roku
1968. Jiří Šebánek nepobyl v divadle dlouho, už za dva roky si byl jist, že
jeho představa o osobnosti, poetice i humoru záhadného velikána Cimrmana
je trochu jiná, než jak ji prezentují Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák. Zřejmě
i proto – nejen jako příslovečnou ctnost z nouze – vymyslel Salon Cimrman,
sdružení badatelů usilujících o popularizaci géniova života a díla prostřednic-
tvím přednáškového seriálu na velmi bizarní témata a za přítomnosti typické-
ho intelektuálního černého humoru. Přednášky realizoval spolu se skupinou
přátel – Karlem Velebným, Miloněm Čepelkou a Václavem Kotkem. O svém du-
chovním synovi Járovi napsal Jiří Šebánek i řadu knih – Já, Jára Cimrman, Byli
jsme a buben – Odvrácená tvář Járy Cimrmana, Cimrman v říši hudby či Za Járou
Cimrmanem až do hrobu – Anabáze Cimrmanova šťastného konce.
Připomenutí si zasluhují i díla z jiného soudku: spoluautorství některých dílů
večerníčku Bob a Bobek – Králíci z klobouku, scénář k filmu Volná noha a kniha
Na plný plyn o trumpetistovi Lacovi Deczim stejně jako spolupráce na scé-
náři filmové komedie Stůj, nebo se netrefím. 
Také další z Šebánkových životních zájmových okruhů se naplnil jaksi „navzdory

systému“ a doba si jej
přímo vyžádala. Na po-
čátku devadesátých let se
v prostorách pražské
Městské knihovny usku-
tečnila schůze, na níž za-
zněla ostrá kritika ka-
tastrofálního stavu tehdy
ještě československé
ochrany zvířat. Ta v pod-
statě neexistovala – až na
nějaký ten ojedinělý
a beznadějně přeplněný
útulek. Nebýt jistého
množství stejně přecpa-
ných domácích depozit,
kde zoufalí ochránci na
své náklady řešili nejbolestnější případy týraných, nemocných a opuštěných
zvířat, která by bez jejich pomoci byla zcela bez šance, nedalo by se o ochra-
ně hovořit ani v nadsázce. Právě na této schůzi se Jiří Šebánek poprvé setkal se
zpěvačkou na prahu druhé kariéry Martou Kubišovou a oba se zdravě rozčíli-
li. A právě zde vznikl nápad na vznik televizního pořadu Chcete mě? – na pomoc
zvířatům. S obměnami se vysílá od roku 1992 až dodnes. Pokud nahlédnete
pod povrch kauz týrání domácích i hospodářských zvířat, není vám smysl
pro humor moc platný. Maximalistovi Jiřímu Šebánkovi přesto pomohl při tvor-
bě scénářů a dramaturgické práci udržet si jistý odstup a občas si udělat legraci
z věcí a jevů, které to zasluhují.
I pokud by Jiří Šebánek za život stihl pouze Cimrmana, který se málem stal Nej-
větším Čechem, nebo vytvořil jen pořad Chcete mě?, jenž má na kontě tisícovky
zachráněných zvířecích životů, šlo by o velmi slušnou životní a tvůrčí bilanci.
Sluší se mu za ni poděkovat.

Daniela Kučerová
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NEDOŽITÝCH 90 LET EMILA LUDVÍKA
(16. 8. 1917 Praha – 15. 4. 2007 Česká Lípa)

MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ ztratilo svého zakladatele a dlouhodobého před-
sedu PhDr. Emila Ludvíka a spolu s ním celá naše společnost světově proslulého, vyni-
kajícího veřejného a politického činitele, který naplnil svůj život také bohatou uměleckou
hudební tvorbou.
Vystudoval práva, filozofii, dějiny umění a hudební vědu na Univerzitě Karlově, rovněž
kompozici u Josefa Suka, řídil vlastní jazzový orchestr, proslul jako průkopník swingo-
vé hudby, filmový skladatel a autor vážné hudby. V době nacistické okupace byl činný
v domácím odboji, podílel se na ustavení poválečné České národní rady, od roku 1945
až do svého zatčení po komunistickém puči pracoval v Kanceláři prezidenta republiky 
Edvarda Beneše, pro nedostatek důkazů byl v roce 1949 propuštěn, ale i nadále per -
zekvován. Spolupracoval s Františkem kardinálem Tomáškem až do jeho smrti. 
Výčet jeho činností, kde sám byl zakladatelem nebo stál u zrodu mnoha institucí, spo-
lečností a organizací nebo byl jejich aktivním členem, je rozsáhlý: Československé
sdružení pro Spojené národy, Charta 77, Společnost pro lidská práva, Světová společ-
nost pro pomoc (World Help Society) zajišťující financování světových humanitních
projektů, Československý helsinský výbor, Americký ústav v Československu, mezinárodní hudební festival Pražské jaro,
Sdružení českých vesniček SOS, Český filmový a televizní svaz FITES, dále byl čestným členem Českého svazu bojovníků
za svobodu, vědeckopedagogické rady Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí. 
V roce 1939 založil Hot kvintet, jednu z prvních improvizovaných swingových skupin u nás, z ní vznikl posléze Velký orchestr
Emila Ludvíka, který navzdory nacistickým poměrům odolal až do roku 1941. V jeho souboru se objevilo mnoho hudeb-
níků, kteří patřili už tehdy k osobnostem českého jazzu: Jan Hammer starší, Vladimír Horčík, Miloslav Kefurt, Vlastimil
Kloc, Jiří Verberger, Mirek Vrba, Bedřich Weiss, mezi zpěváky s jeho orchestrem vystupovali Václav Irmanov, Zdena Vincí-
ková, Rudolf Cortés.
Emil Ludvík pak působil jako varhaník, po osvobození dokončil studium hudební vědy. Poté následovala jeho politická ka-
riéra, ale byl velmi činný i v hudební sféře: v pracovním výboru festivalu Pražské jaro, externí dramaturg ve filmu, složil
na 100 hudebních doprovodů k filmům kresleným, loutkovým, popularizačním i celovečerním. Známé jsou jeho skladby
k hraným filmům Vzorný kinematograf Haška Jaroslava, Brankář bydlí v naší ulici nebo Malý Bobeš. Také jeho písniček je
více než stovka – Na programu máme swing, Nedělní ráno, Památka na tebe, Pár kouzel znát, Rytmus v patách, Sjezd
swingařů, Slzy na poduškách, V lednu je máj a mnohé další. Hudební znalci o tvorbě Emila Ludvíka jednoznačně tvrdí, že jeho
zásluhy o český jazz a pop tkví především v profilování souborů, jež vedl a orientoval na podněty aktuální americké swin-
gové tvorby, s jejími rysy jazzového frázování, improvizace, swingující rytmiky, repertoárové vyhraněnosti, dobré úrovni
aranžérské práce – tím vším ovlivňoval i další soubory. Příklady z jeho tvorby přinášejí gramofonová alba Supraphonu Český
jazz 1920 – 1960 (vyšlo v roce 1965), Sjezd swingařů (1968) a Doctor Swing redivivus (1974).
Za svou bohatou činnost byl nesčetněkrát oceněn, mj. je nositelem Řádu T. G. Masaryka, čestné medaile Masarykova de-
mokratického hnutí, vyznamenání Masarykovy akademie umění, čestné medaile Edvarda Beneše a Jana Masaryka, čestné
medaile J. A. Komenského, stříbrné medaile Univerzity Karlovy a čestného občanství hl. m. Prahy.
Rozloučili jsme se s tímto obětavým, pracovitým a moudrým člověkem, kterému se podařilo se svými spolupracovníky věrně
a opravdově naplňovat odkaz T. G. Masaryka. Čest jeho památce! Miroslav Sígl

Vyšlo v časopise Týden 30. 4. 2007:
Minulé úterý se v České Lípě konal pohřeb Emila Ludvíka. Zemřel 15. dubna, bylo mu skoro devadesát a noviny o něm psaly pře-
devším jako o muzikantovi. Jistě, měl absolutní hudební sluch, byl výtečný jazzman, složil úžasné věci. Jenomže Ludvík byl
především člověk, který miloval svobodu a měl hluboký smysl pro spravedlnost. Hudbou se živil, ale smysl života viděl v lidských
právech a v celoživotním odporu vůči totalitě a bezpráví.
Dneska se nezdá nijak zvláštní milovat svobodu, ale za komunistů to bylo nejvzácnější.
Václav Černý o Ludvíkovi píše ve svých Pamětech. Po válce pracoval jako tajemník prezidenta Beneše. Byl mu, oproti jiným z jeho
kanceláře, věrný a navrhl, aby nástupu komunistů k moci zabránil vyhlášením stanného práva. Za to byl už v říjnu 1948 

Zádušní mše za zemřelého Emila Ludvíka se koná ve čtvrtek 21. června 2007 v 15,30 hod. 
v kostele Sv. Antonína na Strossmayerově náměstí v Praze 7.
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Odešel Pavel Hobl
Měsíc před svými 72. narozeninami zemřel 20. května v Praze filmový
a televizní scenárista a režisér Pavel Hobl (* 20. 6. 1935). Známé jsou na-
příklad jeho komedie Máte doma lva? (s Bohumilem Sobotkou), sci-fi
podle námětu Josefa Nesvadby Ztracená tvář nebo hudební komedie
30 panen a Pythagoras.
Pavel Hobl vystudoval režii na FAMU (1958) a v 60. letech patřil k silné nastupující generaci.
„Byl to jeden z nejtalentovanějších filmařů, měl úžasné nápady“, vzpomíná Jiří Menzel, který
byl nejen asistentem Hoblova absolventského snímku o Malostranském hřbitově (Hřbitov, který
zemřel), ale také ztělesnil hlavní postavu v úspěšném hudebním filmu 30 panen a Pythago-
ras z roku 1973. „Filmování pro něho bylo jako hrát si. Kombinoval filmové postupy s hudbou,
dokumentárními prvky i crazy a grotesku,“ říká Jiří Menzel. „Měl velice razantní nástup, ale
protože byl velmi skromný a nedokázal se příliš prosazovat, viděli jsme od něho vlastně
dost málo celovečerních filmů. Věnoval se více středometrážní tvorbě a dokumentů. Osobně
jsem ho měl velice rád.“
Pavel Hobl natočil, často podle vlastních scénářů, pět celovečerních snímků, 30 animova-
ných filmů a několik reklam, televizní opery a oratoria (Antigona, Genesis, Fhilemon a Baucis),
hudební a baletní filmy (Rozkaz, Rossiniana, Die Puppenfee aj.), muzikály a revue (Autore-
vue, Crimirevue, Clownrevue, 6 uprchlíků – z nich převážně byl pořízen výběr z jeho tvorby,
který mu jako poctu k sedmdesátinám připravili pořadatelé plzeňského festivalu FINÁLE), více
než 30 dokumentů (mj. Fantazie pro levou ruku a lidské svědomí, Hrdinové džungle, Konfe-
se, Brána do Indie, Adresář, Čekání na Darong Bawana). Spolupracoval s Laternou magikou
a vytvořil více než tři desítky polyekranových a multivizních realizací v tuzemsku i zahraničí.

-šv- (Lidové noviny 26. 5. 2007)

Koncem minulého měsíce jsme se rozloučili s režisérem bývalého Armádního filmu Miroslavem Burgrem,
který zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 79 let 17. května 2007. Vzpomínku a fotografii
uveřejníme v příštím čísle.

komunisty zatčen a vězněn. Po propuštění ho živila muzika, ale jak říká jeho dcera: „Svým postojem – velmi nekompromi-
sním, proto měl mnoho nepřátel – prosazoval lidská práva, to byl cíl jeho života.“
Jako mnoho svobodymilovných lidí v minulém režimu měl svého estébáka, vyšetřovatele Vránu. Chodil na výslechy. Ale měl
i přátele – Václava Černého, Milana Machovce, kardinála Tomáška a další skvělé muže a ženy. V roce 1967 založil Společnost
pro lidská práva (SLP), která do škol posílala deklarace OSN o lidských právech, o něčem, co u nás bolševici opravdu nepěstovali.
Po příchodu Rusů byla SLP zakázána. Ludvík později podepsal Chartu 77. Žil jako disident: pod dozorem StB, a přece svo-
bodně. Kde se objevil, tam se rozsvítilo. Pevně věřil, že komunismus padne, že nepoddat se komunistům, nesklonit hlavu
před zlem má budoucnost. Po zákazu SLP mému otci tvrdil, že do čeho vstoupí, to se rozpadne, takže v nejhorším vstoupí do
KSČ – aby se rozpadla. Uměl se smát.
Bolševický režim padl i díky Emilu Ludvíkovi. Hned po zhroucení systému založil Masarykovo demokratické hnutí. U zrodu 
organizace stál v roce 1989 taky Václav Havel. Před třemi lety Ludvík dostal Řád TGM.
Dnes je móda zajímat se hlavně o agenty StB. Jejich osudy jsou ale zahanbující a trapné. Mnohem vzácnější jsou životy hrdi-
nů, kteří šli proti totalitní přesile s holýma rukama. Jako Emil Ludvík, milovník svobody, který se své svobody dočkal.

Martin Fendrych, komentátor časopisu Týden 
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PODPORA VIDEO-ON-DEMAND A DIGITÁLNÍ KINODISTRIBUCE 
Finanční podpora vytváření katalogů evropských audiovizuálních děl určených pro digitální distribuci  

JAKÝ OBSAH?   
– hrané, dokumentární, animované filmy nebo seriály, krátké filmy, filmy o filmu, záznamy uměleckých představení apod.

KDO ŽÁDÁ O PODPORU? 
– nezávislé produkční nebo distribuční společnosti, kina, agregátoři

ZA JAKÝCH PODMÍNEK? 
– nabízený obsah musí pocházet nejméně ze čtyř zemí MEDIA a pokrývat minimálně tři různé jazykové oblasti
– z jedné země smí pocházet nejvýše 40 % celkového obsahu katalogu

KOLIK PENĚZ JE MOŽNÉ ZÍSKAT? 
– maximálně 50 % uznatelných nákladů na projekt

Podrobnější informace o aktuálních možnostech financování a konzultace při podávání žádostí vám poskytne MEDIA Desk Česká republika.  

Uzávěrka: 9. července 2007 

MEDIA Desk Česká republika, Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: 221 105 209 – 210, fax: 221 105 303, e-mail: info@mediadesk.cz
www.mediadesk.cz

Provoz kanceláře 
MEDIA Desk Česká republika financuje

Ministerstvo kultury 
a Evropská komise. 

MEDIA DISTRIBUTION*

PODPORA SPOLUPRÁCE A MOBILITY FILMOVÝCH ŠKOL
PRO KOHO?
– vyšší odborné nebo vysoké školy a vzdělávací organizace s audiovizuálním zaměřením

NA JAKÉ PROJEKTY? 
– vzdělávání v oblastech scenáristiky, managementu (legislativa, marketing, prodej, distribuce) a nových technologií

ZA JAKÝCH PODMÍNEK? 
– žadatelem musí být seskupení minimálně tří vzdělávacích institucí
– alespoň dvě z nich musí být vyšší odborné nebo vysoké školy 
– členem seskupení může být filmová společnost nabízející stáže pro studenty programu
– cílovou skupinou projektu musí být studenti a pedagogové/lektoři vzdělávacích institucí s audiovizuálním zaměřením

KOLIK PENĚZ JE MOŽNÉ ZÍSKAT? 
– 50 % celkového rozpočtu na projekt
– 75 % celkového rozpočtu na projekt, jehož se účastní alespoň jeden partner z nové členské země EU 

Uzávěrka: 20. června 2007 

MEDIA TRAINING *
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8. – 14. 10. 2007
České Budějovice / Český Krumlov

Česká republika / Czech Republic

XXXIII. Mezinárodní fi lmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví
XXXIII. International Film Festival on the Environment and Natural and Cultural Heritage
XXXIII. Mezinárodní fi lmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví
XXXIII. International Film Festival on the Environment and Natural and Cultural Heritage

ekofi lm

25. 6. 2007 Uzávěrka termínů pro přihlášky a doručení fi lmů / Last date for the submission of applications and copies of fi lm
5. 10. 2007 Přihlášky k osobní účasti / Deadline for the submission of individual participation applications

8. 10. 2007 Ofi ciální zahájení festivalu / Festival opening ceremony
8. – 13. 10. 2007 Soutěžní promítání, fi lmové přehlídky, promítání pro školy, odborný program 

Competition screening, fi lm shows, presentations for schools, special programs
13. 10. 2007 Slavnostní vyhlášení vítězných fi lmů, předání cen / Ekofi lm competition award ceremony

14. 10. 2007 To nejlepší z EKOFILMU 2007, zakončení festivalu / The best of EKOFILM 2007, Festival ending

www.ekofi lm.cz

A4.indd   2 21.5.2007   9:47:35
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