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Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES

Uvnitř: 

Chytilová na internetu

Český film – jak dál?
záznam 45. čtvrtletníku Fitesu

Prezentace a propagace
kulturního dědictví

Jak se učí animace

Miroslav Sígl – 80

Žena národa KONSO z Etiopie
byla také na LFŠ v Uherském Hradišti
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Touhle dobou
obyčejně bývá-
vala v redakcích
okurková se-
zóna. Jestliže
tomu tak letos
není v denících,

týdenících, prostě časopisech, které
jsou k mání v trafikách, za to mohou
evidentně i ty zpackané volby. O okur-
kové sezóně však nemůže být řeč ani
na Fitesu.
Na začátku července jsme zajeli na se-
minář na MFF v Karlových Varech.
Kolega Jan Svoboda o něm píše jako
„o pokusu“, nicméně naše obnovená
programová spolupráce s festivalovým
výborem nebyla – aspoň z našeho po-
hledu – marná. Téma semináře – Jak
fungují profesní svazy a asociace v ob-
lasti audiovizuální tvorby ze zemí
Visegrádu – se naplnilo příspěvky
z Česka, Slovenska a Polska, přičemž
právě příspěvek Macieje Karpińského
byl v mnohém pro nás objevný 

a inspirující už proto, že jsme se znovu
dověděli, že polská obdoba Fitesu fun-
guje i jako ochranná organizace.
Karlovarskému festivalu předcházelo
neschválení kinematografického zá-
kona. O problémech českého filmu
byl také červnový Čtvrtletník a záz-
nam z této diskuse tvoří obsáhlý ma-
teriál tohoto čísla. 
Na konci července se na Letní filmo-
vé škole v Uherském Hradišti konal
další seminář, z něhož také přinášíme
podrobný záznam. Věnoval se pre-
zentaci a propagaci významných děl
světové i domácí kinematografie. Teď
jde o to, aby se záměr vytvořit katego-
rii kulturního dědictví i u filmu a audio-
vize podařil co nejdříve uskutečnit.
V Hradišti jsme samozřejmě potkali
i krásku, jejíž přirozenou podoben-
ku jsme umístili na titul. Jak se vám líbí?
V tom letošním parném létě zvolila
snad ten nejpřiléhavější kostýmek…
A co v tomto čísle hledejte také? Třeba
polemickou odpověď Vladimíra Bys-

trova na články, které jsme v minulém
čísle věnovali nepřijatému kinema-
tografickému zákonu, letní úvahu
Zdeny Šmídové o česnekové zmrzli-
ně a také spoustu informací z různých
festivalů, včetně výsledků. Blíží se
podzim a to se začne scházet poro-
ta soutěž TRILOBIT BEROUN 2006
a připomínáme to nejen statutem, ale
i přihláškou. A ještě tu je jeden sta-
tut a přihláška: začátkem prosince se
v MATu uskuteční naše tradiční – již
14. – přehlídka české a slovenské do-
kumentární a animované tvorby.
Uzávěrka přihlášek je právě v době,
kdy vyjde další číslo Synchronu, tj.
v polovině října. V rubrice Animovaný
film vás Marta Šímová zavede na VŠUP
a Alena Munková připravila rozhovor,
v němž se vracíme na letošní AniFest
do Třeboně. A Mirkovi Síglovi bude
osmdesát!
A nakonec bohužel i dvě vzpomínky
na vzácné a ušlechtilé lidi, s nimiž jsme
se nedávno rozloučili… -sk-

E D I T O R I A L

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 (editor) a Jan Štern. Sazba, gra-
fická 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 8. srpna
2006. Předplatné 400 Kč (včetně poštovného) je pro členy Fitesu zahrnu-
to v členském příspěvku. Cena jednoho výtisku v distribuci 60 Kč. 
E-mail:info@fites.cz http://www.fites.cz

Na Letní filmové škole jsme viděli filmy z Afriky a Kanady
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NAŠI JUBILANTI
Úvodem této populární a prý velmi čtivé části Synchronu omluva: vinou editora se stalo, že rubrika, anoncující výročí kolegů a kolegyň
ve druhém čtvrtletí, z minulého čísla, které vyšlo v polovině června, prostě vypadla. Snad to nyní částečně napravíme tím, že u někte-
rých připomeneme jejich jubilea se zpožděním – spolu s těmi, kteří budou slavit ve čtvrtletí čtvrtém…

50 Mgr. Jan Vyčítal, kameraman *3. 7., Petr Koliha, scenárista, režisér, programový ředitel zlínského festivalu *5. 7., Alexej Pyško, herec
*6. 7., Miloš Zvěřina, dramaturg, scenárista a režisér animované tvorby *7. 8., Pavel Kubant, scenárista a režisér animované tvorby, 
pedagog *14. 9., Ing. Jarmila Poláková, producentka Film & Sociologie *26. 11. a Jiřina Židková, dramaturgyně, scenáristka *13. 12.

55 Gabriela Bártová, kostýmní výtvarnice *21. 7., Jana Tomsová, producentka *23. 8. a Radim Štětina, mistr zvuku *31. 10.

60 Jessica Horváthová, kameramanka, producentka, casting *22. 7., Jaroslav Machek, textař, úpravce, *23. 8., PhDr. Vít Korčák, scenárista
a režisér *1. 9., Jan Sláma, scenárista *26. 11., Petr Kroča, mistr zvuku *8. 12.

65 Mgr. Kristina Kudrnovská, dramaturgyně, scenáristka, režisérka *15. 8., Petr Amler, režisér a scenárista, dokumentarista *1. 11., Jiří 
Bednář, dramaturg a scenárista *11. 11., Ivan Misař, režisér *23. 11., PhDr. Katarína Bílková-Belnayová, teoretička a kritička *28. 12.

70 Václav Svoboda, kameraman *4. 7., Jan Němec, režisér *12. 7., Vladimír Štěpánek, mistr zvuku *19. 7., Nelly Pavlásková, kritička, 
publicistka *27 .7., Petr Kudela, režisér *16. 8., PhDr. Hana Jemelíková, dramaturgyně a scenáristka *29. 8., Mario Klemens, dirigent 
a hudební skladatel *3. 10., Zdena Brunclíková, dramaturgyně, scenáristka *13. 12., Mgr. Jaroslav Slavík, producent, režisér *21. 12.,
Mgr. Otakar Fuka, režisér *28. 12.

75 Jiří Stránský, scenárista *12. 8., Vladimír Bárta, režisér a animátor *27. 8., Jana Dudková, dramaturgyně *1. 10., Anna Křičková, 
dramaturgyně, úpravkyně dialogů *29. 10., Josef Lamka, režisér, animátor, výtvarník *12. 11., PhDr. Galina Kopaněva, CSc., teoretička
a kritička *26. 11., a Jiří Blažek, dramaturg a scenárista *16. 12.

80 Gustav Oplustil, dramaturg a scenárista *2. 8., Sonja Sázavská, dabingová režisérka a úpravkyně *5. 9., Miroslav Sígl, publicista 
*25. 9., Jana Kresslová, střihačka a pedagožka *20. 11.

85 Oldřich Velen, herec *15. 9., Jiří S. Kupka, scenárista *28. 9. a Drahoslav Holub, scenárista, režisér, dokumentarista *6. 11.

90 Karel Lier, architekt *30. 8.

Svá významná životní jubilea oslaví také tyto mladice a mladíci: 
scenárista, dramaturg, pedagog Prof. Vladimír Bor *25. 11. 1915, doktor jazz a ochránce lidských práv PhDr. Emil Ludvík *16. 8. 1917, 
etnograf, fotograf, kameraman a pedagog Ludvík Baran *23. 8. 1920, scenárista Jaroslav Kubát, *21. 9. 1920, ten, který za mlada natočil
báječné starce, režisér Ladislav Rychman *9. 10. 1922, filmový historik PhDr. Luboš Bartošek, CSc. *13. 11. 1922, produkční doktor 
Vladimír Voves *18. 12. 1922, herec a scenárista Luděk Eliáš *29. 7. 1923, česko-švýcarský intendant a kritik Dušan Havlíček, *10. 9.
1923, herec nejen olomoucký František Řehák *4. 10. 1923, dokumentarista a popularizátor vědy, pedagog, kameraman Svatopluk Malý 
*20. 12. 1923, pohádková dramaturgyně a scenáristka Anna Jurásková, *22. 8. 1924, režisér PhDr. Bohumil Svoboda *20. 9. 1924, 

skladatel a pianista Jiří Bažant *27. 9. 1924, spisovatel, vydavatel, filmový a televizní autor
Josef Škvorecký *27. 9. 1924, televizní publicista a dokumentarista PhDr. Ladislav Daneš
*26. 11. 1924, režisér Jiří Mikeťuk *16. 12. 1924, dokumentarista Ing. Vladimír Horák, 
*8. 7. 1925, výtvarník, animátor a režisér, který potěšil už několik generací dětí Zdeněk 
Smetana *26. 7. 1925, filmový publicista a kritik Ladislav Tunys *10. 10. 1925, pan produkční
Václav Rouha *21. 10. 1925, scenárista, režisér, pedagog a neúnavný organisátor filmo-
vých workshopů Vojtěch Jasný *30. 11. 1925, režisér Ladislav Helge *21. 8. 1927, drama-
turg a scenárista Doc. PhDr. Drahoslav Makovička *14. 9. 1927, hlasatelka a moderátorka
Heda Čechová *17. 7. 1928, režisér Miroslav Burger *1. 8. 1928, televizní kameramanka Věra
Štinglová *26. 8. 1928, scenárista, režisér a točoman Václav Táborský *28. 9. 1928, Jiří
Hubač, scenárista *27. 8. 1929, televizní architekt Leopold Zeman, *2. 9. 1929, filmová a te-
levizní střihačka, pedagog FAMU a FŽ UK Ljuljana Lorencová *11. 12. 1927, první česká
kameramanka a pak střihačka Marie Křížková *26. 11. 1928, scenárista, režisér a peda-
gog FAMU Prof. Václav Sklenář *4. 12. 1928, scenárista a spisovatel PhDr. Zdeněk Mahler
*7. 12. 1928, kritička a teoretička PhDr. Jarmila Cysařová *10. 10. 1929, střihač, pedagog
FAMU Miroslav Dufek *15. 10. 1929, kameraman, režisér a animátor Jiří Vojta *22. 12. 1929,
televizní režisérka Eva Hallerová *25. 12. 1929, hudební režisér a skladatel Miloš Holeček
*1. 7. 1930, kameraman Jaromír Zaoral *28. 7. 1930, scenáristka a režisérka Drahomíra
Vihanová *31. 7. 1930, animátorka a režisérka 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, scenárista a publi-
cista Jaromír Kincl *19. 10. 1930, režisér dabingu Jindřich Polan *11. 11. 1930, výtvarni-
ce, animátorka Věra Hainzová *24. 11. 1930 a režisér František Filip, *26. 12. 1930.

Blahopřejeme všem a přejeme hlavně pevné nervy, zdraví, spokojenost a také hodně 
nabídek k další tvůrčí práci!
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Členské příspěvky
Ani tentokrát nebude seznam členů, kteří zapravi-
li příspěvky nijak obsáhlý, nicméně stále nebude
pro letošní rok ještě úplný. Polepšete se vy, kteří
víte, že tu složenku máte někde zastrčenou a ne-
žinýrujte se zavolat – pošleme jinou (anebo mů-
žete příspěvky zaplatit i převodem z účtu na účet
náš – viz tiráž). Takže od minulé uzávěrky 
SYNCHRONu do té dnešní jsou to tito „platiči“:
Jiří Hapala, Svatopluk Jedlička, Pavel Mládek, 
Arch. Svatava Součková, Zdeněk Lukavský 
(přidal, dík!), Zdenka Sajfertová, Alena Činčerová,
Magdaléna Turnovská, Pavel Dominik, a znovu
Alena Činčerová, Karel Machoň, Mgr. Jiří Šimunek,
Olga Strusková, Ing. arch. Drahoslav Nikodém,
Zdena Šmídová, Mgr. Eva Lavická (dobrovolné,
dík!), Vladimír Žďánský (včetně zápisného), 
Alexander Zapletal (dobrovolné, dík!) a Miloš Fryš.

Předplatné
zapravily Jana Kasalová, Jarmila Šebová a Eva 
Pavlíková.

Nové členky
Na poslední schůzce výkonného výboru před prázd-
ninami byla do Českého filmového a televizního
svazu FITES přijaty: Katarína Geyerová (1971), stři-
hačka mnoha významných dokumentárních pro-
jektů (Národ bez hlav, Nevyjasněná úmrtí, Most
Márie Valérie, Zmizelí sousedé aj.), ale i hraných
filmů (Co chytneš v žitě, r. Roman Vávra, Kruh, 
r. Věra Plívová-Šimková), působí i pedagogicky na
FAMU a spolu s ní režisérka BcA. Lucie Králová

(1978), z jejíž filmografie vybíráme: Normální Tonda
Dvořák a ti druzí, Made in Pade, Űberzwerg – Nad-
trpaslík a zejména Zlopověstné dítě, film, který 
získal mj. Hlavní cenu za nejlepší český dokumen-
tární film roku 2003 na festivalu v Jihlavě.

Zprávy z Nuslí
� Blíží se konec prázdnin a s ním nová sezóna 
tradiční soutěže Českého filmového a televizního
svazu TRILOBIT BEROUN 2006. V září bude usta-
vena porota, která bude čekat na vaše přihlášky
a kazety s pořady a filmy (VHS nebo DVD) do 
9. října 2006. Formulář i statut soutěže nalezne-
te uvnitř čísla v rubrice FESTIVALY A SOUTĚŽE.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne posled-
ní lednovou sobotu roku 2007 (27.) v rámci 
celodenního programu v Berouně.
� Do knihovničky Fitesu přibylo další významné
dílo, které bylo od roku svého dalšího vydání 
Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických
umění v roce 2002 tak trochu utajeno. Jedná se
o souhrn dílčích studií, článků a přednášek profe-
sora Antonína Navrátila CESTY K PRAVDĚ A LŽI –
70 let československého dokumentárního filmu.
Pro historii dokumentárního filmu bylo její první 
vydání v roce 1968 mezníkem; v tomtéž roce 
získala cenu Trilobit, po roce 1969 se však kniha
ocitla „na černé listině“. Zájemci o její prostudo-
vání se mohou obrátit na kancelář Fitesu, kde je
na její zapůjčení už připraven pořadník.
� V červnu ukončila práci porota (předseda Elmar
Kloss) 12. ročníku soutěže o nejlepší tvůrčí a he-
recké výkony v dabingu – Cena Františka Filipo-
vského. Předběžné výsledky, tj. nominovaná díla
a tvůrce naleznete rovněž v rubrice FESTIVALY
A SOUTĚŽE. Věrným i potenciálním návštěvníkům

této slavnosti, která se letos koná v sobotu 9. září
(o týden dříve než bývalo zvykem) od 17 hodin v sále
Občanské záložny v Přelouči, připomínáme, že i letos
vypravuje FITES autokar, který odjede téhož dne ve
13.30 hodin od stanice metra B Českomoravská (ná-
vrat přibližně ve 22 hodin tamtéž). Přihlásit se mů-
žete poštou, e-mailem na info@fites.cz nebo tele-
fonicky na č. 222 562 331, ale pouze do 22. srpna!!!,
později pak mimořádně pouze na mobil Jany Ko-
mersové č. 728 610 036 a to do 31. srpna 2006.
� Kino Aero mělo tu čest hostit po celý červenec
světově první výstavu autorských fotografií Jana
Němce, který se nevěnoval celý život pouze filmu,
ale i fotografii. Přestože se jako filmař stal legen-
dou, za celých 70 let svého života neměl ani jedinou
výstavu svých fotografií. U příležitosti jeho 70. na-
rozenin a ocenění jeho mimořádného umělecké-
ho přínosu světovému filmu Křišťálovým globem na
41. MFF Karlovy Vary se v kině Aero konala vůbec
první výstava nespatřených fotografií z jeho dílny.
� Jak jsme oznámili v minulém čísle, kandidovala
kolegyně Majka Šandová na místo členky správní
rady Nadace Český literární fond. Můžeme s ra-
dostí oznámit, že její nominace byla úspěšná a v po-
lovině července byla skutečně zvolena. Správní radu
Nadace ČLF tedy pracuje v tomto složení: Prof. PhDr.
Petr Čornej, DrSc., Stanislav Doubrava, PhDr. Aleš
Haman, DrSc., Michaela Jacobsenová, Ing. Zde-
něk Justoň, Ing. PhDr. Martin Souček, MgA. Marie
Šandová, Jáchym Topol a Prof. RNDr. František 
Vyskočil, DrSc.
� Nepřehlédněte pozvánku na 46. Čtvrtletník,
který se koná v MATu v pondělí 18. září! Jak jsme
oznámili již minule v této rubrice, jedním ze zá-
měrů této diskusní tribuny je mj. i „resuscitace“
animované sekce FITESu. Na toto setkání zveme
nejen naše členy uvedenou pozvánkou, ale i další
profesionály z oboru animované tvorby.

LIDICE 2006
V den výročí lidické tragedie, letos 10. června, bylo

vedle Památníku po dvouletých přípravách otevře-

no pro veřejnost první multimediální muzeum.

Událost zaznamenal tisk, zpravodajství ČT i Reporté-

ři. Nicméně nic nemůže nahradit prožitek z prohlíd-

ky tohoto dosud unikátního muzea. Návštěvník je na

stěně vstupní prostory na třech velkých projekcích 

seznámen s historickými událostmi a ve stroze upra-

vené hale ho čekají dochované exponáty, dveře kos-

tela svatého Martina (aj.), vzpomínky a výpovědi těch,

kteří přežili a dožili. A slyšet i vidět Heydrichův nástupní

projev do funkce říšského protektora z 28. září 1941

(germanizace Slovanů, vyhlazení, přesídlení na Sibiř

atp.) je nezapomenutelný zážitek i pro pamětníky.

Doporučuji, nenechte si tuto dosud unikátní 

expozici ujít.

Projekt podpořili Ministerstvo kultury ČR, Vojenský his-

torický ústav, Česko-německý fond budoucnosti a Ev-

ropská unie. Autorem výtvarného řešení je Mgr. Bo-

humír Prokůpek, historikem expozice PhDr. Eduard

Stehlík, režii programové části měl Pavel Štingl. -cys-
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panelovou diskusi tentokrát na téma

JJak je na tom česká animace?ak je na tom česká animace?
Noví lidé animace – školství. Tradice a současnost.

Animace v České televizi. Celovečerní animované projekty.
Co nového ve Zlíně? Pražská studia, Ostrava, a co dál…

V panelu zasednou: 
Kateřina Krejčí, Jiří Kubíček, Vlasta Pospíšilová aj. 

Moderuje Miloš Zvěřina.

Těšíme se na vás v pondělí 18. září 2006 od 17 hodin
v projekci klubu MAT, Karlovo nám. 19, Praha 2.

Český filmový a televizní svaz Fites  zve všechny, 
kteří mají českou animaci rádi a myslí to s ní upřímně a dobře!
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Copyright © Galina Kopaněva, Jean Louis Manceau, Jan Bernard, Wojciech 
Wierzewski, Miloš Fryš, Jiří Cieslar-heirs, Stanislava Přádná, Zdena Škapová, Tomáš
Bartošek, Tereza Brdečková, Jan Čuřík-heirs, Miloš Fikejz, Jan Foll, Milan Hanuš,
Václav Havel, Jan Jaroš, Ivan Klimeš, Sergej Lavrentěv, Marie Mravcová, Kateřina
Pošová, Jan Rejžek, Jan Schejbal, Andrea Sedláčková, Pavel Škapík, Helena 
Třeštíková, Elmar Klos-heirs, 1976, 1978, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989
Translation © Petr Janyška, Jan Jaroš, Marie Mravcová, 1988, 1989
Preface © Miloš Fryš, 2006
Edition © Camera obscura, Miloš Fryš, Nostalghia.cz, Petr Gajdošík, 2006
PŘEDMLUVA: Na přelomu července a srpna 1988 se konala Letní filmová
škola v Trutnově. Tam se někdy zrodil nápad uspořádat sborník k blížícím se 
60. narozeninám Věry Chytilové 2. února 1989 spolu s přehlídkou jejích filmů
v Pražském filmovém klubu (tehdy v Sokolovské ulici č. l v Praze 8 „Na 
Florenci“), která pak skutečně v lednu 1989 proběhla. Na takový nápad mě při-
vedlo hlavně vědomí, že světově významná filmová režisérka nemá o sobě ve
své vlasti vydanou žádnou knihu. Ani monografii, ani knižní rozhovor, ani 
vzpomínky někým sepsané. Domníval jsem se, že sborník může tuhle mezeru
rychle zaplnit. Smutné je to, že reprint nyní vychází po 17 letech a znovu tutéž
mezeru zaplňuje. Začal jsem tehdy oslovovat budoucí přispěvatele, tuzemské
i zahraniční. Celkem jsem požádal o příspěvek asi 80 autorů různých filmo-
vých profesí z tuzemska i zahraničí, režisérčiny spolupracovníky a lidi, o nichž
jsem věděl, že ji mají rádi. Odpovědělo 26. Sborník jsme tehdy vydali jednak
jako klasický samizdat, to znamená v nákladu podle počtu strojopisných kopií,
kolik psací stroj unese. Ten můj unesl jeden originál a dvanáct kopií. Originál
strojopisu jsem nechal svázat pro jubilantku v komunálu v Dobříši. Manželka
Honzy Folla Ivanka potáhla jeho tvrdé desky výtvarně skvěle vyhlížející červe-
nou a černou kůží jako poctu oblíbené barevné kombinaci paní režisérky. Kromě
toho Pavel Kumpán zařídil cyklostylované vydání sborníku ve Filmovém klubu
Matematicko-fyzikální fakulty UK jako přílohu tamního časopisu. Náklad byl 
300 výtisků, z toho ale někdo polovinu ve skladu ukradl a zbytek jsme rozdali.
Sborník jsme paní režisérce předali trochu se zpožděním v březnu 1989 v ka-
várně Praga v dolní části Václavského náměstí za účasti téměř všech přispě-
vatelů. Omluvil jsem Václava Havla, který byl tehdy ve vězení.
Rukopis sborníku jsem poté nabídl k vydání Českému filmovému ústavu. Tam

sice přijat byl, chopilo se ho ovšem několik odpovědných redaktorek a sám jsem
nakonec jeho poslední podobu neviděl. Tu provedl Zdenek Zaoral a měla údaj-
ně záměrně obsahovat trapnou komunistickou kritiku. Titul vyšel dokonce i v teh-
dejších Nových knihách pod změněným názvem, tuším O ničem jiném než o Věře
Chytilové, který si vymyslela hlavní odpovědná redaktorka a byla na něj hodně
pyšná. Byla provedena hrubá sazba, ale do toho přišla sametová revoluce. Nový
ředitel podniku Jaroslav Boček prý nechal sazbu nebo dokonce knihu takto
vyvedenou za 40.000 Kčs skartovat. Ani na moji žádost mě už ke knize od 
Zaoralova vstupu nepustili, takže se omlouvám jen za ústní svědectví z té doby.
Současné inter-
netové vydání je
pietním reprin-
tem původního
sborníku. Příliš
fotografií do to-
hoto vydání sbor-
níku nezařazuje-
me a doufáme, že
se paní režisérka
nebude zlobit.
Kapitoly Několik
životních dat a vý-
znamná ocenění,
Filmografie a Výběrová bibliografie jsou nyní aktualizovány (Fryš), přidán je pře-
hled DVD (podle zona.bloudil.cz Petra Soukupa). Velký dík patří spolunakla-
dateli a autorovi sazby Petru Gajdošíkovi. Mnohé příspěvky a osobní gratula-
ce sborníku odrážejí dobu, ve které vznikaly. Texty ponecháváme v původním
znění. Vydání ohlašují na svých stránkách oba nakladatelé: nostalghia.cz
a cameraobscura.wz.cz a odkazují na stránky sborníku, kde také naleznete
návod, jak si knihu zdarma stáhnout: cameraobscura.wz.cz/chytilova. Sborník
samotný bude slavnostně předán dne 7. února 2006 v Malém sále kina Svě-
tozor v Praze ve 20 hodin za účasti režisérky, nakladatelů, přispěvatelů a hostů
při příležitosti narozenin paní režisérky. Poté bude uveden film Věry Chytilo-
vé Chytilová Versus Forman (Belgie, 1981). Miloš Fryš, 2. února 2006

Kňažko priznal: Som hráč
Aký človek vlastne Milan Kňažko je? Čo sa skrýva za tvárou nesporne talen-
tovaného herca, človeka, ktorý vedel ovládnuť masy, ale aj bohémskeho muža,
čo miluje život so všetkými jeho prejavmi... „Keď nám bude ťažko, pomôže nám
Kňažko!“ Takto kedysi skandovali námestia, keď sa k ľuďom túžiacim po kraj-
šom zajtrajšku prihováral tribún revolúcie Milan Kňažko.
Ako však vravieval múdry rabín: Všetko je inak. Uplynulo niekoľko rokov a vzťah
ľudí k hercovi a politikovi sa zmenil. Jedni ho milujú, iní aj zatracujú. Aký človek
vlastne Milan Kňažko je? Čo sa skrýva za tvárou nesporne talentovaného herca,
človeka, ktorý vedel ovládnuť masy, ale aj bohémskeho muža, čo miluje život
so všetkými jeho prejavmi?
Na tieto otázky a mnohé iné sa pokúša odpovedať autorka životopisnej knihy
o tomto mužovi činu. Ľubica Krénová podrobne analyzuje aj hercov tvorivý
vývoj. Všíma si okolnosti, ktoré ho formovali ako umelca. Milan Kňažko napísal
ku knihe predslov, ktorý dokazuje, že humor mu nechýba ani v zrelom veku.
Milan Kňažko o sebe tvrdí, že je hráč. Taký je aj názov knihy o jeho hereckej ka-
riére. „Všetko je hra. Aj samotný život. A ja som hercom bol, som, aj budem,“
priznáva herec, exminister i riaditeľ televízie Kňažko.
Knihu z pera Ľubice Krénovej pokrstili aj v Prahe. „Odporúčam ju, pretože je

o výbornom a humornom hercovi a v neposlednom rade aj preto, že sú 
v nej i dve moje fotografie,“ povedala Zdena Studenková, jedna z krstných
rodičov. Druhý, Emil Horváth, si zasa zaspomínal na mladícke časy strávené
s Kňažkom. „Vždy som ho obdivoval, aj jeho životný štýl. Dokázal zladiť kavia-
renský spôsob života so športom. A z kaviarní najnižšej cenovej skupiny ma
priviedol až do kultúrnych sfér,“ hovoril.
Kniha Hráč je podľa autorky hereckým portrétom, a nie životopisom úspeš-
ného herca, politika, manažéra či bohéma. „Nemám potrebu písať životopisy
o úspešných hercoch, mám však naopak vnútorné presvedčenie, aby vzni-
kali herecké portréty o neopakovateľných hercoch,“ vysvetľovala spisovateľka
s dodatkom, že „ak ide o Kňažkovo herectvo, predovšetkým do roku 1990 toto
konštatovanie platí“.
A Kňažko na to reagoval: „Prekvapilo ma, že všetci hovorili o mne tak pekne,
tak pozitívne, že som mal pocit, že je to nekrológ.“ Preto do úvodu dopísal
o sebe aj čosi negatívne. „Ja nie som ani veľký hrdina, ani víťaz každej situácie,“
dodal. (tasr, čtk)

http://www.svetknihy.sk/Pages/Hladaj.aspx?AutorID=8421

VĚRA CHYTILOVÁ MEZI NÁMI
Sborník textů k životnímu jubileu

Internetový reprint 2. 2. 2006
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Distribuční společnost Aerofilms s.r.o. s vydavatelstvím Zóna vydává další DVD
ve svém projektu společného vydávání DVD (prezentovaném pod názvem „spo-
lečná edice vydavatelství Zóna a Aerofilms s.r.o.“), jehož prvním plodem bylo
DVD filmu STALKER (1979) Andreje Tarkovského. Nyní vychází další dvojdisk:
ANDREJ RUBLEV (1969) Andreje Tarkovského. Jedná se opět o kompletně pře-
vzatou (a pouze „počeštěnou“) edici rusko-belgického konsorcia RUSCICO,
tedy o dobře známý dvojdisk, prodávaný v řadě totožných evropských subli-
cencovaných edic, např. ve Velké Británii společností Artificial Eye.
„Dnes již klasické dílo světové kinematografie ANDREJ RUBLEV vznikalo po ně-
kolik let a po jeho dokončení museli tvůrci několik dalších let čekat na okamžik,
kdy mohlo být alespoň ve zkrácené verzi uvedeno na plátna kin. Rozsáhlá
historická freska zachycuje v několika epizodách život a dílo nejslavnějšího ma-
líře ikon z 15. století, přičemž jeho životní a tvůrčí osudy (o jeho životě toho
prakticky mnoho nevíme) tvoří jen jakési pozadí pro mnohem velkorysejší záměr
vykreslit nejen realistický obraz středověkého Ruska (mnišské komunity, život
prostých lidí, tatarské nájezdy, násilné pokřesťanšťování obyvatel), ale vytvo-
řit i filozofickou reflexi vztahu umělce k tvorbě, či v obecnějším plánu člově-
ka k jakémukoliv dílu a víru v jeho smysl a dokončení.“ – recenzuje film Petr
Gajdošík na nostalghia.cz
Veškeré informace o ceně o způsobu prodeje zůstávají stejné: DVD Andrej
Rublev se nedostane do půjčoven, ale pouze do prodeje (prodejní práva platí pro
teritorium ČR a SR). Dvojdisk se bude prodávat za pevnou cenu 650 Kč, bude
vydán v nákladu odpovídajícímu očekávatelnému zájmu a nikdy nebude zlev-
něn (cena je „natvrdo“ garantována i pro případ budoucích reedic). Výhrad-
ním internetovým prodejcem bude webová stránka Zóny, sloužící již 4 roky i coby
základní tuzemský informační server o artových titulech na DVD s českou pod-

porou (http://zona.bloudil.cz)
a výhradním „kamenným“ pro-
dejcem bude obchod kina Svě-
tozor filmová galanterie Terryho
ponožky (Vodičkova 41, Praha 1).
Souběžně s DVD Andrej Rublev
vydává nakladatelství Casablan-
ca překlad knihy Roberta Birda
Andrej Rublev (2004). Jedná se
o drobnou monografii, která
ovšem s širokým záběrem podá-
vá podrobnější informace o stej-
nojmenném filmu Andreje Tar-
kovského. Kromě zajímavých
odkazů k dějinám sovětské kine-
matografie, literatury a výtvarné-
ho umění se kniha zaobírá také
historií vzniku filmu a rozborem
jednotlivých jeho částí. Svým 
obsahem i rozsahem dobře plní
roli jakéhosi průvodce k filmu. Knihu doprovází také bohatá obrazová příloha
(cca 70 ilustrací) a český doslov z pera „nostalgika“ Petra Gajdošíka. Ti, kdo
si objednají knihu i DVD, získají knihu za sníženou cenu. Podrobnosti o knize
i možnosti objednání najdete na adrese: http://www.casablanca.webz.cz
Kontakt: jiri.sebesta@kinoaero.cz tel. 271 771 349, 608 300 437, 
fax 222 585 345 www.aerofilms.cz |www.terryhoponozky.cz

DVD – ANDREJ RUBLEV

Večerníček měl narozeniny…
Loni se o čtyřicetinách snad nejpopulárnější posta-
vy dovídal náš televizní divák denně a několikrát. A ne-
bylo to nezaslouženě. I když v současné době pro-
žívá tento svébytný televizní žánr spíše útlum,
specifikou České a potažmo i Slovenské televize zů-
stává i nadále. V budoucnu bude záležet především
na tom, zda na další výrobu nových seriálů bude „ru-
kapáně“ štědrá či nikoli. Ale snad se už zase blýská na
časy, které budou lepší než ty loňské, kdy „Česká
televize nezačala s výrobou ani jednoho nového ve-
černíčku, kromě těch, na které přispívá do Zlína Bon-
ton filmu, na ty však nemá prodejní práva“.
Uvedenou citaci najdeme v závěru knížky Marie Kšaj-
tové Velký příběh večerníčku, kterou v roce 2005 vydal
Albatros. Autorka, původně novinářka (mj. Květy, Umění
a řemesla), žila s večerníčky jako dramaturgyně Čes-
koslovenské a České televize na plný úvazek 29 let, od
roku 1973 vyprovodila do světa nespočet seriálů, které
většinou dodnes patří do zlatého fondu tvorby pro děti
a mládež. Po roce 2002 však její setkávání s večerníčky
neskončilo, stále ji na Kavčích horách potkáváme, pro-
tože externě zde pracuje dál. A tak když v Albatrosu
vznikl nápad napsat o historii nejslavnějšího televiz-
ního pořadu u nás knihu, obrátili se právě na ni snad
i proto, že s ní měli dobré zkušenosti i jako s autor-
kou několika knížek pro děti. „Musím se přiznat, že mě
samotnou by to ani nenapadlo“, píše v úvodu Velké-
ho příběhu večerníčku Marie Kšajtová.

Necelých sto stránek textu provázejí fotografie těch
nejznámějších večerníčkovských autorů a realizáto-
rů. Pravda mnohé pocházejí i z doby, kdy nad ultra-

fány či v loutkovém studiu začínali, ale tím více do-
plňují dokumentární hodnoty, které kniha nesporně
má. Kšajtové se podařilo vybrat z archivů (a možná
převážně soukromých) mnohá fakta (a „osoby a ob-
sazení“), která by mohla skončit v nenávratném za-
pomnění. Shromáždila je a utřídila, s pomocí svých
kolegyň a kolegů z redakce (zejména Ireny Povejši-
lové, Evy Povondrové, Kateřiny Krejčí, Karla Škorpí-
ka), a čtivou publicistickou formou tak přinesla svě-
dectví o nekonečném televizním seriálu, který v mnoha
směrech nemá ve světě obdoby.
Kniha Marie Kšajtové je významným doplňkem
audiovizuální literatury obecně a lidé z oboru (a zvláš-
tě ti nejmladší a nastupující) by si ji měli aspoň pře-
číst; neboť jak říkají latiníci: Historia magistra vitae…
A tak závěrem této malé recenze dejme ještě jed-
nou slovo autorce: „Doufejme, že se televizní kluk
s papírovou čepicí ani za čtyřicet let neunavil. pro-
tože čas pozpátku běžet neumí, měl by s ním do-
předu běžet i večerníček. Přejme mu dost sil, ener-
gie i peněz, aby přinesl znovu něco nového, aby
znovu překvapil a okouzlil. Mnohé tu sice už bylo,
ale všechno jistě objeveno nebylo a dětská fantazie
nemá meze. Doufejme v to i u fantazie autorské“.

-msk-
(Velký příběh večerníčku je novým přírůstkem 
knihovničky Fitesu, zájemci se mohou předem 
dohodnout o jejím zapůjčení.)
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ZASLÁNO
Původně jsem na urážku, kterou mne počastoval Jan Hřebejk v minulém čísle
Synchronu, ani nechtěl reagovat. Ze tří důvodů.
Zaprvé mne poněkud překvapilo, že Synchron uveřejnil Hřebejkovu polemi-
ku nevybíravě se zmiňující o tom, co jsem napsal a co napsali ještě další, aniž
by však současně informoval, co, jak a proč jsme napsali. Předpokládat, že
všichni čtenáři Synchronu to vědí, neboť současně čtou Lidové noviny, 
Mladou frontu Dnes nebo Neviditelného psa, nebo alespoň že si dodatečně 
vyhledají, co jsme napsali, je značně nekorektní. Za takových podmínek 
pokračovat v polemice se mi zdálo poněkud trapné.
Zadruhé jsem vzal na vědomí, že nás Jan Hřebejk označil za pravicové novi-
náře, čímž sám sebe implicitně postavil na stranu našich levicově smýšlejí-
cích spoluobčanů. Čímž ale by jakákoliv další polemika mezi námi byl jen 
dialog hluchého se slepým a k ničemu kloudnému by nepřivedla.

Zatřetí považuji Jana Hřebejka za dobrého filmového režiséra s perspektivou
stát se opravdu slovutným umělcem. Který přirozeně je ponořen do svého
jedinečného ega a realita zájmů jiných lidí je mu přinejmenším lhostejná a může
mu být ukradena. Nebo mu přímo vadí. A polemizovat s ním o tom je vždycky
házení hrachu na zeď.
Jenže po stoprvním dotazu kamarádů, přátel, kolegů, kamarádů kamarádů, přá-
tel přátel, kolegů kolegů, co říkám na Hřebejkův článek v Synchronu a jak
tam o mně píše, jsem se přece jen rozhodl napsat toto zasláno. Rovněž ze tří
důvodů.
Tím prvním důvodem je, že by měli čtenáři Synchronu vědět, že jsem psal o pro-
blému ekonomického vybilancování v kinematografickém průmyslu víckrát,
nejen v článku, který Hřebejk četl, a vždycky jsem upozorňoval na nebezpečí

vytvořit z filmové výroby oblast povinně opečovávanou všemi občany pro-
střednictvím státu. Volání po zákonu ukládajícím nám všem přímo i nepřímo
přispívat obecně na filmovou výrobu opravdu považuji za produkt „komunis-
tických duší“, neboť jak jinak nazvat představy o tom, že jedněm stát prostě
bude brát a druhým dávat a basta. Když jsem byl malý a maminka mi vysvět-
lovala, kdo jsou ti, kdož nechali mého tatínka odvléci do gulagu, tak mě vždyc-
ky učila: komunisté jsou ti, co říkají, co je tvoje, to je moje, a co je moje, do toho
ti nic není. Představy některých našich filmových producentů a tvůrců jsou
marná sláva opravdu ze stejného pytle.
Ale co je mnohem horšího, jsou klapky na očích, které nepřipouštějí vidět,
že pokud stát bude přispívat na výrobu filmů, zákonitě nastane okamžik, kdy
bude chtít „vidět výsledky“, kdy začne vyslovovat přání, klást požadavky a určo-
vat, jaké filmy mají občané dostávat. Pracoval jsem příliš dlouho v naší někdejší
státem ovládané kinematografii, byl jsem příliš blízko brain-trustů určujících
poměry v její kleci, pro někoho železné a pro jiného zlaté, ale přístupné jen
na propustky nikoliv vždycky spočívající v nápadu, talentu či dokonce existenci
tvůrčího ega. Konec konců každý producent klade tvůrcům, které angažuje, 
nějaké podmínky a proč by to tedy nedělal stát. Chce Jan Hřebejk a jeho 
soudruzi opět do nějakého takového chomoutu? Možná si představují, že se
nenechají převálcovat nebo nedej bože koupit státními penězi, jenže to si
hoši z Levé fronty, připravující se během německé okupace Československa
za druhé světové války na nový život po válce, říkali také.
Zároveň jsem však vždycky připouštěl dotace jednotlivým státulibým filmovým
projektům z rozpočtu té či oné vlády. Tedy možnost, kterou připustila některá jed-
nání během nedávného karlovarského festivalového juchání a nad níž pojed-
nou všichni nadšeně tleskají ručičkami. I když, jak sdělují tamtamy, potichu pro-
bíhá sondování, jestli by nešlo získat přece jen stabilnější zainteresování státních
struktur a podpora se hledá zcela otevřeně právě u komunistů, „se kterými se ne-
mluví, ale když jde o peníze, tak ano“. Takže moje úvaha o komunistických duších
některých našich filmových výrobců a tvůrců nebyla tak od věci.
Druhým důvodem, proč píši toto zasláno, je potřeba přece jen se ohradit
proti Hřebejkovým slovům o „fašizující nekulturnosti“ mého „ubohého člán-
ku“. Nehodlám je vyvracet, ale rád bych sdělil čtenářům Synchronu, že jsem
opravdu zděšen umanutostí tohoto skutečně dobrého režiséra věřícího ve spra-
vedlnost svých požadavků, zlobou, s níž reaguje na odlišný názor podložený
zkušeností, o níž nechce nic vědět, vztekem a jedovatým plivnutím, kterým
toho, kdo vidí realitu jinak, prostě smete ze světa. Nedá mi to, abych se ne-
přiznal, že mi jeho slova velice, velice, jak říká Václav Klaus, připomněla výkřiky
z komunistických procesů padesátých let či tónem dokonce procesy soudů na-
cistických. Kde se to tento filmový režisér, který se narodil dávno potom,
naučil? Nebo to už bylo v něm?
A třetím důvodem je moje přesvědčení, možná bláhové, že FITES, jehož jsem
zakládajícím členem, unese na stránkách Synchronu serióznější diskusi o eko-
nomických problémech filmovnictví, jak se kdysi krásně říkalo, v Čechách, než
byl příspěvek Jana Hřebejka. Vladimír Bystrov, 18. července 2006

Člověk a kultura
(Český rozhlas 6, 20. 7. 2006)

Vladimír Just: „Mám před sebou časopis Synchron a je tady vy-

nikající, ale opravdu vynikající, souhrn materiálů, který nám po-

dává velmi plastický portrét jisté osobnosti, spoluautora těch

nejkritičtějších dílů majora Zemana, pana Jiřího Procházky, spi-

sovatele, který skutečně patří k tomu největšímu lógru, bych řekl,

jak říkal Šalda, k té sedlině české literatury politické, českého dra-

matu – Ohně na horách, drama, které se hrávalo v padesátých

letech i později. A tady je podrobné, doslovné hlášení o Fitesu

z roku 1971, na počátku normalizace, kdy on udává – to je čistý

žánr denunciace – kdy udává své kolegy a upozorňuje na to, že

i sovětští kolegové se mýlí a poradci se mýlí, když nehledají ty pravé

kontrarevolucionáře, tj. jeho kolegy, kteří se usídlili v tom 

kontrarevolučním Fitesu, v tom šíleném svazu, který je tak strašně

prokomunistický.

Je to skvělý styl, nikdo by si to tak nevymyslel, kdyby to chtěl

imitovat. V tomhle je bezvadný stylista, protože je to čistý žánr

udání, denunciace, a je neuvěřitelný, že to všechno byli jeho 

kolegové, kteří vlastně tímto způsobem byli udáváni a zřejmě to ani

netušili. Byl to jeden z nich a byl to autor mnoha knížek a mnoha

televizních pořadů, který ve své době byl velmi uznáván. Jmenu-

je se Jiří Procházka. Umřel, už se nedočkal tady tohoto odhalení.

Ale jestliže by vždycky pohled do archivu estébáků a udavačů

byl takto perfektně dokumentován, nezpochybnitelně, bylo by 

jasněji i nejen v kultuře.“
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Vážení kolegové,
uplynul školní rok, totožný s divadelní sezónou, a já bych se s Vámi ráda po-
dělila o několik kulturních zážitků, které byly pro toto období příznačné, jež
však ve mně vyvolaly i několik palčivých otázek. Krátce na sklonku loňského
roku vydala Akademie múzických umění v Praze český překlad cenné kníž-
ky, pamětí Dmitrije Šostakoviče. Celý český název zní „Svědectví. Paměti...“
a zaznamenal je Salomon Volkov. Knihu si k překladu z německé verze rus-
kého originálu vybral skladatel Vladimír Sommer, práce však byla záhy pře-
rušena jeho skonem, a proto se díla ujala Hana Linhartová, volená předsedkyně
Obce překladatelů. Kniha je výborná, doporučuji ji nejen milovníkům hudby,
ale vzhledem k tomu, že Šostakovič proslul také jako skladatel hudby filmo-
vé, i lidem z tohoto oboru obecně. Křest byl velmi slavnostní, jen se mi zdálo,
že by mohli více blahopřát překladatelce, která se s českou verzí jistě dost
natrápila. A kdyby to nebyla předsedkyně, možná by to dopadlo ještě hůř.
Letos na jaře vyšla kniha poněkud z jiného soudku, a sice další kuchařka pro-
slulého kuchaře z hotelu Corinthia Towers, dříve Forum, Martina Jiskry, spe-
cialisty na české pokrmy. Jmenuje se „Nejen zelenina“. Mezi recepty nalez-
neme „červené zelí s čokoládou ve vaničce ze šlehaného korpusu“ nebo „vodní
meloun smažený v máslovém těstíčku“. Nakonec se dle mistra Jiskry podává
česneková zmrzlina. Kam se to řítíme? Nepřehnali jsme tu světovost?
Do světa se vydala krásná paní Bobošíková, aby v Bruselu viděli, že máme
co nabízet. I ona napsala, jak jistě víte, (s pilnou Marií Formáčkovou) knihu „Ne-
budu mlčet“, vydalo nakladatelství SinCon. U této dámy typu sexbomby pře-
kvapí obsedantní posedlost ekonomikou a „zprávami“. Její slibný zevnějšek,
který si pochvaluje např. zpívající filozof Jan Vodňanský, ač to má od své mladé
ženy zakázáno, se opájí ekonomikou, a ne uměním. Autorka slibuje, že se možná
vrátí, rozuměj do TV, takže to bychom si my milovníci umění asi moc nepo-
lepšili. Inu, zdání někdy klame.
Poslední kniha, kterou bych chtěla zmínit, je 
letošní ediční počin Státní opery Praha, „Bohu-
mil Gregor – Chtěl jsem sloužit divadlu“, napsa-
la ji Alena Martínková. Kniha o tomto vzácném
českém dirigentovi, kterého máme my milovní-
ci opery ještě v živé paměti, potěší každého, kdo
tento žánr k životu potřebuje. Státní opera jako
instituce nám vůbec dělá radost, velmi záslužné
je nedávné nastudování Verdiho „Sicilských 
nešporů“ se slušným zahraničním i českým 
obsazením. Tato opera byla naposledy hrána 
v Ostravě, kde jsem ji viděla jako dítě, a od té doby
si na ni nikdo v českých zemích netroufl. Z tro-
jího obsazení doporučuji Brazilce Miguelangela
Cavalcantiho jako Monforta, francouzského 
tyrana, který zjistí, že je otcem dospělého syna,
avšak Sicilana. Cavalcantiho moderní, ale pro-
cítěný, niterný pěvecký projev nenalezl u české
hudební kritiky nadšenou odezvu, byla to však
křivda. Další představení téhož divadla, které 
stojí za to, je Bernsteinův „Candide“, napsaný
v 50. letech, v době mccarthismu. Voltairovo
arcidílo doprovodil Leonard Bernstein sice ještě
hudbou poněkud eklektickou, doba jeho originality měla teprve přijít, tento 
divadelní kus však působí velmi aktuálně a osvěžujícně. Výborná je choreo-
grafie, scéna a režie bratrů Cabanových.
21. června začaly v Praze Letní shakespearovské slavnosti 2006, festival, který
si profesor Martin Hilský doslova vydupal ze země, aby do vyprazdňujících
se českých hlav nalil trochu poznání. Je to práce nesmírně záslužná, tento-
krát šlo o premiéru „Othella“. Dle mého názoru však jde o festival určený
nepoučenému, tedy spíš lidovému divákovi, protože se omílají stále stejné
„kousky“, a to ty nejhranější (a jsme zase u Verdiho, viz výše), takže člověk,
který už viděl třeba „Romea a Julii“ desetkrát, by uvítal některou méně známou

věc, třeba „Perikla“, kterého zatím uváděla jen ČTV. Anebo hru jiného alžbě-
tince či postalžbětince. Já třeba celý život čekám na Websterovu „Vévodkyni
z Amalfi“ (...Zahalte jí tvář. Zemřela tak mladá...), ale zatím znám tento citát
pouze z anglického televizního seriálu, kde šlo o literární výpůjčku, a z moder-
nizované verze dramatu, opět v televizní podobě. (Nadužitím téhož, jak známo
z estetiky, vzniká kýč.) Za mého života se to v mém dosahu nehrálo, zatímco
mi neustále někdo pořád dokola nabízí „Hamlety“ nebo „Večer tříkrálový“, který
si mimochodem Shakespeare vypůjčil od mnicha Bandella. On měl vůbec
nějaký problém s náměty, ty si vypůjčoval pořád. Tu „Vévodkyni z Amalfi“ si
ovšem Webster taky vypůjčil z jedné Bandellovy novely, tak nevím... Ti Ang-
ličani měli nějakou námětovou nouzi. „Othello“ v Kracikově režii mě ovšem pře-
kvapil. Jazyk profesora Hilského je moderně krásný, i když Saudkův byl pro mě
krásnější, protože nemám ráda divadlo v historických kostýmech s moderní
podobou českého jazyka. Více by se mi moderní jazyk líbil v moderním oděvu,
nějak mě to ruší. Protiargument zní, že lid by prý nerozuměl, kdyby tam byl 
nějaký starší výraz. Myslím si, že lid už stejně nechodí do divadla. Pod Kraci-
kovým vedením mě, divačku zhýčkanou v dětství výkony Lubora Tokoše 
a jiných es, zaujal pouze výborný Jaromír Meduna s textem v ruce, který 
zaskakoval za onemocněvšího Vladimíra Brabce, či Ladislava Freje v roli 
Desdemonina otce Brabantia. Další divadelní výkon hodný toho jména podal
Marcel Rošetzký obsazený do role jednoho z vojáků (doufám, že je to 
Marcel, a ne Otto, myslím toho, co kdysi skvěle zahrál v Disku Gozziho „Krále
jelenem“). To je herec, který by uhrál jak Othella, tak Jaga, a místo toho byl 
obsazen do jednoho z vojáků, zatímco Jaga dostal ve filmu zpravidla výborný
Oldřich Navrátil, který ho dle mého názoru rozhodně neuhrál. Výkon Micha-
la Dlouhého byl pozoruhodně expresivní, nikdo mu však neřekl, že od 
druhého dějství nehraje v komedii, ale v tragédii. Na pohled líbeznou Lucii Von-

dráčkovou s „Písní o vrbce“ v mých očích ne-
milosrdně zastínila vzpomínka na světovou pěv-
kyni Gabrielu Beňačkovou, zpívající v 80. letech
v Rudolfinu „Píseň o jívě“ z Verdiho podoby 
„Othella“ (Salce [Salče] = salice) a na italskou,
rovněž světovou pěvkyni Katiu Ricciarelli ze stej-
nojmenného filmu, v němž ji škrtí Plácido 
Domingo. „Nessun paragone,“ jak říkají Italo-
vé, neboli „nelze srovnat“. Historizující kostý-
my Tomáše Kypty se mi naopak líbily. Prostor
na Hradě je ovšem úžasný, takže návštěva sha-
kespearovských slavností potěší zejména neo-
beznalého diváka. Došla jsem k tomuto závěru:
když titíž herci dabují kvalitní světové herce pod
vedením některých našich kvalitních dabingo-
vých režisérů, jsou často výborní, výkon jejich
předchůdců je táhne výš. Jakmile se však ocitnou
na českých prknech, obklopeni úlisnou chvá-
lou bez hodnotícího měřítka, jejich výkon jde dras-
ticky dolů, mají v hlase faleš a jejich slovní projev
je nevěrohodný. Současní čeští divadelní režisé-
ři by se tedy práci s hlasem mohli učit od svých
dabingových kolegů (od Petra Kracika jsem v Di-
vadle Pod Palmovkou viděla už lepší věci).

Původně jsem chtěla vyzvat vážené kolegy k diskusi o závažných společen-
ských problémech, k vyjádření, co si myslí o mlčení českých „intelektuálů“ (což
je u nás nadávka) k tomu, jaké životní vzory jsou dávány české společnosti
za příklad, ale skončila jsem zase „jen“ u umění.
Takže někdy příště.
Zdraví a na novou sezónu se těší
Vaše Zdena Šmídová

(editorka, publicistka a překladatelka)

P. S. Vím, že každý, kdo u nás vysloví hodnotící názor, kdo nelichotí a nepo-
plácává po rameni, může dostat, ostravsky řečeno, „po pysku“.

O česnekové zmrzlině aneb potřeboval Shakespeare Bandella?
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Mezinárodní konference s kontroverzním
názvem „Televizní stanice – zdroj zániku 
evropských kultur?“, která proběhla 
3. a 4. května v lázeňském městě Třeboni,
volně navázala na tradici sociologických 
seminářů s mediální tematikou, které se staly
nedílnou součástí Mezinárodního festivalu
animovaných filmů AniFest.

Společnost Corona na těchto seminářích a konfe-
rencích tradičně spolupracuje se Stálou komisí pro
sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny par-
lamentu České republiky. V letošním roce se na akci
též podílela Asociace evropských novinářů.
Do Třeboně se sjela celá řada našich i zahraničních
odborníků z kulturní sféry, z oblasti televizního prů-
myslu, politiky i sociologie. Jedním z hlavních cílů
bylo otevřít dialog mezi managementem evropských
televizních stanic, sociology a dalšími představi-
teli akademické obce. Diskutovalo se o tom, kdo
nese přímou odpovědnost za vytváření programo-
vé skladby televizních programů, jaká je úroveň těch-
to programů a zda do televizního vysílání patří re-
klama. Hovořilo se o změnách souvisejících
s rozšiřováním digitálního vysílání a v neposlední
řadě i o politickém vlivu na média.
Postřehy našich evropských sousedů
„Digitalizace – život nebo smrt?“ – tak zněl přís-
pěvek Jánose Keresnyeie, prezidenta Asociace ma-
ďarských lokálních televizí a Evropské asociace měst-
ských televizí. Producent a ekonom János Keresnyei
otevřel téma digitalizace v evropských zemích a za-
býval se úvahou, zda se městským televizím po-
daří plnit své poslání, zachovat si vlastní identitu
a zároveň se stát „vlajkonoši digitalizace.“
Televize v globalizovaném světě?
Je televize v globalizovaném světě hrozbou pro za-
chování kultur, nebo naopak? Televize jako nej-
vlivnější a nejrozšířenější mediální prostředek může
působit pozitivně ve snaze jednotlivé kultury ucho-
vat, vymezit, a představit světu. Jaromír Talíř vy-
slovil pozitivní názor, že televizní vysílání může slou-
žit k tomu, abychom v globalizovaném světě
pomáhali jednotlivé národní kultury definovat. K to-
muto tématu přednesla zcela konkrétní příspěvek
profesorka komunikace a tvůrčích oborů na Katedře
divadla, filmu a televize Velšské univerzity a býva-
lá předsedkyně velšského kanálu S4C Elan Closs-
Stephensová: „Pokud televizi jako médium využi-
jeme správným způsobem, může se naopak stát
nástrojem k udržení jazyků i celých kultur.“ Téma-
tu lokálních televizních stanic vysílajících pro ná-
rodnostní menšiny se věnoval například i Alistair

Soyode, zakladatel první britské etnické a euro-
africké soukromé stanice BEN Television. Britský
profesor Robin Nelson z Manchesterské metropo-
litní univerzity upozornil na potřebu vnést rovno-
váhu mezi importovanou a domácí produkci a od-
povědnost domácího průmyslu, který by měl být
schopen přinejmenším přečkat nebo dokonce kon-
kurovat produkci na globálním trhu.
Televizní seriál jako prostředek masové 
komunikace
Docent Peter Billingham z univerzity v Portsmouth,
jehož oborem je Dramatická tvorba a interpretace,
představil ve svém příspěvku britský televizní seriál
„The Cops“ (Poldové), který se snaží dekonstruovat
obecné mýty o policii a s tím spojené pojetí zákona
a pořádku. Docent Billingham se sice domnívá, že
televizní dramata středního proudu často posilují ide-
ologické společenské mýty, ale „sociálně zodpověd-
ný, intervencionistický příběh může klást důležité otáz-
ky týkající se zásadních společenských problémů,
a přesto promlouvat k širokým diváckým vrstvám.“

Je potřeba televizi jako médium regulovat?
Mají televizní programy procházet vnější cenzurou?
Co se týče regulačních mechanismů, zde se názory
diskutujících různily, a následně vyvolaly řadu otázek.
Poslanci Vojtěch Filip a Milan Štěch hovořili o ne-
bezpečném vlivu násilí v médiích a možnosti kon-
troly obsahu vysílaných pořadů, konkrétně o komi-
si, která by prováděla cenzuru programů. Většina
diskutujících byla jiného názoru, jako profesor Kraus,
který prohlásil, že „by se mělo vytvářet takové pro-
středí, kde by se dobré prosazovalo a špatné zanik-
lo.“ Regulace by tedy byla na divákovi samotném,
na jeho osobním vkusu, který je hluboce individuál-
ní a je ovlivněn výchovou, vzděláním i zkušenostmi
jednotlivce. Divák může, stejně jako při výběru lite-
ratury, sáhnout po kvalitním či nekvalitním programu
a má případně moc televizi vypnout. Konečné roz-
hodnutí tedy zůstává na „příjemci s dobrým vkusem.“
Také Jaromír Talíř, předseda Stálé komise pro sdě-
lovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR a moderátor konference se přiklonil k názoru,
že „televizní stanice jsou stejně jako oheň, dobrý
sluha, ale zlý pán, a do budoucna bude hodně 
záležet na tom, co si divák sám vybere.“
Reklama a sociální manipulace
Podle francouzského sociologa Jeana Baudrillarda
televize přetváří samu podstatu lidského života. 
Jedním z podtémat konference byla role reklamy
v televizi a její působení na diváka. Docent Jiří 
Buriánek, vedoucí katedry sociologie na FF UK

přednesl svou studii o důvěře v média a reklamu,
sociolog a kulturní antropolog Václav Soukup na-
stínil nebezpečí sociální manipulace, kdy reklama
sděluje divákovi, jak interpretovat realitu a utvářet
vzorce chování, v souvislosti se stále větší unifi-
kací obrazu světa. „Tato uměle vytvořená hyper-
realita,“ uvedl Soukup, „ve stále větší míře deter-
minuje způsob života milionů lidí.“
Zánik nebo proměna kultur?
Profesor Jiří Kraus z fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy a bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český v roz-
hovoru uvedl, že se nedomnívá, že by televize byla
přímo zdrojem zániku evropských kultur, ale že je její
součástí a velmi výrazně ji mění. Místo o kultuře by se
pak dalo hovořit o tradici, která se někdy nedokáže
vyrovnat s „vpádem“ televize do kultury, přičemž
možná ani nemusí jít o vpád násilný.
Duchovní František Lízna přednesl na konferenci
pohled na masová média včetně televize z křesťanské
perspektivy a naznačil, že v masmédiích je stejně
jako svoboda projevu důležité i prohlubování 
evropských křesťanských tradic a že televize může
společnosti přinášet i svá pozitiva. K zániku přispěje
televize tehdy, bude-li „kontejnerovými typy po-
řadů“ rozvracet mravní a kulturní hodnoty, na nichž
byla Evropa vybudována.
Konference v Třeboňském zámku tedy nakonec vy-
zněla spíše optimisticky a zdá se, že žádný z pří-
tomných odborníků zničující vliv televize na evropské
kultury jednoznačně neprokázal. Výběr a percepce
mediálních produktů tedy zřejmě zůstane na divá-
cích a na společenských mechanismech, které by
měly „diváka s vkusem“ vychovávat.

Účastníci konference:
Jaromír Talíř (člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
a předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky PSP
ČR), Vojtěch Filip (poslanec PSP ČR), Milan Štěch (před-
seda Českomoravské komory odborových svazů), Alis-
tair Soyode (zakladatel první britské etnické a euro-
africké soukromé stanice BEN Television), Elan Closs
Stephensová (profesorka University of Wales a zástup-
kyně televizní stanice vysílající ve velšském jazyce), Petr
Sládeček (mediální a manažerský konzultant FEBIO TV),
Peter Billingham (docent v oboru Dramatická tvorba a in-
terpretace – University of Portsmouth), Robin Nelson
(profesor v oboru Divadelní a televizní dramatické tvor-
by – Manchester Metropolitan University), Václav Sou-
kup (antropolog a kulturolog – Filozofická fakulta UK),
Jiří Buriánek (vedoucí katedry sociologie – Filozofická
fakulta UK) a Zdeněk Zbořil – Vysoká škola politických
a společenský věd), Jiří Kraus (docent Fakulty spole-
čenských věd UK, János Keresnyei (prezident Europe-
an Association of City Televisions), Nikolaj Savický (ana-
lytik strategického rozvoje České televize) a František
Lízna (duchovní, člen Tovaryšstva Ježíšova).

Markéta Blažková (Corona)

Mezinárodní konference o vlivu televize na evropské kultury
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Jsem ráda, že mám doma už pár ocenění z Přelou-
če, jsem ráda i za několik „pouze“ nominací, neboť
i jen zařazení mezi ty nejlepší je pro autora vyzna-
menáním. Vědomí, že přeloučské klání vůbec exi-
stuje, mě ale letos hřeje ještě o něco víc než kdy-
koli předtím, protože je milé si připomenout, že stále
ještě jsou lidé, kteří dabingu nejen fandí, ale kteří
mu i rozumějí. Za tenhle milý pocit vděčím para-
doxně značně nemilému zážitku, kterým byla má,
v životě první, přítomnost na valné hromadě diva-
delní a literární agentury Dilia. Od valné hromady
uplynulo hodně času (konala se v dubnu), ale pře-
sto smutek, který tam na mne tehdy padl, ne a ne
ze sebe setřást. Jednání se točilo hlavně kolem změn
v bodovém systému. Jeho složité propočítávání mi
není zcela jasné, je mi jasné jen to, co asi všem: čím
více bodů za určitou uměleckou disciplínu, tím vyšší
haléřové „provozováky“. (Mohu být peskována za
tento výraz, ale můj laický slovník nenašel jiný.) Pře-
dem se vědělo, že je tendence dabingu, konkrét-
ně úpravcům dialogů, body snížit. Nejde mi v těch-
to řádcích o boj o body, potažmo tedy o peníze,
na to jsou jiná fóra. Chci se jen pokusit ukázat, jak
dokonale zkreslený pohled, mají na práci dabin-
gového úpravce někteří umělečtí pracovníci.
Argumentem pro snížení bodů pro úpravce byl na-
příklad názor, že překlad je mnohem více tvůrčí prací
nežli úprava dialogů. V tu chvíli jsem pochopila,
že sedím tváří v tvář lidem, kteří nemají nejmenší tu-
šení o tom, co úprava doopravdy obnáší. Možná
za to může samotný trochu nešťastný název naší
profese: „úpravce“. Co si pod tím představit? Pro
někoho možná to, že úpravce vezme hřebínek, pře-
kladu trošku natupíruje šošolku, tu a tam přistřihne
slovíčko do fazónky, udělá pěšinku a na závěr to tro-
chu přestříká lakem, aby to drželo. Ale jak je to ve
skutečnosti?
Dobrý překlad je dobrý základ, na kterém lze dobře
stavět. Špatný překlad, na který úpravce také občas
narazí, je však rovněž základ a i na něm se musí po-
stavit slušná stavba, což je pochopitelně mnohem
náročnější. Ale ať je překlad takový nebo makový,
musí při úpravě doznat zásadních změn. Překla-
datel totiž pracuje bez jakýchkoli limitů co do délky
souvětí nebo gest herců. Úpravce naopak mantinely
má, a někdy velmi kruté. Namátkou jen některé.
Každý jazyk má vlastní zvukomalebnost, každá řeč
klade slova do vět v jiném pořadí, důrazy na přízvuky

proto bývají v originále jinde, a tomu všemu od-
povídají i gesta herců. A do těchto gest se čeština
musí strefit se slovosledem sobě vlastním. Obraz-
ně řečeno úpravce musí vymýšlet takové slovní ko-
trmelce, aby třeba rozohněný nadávající herec na
plátně netloukl pěstí do stolu v jiném rytmu, než
bude dabér vypouštět emoce v češtině. A přitom je
podmínka, aby vše znělo přirozeně a hezky česky.
Úpravce se potýká i s problémem různých místních
narážek a reálií, které by pro českého diváka byly
jen prázdnými slovy, protože by nevěděl, čemu
se třeba v ději lidé smějí. Pro názornost to obrá-
tím a použiji příklad v češtině: v českém filmu může
zaznít třeba věta: „Tak nás zase povede modrý pták“.
Český divák se zasměje, je v obraze. Ale řeklo by to
něco cizinci? Takových fórků bývá v zahraničních
filmech spousta a je jen na úpravci, aby vymyslel

něco jiného, co by bylo pro našince nejen srozu-
mitelné, ale i významově stejné jako v původní verzi.
Přitom musí respektovat to, že děj u dabovaných
filmů se vždycky odehrává kdesi v cizině, takže nelze
využít něco, co se používá jen u nás.
Další lahůdkou jsou názvy institucí, které stejně jako
u nás jsou i ve světě značně dlouhé, a proto se všude
používají zkratky. Zkuste cizinci říct „Bartoloměj-
ská“ nebo „Na čtyřce“. Bude zírat. A stejně tak by
zíral divák na zkratky třeba v anglické detektivce.
Musejí se vysvětlit, protože většinou, hlavně v de-
tektivkách nebo ve filmech s politickou tematikou,
hrají podstatnou roli. Jak se ale vejít do délky 

dialogu, to je oříšek, který úpravce musí vyřešit třeba
i za cenu vypuštění části dalšího dialogu, aniž 
by vynechal něco podstatného nebo ubral na 
srozumitelnosti.
Překladatel vychází zejména z originální dialogové
listiny, a co v ní chybí, lze dodělat odposlechem. Ne
vždy se mu to může podařit, protože jsou scény tak
zmateční, že ani to nejcvičenější překladatelské ucho
nevychytá všechno. Proto se stává hodně často, že
úpravce musí dodělávat dialogy vedlejších postav
sám – vymýšlí si je z hlavy tak, aby pasovaly na pusu
a byly k tématu. Například když spolu dvě hlavní
figury hovoří u stolu a vedle nich sedí ještě dal-
ších osm lidí, kteří se baví mezi sebou, přes sebe,
skáčou si do řeči... Nespraví to „rebarbora“, musí
tam být český dialog.
Jako snad nejkřiklavější příklad nepochopení práce
úpravce chci uvést konkrétní situaci z valné hro-
mady. Překladatel, který filmy zároveň i upravuje,
takže ví o čem mluví, uvedl pro příklad větu ze 
Shakespeara: nejdřív ve strohé angličtině, pak vý-
stižný překlad v češtině, leč ten byl pochopitelně
dlouhý. Snažil se na tom vysvětlit složitost práce
úpravce – jak se do minimálního prostoru vejít s ob-
sáhlou češtinou. Reakce byla o to víc zarážející,
že zazněla od předsednického stolu: „No dobře,
já to chápu, ale kolik se vysílá Shakespearů? Vždyť
je to teď jen samá telenovela.“ Jenže ona i v té te-
lenovele je kanonáda slov a dá, či měla by dát, 
stejně práce jako jakýkoli jiný film. A pokud je navíc
přitroublá, pak je o to složitější z ní vykřesat 
alespoň něco. Děj nepředěláme, výkony herců, kteří
hrají o zlatou tělku venezuelských Loun také ne, ale
dobrou češtinou může úpravce stupiditu alespoň
trochu potlačit.
Úpravou začíná a končí kvalita dabingového díla,
protože i sebehorší překlad může úpravce zachrá-
nit. Ale špatnou úpravu už nezachrání nikdo. Ani
hvězdné herecké obsazení.
Třeba si tohle malé zamyšlení přečtou i ti, co si dosud
pletou pojmy. Jako onehdá jistý dabér: Zaskočila
jsem do studia mrknout se na natáčení. Hercům jsem
byla představena jako paní úpravkyně, která se při-
šla podívat, jak to klape. O kuřácké pauze za mnou
přišel jistý herec a zřejmě cítil potřebu nějak se k mé
práci vyjádřit. Potěšil mě a v duchu jsem se jen za-
smála. Dnes by mi jeho věta tak vtipná nepřipada-
la, protože je jen dokladem čehosi hlubšího. Řekl
mi tehdy: „Dělá se nám to skvěle, ten překlad je 
výborný, paní úpravkyně“.

Helena Čechová
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Víme, co dělá ten druhý?

V pořadí již třetí dabingová podoba legendárního westernu Sedm stateč-
ných (1960) promlouvá z obrazovek. Asi jen pamětníci si vybaví dávné 
brněnské přetlumočení ještě černobílé kopie, v premiéře uvedené přesně před
čtyřiceti lety. Letos připravila Česká televize pro letní cyklus westernů nové
české ztvárnění, navíc se zachováním původního obrazového formátu.
Srovnáme-li verbální stránku jednotlivých verzí (překlad nyní nachystal Petr
Šaroch), snadno zjistíme, že od víceméně spisovného jazyka se slovesné
výrazivo posunulo k mluvě značně neformální, odpovídající ovšem zvolenému

prostředí i jednajícím postavám. Výmluvná je již seznamovací rozmluva 
budoucích protagonistů při jízdě s pohřebním vozem: zaslechneme lakonické
dotazy i odpovědi typu „u vás je cvrkot?“ nebo „chcíp pes“. Je ovšem 
pravda, že ani originál nehýří barvitými výrazy, vyprávění se většinou noří
do úsečnosti, jen občas narušené loutkovitými úvahami o rolnickém údělu.
Pod vedením režiséra Elmara Klosse vzniklo české přetlumočení očekávaných
profesních kvalit (včetně synchronu), řekněme pietní, ale nejsem již sdosta-
tek jist, zda i plně adekvátní. Utlumovaná expresivita projevu nutně vedla k cel-

Sedm statečných a Triumf lásky Obě recenze byly napsány 
i pro Lidové noviny.
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kovému zmatnění, k podivném nedomrlosti, kterou prohloubilo i hlasové ukot-
vení. Nejlépe jsem se zaposlouchal do Michala Pavlaty, jenž padoušskému 
Wallachovu Calverovi vtiskl ironizující rozmarnost, naopak sedmička stateč-
ných zápolila s jednovrstevným laděním.
Ještě přijatelně souzněla do jisté míry snad významotvorná hlasová zploštělost
Davida Novotného s McQueenovou postavou Vina, naopak Daniel Dítě týmž
postupem značně ochudil Brynnerova Chrise. Snaha odlišit mluvu s doutníkem
v ústech pak připomíná neobratné patlání s knedlíkem v hrdle. Zbývá dodat, že
svou poslední roli tu vytvořil Boris Rösner, byť se musel spokojit s několika
málo větami mlčenlivého Coburnova vrhače nožů.

� � � 

O středečním večeru na ČT 2 (2.8.) se premiéry dočkal britsko-italský filmový pře-
pis Marivauxovy hry Triumf lásky. Odhlédneme-li od nadbytečné spletitosti dění
a převleků, málo věrohodného vyznávání lásky předstírané i skutečné, vyvstal před
dabingem úkol vyrovnat se s přesahem ženského hlasu do mužského zevněj-
šku. Hlavní hrdinka, princezna zamilovaná do mladíka vychovaného v nenávisti
vůči ženám a zvláště vůči ní osobně, si totiž svého vyvoleného podmaní jak v muž-
ském oděvu nabídkou upřímného přátelství, tak později coby vnadná dívka lás-
kou, aniž mladík do poslední chvíle tuší její pravou identitu. Navíc ovšem poblouzní
jak mládencova upjatého vychovatele, tak jeho stárnoucí sestru.
Autoři nejspíš kvapného českého přetlumočení (v čele s režisérkou Annou
Fialkovou), nachystaného ovšem již dříve videodistributorem, jehož verzi Česká

televize převzala, měli nenásilně a hlavně bez 
karikující nadsázky odlišit jednotlivé hlasové polohy.
Počínání hlavní hrdinky, která se vyskytuje bezmála
v každém záběru, sice stále provází určitá zženštilost
i tehdy, když se vydává za milostně roztouženého muže,
avšak její přemluvení Jitkou Ježkovou je překvapivě mo-
notónní, v posazení hlasu neurčité a jakoby bezduché.
Dabérka se zjevně soustředí na mluvu synchronní 
s pohyby úst dabované postavy, ale přitom téměř 

rušivě vystupuje mechanické frázování odříkávaných vět. Dramatik své hrdince 
předepsal značnou zátěž dialogů pronášených v ženské i mužské roli, za nimiž se
princezna skrývá. Mira Sorvinová, z níž jsme přirozeně mohli odečítat jedině práci
s tělem, postihla hrdinčino rozpačité zápolení s takovým úkolem i pozvolné 
sbližování obou poloh nejen ve vzezření, ale také v hlase.
Naproti tomu Ježková svůj výkon zúžila na neproměnnou, ponejvíce žoviální
dikci, vhodnou spíše na moderování nějaké zábavné show. Zbývá ještě doplnit,
že český překlad vcelku vystihl vtipnost i spád Marivauxovy hříčky, jen 
některé obraty (například "mistr světa") příliš nezapadají do předpokládané
slovní zásoby 18. století, byť by závěrečné klanění jednotlivých herců v již 
současném civilním oblečení snad poskytovalo jisté opodstatnění. Zato 
finální píseň, jakkoli ve svém ponaučení banální a sentimentální, neměla zůstat
bez překladu. JAN JAROŠ

Divácká cena se vrací
„Před pár lety, jak si mnozí patrně vzpomenou, jsme v Přelouči s Diváckou cenou participovali a pak
se dabing přesunul na TýTý. Ale nebyl to šťastný počin, a tak se vracíme tam, kam dabing patří – do
Přelouče, do rodiště Františka Filipovského,“ napsala  ve svém pravidelné sloupku ve 30. čísle Týde-
níku Televize šéfredaktorka Daniela Kupsová.  V časopise byla otištěna jména herců a hereček, kteří
byli nominováni na jednotlivé ceny. Úkolem čtenářů (anketní lístky byly otištěny v číslech 31 – 33)
je  přiřknout Diváckou cenu jednomu z nominovaných herců a jedné z nominovaných hereček bez ohle-
du na kategorie. Čtenáři mohou hlasovat písemně, tj. vyplněním anketních lístků, ale i prostřednic-
tvím SMS. Takže uvidíme…

4x z Přelouče 2005
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Český film – jak dál?
45. Čtvrtletník FITESu

19. června 2006
MAT

(upravený stenografický záznam)

Jan Štern poprosil hosty, aby se stručně představili
a rovnou odpověděli na otázku: český film – jak dál,
jakou vidíte praktickou cestu?
Jana Černík: Já pracuji pro České filmové 
centrum, které existuje už 4. rok a které založila 
Asociace producentů. Během těch čtyř let se to 
vyvinulo tak, že Ministerstvo kultury financuje 
centrum asi do 60 % a zbytek ještě pořád Asociace
producentů.
Jak s českým filmem dál? Nejdřív se musí skuteč-
ně vyřešit financování, protože je to málo. A pak
hned jako druhý krok se musí vytvořit struktury, ně-
jaká koncepce, a to systematicky, co s penězi dělat
a jak podpořit český film, aby mohl fungovat na
evropské úrovni.
Helena Uldrichová: Jsem producentkou společnosti
Barrandov studio a zároveň předsedkyní správní rady
České filmové komory, což je obecně prospěšná
společnost, pod kterou dneska funguje také České
filmové centrum. Jsme v době, kdy nebyl přijat zákon
o fondu kinematografie a na audiovizuální zákon jsme
čekali řadu let. Záměrně říkám audiovizuální zákon,
protože jsme čekali na jeden souborný zákon, který
by mapoval kinematografii souborně. Dva zákony
bylo řešení nesystematické, ale bylo to řešení, které
zvolilo Ministerstvo kultury. Druhá věc je určitě 
institucionální změna do budoucna, hlavně začlenění
Českého filmového centra. Myslím, že modelů, jak
to funguje v Evropě, je celá řada, a určitě se k tomu
dostaneme později.
To jsou dvě věci, které hoří, pohledu časového hle-
diska jsou věci krátkodobé a střednědobé. Myslím,
že z krátkodobého hlediska z pohledu fondu je 
potřeba říci, jakým způsobem naplnit fond kine-
matografie aspoň nějakými finančními prostřed-
ky, aby mohl po dobu, než bude přijat audiovizuální
zákon nebo zákon o fondu kinematografie, podpo-
rovat díla. A druhá věc je řešení Českého filmové-
ho centra. A střednědobá věc je vůbec koncepce
celé české kinematografie.

Radovan Holub: Jsem filmový publicista a záro-
veň pracuji v Národním parku Šumava a dlouho-
době, od roku 1987 se zabývám festivaly. Navštívil
jsem jich dost různě po světě a zajímá mě samo-
zřejmě, jak se tam daří východoevropskému nebo
postkomunistickému filmu vůbec. Sleduji to dění
jako západní versus východní Evropa na festivalech
velice rád a velice pilně. Zajímá mě, jaké filmy z vý-
chodní nebo postkomunistické Evropy se dostanou
na zahraniční filmové festivaly. Po článku v Respektu,
psal jsem tam letos o Berlinale, a podle diskuse,
která potom začala, jsem uviděl, že to je skutečně
velice citlivé téma, že zajímá strašně moc lidí, každý
si to vysvětluje jinak, každý na to reaguje jinak, každý
by chtěl, aby český film byl opravdu evropským
filmem, aby se účastnil na evropském kolbišti 
pravidelně, aby byl v Cannes, v Berlíně, v Torontu,
v Benátkách a na dalších velkých i menších 
festivalech.
V zásadě jsou dvě hlavní teorie. Jedna mluví o tom,
že český film je přeci jenom trochu jiný, děláme
si hodně ze sebe srandu, jsme hodně ironičtí, což
je také náš klad i nedostatek, protože nikdy neumíme
být v důležitém momentu dost vážní, aby to film
neslo, abychom se dostali do dnešní dokumen-
taristické linie vůbec ve světovém filmu. Náš film
má patrně nějaký obsahový problém. To je jedna 
teorie.
Druhá teorie vysvětluje problém českého filmu tím,
že nemáme kontakty. Máme sice zaplať pánbůh
České filmové centrum, ale nemáme dost osobních
kontaktů, dost institucí, které by pracovaly třeba
ještě vedle Českého filmového centra na tom, aby
se náš film dostal do světa. A nebudeme si zastírat,
že dostat český film do mezinárodního povědomí
je nejenom věc obsahu, ale také diplomacie.
Jan Štern: To je důležité téma, proč našemu filmu
se až tak nedaří být úspěšný v zahraničí a jestli oprav-
du je to diplomacií nebo nedostatkem podpory
anebo tím, že je vlastně nudný pro zahraničního di-
váka, a je třeba zábavný pro nás.
Protože žijeme pořád pod dojmem šoku zamítnutí
nebo neschválení zákona o fondu kinematografie,
myslím, že krátkodobým, střednědobým, dlouho-
dobým i strategickým a taktickým a jakýmkoliv cílem
je dostat nějaké peníze na podporu filmu, ať už do
fondu nebo kamkoliv. Víme, že kapitola film byla
310 mil. za minulého režimu. Ta byla zrušena, víme,
jak se to stalo, a od té doby vlastně český film zá-
polí. To, co dostává jakoby dotačně nebo různými
kanály do fondu, je absolutně nedostatečné, a víme,
že by tam mělo být o nulu víc.

Helena Uldrichová: Je jasné, že legislativní proces
bude muset začít od začátku a bude to opravdu otáz-
ka přinejmenším několika měsíců, a proto si mys-
lím, že z krátkodobého hlediska je nezbytné po-
kusit se získat ze státního rozpočtu přímou dotaci
do fondu kinematografie tak, aby teď byl vyřešen
ten největší problém, že ve fondu kinematografie
není dostatek peněz.

Jestliže dneska ve fondu kinematografie je 60 až 
80 mil. korun, tak je to směšné v porovnání s ostat-
ními státy. A dovolím si jenom dvě čísla. V Maďar-
sku státní podpora kinematografie je 29 mil. eur
a v Polsku je to 27 mil. eur. Záměrně uvádím tyto
dva příklady, protože jsou to postkomunistické státy,
které byly v určitém okamžiku na stejné startovní
čáře a samozřejmě jsou úplně někde jinde, mají 
přijaty zákony a mají situaci vyřešenou.
Nechci se vracet k tomu, co se stalo, je potřeba po-
dívat se na to, co je třeba udělat teď. Vláda dekla-
rovala, že přijme zákon, že ve fondu kinematogra-
fie bude určitý obnos peněz. To se nesplnilo, takže
to je určitá cesta. Je velmi důležité, aby vznikl nový
zákon, a já doufám jeden, který bude mapovat zcela
jednoznačně a souborně kinematografii.
Jan Štern: To je dobré. To si nějak asi myslíme všich-
ni, že nejrychlejší je to rovnou ze státního rozpočtu
přímou dotací a potom udělat zákon. Ale řekněte
mi, jak přimějeme politiky, aby tak učinili, jestli už
v tuto chvíli se někde organizují filmaři, protože 
faktem je, že působení a aktivita audiovizuální obce
je velmi roztříštěná. Jsou vždycky nějaké skupin-
ky, které naberou na nějakém vichru a začnou se
o to starat a pak zase jiná skupinka a vlastně se to
pak prokaučuje v poslední chvíli, jestli máte o tomto
nějakou představu.
Helena Uldrichová: To, že ne vždy působíme zcela
homogenně a zcela jednotně, je bohužel pravda.
Myslím si, že to je chyba. Mě mrzí, že potom vý-
sledek je, že se mluví stále jen o producentech nebo
převážně o producentech, kteří jsou iniciátory řady
akcí. Souvisí to ale s tím, že producenti zpravidla
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jsou jedni z mála, kteří stojí v první linii a kteří se
snaží za něco bojovat a nebojí se podepsat pod ně-
jaký článek do novin.
Je velká škoda, že se k tomu mnohdy nepřipojí známé
a renomované osobnosti a tady musím zmínit pří-
klad, který zmiňuji pokaždé, a to je třeba Jaromil
Jireš, který pro mě byl velikou osobností, který kromě
svého uměleckého kréda byl ochoten pro českou
kinematografii něco udělat, ať to bylo zastupování
v Eurimage nebo v rámci lobbingu nebo čehoko-
liv, ať to nazveme jakkoliv, ale takových osob zkrát-
ka moc není. Něco se začalo organizovat, nicméně
to nesmí zůstat jenom na producentech, protože se
vytvoří obraz, že úzká privilegovaná skupinka, která
chce peníze, chce něčeho dosáhnout, což je obraz,
který je teď , a myslím si, že to je špatně.
Radovan Holub: Producent je v současném filmu
opravdu hybatel filmu a ze své zkušenosti vím, že
iniciátory všech možných diskusí, debat a pohybu
filmu dopředu jsou producenti. Dnes patrně nejsou
nějaké umělecké vlny, takže producent se skuteč-
ně stává hybatelem filmu a nejenom ve východní
Evropě, ale všude ve světě. Aby český film dobře
fungoval, musí v zásadě fungovat na dvou kole-
jích. Jedna je kolej filmů, jako jsou Rafťáci, to zna-
mená filmů, na které přijdou lidi a tyto filmy musí
vznikat a musí jich být mnohem víc. A druhá kolej
jsou filmy důležité, závažné, které vezme Evropa
nebo vezme je svět. Mě teď napadá rumunský film
Smrt pana Lazarescu. To je typ filmu, který zabere
mezinárodně a dostal se loni do Cannes a možná
třeba časem se můžeme dostat k dalším příkladům
filmů, které byly letos v Cannes z východní Evropy,
pokud to někoho bude zajímat, a proč tam byly.
O těchto věcech je dobré mluvit. Ale v zásadě si
myslím, že důležitá věc je kvantita v kvalitě. Musí se
filmů vyrábět hodně, a ne tak, že jenom vzniknou
tři a ony budou dobré. Ne, musí jich být hodně.
A k tomu musí být také peníze a zákon.
Helena Uldrichová: Jakoby pořád mluvíme o pe-
nězích, ale v podstatě se jedná o to, abychom se při-
blížili podmínkám, které jsou v zahraničí. To mnoh-
dy z různých komuniké a článků není úplně zřejmé.
Nechceme nic výjimečného, nechceme být privi-
legovanou skupinou, chceme se opravdu jenom při-
blížit k tomu, co je běžné ve světě jak z pohledu
peněz, které jsou ve fondu, tak z pohledu institu-
cionalizace, z pohledu nějakého filmového centra.
Tady se mluví o hraných filmech. Už tolik nemlu-
víme o tom, že nejsou skoro žádné peníze na to,
aby se točily pohádky, že je na tom hrozně špat-
ně animovaný film, a to jsou ty správné argumenty,
na které by možná i nefilmová veřejnost slyšela.
Pokud budeme argumentovat jenom Rafťáky, kteří
mají vysokou návštěvnost, tak to asi nebude úplně
správné. Omlouvám se, že jsem se chytila toho-
to příkladu.
Jana Černík: Když jezdíme do zahraniční na festi-
valy a trhy jako Berlín a Cannes, tak se tam pravi-
delně setkáváme s otázkami, jak to u nás vypadá,
co můžeme nabídnout, co se týká mezinárodních
koprodukcí, a my stále opakujeme, že ještě nic,
ale že doufáme, že příští rok. A pokud fond nebude

mít víc peněz, tak to nebude pro nikoho ze zahra-
ničí zajímavé, jít do koprodukcí.
Jan Štern: Nejsme partnerem.
Jana Černík: Udržujeme takový stav, že informu-
jeme, ale krok dopředu nemůžeme.
Helena Uldrichová: Evropa je založena na princi-
pu reciprocity. Všichni byli vůči nám tolerantní, než
jsme byli členy EU, teď už tolerance dávno skon-
čila a nikdo na nás nebude sbírat body na tzv. nově
přistoupivších státech. Všichni čekají, že budeme
reálnými partnery.
Radovan Holub: K dokumentu – v Rakousku se stal
loni absolutním hitem kin dokumentární film We
Feed The World. Tento trend k dokumentarismu je
strašně silný a je třeba filmům jako Věrka nebo Ženy
proměny, které mají šanci zaujmout mezinárodní
publikum, mnohem více pomáhat. Mám někdy pocit,
že dokumentární film je trošku na vedlejší koleji,
a myslím si, že bychom jej měli víc prosazovat.
Jan Štern: Byl jsem na pár festivalech dokumen-
tárních filmů a tam mě zaujalo, že podmínkou při-
jetí do soutěže je, aby to bylo točeno na film, a ne
na video, a to u nás v České televizi je téměř vy-
loučeno, aby se natočil dokument jinak než na video,
a tím jsou automaticky vyřazeny ty filmy, pokud ne-
překvapí nějakou enormní uměleckou kvalitou nebo
něčím, tak nemají v podstatě šanci.
Mě zaujalo, že jste říkali, že nejsme partnery eko-
nomicky pro zahraniční koprodukce. Měli jsme tady
režiséra Szabóa, chtěl natočit plukovníka Rédla, chtěl
by Brandauera, chtěl by do toho hodně peněz, ale
byla by to látka původní, tak on by to takový Szabó
u nás nenatočil. On by neměl šanci.
Helena Uldrichová: On by to tady natočil, proto-
že je tady na to umělecký a profesní potenciál, ale
je tady problém z pohledu financí. Když to obrátím,
film, na kterém jsem pracovala, byly Želary, byla
to koprodukce s Rakouskem a mělo to tam velmi
dobrý ohlas a otevřelo to určité dveře. Samozřejmě
Rakušané očekávají reciprocitu, ale tady v rámci 
situace s fondem je to velký problém. Nejsme 
reálnými rovnocennými partnery.
Martin Skyba: Ještě k dokumentu: ono se přece
jenom blýská na lepší časy, např. dnes končí ve 
Španělské Huesce 34. ročník festivalu animovaných
a krátkometrážních filmů a letos poprvé nejen že
tam přibyla kategorie dokumentárního filmu, ale 
poprvé přijímají do všech kategorií i nosiče elek-
tronické. Tam brali prostě striktně jenom 35 mm
a 16 mm a letos poprvé přijímali Betacam, DVCam
a nosiče, které známe. Myslím si, že i řada jiných
krátkometrážních festivalů na to přistoupí. Ostatně
v Čechách a na Slovensku se přijímají televizní 
nosiče už minimálně 15 let.
Zdena Šmídová: Já mám dojem, že třeba český do-
kumentární film se pokouší o originální umělecké
ztvárnění a nějakou jinakost, zatímco film hraný
se utápí v jakémsi podivném realismu, často, takže
se přibližuje televiznímu zpracování příběhu. Chci
se zeptat, jestli si nemyslíte, že toto není cesta,
jak zaujmout zahraničního diváka, protože všude
tam takovéto filmy mají a skvělé, a jestli bychom 
neměli spíš podporovat umělce, který jde cestou 

jinakosti, příznačnou pro 60. léta třeba, aby pro-
razil do světa s naším filmem.
Jana Černík: Takhle se to nedá dělat a je to i dobře.
Podporovat by se měly všechny filmy nebo ty, které
požádají a udělat určitý výběr, to nejde. A někoho
jenom, protože měl v 60. letech…
Zdena Šmídová: Já nemyslím starou generaci.
Jana Černík: Ale to nemůžete. Vy, kdybyste byla 
ten fond a máte rozhodnout, komu dáte peníze, tak
takhle to nemůžete udělat.
Zdena Šmídová: Když vidíte, že má umělecký záměr.
Helena Uldrichová: Klasický příklad je Dánsko, říká
se tomu dnes už pomalu dánská nová vlna – to při-
šlo s určitým novým postupem a v rámci celoev-
ropské a možná i celosvětové propagace se jim
opravdu něco takového, o čem mluvíte nebo co na-
značujete, povedlo. V Evropě jsou státy, které mají
fondy, kde opravdu mají samostatnou kapitolu pro
nový pohled, novátorské postupy. Tam ještě zda-
leka nejsme, ale samozřejmě, že originalita příbě-
hu a látky je jedním z velmi důležitých kritérií, zdali
se film na významných festivalech Evropy objeví
nebo ne.
Radovan Holub: Letos v Cannes byl v jedné z ne-
soutěžních sekcí film 12-18 východně od Bukurešti.
Rumunský film natočený v koprodukci s Copro-
duction Office, je to francouzská koprodukční spo-
lečnost, která patrně natáčí nejvíc koprodukcí s vý-
chodní Evropou, a určitě by stálo za hřích s nimi
nějaké kontakty začít. Ale proč o tom mluvím?
Ten film je vysloveně televizní, je to prakticky jenom
talk show, kde se baví moderátor s tzv. revolucio-
náři, co dělali ve 12 hodin 18 minut v listopadu, kdy
padla zeď v Rumunsku. A vychází najevo, že oni ne-
dělali revoluci, přestože se staví jako revolucioná-
ři, ale seděli v hospodě. A různými způsoby se to
tam kříží, potom tam volají diváci. Je to absolutně
televizní věc, ale přitom je to televizní film, proto-
že je strašně chytrý, strašně vtipný a zaujme divá-
ka. Je to film určitě velice levný, ale je o něčem,
má téma a jde do živého.
Jan Štern: Přesuňme se k tomu, jakou šanci má náš
film uspět. Předpokládejme, že bude dostatek peněz
a pojďme se bavit o umělecké stránce, o obsaho-
vé stránce a proč to doteďka až tak neklapalo na 
festivalech.
Jana Černík: Musí se udělat rozdíl mezi velkými, jako
je Berlín a Cannes, a zbytkem, protože na ostatních
festivalech se český film objeví, a to pravidelně.
Pokud mluvíme o Berlíně a Cannes, tak je to hodně
komplexní záležitost, protože tam film musí být,
a schválně řeknu, jakoby originální. Pak by bylo také
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dobré, kdyby byla nějaká koprodukce s nějakou
jinou zemí, a ještě lepší by bylo, kdyby třeba se
zúčastnil nějakého koprodukčního trhu nebo dostal
nějaké peníze od nějakého fondu, který dává pe-
níze na vývoj scénářů, protože tím se dostane do
takových struktur, protože ve fondech třeba zase
sedí lidé, kteří mají klíčové pozice. Třeba film 
Grbavica, který vyhrál v Berlíně hlavní cenu, to byl
v podstatě debut a režisérka Jasmila Zbaničová 
dostala v roce 2003 právě z balkánského fondu pod-
poru. Pak následoval rotterdamský fond, který úzce
spolupracuje s berlínským festivalem, protože
Berlín si vybírá vždycky z toho, co oni podpoří.
To jsou struktury, které se nedají raz dva nějakým
způsobem vytvořit. Na tom se musí déle praco-
vat, to jsou i osobní kontakty.
Helena Uldrichová: Je potřeba rozlišovat festivaly
Berlín a Cannes, kde úspěšní nejsme, protože po
revoluci v soutěži v Berlíně byl akorát film Skři-
vánci na niti Jiřího Menzela, v soutěži v Cannes jsme
vlastně nebyli… (Ucho!) Pardon, to jsem zapomněla.
To jsou filmy z dřívější doby, ale z nových filmů se
do soutěže nedostal ani jeden. Já jsem se ptala v za-
hraničí, proč se nám to nedaří. Na to bylo několik
odpovědí. Za prvé mám pocit, že v určité době český
film zaškatulkovali a říkali: vy pořád točíte 
filmy z druhé světové války nebo točíte komedie,
kterým my nerozumíme a které jsou lokální. To byl 
jakoby jeden pohled.
Druhý pohled je ten, že Evropa na těchto velkých
festivalech je založena na velkých jménech, ať už
jsou to velká jména režisérů, hereckých hvězd.
A vlastně z pohledu těch režisérů jsou oni zvyklí, že
režisér si odmlada vyšlapává cestičku, od krátkých
filmů si buduje své jméno a má potom mnohem snaz-
ší přístup pro tyto velké festivaly. Co se týká 
Cannes, tam mně vždycky říkali: pokud nemáte 
francouzského distributora, zapomeňte na Cannes,
a vždycky všichni mi tvrdili, že Cannes je ještě 
složitější než Berlín.
Myslím, že určitě je to originalita příběhu, je to 
samozřejmě kvalita dané látky, to v první řadě. Pak
jsou to jména, která zaštiťují projekt, jsou to ty 
kontakty, ale je to určitě i lobbing. Ten nenápadný
lobbing, ono to zní hodně hanlivě, ale myslím si, že
o to se tady fakt systematicky nikdo nestaral.
Radovan Holub: Já zase řeknu obsahový argument,
to propaguji od začátku. Beru to, co dámy říkaly.
Je to pravda, je to tak, nicméně musím vzpomenout
dva polské filmy. Jeden se jmenuje Z odzisku, běžel
letos v Cannes. Je to film, za kterým necítím žádné
velké jméno. Je to tuším debut, není tam nic za tím
velikého, asi žádný veliký lobbing. A druhý film, který

běžel v Rotterdamu, je také polský a jmenuje se Óda
na radost a je to vlastně studentský film, čili tam
žádní lobbyisté, žádná velká jména nejsou. Přesto
ty filmy běžely velmi úspěšně a canneský film je
hodně pronikavý, hodně drzý. Je to příběh člověka,
který žije na vesnici, nemá prachy a nechá se 
najmout do malé firmičky jako mlátička. Lidem, 
kterým půjčí jeho boss peníze, když je nevrátí, tak
jim dává přes hubu. A to je z našeho života. Žije-
me v tvrdé době, žijeme v době peněz a tento film
je strašně důležitý svým způsobem. A ten film tam
měl opravdu velký úspěch a rozuměli mu, přestože
to je malý polský film.
A ten první je o nezaměstnanosti ve Slezsku, 
problém emigrace mladých lidí, problém toho, že
tam nemají co dělat, že nemají peníze. A možná toto
je také příčina, proč lidé tak berou Slámu, proč
tak berou Štěstí. To je mimořádně úspěšný festi-
valový film, který oběhl minimálně 20 mezinárod-
ních festivalů, a tady bych podotkl, že bychom se
tímto filmem opravdu měli pyšnit. A je to proto,
že Sláma navazuje na tu linku outsiderských hrdi-
nů, kteří nemají prachy, bojují o přežití apod.
Je otázka, jestli tyto hrdiny západ od nás chce, 
jestli je v našem filmu chce vidět, anebo jestli při-
cházíme s nějakou látkou o našem životě jako Sláma
nebo jako ti Poláci, a tím pádem jsme schopni ten
film prodat, protože dnešní film je hrozně lačný toho,
aby se dozvěděl, čím žijeme, jaké máme teď pro-
blémy. Mně říkal jeden dost význačný francouz-
ský novinář: prosím tě, u vás teď máte tak strašně
zajímavou dobu, teď tam nastal u vás takový 
propad v morálce, vy jste úplně takový demorali-
zovaný národ, to je hrozně zajímavý vývoj, a vy o tom
nemáte vůbec žádné filmy!
Helena Uldrichová: Třeba Rotterdam a San 
Sebastian určitě jsou dva festivaly, kde jsme oprav-
du velmi úspěšní na tak malou zemi. A když tady
mluvíme o Cannes a o Berlíně, tak o tom mluvíme
jenom z toho důvodu, že to je stupínek, který se nám
nepodařilo vystoupat. Doba, kterou jsme nejvíc pro-
meškali, je ta, než jsme byli členem EU. Kousek té
politiky za tím také je, protože jestliže v Berlíně v jed-
nom roce je v soutěži slovinský film, ve druhém roce
chorvatský film – já to teď trochu zjednodušuji – ale
třeba Maďaři byli v těchto věcech mnohem úspěš-
nější a filmy dostali jak do Berlína, tak do Cannes.
My jsme to promeškali. Dnes už nikdo nebude na
nás brát ohled, už si to musíme opravdu vyšlapat
a bude to možná trvat delší dobu, je to důsledek
toho, že tu neexistovalo státem zřízené České fil-
mové centrum, které by se o to staralo. My jsme
to promeškali a prospali.
Jan Štern: Byl jsem na projekci našeho filmu v Ber-
líně a seděl jsem tam s jejich filmaři, pro které Good
Bye Lenin! byla odporná komerce a bavili jsme se
o českém filmu. Oni říkali: jste hrozně nudní! Je
to očekávatelné, nám to nic neříká a jediný záblesk
je film Mistři. Říkali, tam se něco rodí. Čili nějaký
druh provokativnosti, nějaké odvahy, nějakého vy-
jádření. Já mám také pocit, jestli ty naše grantové
komise nefiltrují svým výběrem do takových pseudo-
uměleckých tématíček, že ono je to jako umělecké,

ale venku už ten vývoj se drtivě řítí někam jinam. To
bych tady velmi souhlasil s panem Holubem.
Jana Černík: Mít více času na vývoj scénáře také
znamená, že kvalita se může změnit k dobrému. Ne-
jsou peníze. Nikdo nepečuje o scénáře, o to, že
tu píšou mladí tvůrci a oni také potřebují čas, aby se
to nějakým způsobem vyvinulo.
Helena Uldrichová: Jsme v situaci, kdy se tady točí
15 až 20 hraných filmů ročně, ale kvantita není
opravdu to nejlepší měřítko, protože jsou to zpra-
vidla komedie ze současnosti, kde co se týká ob-
sahové stránky, tak mnohdy, kdyby ty filmy nebyly
natočeny, tak možná by to bylo lepší. To je současný
stav. Jestliže je i kvalitní scénář a od fondu dosta-
ne jeden milion korun, což při průměrném rozpo-
čtu 30 mil. korun je 1/30 rozpočtu, tak to je část-
ka, se kterou co ten producent má dělat? Je potřeba
opravdu od toho začít, aby producenti měli 
zázemí pro to, aby mohli vyvíjet látky a získali zase
odvahu. Pro mě jsou to propojené nádoby.
Radovan Holub: Pořád v nás vidím ten problém 
opatrnosti, abychom nešli moc do extrému, moc si
nezadali, udělat to opatrně, aby se nikdo moc 
nenaštval, jako určitý problém českého filmu.
Na druhé straně bych se zastal českého filmu hodně
v tom, že strašně moc filmů v podstatě do počtu
vzniká ve všech západoevropských zemích. A když
si vlastně představíte, co musíte vidět za hrozné
filmy, evropské, které se dávají za příklad nádher-
né koprodukce, a které stojí, já nevím, desítky mi-
lionů eur a jsou to vyhozené peníze, tak potom si
řeknete, no tak o čem to je. A točí se to jenom proto,
aby si tam zahráli význační herci z Good Bye Lenin!,
kombinovaní s francouzskými, s britskými. Ta si-
tuace je velmi neutěšená a je třeba se zastat čes-
kého filmu, že tady máme Hřebejky a že tady máme
Slámy a Zelenky.
Nicméně vidím tady jeden problém. Jednou jsem
o tom mluvil právě s Petrem Zelenkou. On říkal:
„Je hrozně těžké současnost nějak zachytit. A možná
že to ani nejde. My musíme počkat nějakých pět
deset let, až to odezní.“ Já jsem se teď loni v listopadu
přesvědčil ve Wiesbadenu na festivalu Go East, že
to jde. Tam běžel první kosovský film. Jmenuje se Ku-
kumi a je o problému této malé zemičky, která neví,
kudy kam, o třech bláznech, kteří utečou a teď si neví
rady a běhají tam mezi vojáky. A je to vlastně umě-
lecká rezonance toho, co se v té zemi děje. Jsem pře-
svědčen o tom, že to jde udělat. Ale zatím český film
asi nemá dost klíčů k tomu, aby tento krok udělal.
Helena Uldrichová: Na druhou stranu tady je po-
třeba znovu zmínit film Štěstí Bohdana Slámy, pro-
tože to je pro mě výjimka výjimek, je to film, který
miluji, je to film, kde opravdu od začátku do konce
jsem ponořena do příběhu. Baví mě pozorovat vývoj
postav, a kdybyste zapomněli na ten film a měli
na stole ten scénář, tak si myslím, že je opravdu
velmi těžké z pozice producenta říct, v dnešní slo-
žité době na tento film seženu peníze nebo ne, ale
toto je přesně pro mě ten případ, kdy to je tak silný
lidský příběh, který se fakt mimořádně povedl, že
to prostě funguje, a to je určitě film, který potom
potvrdil, že může putovat po Evropě.
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Jan Štern: Ale není také problém v malých rozpočtech?
Říkáte za 30 miliónů, ale ono se točí levněji, když to
vidí Američan, tak mu to přijde jako legrace.
Helena Uldrichová: Co Američan, ale i v Evropě
vůbec nechápou, jak za tyto peníze točíme. Vidí film,
stojí 1,5 miliónu euro a oni nechápou, že to jsme
schopni natočit, a mají pocit, že producent rozpo-
čet spočítal špatně, že to prostě není možné. Což
je pravda, že když se potom opravdu porovnávají
třeba některé honoráře a některé další položky 
s jinými státy, tak si myslím, že jsme za velmi 
rozumné peníze schopni natočit opravdu hodně.
V tomto jsme se naučili šetřit.
Jan Svoboda: Na základě svých zkušeností, když
jsem byl v radě fondu kinematografie, se připojuji ke
konstatování, že velký deficit je scenáristická pří-
prava, nebo jak se tomu říká v širším pojetí, vývoj
scénáře nebo vývoj látky. Tam skutečně po rozpadu
studiové dramaturgie, která fungovala ve státním
filmu, došlo k velkému poklesu dramaturgie jako pro-
fese a profesionality a je to znát na úrovni scéná-
řů, které na radu chodily a pravděpodobně ještě
chodí, protože opravdu tam je velká vzácnost dobře,
profesionálně napsaný, vystavěný scénář.
Mimochodem Štěstí jaksi nebylo na čtení přesvěd-
čivým jednoznačně stavebně uceleným příběhem.

Tam v podstatě Sláma předložil skici o charakterech
postav a náčrt několika situací, ale v podstatě musím
říct, že na základě zkušeností s Divokými včelami
a jeho explikace apod. ten film nebo projekt do-
stal podporu. Sláma sám přiznal, že definitivní pří-
běhovou podobu dotvářel v průběhu natáčení, ale
to je podle mě dost nestandardní případ. Osobně
preferuji, když je víc jistoty v dobře napsaném scé-
náři. Ale takových je tam dost málo nebo bych řekl,
že je to slabina, která trvá. Pravděpodobně určitým
lékem by bylo získávání dalších prostředků nejen
z českého fondu kinematografie, kde položka na
scénáře existuje, ale jde o to, aby tam bylo z čeho
ji platit, a potom je další šance – evropské progra-
my na vývoj, to znamená zejména z programu Media.
To je první poznámka.
A druhá je vlastně skok nazpět, kdy kvituji, že oprav-
du se snad prosadí tzv. systémové řešení celého
oboru kinematografie, potažmo audiovize, že bude
komplexně vybudovaný jak orgán státní správy, tak
státní fond a pochopitelně České filmové cent-
rum. Tam je otázka, zdali má být spojeno se státní
správou nebo nikoliv. V podstatě na to neexistují
standardní modely. V každém státě je to poměrně
různé. V Rakousku je filmová komise, která dělá pro-
pagaci. V Polsku zřídili Národní filmový ústav, který

spravuje, dělá i propagaci, dělá veřejný fond 
a zároveň dělá státní správu, zatímco v Maďarsku je
Národní filmový úřad, což je státní správa a vedle
toho je nadace maďarské kinematografie, která je
nezávislá, veřejná a ta zřídila Maďarskou filmovou
unii, která dělá to, co u nás dneska dělá centrum.
Takže jde o to nějakým způsobem to optimálně 
promyslet a hlavně politicky prosadit.
Martin Skyba: Fites se snaží 15 let, aby se politic-
ky prosadily názory. Opakuješ v podstatě to, co
jsi říkal už před 14 lety. Pořád to je to samé.
Jan Svoboda: Vyvinulo se to. Maďaři a Poláci po-
kročili na rozdíl od nás. To není opakování, tam je
pokrok. Západní Evropa, tam je to skoro opakování.
Martin Skyba: U nás se opakuje to, že filmaři, ať
už je to Fites, APA a další organizace se snaží zá-
konodárcům nalejt, co by mělo být. Předkládáme
jim zákony, které jsou v sousedních zemích a nejen
v sousedních, např. je to francouzský model. Veli-
ce populární před 14 – 15 lety zde byla návštěva
francouzského ministra kultury Jacquese Langa,
který se strašně divil, že se v Československé re-
publice – tehdy ještě – rozpustila instituce Ústřed-
ního ředitelství filmu, protože ve Francii něco po-
dobného měli založeno teprve dva tři roky. Ale
nechci revokovat.
Poznámka ke scénářům. Samozřejmě že by se mělo
posuzovat podle scénářů, ale jako je Štěstí výjim-
ka potvrzující pravidlo, myslím, že takových výjimek
bude ještě víc a ono už jich také bylo. Když si 
z archivu vytáhnete scénář filmu Miloše Formana
Černý Petr, tak nebudete věřit, že podle něj vznikl
tehdy před 40 lety takový film.
A ještě bych měl jeden nápad, abychom si tady třeba
řekli, co uděláme, jak budeme lobovat pro nový
zákon, jestli budeme zase prosazovat model, který
byl teď vetován, anebo jestli budeme prosazovat to,
aby konečně byl zohledněn požadavek, aby film do-
stával peníze, jako je tomu všude okolo a jako je
tomu všude v Evropě ze státního rozpočtu, aby si
ti lobbyisté, kteří se cítí ukřivděni, že musí z pro-
dané kazety nebo ze špatného filmu, které vysílá
Nova nebo Prima, že za to, že tu kazí kulturní ovzdu-
ší a zasmraďují duše diváka uvědomovali, že by za
to také měli platit a ne málo. To se asi neprosadí.
Helena Fraňková (Ministerstvo kultury): Stále čas-
těji a častěji se setkávám s tím, že všechny orgá-
ny, různí producenti, režiséři, instituce atd. neustále
zákonodárcům předkládají modely ze zahraničí. Pro-
blém je, že počínaje panem prezidentem Klausem
a konče ostatními poslanci, senátory atd., oni ne-
mají nejmenší potuchu o tom, co to je film.
Vy jim můžete předkládat donekonečna varianty 
maďarské, čínské, já nevím jaké, ale protože oni 
v životě neviděli rozpočet, neviděli natáčení, ma-
ximálně z dálky, ale nikdo jim nevysvětlil, co je 
potřeba k tomu, abyste si objednali jeřáby, kolik
je potřeba osvětlovačů, oni nevědí, jak vzniká 
scénář. Myslí si, že někdo si sedne a něco napíše.
Když si čtu připomínkování zákona o audiovizi z roku
1998, kdy to počínalo, kdy vypadla celá koncep-
ce audiovizuálního centra – oni nevědí, proč by
to mělo být! Oni to nechápou! Tam je potřeba, budu

hnusná, vymyslet příručku pro poslance o tom,
co to je film, aby se dozvěděli, o čem to je. Dokud
jim budeme neustále předkládat modely a oni furt
nebudou vědět – vy jim můžete předkládat náso-
bilku, ale pokud oni neumí napsat jedna a dva, tak
tu násobilku v životě nepochopí. Jim všem vysvětlit
film, je problém. Pardon.
Helena Uldrichová: Já vím, že nejste na ministerstvu
dlouho, ale na to vám filmoví profesionálové mohou
odvětit jenom to, že v podstatě by to neměl být náš
úkol, že to je úkol Ministerstva kultury. Filmaři byli
v nějakých pracovních skupinách Ministerstva kul-
tury, předkládali odborné materiály a předpokládali,
že ministerstva vznikne odborná diskuse a na jejím
základě vznikne nějaké řešení, které Ministerstvo
kultury spolu s dalšími resorty prosadí, že tam bude
politická vůle. To se ale nestalo! Já se přiznám, že
začít teď diskusi tím, že pojďme psát příručky…
Helena Fraňková: Já jsem to myslela obrazně.
Helena Uldrichová: Já tomu rozumím. To asi není
nejsprávnější začátek.
Helena Fraňková: Mluvím o tom, když pan posla-
nec Ježek komentuje nějaký zákon takovými při-
pomínkami, jakými to komentují další, včetně pana
prezidenta, velkého ekonoma, tak jsem předpo-
kládala, že on jako ekonom bude vědět, jakým způ-
sobem se financování filmu pohybuje, ale evident-
ně to neví. Takže když i takovýto pán, který je
ekonom, nerozumí podstatě produkce, evidentně
nikdy v životě neviděl budget, evidentně nikdy v ži-
votě neviděl, jak to celé vypadá, tak dobře. Proto-
že na ministerstvu sedím, tak to mohu nějakým  způ-
sobem směrovat a vytvořit nějakou příručku, popř.
na vlastní videokameru natočit: Dobrý den, toto
je film a toto švadlena a toto je toto, protože to se
bavíme pořád dokola i o tom fondu, že fond může
poskytnout nějaké peníze na vznik scénáře, ale pořád
to není to, co je třeba ve Francii, že tam scenáris-
ta dostane grant nebo dotaci a bude si moct na
půl roku sednout a vyloženě se rochnit v tématice
scénáře, vymýšlet a bude mít na to čas. Ale tady na
to scenárista čas nemá, protože na to nemá peníze.
Proto tomu filmu možná i takto scénář odpovídá.
Musí se to natočit tak, aby se to vešlo do rozpo-
čtu, takže se něco ošulí atd. Svým způsobem to tkví
všechno v penězích plus v tom, že peníze nejsou
a lidi, co je mají do rozpočtu dát, je nedávají, 
protože nevědí, že jich je potřeba tolik.
Helena Uldrichová: Jsme zase u toho, jakou zvolit
strategii v přesvědčení, abychom dosáhli, čeho chce-
me dosáhnout, takže říkám, dlouhodobý cíl je – nový
audiovizuální zákon, který konečně někdo přijme.

SY vnitrek 4-06  10.8.2006 19:47  Stránka 13



Synchron  4 200614

Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y

Postup v jiných státech byl opravdu přes řadu 
studií, které vypracovaly třeba nezávislé organiza-
ce. Tady je potřeba zmínit aspoň jednu studii, která
se jmenuje Ekonomický přínos filmového průmys-
lu v ČR. Podotýkám, že to je studie, kterou si 
objednalo Ministerstvo kultury a bylo to ještě za 
ministra Dostála. Je to studie, která spíše byla ori-
entována nikoliv na filmovou tvorbu, ale na filmový
průmysl, takže spíše na zahraniční zakázky. Nic-
méně toto je také cesta, že možná ti politici, kteří,
jak vy říkáte s určitou nadsázkou, nevidí, že jedna
a jedna jsou dvě, že jsou zvyklí na ty studie, které
mají nezávislé štemply a zpravidla razítka z jiného
státu, v tomto případě anglické firmy.
Ale to jsou dlouhodobější horizonty – bavit se o tom,
jak toho dosáhnout. Pravda je, že tady osm let se-
děly nějaké pracovní skupiny, kde seděli zástupci
různých profesních organizací, včetně Fitesu a dal-
ších, a ministr Dostál zvolil cestu zákona takovou,
jakou zvolil. Bylo to za určité politické konstelace.
Nechci se k tomu vracet, nicméně představa, že
se to bude znovu opakovat – ano, může se to opa-
kovat, ale musíme najít i nějakou lepší cestu než
doteď, protože by bylo hodně smutné, abychom
si za pár let zase řekli: nemáme další zákon.
Tomáš Jančařík: 15 let opakujeme stejné věci, že
snad vznikne nějaký zákon atd. Tady už se začíná-
me dobírat toho, že ti, kteří o tom mají rozhodo-
vat, vlastně ani neslyší. Nemají vůbec aparát na
to, aby mohli uslyšet. Je to způsobeno tím, že mají
svoje kšefty. Dělám na Praze 4 zastupitele, takže 
trošku vidím do lokální politiky, to se jedná o sou-
kromé kšefty, o nic jiného, a ti lidé slyší jedině tehdy,
jestliže hrozí problém. Nikdy jindy! Proč by se měl
vůbec snažit? Z jakého důvodu? On potřebuje 
vyřešit jiný problém – jak si opatřit miliardu nebo
tak, ale ne pro vás! Proč pro vás?
Pak se ptám. Jestliže 15 let jsme neúspěšní, jestliže
15 let nás nikdo nemíní poslouchat, neděláme to
blbě? Neměli bychom změnit postup? Ne psát nové
návody, jak vypadá film a já nevím, co všechno atd.
Neměli bychom promluvit tím způsobem, které-
mu jedinému rozumí, tj. že cítí nějaký odpor. Dokud
budeme ustupovat a budeme spokojeni – zamítli
jste nám zákon, tak my zase připravíme nový návrh.
No dobře, ale už jste nám zamítli 15. zákon – ne-
vadí, zase připravíme. Tak jo. Já nevím, jestli je mi
rozumět, co tím říkám. Změňme gard.
Radovan Holub: Protest v Cannes, protest českých
filmařů byl strašně rychlý, byl dobrý a byl to pro-
test, opravdu šel hodně rychle a já jsem sám byl pře-
kvapen tím, jak jednotní byli filmaři, že jsou pře-
svědčeni o tom, jak to má být, a jako novinář jsem
mluvil s Johnem Raylim, s Pavlem Strnadem a
dovedli to krásně vysvětlit a věděli, o co jde.
A k té poznámce paní Fraňkové, že by měli být nějak
lidé vychováváni, já to beru. Beru, že by tu měly
vzniknout nějaké tréninkové nebo výukové pro-
gramy pro politiky, kde by politici zjistili, jak je pod-
porovaný film v Dánsku nebo ve Švýcarsku nebo
v Rakousku, prostě ve srovnatelných zemích, co se
týká peněz a co se týká počtu obyvatel. Jak se bude
argumentovat Německem nebo Francií, tak to 

nepůjde. Ale můžeme argumentovat malými země-
mi a říct: to je srovnatelná země, pojďme se tady 
inspirovat. Jenomže politici to nevědí, nechtějí to
vědět a mlčí. Jediná cesta je zorganizovat jim pravdě-
podobně nějaký seminář, kde by se to dozvěděli
a vystoupili z té tmy. Nevím, jak to jinak udělat.
A ještě mi dovolte jednu věc. Dokud nebude ki-
nematografie fungovat tak, jak jsem řekl na začát-
ku, to znamená, dokud tu nebude jasná návštěv-
nická komerční větev, která přiláká diváky, kde bude
na jednom filmu spousta lidí včetně politiků a vedle
toho chytrý autorský film, který nám zase otevře
okno do světa, tak kinematografie fungovat nebude.
Jan Jíra: To je všechno následek toho, že film se vlast-
ně do určité míry i svou vinou vyčlenil z rodiny kul-
tury, protože znárodněný film měl samostatný cent-
rální úřad a Ministerstvo kultury se staralo o všechny

obory kultury, jenom o film ne, a když potom došlo
k ukončení činnosti Ústředního ředitelství státní-
ho filmu, tak dodneška ministerstvo, ti úředníci,
to nevzali, jako že to patří do jejich rodiny, do jejich
péče. Také víte, že velice rychle zrušili oddělení
kinematografie, dali to pod hromadné sdělení. Já
jsem tenkrát říkal, že když řekne Romeo Julii na je-
višti, že ji miluje, tak je to umění, a když to řekne ve
filmu, tak je to hromadné sdělení. A toto trvá.
A další věc je, že se výchova ve škole nikdy nevěno-
vala filmu. I když je to zajímavé, že tolik dětí navště-
vuje audiovizuální představení, ale nikdo je nepo-
učil, jak se mají na film koukat. A oni i ti poslanci
jsou tím nedotčeni. Oni v oblasti kultury vědí, že byl
nějaký Smetana, dokonce hluchý, napsal Libuš
(smích), takže na tu hudbu by se něco mělo dát, a Tyl
že ještě ke všemu stačil napsat hymnu. To všech-
no vědí, ale film berou jenom jako zábavu. A navíc
nemají kontakt s filmem v kině třeba, tam jdou jenom
na premiéru. To dostanou lístek zadarmo, je plno
a hrají čtyřikrát denně krát sedm a kolik oni vydělají
za týden! A vůbec nevědí, jak to je, že to je nej-
navštěvovanější představení.
A pokud se týká tréninku. To je asi tři roky, tady
uspořádalo Ministerstvo kultury skvělý dvoudenní
seminář za účasti představitelů myslím sedmi fran-
couzských institucí, které se starají o film. Tam nebyl
ani vrátný ze sněmovny, natož poslanec! To byly jen
úředníci. Tam jsme byli mezi sebou a to jsme po-
slouchali a s lítostí, že to u nás ani nevyslechli.
Helena Uldrichová: Nemám pocit, že by teď filmaři
byli potichu. Naopak, o filmařích teď bylo hodně
hlasitě slyšet. Odezva, že se situací nejsme spoko-

jeni a že po několika letech práce, kdy na konci pan
ministr řekne, že je mu to vlastně jedno, byť to bylo
jakoby utroušeno, si myslím, že to jsou věci, které
se stávat nemají, že to nepatří do politické kultury vy-
spělého státu, nicméně stalo se. Toto je výsledek.
Rozhodně náš postoj není teď ten, že zase budeme
pilně jako včeličky chodit na nějaké pracovní sku-
piny, aby to bylo bez výsledku. Já samozřejmě mlu-
vím v návaznosti na některé kroky, které se staly,
o kterých všichni víte a samozřejmě jsou teď pra-
covní týmy, které pracují na tom, co se bude dít dál,
protože je třeba na tom opravdu pracovat a něja-
ký první krok se určitě stane v Karlových Varech.
Jan Svoboda: Faktická poznámka k instruktáži nebo
tréninku zákonodárců. Osobní zkušenost. Zpra-
vodajkou návrhu novely zákona o fondu byla Ka-
teřina Dostálová, poslankyně ODS. Já jsem jí osob-
ně předal kopie článků z Filmu a doby, kde je obsáhlá
explikace o dánském filmovém ústavu. To byl jeden
materiál. A druhý byla kopie mého obsáhlého člán-
ku o systémech podpory v Evropě, zejména tedy
o nové britské filmové radě a švédském filmovém
institutu. Tyto materiály jsem jim vlastnoručně pře-
dal, jakož i dalším poslancům výboru pro školství
a kulturu. Rozmnožil jsem je na vlastní náklady a ve
výboru jsem jim je předal. To se stalo asi rok a půl
tomu nazad. Byla tam třeba poslankyně Čurdová ze
sociální demokracie, Táňa Fischerová, která mně za
to poděkovala, a dokonce si to i přečetla atd.
Helena Uldrichová: Materiálů poslanci dostali hodně
a myslím, že náš problém je možná ten, že mate-
riálů dostali až moc z mnoha stran. Já si totiž mys-
lím, že to je obráceně. Měli jsme udělat jednu stu-
dii, která jim to jasně pojmenuje. Musíme se naučit
mluvit jazykem, kterému rozumějí. Je to úplně jiný
jazyk, než používáme my. Je potřeba jim dělat 
přehledné tabulky a stručné body, kterým budou
rozumět, a je potřeba najít správné argumenty.
Jestliže se bavíme o tom, že ve fondu je málo peněz
na filmy, tak je potřeba říct ne, že je tam málo peněz
na hrané filmy, ale nemáme peníze například na 
pohádky. Berte to jako příklad argumentu.
Radovan Holub: Jediná možnost je systemizovat
podporu, udělat v tom systém, protože tento 
problém je celoevropský a vyjádřil se jednou Nani
Moretti – hodně známý italský filmař – a ten řekl:
prosím vás, my tady mluvíme s politiky, žádáme
je o podporu. Ti politici neznají ani jeden italský film,
znají akorát Toma Cruise.
Helena Fraňková: Dobře, oni dostali velké množ-
ství různých roztříštěných materiálů, přičemž paní
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Dostálová, předpokládám, dostala materiály, strči-
la si je do tašky, běžela vyzvednout dítě ze školky,
pak šla rychle něco uvařit a druhý den ráno zased-
la v Poslanecké sněmovně, takže se na ně podíva-
la možná v autě. Ani ne to. Takže jestli by se poslanci
neměli naložit do nějakého autobusu, odvézt na 
natáčení ve čtyři hodiny ráno, když se obléká 
kompars, a tam nechat.
Helena Uldrichová: Myšlenka semináře, kterou tady
už někdo zmínil, není úplně nesmyslná, nereálná,
ba o něčem takovém velmi vážně uvažujeme. Pokud
by to byla akce, kam pozveme zahraniční experty
z různých států, kteří jim to opravdu vysvětlí nebo
se pokusí vysvětlit, a opravdu dáme si všichni tu
práci, abychom tam dostali ty důležité osoby, které
tam potřebujeme dostat, tak si myslím, že to smysl
má. Pokud je to zaštítěno nejenom českým razít-
kem, jak jsem mluvila o těch štemplech, ale má 
to nějaký punc nezávislosti, tak si myslím, že to 
fungovat může.
Martin Skyba: Naší velkou chybou je to, že si mys-
líme, bůhví jakou intelektuální úroveň poslanci mají.
A jestliže Jan Svoboda předá rozbor a solidní studii,
tak oni jako paní Dostálová – hodí to do tašky, jdou
pro mléko a do školky a ani se na to nepodívají. Zřej-
mě pro ně budou potřeba nějaké digesty, psát pro
ně slohem Blesku, protože to jsou noviny, které oni
čtou!
Jan Jíra: Myslím, že v tom trošku filmaře nechali no-
vináři. Nechali je v tom! Ne novináři, vůbec mediál-
ní sféra, poněvadž protest komentovali všelijak, byly
na to nejrůznější názory. Nepoužili nahrávky na
smeče. Například komentář k zamýšlenému stáh-
nutí dětského filmu ze Zlína komentovali, že si fil-
maři děti berou jako rukojmí. Přitom nikoho z nich
nenapadlo napsat – ano, to je právě ono, to je po-
třeba podporovat – dětské filmy. Aby mohl být dět-
ský festival, musí být dětské filmy a je potřeba fond.
To je naprosto oprávněný protest, protože jinak
se přestanou hrát české filmy. Dneska proto, že
je stáhneme, ale zítra proto, že na ně nebude.
A pokud se týká budoucnosti, myslím si, že bychom
opravdu měli položit všem odpovědným poslancům
jednu otázku, ze které se pak vyjde. Přátelé, pá-
nové a dámy, chcete, aby existoval nadále český
film? Když řeknou ano, tak druhá otázka zní: co pro
to uděláte? Když odpovědí ne, tak se musíme 
postarat sami.
Tomáš Jančařík: Jen chci připomenout, že se tady
mluví o spoustě materiálů, co všechno atd. Za 
posledních 20 let bylo ověřeno, že politici slyší na
několik vět, maximálně na dva tisíce slov. Všech-
no ostatní, co děláme nad, je nesmysl. Nikdo nás
nebude poslouchat. Nikdo nechce poslouchat. Měli
bychom obrátit gard a začít přemýšlet o tom, co 
udělat, aby nastražili ucho.
Helena Uldrichová: Dobře. A co je váš návrh?
Tomáš Jančařík: To už jsem vlastně řekl. Kdybychom
začali znovu podepisovat petici ve stylu „několik
vět“, která bude kraťoučká, kterou podepíše 
25 – 30 tis. lidí, tak je to síla, kterou je slyšet.
Helena Uldrichová: Bude o ní slyšet, dva dny se
o tom bude psát a pak to prostě vyšumí. Říkám to

na rovinu tak, jak to cítím, protože si myslím, že
dneska žijeme v jiné době než v době, kdy vzni-
kalo dva tisíce slov. Dnes je potřeba hledat argu-
menty a dát je na papír, ale v řeči, které oni rozu-
mějí. Nesmí dostat 50 stanovisek od nás, musí dostat
jedno, na kterém bude nějaké razítko.
Tomáš Jančařík: Já se domnívám, že politici ne-
mají co kecat do toho, jakým způsobem bude film
organizován. Politik by měl říct – film nebo kultu-
ra potřebuje peníze a jsme schopni z našeho roz-
počtu uvolnit třeba jedno procento. Z toho jedno-
ho procenta půjde čtvrt procenta řekněme na film
a pak už si to, chlapci, dělejte mezi sebou. Rozumíte
mi, co tím myslím?
Helena Uldrichová: Takhle to ale nikdy nebude. 
Troufám si jenom trošinku oponovat, protože to
je jeden z argumentů politiků, proč neprošel zákon
o fondu kinematografie, protože mají pocit, že my
si rozdělujeme peníze mezi sebou a že to nemá jasná
pravidla, když pominu jiné argumenty, kdo přispí-
vá do fondu atd. Já jsem zastánce pravidel a něja-
ké nezávislé roviny, a aby si filmaři sami něco 
rozdělovali, nepovažuji za úplně smysluplné.
Tomáš Jančařík: Když dávají peníze na dálnice, také
neříkají, kolik která dálnice nebo který most bude
stát. To pak už rozdělují odborníci, kteří tomu 
rozumí. Na dálniční fond se dá tolik a tolik peněz
a odborníci to potom vyřeší.
Helena Uldrichová: Ale fond má potom nezávislou
komisi, která s tím potom nějak naloží. Ale někdo
ze shora musí říct, potřebujeme k dispozici tolik a tolik.
Tomáš Jančařík: A to je to, co bychom v tom 
případě měli žádat.
Radovan Holub: Připojuji se k Heleně Uldrichové.
Je třeba politikům srozumitelnou řečí říct, o co jde.
Tento obrázek (ukazuje č. 3/2005), který je na ti-
tulní straně Synchronu, ten oběhl prakticky všech-
na česká a slovenská média, dostal se i do zahra-
ničí. Všechny festivalové deníky, které byly v Cannes,
psaly o českém filmovém protestu. To je strašně
dobrý startovní moment.
Pokud psala média o dětech jako rukojmích, tak
to se dá vysvětlit jenom tím, že média si vždycky
vezmou nějakou chytlavou větu. Když filmaři vymyslí
chytlavou větu, tak ji budou média opakovat. Bo-
hužel taková je situace. Nicméně tady je daná jasná
posloupnost. Od tohoto se mohou čeští filmaři krás-
ně odpíchnout, protože to byl protest, který byl
podle mého velice povedený a hodně moc 
znamenal. Budou mít teď myslím prvního jednání

v Karlových Varech na filmovém festivalu. To bude
druhý strašně důležitý krok, kde už bude moci být vy-
užit tento protest z Cannes a v Karlových Varech už je
možné si jasně domluvit další posloupnost.
Dobře, až bude nový ministr kultury, tak se sejde-
me. Prostě domluvit harmonogram do konce roku,
a toto je možné teď udělat. A ta šance na to teď tady
je. (Hlasy: Jsem pro!)
Jan Štern: Nemám pocit, že je sjednocená filmař-
ská obec. Tady slyšíme poprvé, že se scházíte v Kar-
lových Varech. My o tom nevíme a tvoříme valnou
část té filmové obce. Čili APA si jede zase po svém
a zase to jakoby špatně dopadne. Pokud se to 
nesjednotí, tak nebude šance.
Musí se to sjednotit na jednoduchých řešeních.
Zákon o fondu, ta novela, nemohla být větší vějič-
ka pro politiky nebo horší pas pro nás, než tento
zákon, protože jsme si vyrobili strašně nepřátel –
komerční televize, distributory, výrobce kazet, já
nevím koho všeho, všichni nás nenávidí a všichni
lobovali proti tomuto zákonu, místo abychom úplně
normálně chtěli prachy ze státního rozpočtu, tak
jsme si prostě vymýšleli konstrukci s Pavlem 
Dostálem, jak to vytaháme z kapes komerčních
televizí atd., které proti tomu byly a jsou tak mocné,
že to podlomily a stejně jsme bez šance.
Čili já bych byl pro zapomenout na zákon o fondu
kinematografie, využít toho, co je, že tu je nějaká
rada fondu, že tu je nějaký mechanismus rozdělo-
vání a snažit se přesvědčit politiky, aby jednodu-
še přidělovali každý rok těch 250 – 300 mil. 
Ministerstvu kultury jako položku na podporu filmu.
A Ministerstvo kultury má nástroj, to je ten fond,
radu, volený parlamentem, který to objektivně ně-
jakým způsobem rozděluje. Jestli se zase zamotáme
a budeme chodit za politiky – APA s něčím přijde,
Fites tam s něčím přijde, jestli se zamotáme do 
zákona fondu, zase se zamotáme do těch procent
z reklam od televizí, tak jsme podle mého názoru
zase ztraceni. Čili toto jenom říkám pro situaci, jak
to vidím jako funkcionář Fitesu, ne jako moderátor
této diskuse.
Helena Uldrichová: Musím se ohradit, že když APA
něco organizuje, že to dopadne špatně, nebo to tak
aspoň mezi řečí bylo řečeno. Já si myslím, že to jsou
právě ty zbytečné přestřelky, které nemají vzni-
kat. Za prvé je to jakési setkání u kulatého stolu,
které neorganizuje APA, ale je to setkání, které svo-
lává prezident festivalu pan Bartoška. Je to setká-
ní, kdy reprezentanti české kinematografie by se
měli setkat s předsedy, maximálně místopředsedy
všech politických stran, které jsou účastny v par-
lamentu, to znamená, které jsou teď po volbách
v parlamentu.
Probíhají určitá pracovní jednání do konce června
tak, abychom právě sjednotili náš hlas a byli schop-
ni ve velmi jednoduchých větách formulovat naše
požadavky do budoucna, protože je jasné, že u prv-
ního jednání se detailně nebude probírat, jak by měl
fungovat fond nebo jak by mělo fungovat České fil-
mové centrum, ale je potřeba dát nějaké karty na
stůl. Říci si základní body a hlavně kroky, co se stane
dál a kdo se o to bude starat. To je cíl karlovarské
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schůzky. A z toho vyplynou nějaké kroky do 
budoucna. Teď se neobviňujme z nějaké nejedno-
ty. Myslím, že to je předčasné, že teď nám jde všem
o společnou věc.
Jan Jíra: Jsem překvapen, že tady je málo lidí. Nevím,
je tady někdo z rady fondu kinematografie nebo z mi-
nisterstva z fondu? Má pravdu Honza Štern, že ta ne-
jednotnost je hrozná, poněvadž tady by měl být někdo
z rady fondu, aspoň místopředseda nebo někdo, který
by k tomu řekl své připomínky. Je to škoda.
Radovan Holub: Oni si to pak přečtou.
Jan Jíra: Dejme tomu, že si to přečtou. Ale, Honzo
Šterne, ty nemáš pravdu, jak říkáš jenom státní roz-
počet. To není nejlepší řešení, poněvadž stát, dejme
tomu, dá 400 miliónů do rozpočtu a při vší dobré
vůli dojde k nějakým povodním nebo k něčemu,
první se začne šetřit na kultuře a v té kultuře na filmu.
A film bohužel není, že nedostanou malíři na bar-
vičky, když to řeknu blbě, tak že budou malovat
uhlem. Ten film je dlouhodobý proces, zastaví se
někde v půlce pro nedostatek peněz a je to vedle.
Tam by to mělo být sdružené, ty peníze. Tady bo-
hužel jsme si nechali vnutit, nenašel se oponentní
silný hlas, a vyjádřil to pan Dvořák (ředitel TV PRIMA,
pozn.red.), který řekl, že jejich poctivě vydělané 
peníze jim my taháme z kapes.
Podle něho tedy jsou poctivě vydělané peníze ty, že
vezmu film od českého producenta, který natočil
film za vyžebrané peníze, on ho vezme do progra-
mu, rozstříhá ho na tři nebo kolik dílů, proloží to 
reklamami, za které utrží několik milionů, poctivě
vydělá několik milionů a odmítá z toho dát tři pro-
centa na to, aby mu ten žebrák natočil další film, na
kterém vydělá další miliony. A navíc, ty miliony
mu stejně zaplatíme my v pastách na zuby nebo
na co dělají reklamy.
Jan Štern: Ale já jsem tím měl na mysli něco jiného.
To je samozřejmě dobrý model, spravedlivý – ko-
merce i veřejnoprávní televize by do toho měly dávat
peníze, ale jsou to příliš mocné instituce na to, abys
to vyhrál. Jednoduše jako na Slovensku to podlo-
mili, tam také ten zákon už měl podepsat jenom pre-
zident, a tam ho zase přesvědčili distributoři, kteří
za ním naběhli, a on to nepodepsal, smetl to ze stolu.
Tady stačilo, aby běhali po parlamentu lobbyisté od
Novy a od Primy a všechny poslance zmákli. A když
se hlasovalo, tak se jich opravdu 17 zvedlo – z těch
koaličních poslanců, z těch, co měli hlasovat pro,
se zvedlo a odešlo. Byli domluvení. To měli spočí-
táno, že to neprojde. Jednoduše to tak je. To je po-
litika. A v politice je někdy dobré nejít proti příliš
silné zdi, když je nějaká zeď menší. Já si myslím,
že menší zeď je státní rozpočet. Tam je to jedno-
duché, tomu rozumí i Topolánek. On řekl, že ze stát-
ního rozpočtu bychom vám ty peníze dali, ale proč
to furt motáte? On tomu nerozumí. Pak mu říkají
Prima, Nova, on se vyděsí, že ho nevezmou do 
Sedmičky.
Jan Jíra: Od těchto lidí nemůžeš požadovat moud-
ré rozhodnutí. Když rozhoduje o existenci a bu-
doucnosti českého filmu to, jestli budu v Sedmič-
ce, tak to tady zbytečně sedíme. Pojďme se ožrat
a jdeme domů. To je to, když řeknou ne.

Jan Svoboda: Mohu k politické moudrosti? Ve Švéd-
sku je kombinovaný systém – Svenska film insti-
tut je veřejnoprávní nadační instituce, která fun-
guje na základě společenské smlouvy mezi státem,
tj. ministerstvem a dalšími subjekty, svazem výrobců,
svazem distributorů, komerčními televizemi a ve-
řejnoprávní švédskou televizí. A tam mají vždycky
na pět roků stanovené kvóty příspěvků do této na-
dace švédského filmového institutu, na pět roků ob-
jemy, co každý z nich přispěje, a potom se to ně-
jakým způsobem přerozděluje podle programu
švédského filmového institutu. Všichni to podepí-
šou vždycky každých pět let. Dokonce byla roz-
dávána jako příloha k nějakému semináři o filmo-
vé politice tady na Ministerstvu kultury jedna tzv.
společná smlouva na pět let ze Švédska.
Radovan Holub: Ale to je hudba budoucnosti. To je
u nás v této chvíli nereálné. Filmaři musí přijít s něčím
a domluvit se s politiky, co je reálné. Určitě je 

naprosto nutné, aby podpora byla systemizovaná.
To znamená, aby nebyla závislá na tom, jestli se vy-
mění sociální demokracie, přijde pravice nebo budou
u vlády zelení. Prostě to na tom musí být nezávis-
lé, protože kultura by měla být na politické situaci
nezávislá.
Na druhé straně já bych to bral hodně přes něko-
ho, kdo je schopen v současné době tlumočit pro-
blematiku českého filmu. A já si myslím, jak jsem
třeba poznal Pavla Strnada, že to je natolik charis-
matická osobnost, natolik ví, co se děje ve světě
a v Evropě a je schopen to přetlumočit. Já bych
mu dal důvěru a nechal ho jednat. Jak se třeba na to
díváte jako producentka.
Helena Uldrichová: To je můj kolega, já s tím sou-
hlasím samozřejmě.
Martin Skyba: O tom jsme se bavili už na Finále
Plzeň, že českému filmu chybí někdo jako A. M.
Brousil, který jezdil po festivalech, chybí  A.  J.  Liehm
ze 60. let, který dělal to samé. Čili jsme se shodli,
že je někoho takového potřeba i dnes. Proto 
rozumím poznámce pana Holuba. Mimochodem, 
on by mohl být také jedním z těch, který by mohl
Pavlovi Strnadovi pomáhat. Ale instituce by se měly
domluvit. My bychom měli opravdu hledat takovou
osobnost, která bude reprezentovat celou filmař-
skou obec České republiky.
Radovan Holub: My jsme na Finále mluvili o emi-
sarovi, který by byl schopen komunikovat s růz-
nými lidmi, měl známosti a snažil se film nějakým

způsobem v uvozovkách prodat mezinárodně. Nic-
méně teď mluvíme o současné situaci na českém
politickém kolbišti a tady bych dal opravdu důvě-
ru Pavlu Strnadovi, aby tu situaci teď řešil, aby našel
nějaké adekvátní prostředky a stanovil harmono-
gram, který je třeba do konce roku udělat.
Helena Uldrichová: Myslím, že Pavel Strnad je jed-
ním z klíčových lidí, který se na všech těchto věcech
podílel a podílí, takže tady o tom není žádného sporu.
Jan Jíra: Ještě ke státnímu rozpočtu. Tam je další ne-
bezpečenství, že může za čtyři, za osm let vyhrát volby
kdo ví kdo a budou říkat, tak pánové, za ty peníze,
co vám my dáváme – pracující – tak budete točit ta-
kové a takové filmy. Tak ta závislost na tom je blbá.
Pokud jsi mluvil o distributorech (ke Šternovi), to
bys měl selektovat. Ne všichni distributoři se k tomu
připojili. Spíš ti velcí, co pracují s americkými filmy,
protože by rádi, aby jim český film neubíral ná-
vštěvníky. Protože distributoři a kinaři přijali před
15 lety nebo 13 lety tu korunu, která tenkrát byla
i deseti procenty ze vstupenky, poněvadž vstup-
né bylo 8 – 10 korun a platili jsme dobrovolně. Nikdo
jsme neřekli ani slovo, poněvadž jsme věděli, že
je potřeba podporovat film a vybírali jsme korun-
ku a dělili se. Jenže to bylo tak zlobbované, že kinař
z Liberce napíše palcové titulky – musíme zdražit
o pět korun. A já to spočítal, že místo koruny bude
platit 1,56 Kč a dělí se s distributorem. Je to jedno
k druhému.
Tomáš Jančařík: Někteří z nás říkají: je jednota, jiní
říkají – není jednota. My nemůžeme zvolit jedno-
ho člověka a říci on. Ten člověk musí mít nějaký man-
dát a ten vzniká jedině tehdy, když je za ním něja-
ká skupina lidí dostatečně velká. Ta skupina lidí
vzniká tím, že se nějakým způsobem projeví. Buď
to uděláme tak, že se sejdeme producenti a další
a zvolíme si nějaký vrcholný orgán, anebo to udě-
láme tak, že uděláme nějakou petici, aby ten člověk,
který bude pověřen, aby za nás jednal, mohl říci
– mluvím za 30 tisíc lidí z oboru.
Jan Štern: My normálně takhle fungujeme. Je Rada
uměleckých obcí, která je respektovaným orgánem,
který je ve všech zákonných normách, vládních na-
řízeních.
Tomáš Jančařík: A víte o tom, co se bude dělat 
1. června v Karlových Varech?
Jan Štern: Ne, já jenom říkám příklad, že je Rada
uměleckých obcí a že to umí za uměleckou oblast
celé zvládnout. Ve filmařské obci vládnou zvláštní
poměry. Tady si jede APA po svém, ARAS po svém,
my si asi také jedeme po svém a všichni jako pra-
cujeme za film, takže my – Fites – vůbec nevíme, že
je někde něco prvního, že je nějaké setkání s před-
sedy stran atd. Čili my zase asi organizujeme něco
jiného. A přitom kultura jako celek má krásně fun-
gující Radu uměleckých obcí, se kterou se baví mi-
nistr, je to oponentní orgán atd., ale tady ne. Ale
je to tak! Můžete říkat, že to tak není. Vy prostě si
jedete po svém. To je také jeden z důvodů, že to asi
zase špatně dopadne, protože ten vliv – každý má
někde nějaký. Věřte mi. Fites má někde nějaký vliv,
někde jinde ho zase nemá.
Radovan Holub: Ale každá věc, co se udělala, ať
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už tahle, tahle nebo tahle organizace, je dobrá pro
český film. Na tom se můžeme domluvit.
Jan Štern: Ale v souhrnu vedla k tomu, že se zved-
lo 17 poslanců a odešlo ze sněmovny.
Helena Uldrichová: Já se vracím na začátek celé dis-
kuse. Jedna z věcí, kterou jsem řekla, byla ta, že pro-
ducenti jsou nejvíce vidět možná také často proto,
že jsou nejaktivnější. V určitých ohledech to tak
opravdu je. České filmové centrum například by tady
nebylo, kdyby nebylo aktivity APY, kdyby produ-
centi do dnešního dne nedali více než 8 miliónů
korun na provoz Českého filmového centra, které
k dnešnímu dni funguje už pět let. Já to mám 
spočítáno naprosto přesně, protože jsem za to 
spoluodpovědná a několik let supluji naprosto  
zdarma ředitele Českého filmového centra.
Já opravdu tyto narážky na APU tady slyším velmi
nerada a beru si to trochu osobně, neb se mě to
týká, jsem členem představenstva Asociace pro-
ducentů v audiovizi a opravdu mám pocit, že APA
odevzdala české kinematografii velký kus práce,
takže nemohu tyto připomínky brát všechny asi tak,
jak je míníte. Nicméně si myslím, že všechny ty aso-
ciace tady mají svá představenstva nebo své vr-
cholné orgány a vždycky je na nich, aby ty vrchol-
né orgány byly schopny delegovat své zástupce,
protože není možné, aby se vždycky sešlo třicet,
padesát lidí, ale opravdu i my občas budeme muset
dospět všichni k tomu, protože profesních asoci-
ací v kinematografii je opravdu hodně, tak bohu-
žel jsou některá setkání, kde není možné, aby tam
šlo 20 lidí za všechny, ale je potřeba se domluvit na
reprezentantech. Ale znovu říkám, zvlášť v této době,
která byla hodně vypjatá a bylo potřeba být akční,
být rychlý, tak si myslím, že APA byla v tomto nej-
aktivnější. A teď nebudu říkat, jestli je to dobře nebo
špatně. Je to tak.
Tomáš Jančařík: Dobře, já to obrátím. Jak bychom
vás mohli podpořit? Stačilo by možná pozvat ně-
koho z Rady uměleckých obcí, aby tam přišel jenom
jako osoba.
Helena Uldrichová: Ale to se určitě stane. Jsem člo-
věk, který hledá konsensus, nejsem člověk, který
bude říkat – s touto asociací se budeme bavit, s touto
nebudeme. To bych tady ani jinak dneska nebyla.
Samozřejmě v okamžiku, kdy se budou plánovat ně-
jaké kroky do budoucna, tak je potřeba opravdu najít
konsensus a najít pracovní skupinu, která bude mít
mandát a která bude na těchto věcech pracovat.
Tady diskutujeme o něčem, v čem rozhodně 
přítomní nejsou ve sporu.
Jan Jíra: Ale to by šlo krásně v době internetu na-
hradit tím, že kdyby z jednotlivých seskupení se daly
adresy a kdokoliv bude konat ve věci zájmu filmu,
tak pošle jenom na vědomí každému jednomu zástupci,
že třeba je ve Varech schůze. Jen aby se to vědělo. Ona
ta nejednotnost je strašná. Měli jsme filmovou ko-
moru, abychom byli zajedno – producenti, distribu-
toři, kinaři. Šlo nám to bezvadně a dva dny před pro-
jednáváním v parlamentu křach a je to úplně jinak.
Helena Uldrichová: Když jsem mluvila o Českém fil-
movém centru, tak jenom abychom toto dopovídali,

České filmové centrum založili producenti, byť 
producenti jsou jediní, kromě grantů, které jdou
z Ministerstva kultury, kteří na to opravdu platí své
peníze, které jim náleží, a jsou to aktivity, které zda-
leka nejsou jenom pro producenty. Proto jsme ne-
chtěli, aby to bylo pod APOU a chtěli jsme to pod
širší střechou, proto třeba centrum dneska fun-
guje pod Českou filmovou komorou, což je o.p.s.
neboli obecně prospěšná společnost, založená
APOU, UFD a APK. Opravdu jsme hledali širokou
platformu. Nicméně zase je to tak, že to funguje
jenom díky aktivitám APA. To je realita. Občas se na
tyto věci zapomíná, tak možná je dobré to připo-
menout. A z finanční roviny, když říkám, že k dneš-
nímu dni je to přes osm milionů korun z naší stra-
ny, tak to je opravdu fakt.
Josef Eismann: Rada uměleckých obcí byla revi-
talizována před mnoha lety, víceméně ad hoc, u pří-
ležitosti vzniku nějaké evropské organizace, která
aby mohla navázat kontakt s námi, tak potřebova-
la zastřešující organizaci. Situace, ve které teď jsme,
je v malém podobná, čili vlastně volá po vytvoření
zastřešující organizace filmařské nebo audiovizuál-
ní podobné Radě uměleckých obcí. Rada umělec-
kých obcí pro tyto účely je nepoužitelná, poněvadž
v ní jsou třeba výtvarníci, fotografové atd. a ty ne-
zajímá osud českého filmu.
Čili bylo by asi velmi žádoucí vytvořit zastřešující
orgán složený ze zástupců Fitesu, ARASu, APY a já

nevím koho ještě. Nápad s internetem je sice hezký,
ale velmi rozevlátý. Myslím, že by to mělo být mno-
hem kompaktnější a asi by se měla vedení těchto
jednotlivých společností dohodnout, aby také byl
nějaký výstup z tohoto sezení, kromě pláče a slz.
Ještě jsme nezmiňovali nejednotnost. Já, když jsem
si přečetl vývody pana Davida Jana Novotného, který
je pedagog FAMU, čili filmař, tak se mně dělaly 
pupínky. (Viz Synchron 3/226 str. 11 – pozn. red.)
Jan Štern: Tam došlo k jedné věci při posledním hla-
sování. Vezměte si, že parlament pro to přece hla-
soval 125 hlasy poprvé, když to vrátili ze Senátu
s připomínkami, kde senátní ODS pro to byla a je-
jich připomínky byly racionální; my jsme jednali
se šéfem jejich klubu panem Oberfalzerem a všech-
ny připomínky byly ke zlepšení, stejně to bylo pře-
válcováno zase 125 hlasy. A pak přišlo veto prezi-
denta a najednou nebylo 125 hlasů. Co se stalo?
Protože něco vím o tom pozadí – tam se udělaly
velké politické chyby. Proč najednou Paroubek ne-
nařídil sociálním demokratům to hlasování? Před-

tím to měli nařízené. Oni se neodvážili odejít. Jak to,
že to najednou vypustil? Já myslím, že se něco stalo.
A docela vím asi co.
To jsou chyby. Osm let na něčem děláte a potom ve
finále se to zmastí nějakou politickou nešikovností.
Orgán, který by zastřešoval a kde by aspoň jeden
dva lidi jednali v souladu s ostatními, věděli by, kde
kdo lobuje a co kde dělá, ten je klíčový pro tuto
záležitost.
Josef Eismann: Teď je ta chvíle, kdy by tento orgán
měl vzniknout. Pořád se o určité nejednotnosti mlu-
vilo, ale vlastně to bylo jedno, poněvadž o nic nešlo.
Teď jde.
Jan Svoboda: Filmaři všech profesí spojte se!
Jan Štern: Poprosím o závěrečné slovo naše hosty.
Tomáš Jančařík: Aby to mělo nějaký výstup, co kdy-
bychom poprosili APU, aby zapracovala na vytvo-
ření nějaké reprezentativnější organizace, aby v tom
nebyla jenom sama. Jak vám můžeme pomoci? Ale
abychom to věděli, musíte nás brát při jednáních
mezi sebe.
Jana Černík: Něco podobného existuje v Rakousku
a jmenuje se to Filmová rada a tam je asi 13 členů,
včetně politiků a něco takového by určitě mělo
smysl, abychom s tím nějakým způsobem začali spo-
lečně, a ne vždycky proti někomu.
Helena Uldrichová: Určité zastřešení, kam se, 
doufám, dostaneme opravdu v krátkém horizon-
tu, se pro mě jmenuje České filmové centrum, ale
nikoliv v současné podobě, ale jmenuje se pro mě
státem financované České filmové centrum, jehož
jedním z úkolů má být nejenom propagace, ale také
určitá koordinační činnost.
To je určitá rovina, kterou potřebujeme. Potřebu-
jeme mezistupeň, když to takhle nazvu, mezi stát-
ní správou – tím myslím hlavně Ministerstvo kul-
tury a další ministerstva – a filmařskou obcí, která
je v mnoha směrech nejednotná. Ono je to vidět
i tady, a to jsme jenom na půdě Fitesu.
Radovan Holub: Rozhodně tuto diskusi necítím jako
pláč. Já ji považuji za velmi konstruktivní. Za prvé se
došlo k tomu, že by měla být zřízena filmová rada,
aby koordinovala činnost různých filmařských sku-
pin při Českém filmovém centru. To je jeden výstup.
Druhý výstup pro mě je, že dnes je situace v pro-
ducentském prostředí mnohem stabilizovanější, než
před 15 lety. To se nedá vůbec srovnat a producenti
vědí, co chtějí.
A za třetí, je mnohem větší povědomí u politiků, o co
jde. To jsem zažil na diskusi s panem Zaorálkem
na Letní filmové škole. Je to tak, i když tady může-
me říkat, že oni nic nevědí, tak už začínají něco vědět.
To je další důležitý pozitivní výstup.
A poslední je ten obsah, kterým jsme začali. Máme
tady opravdu poměrně dost dobrých krátkých do-
kumentárních a celovečerních hraných filmů, to zna-
mená, je na co navázat. Je tady základ.
Jan Štern: To je krásný závěr. Děkuji za účast 
a příště zase vás rád uvítám na našem Čtvrtletníku.
(Potlesk.)

(Stenografický záznam Ing. Pavel Dibelka, komorní
stenograf; dibelkap@psp.cz, 604 180 648.)
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HLAVNÍ CENA 9. ročníku – velký Ještídek
Cestovní zpráva z lodi Gruzia aneb není důležité zvítězit,
ale vrátit se
Režie: Karel Hynie, Pavel Taussig, produkce: Česká televize. Za neotřelý pohled
na události spojené s účastí našich sportovců na XVI.olympijských hrách 1956
v Melbourne v kontextu historických a politických událostí té doby. Nomina-
ce pro finále WORLD FICTS CHALENGE – Milán 2006

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:
DOKUMENTY
04 Minuten im Mai
Režie: Tonye Spiff, produkce: Premiere TV – Germany. Za emotivní a umě-
lecky nestandardní pohled na dramatický závěr německé fotbalové ligy.
Nominace českého snímku pro finále WORLD FICTS CHALENGE – Milán 2006:
Nanga Parbat – K2
Režie: Ivan Stehlík, produkce: Česká televize. Film střídmě a obrazově půso-
bivě přibližuje boj horolezců s himálajskými velikány.

SPORTOVNÍ OSOBNOSTI
13. komnata Jaroslava Pouzara
Režie: Petr Slavík, produkce: Česká televize. Za citlivé zpracování boje slavného
sportovce se zákeřnou nemocí. Nominace pro finále WORLD FICTS CHALENGE
– Milán 2006

REPORTÁŽE
Freediving.cz
Režie a produkce: Miroslav Hrdý. Za mimořádné umělecké ztvárnění a obra-
zovou skladbu pořadu o málo známém sportu. Nominace pro finále WORLD
FICTS CHALENGE – Milán 2006

ZPRAVODAJSKÁ REPORTÁŽ
Cena neudělena

POHYBOVÁ a OBRAZOVÁ SPORTOVNÍ BÁSEŇ
Cena neudělena

METODICKÉ A POPULÁRNĚ VZDĚLÁVACÍ TELEVIZNÍ A FIL-
MOVÉ SNÍMKY
Běhání od joggingu po maratón
Režie: Aleš Tvrzník, produkce: CASRI Praha a Grada Publishing. Snímek který
názorně a působivě přibližuje široké veřejnosti soubor cviků a činností před-
cházejících sportovnímu výkonu.

SPORT V NOVÉM TISÍCILETÍ – SNÍMKY STUDENTŮ FILMO-
VÝCH ŠKOL
NEOBESLÁNO

CENY POROTY
Schwingen – Kraftenmessen in der Schweiz
Režie: Brubo Zempt, produkce: Videoproduktion Zempt, Luzern. Za působi-
vé zpracování tématu o zachování lidových sportovních tradic. Snímek no-
minován pro finále WORLD FICTS CHALENGE – Milán 2006

24 hodin Le Mans na kolečkových bruslích
Režie: Nikola Mikesová, Pavel Kvasnička, produkce: Dětská TV – Liberec. Za
neotřelé a profesionální ztvárnění tématu mladými tvůrci. Snímek nomino-
ván pro finále WORLD FICTS CHALENGE – Milán 2006

Le satelite di Marco Pantani
Režie: Riccardo Gallozzi, produkce: RAI – Itálie. Za dramatické režijní zpra-
cování sportovních vrcholů tragicky zemřelého italského cyklisty.

Kaligrafie srdce
Režie: Světlana Lazarovová, produkce: Golden Archer Production s.r.o. Za umě-
lecké a filozofické pojetí tématu o smyslu a podstatě bojových umění Sní-
mek nominován pro finále WORLD FICTS CHALENGE – Milán 2006

CENA JIŘÍHO KÖSSLA
Česká televize – redakce sportu
Za cyklus dokumentů „Historie her“, který přispěl k poznání historických ko-
řenů jednotlivých sportovních disciplin na zimních olympijských hrách v Tu-
ríně 2006.

Výsledky 9. ročníku mezinárodního festivalu sportovních filmů

SPORTFILM LIBEREC 2006 – WORLD FICTS CHALLENGE
Porota ve složení: František KOLÁŘ – předseda, Pavla MOUCHOVÁ, Petr FELDSTEIN, Václav BENDL, František POJDL, Václav KORUNKA,
Jiří KRATOCHVÍL, Vladimír CIVÍN a Jan MARTÍNEK rozhodla takto:

HUESCA 2006
aneb pokus o cestovní zprávu

Do Huescy se z Prahy dostanete nejrychleji letadlem
do Barcelony, pak pohodlným expresním vlakem
„talgo“ do Zaragozy a odtud už je to necelých 80ki-
lometrů zpět festivalovým „ofišlkáremfárem“ po dál-
nici. Celkem příjemná štrapáce skoro na celý den. Vlak

jede z Katalánska do provincie Alto Aragón, kde Huesca leží, bizarní kra-
jinou ne nepodobnou té měsíční, jak ji známe z různých vědeckých sním-
ků. Ale na rozdíl od ní uvidíte co chvíli ponejvíce pole a olivové háje, které
člověk vyrval této krajině v potu tváře… Tříhodinový pobyt ve vlaku (s ob-
čerstvením) se tedy naplní poměrně rychle a oči se osvěží, ale na to přišel
při svém Výletu do Španěl už dávno i Karel Čapek.
Mezinárodní krátkometrážní filmový festival v Huesce si vydobyl reno-
mé především tím, že v soutěži i doprovodných programech preferoval ze-
jména animované a experimentální hrané krátké filmy. Ostatně o tomto
festivalu jsme v Synchronu (a dříve ve Zpravodaji Fitesu) informovali i v mi-

nulosti několikrát. Letošní 34. ročník (8. – 17. června) však znamenal v dě-
jinách tohoto festivalu významný zlom nejméně ve dvou případech: po-
řadatelé, kteří dříve striktně přijímali pouze snímky natočené na 16mm
nebo 35mm film (a případně i na jiných filmových formátech) konečně při-
pustili, že kinematografický svět se změnil a tak poprvé přijali do hry i sním-
ky natočené elektronickou technologií. A tou druhou novinkou byla po-
prvé soutěžní kategorie dokumentárních filmů a pořadů.
Prezident výkonného výboru festivalu José María Escriche (snad nikdo mu
neřekne jinak než Pepé) má české (československé) filmy rád, však si odtud
v minulosti odvezly nejednu cenu (Švankma-
jer, Barta, Koutský, Klimt). Před osmi lety si je
dokonce přijel vybrat osobně na 6. přehlídku
české dokumentární tvorby, kterou Fites tehdy
pořádal už v MATu. No a z té doby je také jeho
stále obnovované pozvání, abych se na jeho
festival přijel podívat také. Letos se tak jeho
i mé přání konečně naplnilo.
Naštěstí to nebyl jen výlet, ale i libá práce v po-
rotě soutěže dokumentární tvorby. Porotě šé-
fovala zcestovalá (Guinea, Venezuela) doku-
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mentaristka i autorka hraných filmů Cecilia Bartolomé. Druhý člen poro-
ty, režisér a kameraman Peter Lataster, přijel z Amsterodamu. Jeho fil-
mografie z poslední doby obnáší např. film o holandské sochaři Fritsovi
van Hallovi, o americkém spisovateli Henry Rothovi a také několik filmů
postihující mentalitu bývalé DDR. Latastera jsme loni poznali i na festi-
valu Zlatá Praha, kde získal křišťálovou cenu (kterou ale přebírala jeho sce-
náristka, manažerka a manželka) za film Birth-Day, v němž diváky prová-
zí jedním z významných úseků života „českého Holanďana“, choreografa
Jiřího Kyliána. Sluníčkem naší tříčlenné poroty byla tajemnice Lucila krás-
ného příjmení Montezuma, která s lehkostí a úsměvem překonávala ná-
strahy španělsko-francouzsko-anglické konverzace nás porotců (k mému
jazykovému vybavení byli všichni tři shovívaví a jednou jsem také usly-
šel, že moje francouzština je „roztomilá“ – ach, kdyby tak věděli…).
V dokumentární soutěži jsme viděli celkem 18 snímků, což obnášelo
celkem 6 projekcí o úhrnné délce bez deseti minut 10 hodin. O poctu
se v této kategorii ucházel i snímek Jitky Rudolfové Lucie už je v posteli
(FAMU, 28 min., 35 mm) o nekonformní mladé (právě těhotné) ženě, jejíž
nuance originálních pohledů i názorů na současný svět nemohly diváky
i přes výstižné podtitulky bohužel plně zaujmout. I když se do celkové-
ho hodnocení v této kategorii nakonec neprosadil „můj“ favorit – švédský
snímek 12 měsíců (Tolv manader, 49 min., DVD, scénář, režie, kamera,
střih Christer Magnuson), klasický dokument zachycující dvanáct 
nejcharakterističtějších řemesel a povolání na ostrově Őland v Baltic-
kém moři, na společném verdiktu jsme se dohodli korektně, krátce a „bez
dlouhých řečí“.
Na Čestná uznání jsme doporučili 3 filmy: švýcarsko-německý Wir sind
dir Treu (Budete fandit?, 9 min., 35 mm, scénář, režie, střih Michael Koch)
– originální pohled na zápas slavného fotbalového klubu FC Basilej očima
jeho dirigovaných fanoušků ve vyhrazeném diváckém sektoru, Eendes Vo-
eren (Kachny k sežrání, 9 min., BETA, scénář a režie Eugenie Janseno-
vá), jenž s pomocí chytrého komentáře a archivních amatérských zábě-
rů pořízených několika generacemi při krmení kachen přibližuje genia loci
okolí jezírka v jakési amsterodamské „Stromovce“ a obecně a svérázně
klidné holandské časy první poloviny 20. století; a konečně to byl i domácí
Tener y Ser (Mít a být, 18 min., DVD, scénář, režie, kamera Gaspar D.
Pomares), snímek, který zachycuje tragiku dvou starých manželů, je-
jichž domek kdesi na periferii velkého města musí po 43 letech ustoupit
rozpínajícímu se sídlišti. Tedy příběh nikoli jen španělský…
Hlavní cenu v dokumentární kategorii (6.000 EURO) si odvezl do Belgie
scenárista a režisér Bernard Bellfroid za snímek Rwanda, les collines par-
lent (Rwanda, pahorky hovoří, 50 min., BETA, kamera Gil Decamp). Jede-
náct let po genocidní mezikmenové válce se stáváme svědky jednání soud-
ních tribunálů zasedajících za těžkými selskými lavicemi ve volné přírodě

na okraji vesnic. Snaží se dobrat smyslu a důvodů bratrovražedných bojů
výslechy obviněných i svědků. Ačkoli se celý snímek odehrává pod hor-
kým středoafrickým sluncem, z většiny výpovědí běhá divákovi mráz po zá-
dech. Hlavní cena bude v dobrých rukou i proto, že snímek je cenným
historickým dokladem pro pochopení nedávných dějin Rwandy.
V kategorii hraných snímků se objevila i komediální etuda natočená 
převážně na záchodcích pražského Uhelného trhu a v jeho okolí pod 
názvem Slávek the Shit. Patnáctiminutový film režiséra a scenáristy 
Grimura Hakonarsona vznikl v islandsko-české koprodukci a získal od
poroty mezinárodní soutěže krátkých filmů Čestné uznání. Hlavní cenu
v této kategorii (9 000 EURO) si odvezl do Polska scenárista a režisér Filip
Marczewski za film Melodramat.
A konečně do tohoto pokusu o cestovní zprávu patří i zmínka o snímku Ze
života matek (6 min., 35 mm, FAMU, scénář, režie, animace Kristina Duf-
ková) a dvou animovaných filmech z bratislavské VŠMU: Příšera Micha-
ely Ošťáďalové a Leonardo mio Ivany Šebestové. Porotu sice očividně
nezaujaly, nicméně u diváků, soudě dle neobyčejně dlouhých potlesků,
evidentně zabraly. Česko bylo na festivalu zastoupeno až do samotného
závěru, kdy byl při závěrečném ceremoniálu promítán film Bohdana Slámy
Štěstí, který byl již před rokem ověnčen Hlavní cenou na MFF v San Se-
bastianu.
O to, aby v Huesce byly každým rokem k vidění i české a slovenské sním-
ky se stará již několik let kolegyně Olga Strusková, která vyhledává pří-
padné kandidáty např. i v severských zemích. 34. ročník je za námi, za chví-
li tu máme Vánoce a tak pomalu nastává čas příprav jubilejního 35. setkání
tvůrců a příznivců krátkometrážní tvorby. Máte-li tedy nějaké tipy na
nové právě vznikající filmy, které by české a slovenské tvůrce mohly re-
prezentovat příští rok, obraťte se s důvěrou na ni (struska.prague@volny.cz).
Když jsme v polovině června do Huescy přijeli, museli jsme si zvyknout
hned na větší horko, teploměr přes den ukazoval pravidelně více než 
30 Celsiových stupňů. Po šesti dnech nás pak ovšem totéž čekalo i v Praze.
Takže nejen zajímavá atmosféra, upřímná aragonská pohostinnost, mnoho
úžasných i rozpačitých zážitků z filmů, jak to ostatně chodí na každém fes-
tivalu, ale i zvláštní způsob aklimatizace coby příjemná příprava na tropické
dny, které mě po návratu sužovaly prakticky až do uzávěrky tohoto čísla.
(Snad už jim bude brzy konec, ale rosničkáři straší horky i po celý srpen…)

Martin Skyba
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se konal ve čtvrtek 6. července 2006 v Grandho-
telu Pupp v Karlových Varech v rámci 41. Meziná-
rodního filmového festivalu. Jeho program zněl: jak
fungují profesní svazy a asociace v oblasti audio-
vizuální tvorby ze zemí Visegrádu. Pozvaní zástup-
ci z Maďarska a Slovinska se ovšem omluvili z pra-
covních důvodů. A k účasti rozhodně nepřispělo,
že Festivalový deník o akci vůbec předem nein-
formoval, i když podklady dostal včas… Jednání mo-
deroval a o činnosti FITES pohovořil Martin Skyba
v zastoupení Jana Krause (jemuž právě vykradli auto).
Vyslechli jsme obšírnou zprávu o situaci a půso-
bení Únie slovenských televíznych tvorcov, kte-
rou podala Katarína Javorská. Uvedla některé ús-
pěšné iniciativy (znemožnění privatizace kanálu
STV2), ale konstatovala též slabý kontakt s mladý-
mi a celkovou ztrátu vlivu této organizace. Ta je způ-
sobena přirozenou „únavou materiálu“, jedno-
strannou fixací na problémy veřejnoprávní televize
i nedostatky v komunikaci. Stojí ale otázka „co na-
bídnout“ za členství, když nejde o odborové sdru-
žení. Snad přispět k řešení právní pozice „tvůrců na
volné noze"? K pozitivům slovenské situace patří,
že Slovenský literární fond (LITA) se nepodařilo –
na rozdíl od nás – podlomit jeho přeměnou na na-
daci, a tedy sem nadále plynou povinně 2% ze všech
vyplácených honorářů – takže jsou peníze na pod-
poru tvůrčího procesu a dalších návazných aktivit
(cesty)… Jistou finanční šanci může nyní předsta-
vovat asignace 2% z daní ve prospěch vymezených
subjektů včetně kulturních. Předseda Slovenského
filmového zväzu Štefan Vraštiak se připojil ke „zdi

nářků“ a sdělil, že tato organizace nyní čítá 80 členů
a trpí nezdravou rivalitou mezi lidmi od filmu a od
televize. Akce Slofizu se často realizují v součinnosti
s bratislavským Klubem přátel české kultury. Situ-
ace tvorby se poněkud zlepšuje – ve fondu Audi-
ovízia při Ministerstvu kultúry SR je pro letošek k dis-
posici 150 miliónů Sk a realizuje se řada projektů…
Důležité a vyčerpávající poznatky přinesl ve svém
vystoupení Maciej Karpiński, nyní zástupce ředi-
telky Polského filmového institutu. Konstatoval,
že Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP), usta-
vené v 70. letech, si trvale uchovávalo relativní
nezávislost na moci, a to i za cenu určitých „přija-
telných“ kompromisů. (Po vyhlášení výjimečného
stavu v prosinci 1981 nebylo rozpuštěno, když na-
příklad Andrzej Wajda se vzdal předsednictví a ob-
měnilo se vedení.) K zásadní změně v jeho posta-
vení došli roku 1988 v souvislosti se změnou zákona
o autorských právech. SFP se po zrušení mono-
polu kolektivní správy stalo organizací, jež vybírá
a rozděluje poplatky ze sféry filmu, televize a obec-
ně audiovize. (K tomuto účelu vytvořilo servisní zú-
čtovací a výběrčí organizaci ZAPA.) To mu zajistilo
dlouhodobou finanční soběstačnost – a také při-
tažlivost. SFP rozvíjí práci v řadě odborných sekcí
(!), v neposlední řadě mezi mladými tvůrci, pro něž
pořádá semináře, a také se finančně podílí na pro-
gramu krátkých filmů pro debutanty. Je významným
– programovým i finančním – spolupořadatelem ná-
rodních festivalů v Gdyni a nedávno koupilo kra-
chující (v minulosti zasloužilé) odborné nakladatel-
ství Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. SFP se
aktivně zapojuje do mezinárodních profesních or-
ganizací jako FERA či EAFP…
Od roku 2006 konečně vstoupila v platnost nová
komplexní legislativa, jež mimo jiné (hlavně s vyu-
žitím skandinávských modelů) ustavila Polský fil-
mový institut. Předsedou jeho Rady se stal ze zá-
kona právě představitel SFP. Ostatně toto sdružení
ve sporech a rozmíškách během uplynulých 
12 let působilo jako cílevědomý iniciátor a mode-
rátor rozličných i protichůdných zájmů ke společ-
nému cíli – jistotě a prosperitě celého odvětví. Pří-

kladů a inspirace tedy přehršel!
Jakoby ozvěnou navázali na Kar-
pińského výklad představitelé
Asociace režisérů a scenáristů
(ARAS). Toto občanské sdružení
má asi stovku členů a klade si za
cíl prosazovat pracovní možnos-
ti, slušné zacházení od zaměstna-
vatelů a odpovídající odměny
(i když není odborovou organi-
zací, tou je ve smyslu zákona třeba
KINOS). Při jednání s Českou te-
levizí bylo již dosaženo změny
v sazebníku honorářů a ve sro-
zumitelnější formulaci vzorových

smluv. Místopředseda ARAS Petr Bok pak před-
nesl zásadní námět pro konsolidaci celé naší zá-
jmové sféry. Ta by spočívala v zajištění vlastních
finančních zdrojů z kolektivní správy autorských
práv v audiovizi. (Dosud ji na základě licence pro-
vádí DILIA a pravidla rozúčtování určuje Valná hro-
mada.) K tomu by ovšem – obdobně jako v Polsku
– bylo třeba vytvořit společnou organizaci, která by
splňovala příslušné licenční podmínky. (Na zásad-
ní zlepšení poměrů v grantovém řízení určitě nelze
spoléhat.)
Jan Svoboda ve své reakci připomněl, že takový pro-
duktivní krok (A) úzce souvisí s krokem (B), totiž
s klíčovou dohodou o společné reprezentaci tvůr-
čích pracovníků. Ta by se stala dostatečně autori-
tativním partnerem vůči státu, podnikatelům a ob-
čanské veřejnosti. Problém spočívá v optimálním
vztahu (a souladu) mezi dílčími a společnými zájmy.

Bohužel žijeme značně egoistickou dobu. Přitom
žádná ze specializovaných profesních asociací –
z povahy věci – nemůže plnohodnotně formulo-
vat a prosazovat společné zájmy ve sféře audiovi-
zuální tvorby a kultury. Platformou pro jejich inte-
graci by se mohl stát FITES právě jako meziprofesní
a nadprofesní sdružení. Mohl by se také účelně
transformovat v unii českých filmových a televiz-
ních tvůrců. Prvním postupným krokem by mohlo
být již zapojení existujících asociací a sdružení for-
mou kolektivního členství na základě platných sta-
nov (bez omezení samostatnosti jednotlivých sub-
jektů). Roztříštěnost a separace v činnosti neprospívá
nikomu, ani celému oboru. Společný postup je tím
naléhavější, že budou probíhat nová jednání o cel-
kové zákonné úpravě kinematografie či audiovize –
podnikatelé se již sdružili v České filmové komoře
a převzali iniciativu.
Letošní karlovarské setkání – s uvedenými orga-
nizačními limity – přitom bylo vcelku obsažné a za-
jímavé. Může se stát východiskem k oživení prů-
běžných mezinárodních kontaktů a partnerské
výměny zkušeností z práce v podmínkách spole-
čenské plurality a tržní ekonomiky. A také snad po-
učením i výzvou pro nás doma. (O tom, že repre-
zentativnost a společenská autorita FITES je namnoze
vnímána jako nízká, založená převážně jen na se-
trvačnosti, svědčí též fakt, že nebyl ani přizván mezi
„zástupce filmařů“ na schůzku s politiky právě v prů-
běhu karlovarského festivalu. Velmi dobře dělaný
časopis Synchron, který se stává i cenným histo-
rickým pramenem, jistě nemůže pro renomé 
stačit…) Jan Svoboda

Pokus o seminář
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1) Tento statut upravuje podmínky pro udělování cen za díla filmové a tele-
vizní tvorby.

2) Ceny uděluje a vyhlašuje Český filmový a televizní svaz FITES, Nadace
ČLF, město Beroun, nadace Život umělce za přispění Ministerstva kultury
a případných dalších subjektů podporujících audiovizuální tvorbu.

3) Hlavní cena Trilobit Beroun 2006 (dále aktuální ročník) se uděluje každo-
ročně v jednotlivých oborech audiovizuální tvorby, přičemž porota rozhodne,
za jaký obor budou jednotlivé ceny uděleny. Porota může udělit maximál-
ně pět Trilobitů, maximálně pět Čestných uznání a jednu Zvláštní cenu po-
roty.

4) Ve smyslu podnětu zakladatelů FITES z roku 1965 je od roku 1995 udělo-
vána CENA VLADISLAVA VANČURY za dlouhodobé nebo celoživotní dílo,
jímž tvůrce přispěl ke kultivovanosti české filmové a televizní tvorby a k je-
jímu mezinárodnímu věhlasu.

5) O ocenění se mohou ucházet filmy a pořady českých i zahraničních filmo-
vých a televizních tvůrců, pokud dílo vzniklo v české produkci nebo ko-
produkci s výrazným podílem českých tvůrců, které byly veřejně promítnuty
v období od 1. ledna do 31. prosince hodnoceného roku. Ve výjimečném
případě se ocenění udílí tvůrčím týmům.

6) Cena může být navržena jen za mimořádný výkon v oboru některé z umě-
leckých činností, které spoluvytvářely konkrétní dílo nebo více děl v hod-
noceném období.

7) Jedinými kritérii hodnocení jsou vedle profesní zdatnosti a umělecké jedi-
nečnosti působení na auditorium uplatňováním zásad lidskosti, mravnosti,
kulturnosti a demokracie.

8) Na udělení cen není právní nárok.

9) O udělení cen rozhoduje porota, kterou jmenuje výkonný výbor Českého
filmového a televizního svazu FITES ve spolupráci s Nadací ČLF a městem
Beroun. Verdikt o udělení nebo neudělení ceny je výsledkem svobodné-
ho, nezávislého a neveřejného rozhodnutí členů poroty.

10) Počet členů poroty musí být lichý. Oceněná díla musí porota schválit vět-
šinou hlasů nominovaných členů. Žádný nemá právo veta. V případě od-
stoupení jednoho člena v průběhu práce poroty je jmenován nový člen.
V případě odstoupení jednoho či více členů poroty při závěrečném hla-
sování tak, že není zachován lichý počet členů poroty, má předseda dva
hlasy.

11) Díla tvůrců, kteří jsou v daném období členy poroty, soutěžit nemohou.
12) Díla mohou do soutěže přihlásit jednotliví tvůrci nebo producenti, další po-

řady mohou navrhnout členové poroty i členové FITES. Přihlášku spolu
s dvěma kopiemi díla na nosiči VHS nebo DVD je nutné odevzdat v době
od 1. října do 10. října hodnoceného roku do kanceláře FITES.

13) Rozhodnutí poroty musí být v souladu se zásadami Charty Českého fil-
mového a televizního svazu.

(Statut byl schválen výkonným výborem Fitesu na schůzi 30. května 2005.)

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

Až do 9. října máte letos možnost přihlásit svá
díla do tradiční a renomované soutěže TRILOBIT 
BEROUN 2006. Připomínáme znovu statutární
podmínky a připojujeme i přihlášku, kterou si
můžete ovšem vyzvednout i na naší webové
stránce www.fites.cz
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Filmová nadace RWE & Barrandov Studio rozdělila 
3. července 2006 mezi autory nových scénáristic-
kých projektů celkem 400 000 Kč. Vítězem prvního
kola výběrového řízení nadace v kategorii filmový scé-
nář se stala Daniela Fischerová, v kategorii filmová po-
vídka byly oceněny práce Davida Jařaba a Jana Němce.
Symbolické šeky na částky 200 tis. Kč a dvakrát 
100 tis. Kč jim na Mezinárodním filmovém festivalu
v Karlových Varech předali Vladimír Kuba, předseda
představenstva Barrandov Studio, a.s., a Martin 
Chalupský, ředitel komunikace RWE Transgas, a.s.
Výbor nadace vybíral z 32 literárních scénářů 
a 49 námětů, synopsí a filmových povídek. Mezi při-
hlášenými žadateli o grant bylo 21 žen a 54 mužů,
přičemž někteří předkládali i několik projektů. Nej-
staršímu účastníkovi výběrového řízení bylo 87 let,
nejmladšímu 25 let.
„Na stole výboru se sešly náměty v různých fázích
rozpracovanosti od synopsí až po hotové scéná-
ře, amatérská, ale i velmi vyzrálá a profesionálně na-
psaná díla. Drželi jsme se pravidla, že všichni čle-
nové četli všechno, aby byla zajištěna maximální
objektivita výběru,“  uvedla Helena Uldrichová, před-
sedkyně správní rady Filmové nadace RWE & Bar-
randov Studio a producentka Barrandov Studio, a.s.,
a dodala: „Předáním peněz vítězům pro nás práce
nekončí, ale začíná. Za Barrandov Studio mohu říci,
že budeme intenzivně jednat o možnostech jejich
realizace.“ Své práce z větší části přihlásili autoři ve
filmové branži dosud zcela neznámí. „Očekávali jsme
to. První kola takových projektů bývají zpravidla vel-
kým sběrem dosud nerealizovaných látek, dávných
snů i neúspěšných projektů,“ vysvětlil Kristián Suda,
člen výboru nadace. Mezi pracemi převládala té-
mata ze současnosti, dále pak zabývající se obdo-
bím těsně po skončení války a osudem sudetských
Němců. „Toto téma bylo dost dlouho tabuizováno

a zdá se, že konečně nastal čas vyrovnat se i s touto
kapitolou naší minulosti.“ konstatoval Štefan Uhrík,
další z členů výboru nadace. „Výběrem a oceněním
prvních autorů začala filmová nadace fakticky plnit
své poslání pomáhat českému filmu. Jeho rozvoj nej-
více brzdí nedostatek peněz a kvalitních původních
scénářů. To potvrdily i výsledky výzkumu, který jsme
v rámci projektu RWE – energie českého filmu re-
alizovali,“ uvedl Martin Chalupský, ředitel komu-
nikace RWE Transgas, a.s. Skupina RWE kromě na-
dace podporuje také aktivity filmových škol, původní
českou dokumentární a filmovou tvorbu. Je např.
koproducentem filmů Jak se krotí krokodýli reži-
sérky Marie Poledňákové, Účastníků zájezdu reži-
séra Jiřího Vejdělka nebo Rafťáků Karla Janáka.
Filmový projekt Daniely Fischerové SPOLU se opírá
o skutečný příběh siamských dvojčat Josefíny a Rů-
ženy Blažkových, které žily na přelomu 19. a 20.
století (1878 – 1922). Obě dívky byly inteligent-
ní a vzhledem k době a okolnostem jejich života
neobvykle vzdělané. To jim sice umožnilo unik-
nout chudobě, leč nikoli osudu zrůd – atrakcí. Scé-
nář má poutavý děj a sugestivní dialogy, jeho po-
stavy vynikají diferencovanými charaktery, je
napsán s psychologickou a jazykovou bravurou.
Bez etických a estetických kompromisů dokáže
uplatnit i patos a sentiment. Scénář má předpo-
klady stát se velkým koprodukčním projektem. Za
těchto okolností by bylo třeba další práce pro-
vázat už s producentem a zejména režisérem, jenž
by scénáři vtiskl technicky i esteticky přijatel-
nou realizační představu. Naděje na úspěch i ve
větším mezinárodním měřítku je značná.
Jařabův projekt HLAVA, RUCE, SRDCE se zabývá
nově aktualizovaným tématem rozpadu tradičních
hodnot. Mizející svět zakotvený v tradici se na
jedné straně střetává s účelovým pojetím racio-

nality a na straně druhé s povrchní hrou a tajem-
stvím. Látka zasazená do hraniční doby první svě-
tové války není ovšem historickým obrazem. Spíše
se jedná o komorní drama, v němž se fikce a ima-
ginace mísí s odkazy na konkrétní dějinné udá-
losti, jejich symboličnost, i skrytou kriminální zá-
pletku. Rozpracovaná látka (předložený text je
z části literárním scénářem, povídkou, z části sbě-
rem materiálu k ikonografii hlavních postav) je po-
kusem o typické autorovo podobenství dnešního
stavu civilizace zakotvené, jak říká – „v ironické
obskurnosti“ střední Evropy. Právě tímto kultur-
ním zařazením by projekt mohl být i atraktivní ne-
jenom pro domácí kontext.
Námět Jana Němce EMINENCE J. M. odkazuje na
konkrétní situaci a postavy Československa se-
dmdesátých let 20. století. Tajemství záhadně pře-
rušeného autorova odletu do exilu 11.července
1974 se promění v intuitivní nečekané setkání
s Jiřím M., okruhem přátel a vlastními generač-
ními vrstevníky. Ti jsou v tomto náhle vymezeném
čase nahlíženi jak s odstupem, tak s poukazy na
vrstvy vynořujících se vzpomínek. Eminence J.M.
je muž, jenž prochází od konce třicátých let čes-
kou kulturní historií i její každodenností, je zpro-
středkovatelem tradice, ale i ctěnou iluzí kultur-
ních mýtů, rituálů a chování, pamětí i majitelem
tajemství. Tento spisovatel žijící v muzeu vlast-
ního slavného otce se stává režisérovým zasvě-
titelem i průvodcem přes vratkou hranici nuce-
né cesty ke svobodě.
Zároveň s předáním grantů vítězům prvního vý-
běrového kola, bylo vyhlášeno kolo druhé. Ter-
mín uzávěrky přihlášek je 30. září 2006. Podrob-
né informace pro žadatele o granty jsou k dispozici
na internetových stránkách www.barrandov.cz/na-
dace a www.rwe.cz.

První granty Filmové nadace RWE & Barrandov Studio
Ocenění získaly projekty Daniely Fischerové, Davida Jařaba a Jana Němce

Závěrečná zpráva Letní filmové školy 2006
21. – 30. 7 .2006 Uherské Hradiště
V letošním roce dorazilo do Uherského Hradiště celkem 2969 účastníků 
(o 300 více než v loňském roce) a 1 700 hostů (hosté, účinkující, štáb) a proti loň-
skému roku došlo rovněž k menšímu navýšení, celkem tedy 4 696 účastníků
a hostů. Kromě toho se v nebývalé míře velmi aktivně a s nadšením účastnily
na veřejných doprovodných akcích obyvatelé Uherského Hradiště a blízkého okolí.
Protože na LFŠ drtivá akcí je pouze pro řádně akreditované a tedy ne na líst-
ky, bylo možné zjistit jen orientační čísla návštěvnosti dle naplněnosti jedno-
tlivých sálů na jednotlivých představeních. Dle této statistiky vyplývá, že uza-
vřených představení se účastnilo celkem 65 000 diváků Masově byly
navštěvovány i další doprovodné akce: koncerty (5 400), divadla (900), kom-
ponované programy a workshopy (1 500), výstavy (2 000). Nejmasověji
byly ale navštěvovány projekce v letních kinech (25 000). Celkový počet byl
v letošním roce 100 000 diváků, kteří viděli 196 celovečerních filmů, 33 stře-
dometrážních filmů, 193 krátkých filmů, 32 komponovaných programů 
a panelových diskusí, 35 pásem, 18 koncertů a 17 výstav. Uvedené filmy
a akce byly nabídnuty v celkem ve 350 programových blocích, které se
uskutečnily na 16 různých místech Uherského Hradiště.

HLAVNÍ UDÁLOSTI LFŠ
HISTORICKY NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÁ PŘEHLÍDKA
AFRICKÝCH FILMŮ
Uskutečnila se projekce 59 celovečerních afrických
filmů a 62 filmů krátkometrážních a středometráž-
ních z celé historie africké kinematografie. Dle ná-
zorů všech afrických hostů se rozhodně jednalo o největší historickou přehlídku
africké kinematografie na světě.
HISTORICKY NEJVĚTŠÍ EVROPSKÁ PŘEHLÍDKA KANADSKÝH FILMŮ
Projekce 42 celovečerních kanadských filmů a 20 filmů krátkometrážních
a středometrážních znamená největší evropskou přehlídku kanadské kine-
matografie .
OSOBNÍ ÚČAST AFRICKÝCH TVŮRCŮ
Do Uherského Hradiště přijelo několik významných afrických režisérů v čele
s legendárním Souleymane Cissé (v květnu byl v porotě v Cannes). Dále se LFŠ
zúčastní – Désiré Écaré, Med Hondo, Teemour Diop-Mambéty, David-Pier-
re Fila, Mark Dornford-May a Pauline Malefane.
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OSOBNÍ ÚČAST KANADSKÝCH TVŮRCŮ
I účast kanadských tvůrců byla velmi reprezentativní – LFŠ se účastnilo hned
významných kanadských režisérů a tvůrců – Patricia Rozema, Don McKel-
lar, Lesley Barber, André Forcier a Denis Chouinard.
OSOBNOSTI SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFIE
Kromě afrických a kanadských tvůrců jsem letos na LFŠ přivítali i další osob-
nosti světové i domácí kinematografie – nejvýznamnějšího ruského filmového
skladatele Eduarda Artěmjeva, režiséra a především skvělého ázerbajdžán-
ského scenáristu Rustama Ibragimbekova, polský režisér Felix Falk, sloven-
ský režisér Pavol Barabáš i Martin Škop a naděje polského filmu, herec Michał
Żebrowski a německá režisérka Dagmar Knöpfelová.
OSOBNOSTI A VÝROČÍ DOMÁCÍCH TVŮRCŮ
Z českých filmových legend jsem na LFŠ uvítali režiséra Ivana Balaďu, herce
Pavla Landovského, režiséra Rudolfa Krejčíka. Bohužel se z důvodu nemo-
ci neuskutečnila osobní návštěva filmového nadšence a podporovatele čes-
kého filmu Václava Havla, vznikl však aktuální a unikátní hodinový zvukový
i obrazový záznam rozhovoru speciálně pro letošní LFŠ.
VÝROČNÍ CENY AČFK
I v letošním roce byly uděleny tradiční výroční ceny AČFK – Souleymane Cissé,
Jindřich Štreit, Pavel Landovský, Jan Jíra, Václav Havel, Rustam Ibragimbe-
kov, Eduard Artěmjev a in memoriam Pavel Koutecký.
PŘEDPREMIÉRY DOMÁCÍ KINEMATOGRAFIE
Bohužel sice odpadlo několik významných českých filmů, ale nakonec se usku-
tečnily prezentace a projekce filmů – Karla Vachka (ZÁVIŠ – KNÍŽE POR-
NOFOLKU POD VLIVEM GRIFFITHOVY INTOLERANCE), nový „africký“ pro-
jekt – dokument Marka Vítka (PROKLETÍ), Daniely Gébové (INDUSTRIÁLNÍ
ELEGIE), filmy Bernarda Šafaříka (dokument ČESKÝ FENOMÉN: TANEČNÍ
a obnovená premiéra filmu ZLATÁ PANNA z roku 1989). Za český příspěvek
považujeme i německý film A TOUTO NOCÍ NEVIDÍM ANI JEDNU HVĚZDU

(režie Dagmar Knöpfelová), na kterém se ale podílela podstatná většina čes-
kých tvůrců a herců.
MIMOŘÁDNÁ PŘEHLÍDKA AFRICKÉ KULTURY
U příležitosti historicky největší české přehlídky africké kinematografie na
LFŠ se uskutečnilo několik doprovodných akcí, které představilo i jiné součásti
africké kultury a umění. Proběhla unikátní výstava soch z Tenganenge (Zim-
babwe), maleb Lema Kusa (Kongo), umění řezeb kmene Makonde (Jižní Tan-
zánie) i výstava dokumentující nejvýznamnější výpravy českých cestovatelů
(Emila Holuba, Zikmunda a Hanzelky, expedice Lambarene, putování Jiřího
Bauma a Ladislava Broma). Přehlídku doplnila také série komponovaných pro-
gramů (workshopy, přednášky, programy pro děti, …), jež návštěvníky seznámí
s důležitými součástmi africké kultury i života (tanec, hudba, jídlo, filosofie,
jazyk, …). Prezentací se zúčastnili nejenom domácí odborníci na africkou
kulturu, ale i řezbář krále Ashante NANA FRIMPONG (Ghana). Africkou kul-
turu prezentovala i spoluzakladatelka organizace NOVICA (podpora umělců
rozvojových zemí) ARMENIA NERCESSIAN DE OLIVEIRA (Brazílie).
SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ TELEVIZÍ ZEMÍ VISEGRADU
V letošním ročníku se uskutečnilo několik významných setkání a panelových
diskusí za účasti odborníků ze zemí VISEGRADU. Velmi zajímavá a podnětná
byla diskuse na téma PROPAGACE A PREZENTACE FILMOVÉHO KULTURNÍHO
DĚDICTVÍ VE VEŘEJNOPRÁVNÍCH TELEVIZÍCH VISEGRADU. Aktuálně s vel-
kým zájmem proběhla i panelovou diskusi na téma NOVÉ KINEMATOGRAFICKÉ
ZÁKONY ZEMÍ VISEGRADU, které předcházelo setkání i diskuse s ředitel-
kou polského Institutu filmového umění A. Odorowiczovou.
Na slavnostním zakončení letošní LFŠ byla již tradičně oznámena témata
i termín konání 33. Letní filmové školy 2007. Uskuteční se opět v Uher-
ském Hradišti od 20. – 29. 7. 2007. Hlavním tématem bude ČLOVĚK A STÁŘÍ,
hlavními národními kinematografiemi BRAZÍLIE a KAVKAZ (ARMÉNIE, AZER-
BAJDŽÁN A GRUZIE).

Po roce se v Ústí nad Labem opět setkají filmové 
autorky, aby přiblížily filmovým divákům ženský po-
hled na svět. V krajském městě totiž proběhne už
23. ročník filmového festivalu Femina Film.
Přestože se festival koná již po třiadvacáté, jedná se
de facto o druhý obnovený ročník po několikaleté
odmlce. Za vzkříšením projektu stojí Jana Vícho-
vá, ředitelka ústecké regionální TV Lyra a zároveň
ředitelka festivalu. „Chtěli jsme vymyslet něco, co
by se v Ústí stalo tradicí. Věděla jsem, že tady kdysi
existoval Femina Film, a tak mě napadlo, že by bylo
dobré festival obnovit,“ uvedla Jana Víchová. Chy-
běl tedy už jen krůček k samotné realizaci. Tedy, byl
to spíš pořádný krok, díky kterému se mohou fil-
mařky rok co rok opět utkávat před odbornou po-
rotou v hlavním městě severních Čech.
Letošní ročník přinese navíc několik podstatných
změn. Tou zásadní je spolupráce s dalšími subjekty,
které třídenní filmový maratón značně obohatí. Stej-
ně jako v loňském roce převzal záštitu nad Femina Fil-
mem primátor města Ústí nad Labem Jan Kuřata. Spo-
lupořadatelem je nově Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta užitého umění a de-
signu (FUUD) se letos podílí především na vizuální po-
době projektu. Postarala se o nový logotyp festiva-
lu, který vytvořila Tereza Pavelková, a o návrh a realizaci
zajímavých a moderních ocenění, která budou v rámci
soutěžního večera předána. Femina Film tak letos na-

bídne všem zúčastněným i návštěvníkům profesio-
nální tvář, a tím se jistě zařadí mezi světové festivaly
podobného zaměření.
Festival se také prodloužil o dva dny a je také letos
rozdělen na dvě části. Soutěžní a nesoutěžní. Ne-
soutěžní část Femina Filmu nabídne divákům pro-
jekci celovečerních filmů českých i zahraničních re-
žisérek, včetně setkání s tvůrci u vybraných filmů.
Poprvé v historii bude předáno ocenění Femina
Grande za přínos autorské tvorbě. Je připravena ce-
lodenní projekce filmů režisérky Věry Chytilové a set-
kání s tvůrci a protagonisty jejího posledního filmu
„Hezké chvilky bez záruky“, který bude mít pre-
miéru v září. Připravena je také projekce krátkých
dokumentů 36 režisérek z celého světa s názvem
„Moment změny“. Tyto dokumenty vznikly v rámci
projektu UNICEF a ukazují životní příběhy žen v růz-
ných částech světa a z rozmanitých úhlů pohledu.
Soutěžní část je rozdělena do tří skupin, amatérské,
studentské a profesionální, a objeví se tu například
dokumenty, reportáže, hrané a animované snímky
a oblast videoartu. Autorky si nepřijedou pouze pro
ceny, ale zúčastní se také konfrontace s odborným
názorem na své snímky. O ten se postará právě po-
rota, která letos zasedne ve složení: Petr Gandalovič,
Věra Šimková – Plívová, Svatopluk Malý, Maria Pro-
cházková, Štěpánka Šimlová, Roman Vávra, Jana Tom-
sová a Alena Činčerová

Motto festivalu „Ani lepší, ani horší. Jiné.“ vystihuje zcela
přesně filosofii festivalu, jejímž cílem není vymezová-
ní se vůči filmové tvorbě mužů. Femina Film je místem,
kde se diváci mohou setkávat s díly režisérek a filmo-
vých autorek, a získat tak ojedinělou možnost kon-
centrovaného autorského pohledu režisérek nejen čes-
kých, ale i zahraničních. Femina Film je jedinečný i jako
jediná platforma pro konfrontaci amatérských a pro-
fesionálních filmů... Festival je také místem pro pre-
zentaci filmů studentek filmových škol. Soutěž si klade
za cíl rovněž zveřejnit výsledky tvorby autorek jak z ne-
profesionální, tak profesionální oblasti široké veřejnosti,
sdělovacím prostředkům a médiím.

Na základě spolu-
práce s Univerzitou
Jana Evangelisty Pur-
kyně v Ústí nad

Labem byl dokončen výběr nového logotypu fes-
tivalu. Vybírali jsme z osmi návrhů studentů fakul-
ty užitého umění a designu. Nakonec se nejvíce
líbilo, a tím pádem i zvítězilo, logo studenky Terezy
Pavelkové.
Stejně tak byl vybrán i vítězný výtvarný návrh na
ceny Femina Filmu a cenu Femina Grande. Návr-
hy jsou z moravských rukou studentky FUUD Karly
Šťastné. Ceny se budou přes léto vyrábět a popr-
vé budou k vidění na tiskových konferencích za-
čátkem října, proto zůstává jejich podoba zatím v taj-
nosti. Lze prozradit, že se jedná o čisté, jednoduché
a moderní objekty . Spolupráce s Fakultou užité-
ho umění a designu , kterou festival spolu s děka-
nem Vladimírem Švecem v říjnu loňského roku na-
startoval, přinesla chutné a šťavnaté plody.

Jana Víchová

Femina Film 2006
Ani lepší, ani horší. Jiné.
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Soutěží amatérských krátkých filmů je v České republice spousta. Ale kolik
vítězných filmů má možnost se dostat na plátna kin? Piloti kina AERO se roz-
hodli hodit (svou koženou leteckou) rukavici všem amatérským či začínají-
cím profesionálním filmařům a vyhlašují soutěž AEROKRAŤAS 2006. Jedná
se již o třetí ročník soutěžní přehlídky autorských krátkých filmů, z nichž 10
nejlepších (tedy 10 vítězných filmů) je uvedeno jako PŘEDFILM před pro-
jekcemi v kině Aero. Vítězné filmy mají tak možnost „předstoupit“ před početné
publikum a ukázat, co v nich je. Zároveň všechny vítězné filmy jsou nabízeny
k širšímu využití dalším kinům či festivalům.

Co je přesně „Aerokraťas“ a jaké jsou kritéria pro přihlášené filmy?
Film, který je možno do soutěže přihlásit: svou délkou nesmí přesáhnout 10
minut, není tematicky ani žánrově omezen. Je nutno mít na paměti jen jednu
větu, kterou by se měl každý tvůrce krátkého filmu řídit: „KTERÝ FILM BYCH
NEJRADĚJI VIDĚL(A) JAKO PŘEDFILM V KINĚ AERO“, nezískal žádnou cenu
na jiném festivalu, přehlídce či soutěži a ani nebyl doposud nikdy promítán
v kině AERO, je dodaný do 31. 8. 2006 do kina AERO poštou (rozhoduje datum
doručení) nebo osobně, je natočený na libovolný filmový formát, ovšem před-
ložený na 35 mm, 16 mm, VHS, DVD, BETA SP nebo miniDV (každý titul na sa-
mostatném nosiči!), je dodaný s vyplněným formulářem (název snímku, jméno

autora, kontaktní email/telefon, případně „čestné prohlášení o amatérismu“)
a označený nápisem AEROKRAŤAS 2006.
Formuláře naleznete na www.kinoaero.cz

Kdo se může zúčastnit?
Soutěž AEROKRAŤAS je neomezená pro všechna pohlaví, věkové kategorie,
barvy pleti a jakékoliv příslušníky minorit či majorit dle nejrůznějších rozlišo-
vacích znaků.

Jak proběhne volba nejlepších aerokraťasů?
První selekci přihlášených filmů provedou aeropiloti, kteří vyberou z přihlá-
šených aerokraťasů maximálně 20 snímků. Vybrané snímky posoudí indivi-
duálně porotci, kteří seřadí filmy podle kritéria „KTERÝ FILM BYCH NEJRADĚJI
VIDĚL(A) JAKO PŘEDFILM V KINĚ AERO“. Z vyhodnocení porotců pak vyjdou
aeropiloti při určení vítězů. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci speciální-
ho AEROKRAŤASOVÉHO VEČERA v říjnu 2006.

O co se hraje:
Absolutní vítěz získává hlavní cenu – digitální videokameru SONY (3 chip).
Autor nejlepšího „čistě amatérského“ snímku získává – střihový software VEGAS
s DVD autoringem a půlroční vstup do kina AERO zdarma. Autor filmu, který
získá nejvíce diváckých hlasů – letenka pro 2 osoby do jakékoliv destinace 
společnosti SmartWings. Všech deset nejlepších snímků získává speciální ceny
pilotů! Vítězné aerokraťasy budou promítány jako předfilmy v kině AERO. 
Piloti kina AERO se dále pokusí využít svých kontaktů k organizaci projekcí
vítězných snímků na dalších místech (kina, festivaly, přehlídky atd.). Všichni
zúčastnění budou pozváni na říjnové slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
AEROKRAŤAS s projekcí vybraných soutěžních snímků.

CO MUSÍ SPLŇOVAT NÁMĚT
– nové, neotřelé zpracování tématu: film by měl do českého prostředí 

přinést novou myšlenku, nový pohled,
– film by měl přispět k vytváření společenského klimatu, které je příznivé 

integraci lidí s mentálním postižením do společnosti,
– film by měl zvýšit citlivost společnosti k porušování práv lidí s mentálním 

postižením,
– film by měl být pochopitelný pro běžného diváka, který se neorientuje v so-

ciální problematice,
– ilm nesmí směšovat problematiku lidí s duševní nemocí (psychiatrické lé-

čebny apod.) a lidí s mentálním postižením.

PODMÍNKY SOUTĚŽE
• přihlášku do soutěže podává režisér společně s produkční společností, která
bude film v případě vítězství v soutěži realizovat,
• povinnou součástí přihlášky (nabídky) je:
– námět (max. 1 str.), synopse (max. 5 str.), režijní explikace (1–2 str.),
– položkový rozpočet a konečná nabídková cena pro zhotovení zakázky (tato

cena musí zahrnovat veškeré náklady, nutné ke vzniku díla, vypořádání 
autorských práv apod.),

– harmonogram realizace, předpokládaný počet natáčecích dnů,
– návrh štábu,
– filmografie režiséra,
– základní informace o produkční firmě včetně realizovaných zakázek za 

poslední 3 roky, 
• kvalifikační předpoklady produkční firmy:
– produkční činnost v audiovizuální oblasti nejméně 3 roky,
• kvalifikační předpoklady režiséra:
– realizace nejméně 2 relevantních projektů za poslední 3 roky,

• délka filmu: 28 min.,
• maximální cena zakázky: 10 800 EUR,
• odevzdání díla:
– termín odevzdání hotového díla: do 31.1. 2007,
– bude odevzdán master na nosičích Beta a DVD a 150 kopií na nosiči DVD,
• výběrová kritéria:
– kvalita námětu – hodnotí odborná porota, zasedání poroty je neveřejné,
– cena zakázky,
• datum uzávěrky přihlášek do soutěže a způsob odevzdání:
přihlášky se zasílají doporučeně poštou do sídla sdružení Portus Praha na
adresu: Portus Praha, o.s., Boleslavova 30, 140 00 Praha 4

Obálka musí obsahovat 1 tištěný originál všech dokumentů, 5 tištěných kopií
a 1 CD s elektronickou verzí všech dokumentů.
Přihlášky zasílejte v zalepené obálce s viditelným označením „soutěž volný námět
– nerozlepovat“. Termín odeslání je 5. 9. 2006, rozhodující je datum poštov-
ního razítka. Přihlášky odeslané později nebudou do soutěže přijaty.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny do 20. 9. 2006. S vítězným režisérem a
produkční společností bude uzavřena smlouva nejpozději do 30. 9. 2006. 
Nositelem všech autorských práv k vybranému dílu bude zadavatel soutěže
Portus Praha, o.s. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče
či soutěž zrušit, na poskytnutí finančních prostředků účastníkům soutěže
nevzniká právní nárok.

Otázky týkající se soutěže je možné zaslat e-mailem na adresu 
sobek@portus.cz v období od 20.7. do 20.8. 2006.

PROJEKT BYL PODPOŘEN NADACÍ PRO ROZVOJ OBČANSKÉ SPO-
LEČNOSTI Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V RÁMCI PROGRAMU
TRANSITION FACILITY.

Portus Praha, občanské sdružení, ve spolupráci s festivalem Jeden svět
vyhlašuje soutěž o nejlepší námět a realizaci dokumentárního filmu s tematikou práv lidí s mentálním postižením.

Vítězný námět bude vybrán k realizaci.
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Cena Františka Filipovského za nejlepší ženský 
herecký výkon v dabingu:
Jarmila Švehlová za roli Marie Callasové (ztvárně-
né herečkou Fanny Ardantovou) ve filmu Nesmr-
telná Callasová, režie českého znění Vladimír Žďán-
ský, vyrobilo HBO ČR v produkci spol.Dubtracks,
Jana Hlaváčová za roli Olivie (ztvárněné herečkou
Sophií Lorenovou) ve filmu Mezi cizinci, režie čes-
kého znění Karolína Průšová, vyrobilo HBO ČR v pro-
dukci spol.Dubtracks,
Dana Syslová za roli inspektorky Jane Tennisonové
(ztvárněné herečkou Helen Mirrenovou) v TV se-
riálu Hlavní podezřelý, režie českého znění Vladimír
Blažek, vyrobila Česká televize.

Cena Františka Filipovského za nejlepší mužský
herecký výkon v dabingu:
Libor Hruška za roli Raye Charlese (ztvárněného
hercem Jamiem Foxxem) ve filmu Ray, režie čes-
kého znění Martin Kolár, vyrobil Bonton film pro
Universal Pictures,
David Novotný za roli Bruce Wayna/Batmana (ztvár-
něného hercem Christianem Balem) ve filmu Bat-
man začíná, režie českého znění Vladimír Žďánský,
vyrobilo AW studio Praha pro Warner Bros,
Jiří Prager za roli Adolfa Hitlera (ztvárněného her-
cem Robertem Carlylem) ve filmu Hitler: Vzestup
zla, režie českého znění Jan Schánilec, vyrobila Česká
televize.
Cena FITESu a ARBOmedia za mimořádné dabin-
gové zpracování hodnotného audiovizuálního díla:
Ryba jménem Wanda – překlad a dialogy Václava
Prokošová, zvuk Josef Kušnír, režie českého znění
Vladimír Blažek, vyrobila Česká televize,
Nesmrtelná Callasová – překlad Renáta Mlíkovská,

zvuk Petr Mandák, dialogy a režie českého znění
Vladimír Žďánský, vyrobilo HBO ČR v produkci
spol.Dubtracks,
Rodinné sídlo – překlad a dialogy Jiřina Hradec-
ká, zvuk Jiří Meixner, režie českého znění Zdeněk
Hruška, vyrobila Česká televize.
Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů za mi-
mořádnou kvalitu překladu a úpravy dabovaného
audiovizuálního díla
Karel II. – Moc a vášeň I.–IV. – překlad Jana Čer-
máková, úprava dialogů Eva Štorková, režie čes-
kého znění Zdeněk Hruška, vyrobila Česká televize,
Ryba jménem Wanda – překlad a úprava dialogů
Václava Prokošová, režie českého znění Vladimír
Blažek, vyrobila Česká televize, 
Rodinné sídlo – překlad a úprava dialogů Jiřina Hra-
decká, režie českého znění Zdeněk Hruška, vy-
robila Česká televize.
Cena SENNHEISER a Asociace pracovníků se zvu-
kem za nejlepší zvuk dabovaného audiovizuální-
ho díla:
Ryba jménem Wanda – zvuk Josef Kušnír, režie čes-
kého znění Vladimír Blažek, vyrobila Česká tele-
vize,
Rodinné sídlo – zvuk Jiří Meixner, režie českého
znění Zdeněk Hruška, vyrobila Česká televize,
Nesmrtelná Callasová – zvuk Petr Mandák, režie
českého znění Vladimír Žďánský, vyrobilo HBO ČR
v produkci spol.Dubtracks.
Zvláštní cena F.F. za mimořádné dabingové zpra-
cování televizních nebo filmových snímků různých
žánrů včetně tvorby animované, dětské a TV 
seriálů:
Kriminálka Las Vegas (TV seriál) – překlad Jiří He-
dánek, zvuk Tomáš Říha, dialogy a režie českého
znění Vladimír Žďánský, vyrobil CME Media ser-
vices s.r.o pro CET 21(TV NOVA),
Karel II. – Moc a vášeň I.–IV. – překlad Jana Čer-
máková, úprava dialogů Eva Štorková, zvuk Jiří Me-
ixner, režie českého znění Zdeněk Hruška, vyro-
bila Česká televize,
Mrtvá nevěsta – překlad Kateřina Chocholová a Fran-
tišek Fuka, zvuk Jan Neskusil, úprava písní Jiří Bře-
zík a Kateřina Chocholová, hudební režie Jiří Březík,
dialogy a režie českého znění Vladimír Žďánský, vy-
robilo AW studio pro Warner Home Video.

Cena British American Tobacco za celoživotní 
mimořádnou dabingovou tvorbu:
Ing. Jaromír Svoboda – dlouholetý zvukový mistr
hraných filmů a později dabingu ve Filmovém 
studiu Barrandov.
Prezídium Herecké asociace udělilo
Ceny za celoživotní mistrovství v dabingu
Libuši BILLOVÉ, Růženě MERUNKOVÉ, Miloši 
HLAVICOVI a Radku BRZOBOHATÉMU.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
odborné poroty 12. ročníku udílení cen za nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu

audiovizuálních děl za rok 2005 – 2006

Odborná porota zasedala od 3. listopadu 2005 do 13. června 2006 ve složení: Město Přelouč: Ing. Václav Damborský, Herecká asociace: Martina Hudeč-
ková, Dalimil Klapka, FITES: Zdeněk Štěpán, Martin Václavík, Jednota tlumočníků a překladatelů: Petr Kautský, Obec překladatelů: Jiří Josek, Česká televi-
ze: Elmar Kloss (předseda poroty), TV NOVA: Petr Pospíchal, PRIMA TV: Pavel Dominik, nezávislý recenzent: Jan Rejžek.
Do soutěže byly přihlášeny tyto snímky: AW studio: Mrtvá nevěsta, Těžká váha, Batman začíná, BONTONFILM: Ray, Česká televize: Hitler: Vzestup zla 1,2,
Tak dlouhá nepřítomnost, Rodinné sídlo, Karel II. – Moc a vášeň 1–4, Mrtvé probouzeti 1-26, Dubtracks (HBO ČR): Nesmrtelná Callasová, LS Production: Letec,
Karlík a továrna na čokoládu, NOVA CET 21: Kriminálka Las Vegas, I I., I I I., Warner Bros: Život pod vodou. Návrhy porotců: BONTONFILM: Pád Třetí říše,
Česká televize: Hlavní podezřelý, Zákon, Rozmarná Karolina, To druhé Boleynovic děvče, Ryba jménem Wanda, HBO ČR: Mezi cizinci, HOLLYWOOD C.E.:
Kinsey.
Porota hodnotila 22 tituly v různých kategoriích.

NOMINACE

Jak uvádíme i na jiném místě, Fites 
vypravuje tradičně do Přelouče autokar,
který odjíždí v sobotu 9. září 2006 ve
13,30 hodin od stanice metra B Česko-
moravská, návrat cca do 22,00 hodin
tamtéž. Zájemci o místo se mohou při-
hlásit mailem na info@fites.cz nebo 
telefonicky na č. 222 562 331, ale pouze
do 22. srpna!!!, po tomto termínu pak
mimořádně pouze na mobil Jany 
Komersové č. 728 610 036 a to do 
31. srpna 2006.
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Institut dokumentárního filmu organizuje již její šestý ročník ve spolupráci
s Mezinárodním festivalem dokumentárního filmu Jihlava. Přihlášky posí-
lejte e-mailem na forum@docuinter.net v jednom dokumentu formátu MS Word
či pdf. Materiály musí dorazit nejpozdeji 9. 9. 2006! Více informací na www.do-
cuinter.net, kde bude do 1. října vyhlášeno 12 vybraných projektů. East Eu-
ropean Forum 2006, slouží podpoře, financování a vzniku kvalitních doku-
mentárních filmů. Burza námětů je setkání tvůrců dokumentárních filmu z východní
Evropy s dramaturgy veřejnoprávních TV stanic, nezávislými producenty a di-
stributory z EU. Nejúspěšnější projekty mají šanci získat finanční podporu.
Autoři vybraných projektů budou mít možnost účastnit se během Meziná-
rodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě ve dnech 25. – 27. října 2006
třídenního workshopu, kde jim zahraniční lektoři z řad zkušených producen-
tů pomohou projekt upravit tak, aby vyhovoval standardům evropských tele-
vizí a připravit jej k následné prezentaci.
28. a 29. října 2006 pak mohou účastníci workshopu své profesionálně zpra-
cované projekty veřejně představit a nabídnout významným evropským pro-
ducentům – pozváni jsou letos Jan Vrijman Fund (Nizozemí), ORF (Rakous-
ko), Arte-Strasbourg (Francie-Německo), YLE (Finsko), ZDF Německo, RTBF
(Belgie) a BBC (Velké Británie) aj. Více informací na www.docuinter.net
Kdo se může účastnit: režiséři a producenti se svým projektem. Nezbytnou
podmínkou účasti na pitching foru je osobni účast režiséra a producenta pro-
jektu na přípravném workshopu i pitching foru. Alespoň jeden musí byt scho-
pen během workshopu komunikovat anglicky.
Jaké projekty se hodí pro mezinárodní koprodukce?

Látky, u kterých má autor jiz ukončen základní průzkum a obhlídky a kde má
jasnou představu o hlavni lince filmu.
Témata se silným příběhem, který nezajímá jen úzkou skupinu lidi, ale bude mit
kouzlo pro různorodé diváky z různých kulturních prostředí.
Téma nemusí být evropské obsahem, může se jednat i o lokální příběh, který
však vypovídá o univerzální lidské zkušenosti a je autorem zobecněn a zasazen
do společenského nebo časoprostorového kontextu.
Žánr filmu může byt velmi rozmanitý od celovečerních dokumentů přes por-
trét až po historické dokumenty.
K přihlášce pošlete v angličtině: 1. kontakt na autora a producenta filmu, 
2. název filmu, 3. krátký obsah filmu (1 věta), 4. námět filmu (max. 2 strany),
5. stručný životopis režiséra filmu (max. 1 strana), 6. stručný životopis 
producenta filmu (max. 1 strana), 7. VHS kazetu s předchozími filmy režiséra
ev. producenta.
INSTITUT DOKUMENTÁRNÍ FILMU (IDF) je nezisková organizace zaměřená na
podporu středo a východoevropského autorského dokumentárního filmu a jeho
prosazeni na evropské úrovni. IDF organizuje celoroční tréninkové worksho-
py, dokumentární semináře, rozvíjí interaktivní portál www.docuinter.net a pře-
devším pak organizuje každoroční BURZU NÁMĚTŮ. Burza námětů je způsob,
jak spojit ty, kteří chtějí natočit film, s těmi, kdo shánějí originální náměty
pro své televizní stanice. Režiséři a nezávislí producenti ze střední a východ-
ní Evropy zde mají jedinečnou možnost nabídnout svůj námět k realizaci vý-
znamným evropským televizním producentům.. Letos se představí filmy, které
byly díky předchozím úspěšným ročníkům Burzy natočeny.

BURZA NÁMĚTŮ – East European Forum 2006
25. – 29. 10. 2006

Panelová diskuse LFŠ 2006
Prezentace a propagace filmového kulturního dědictví

ve veřejnoprávních televizích zemí Visegrádu
(27. 7. 2006 od 11 hodin v Redutě)

Jiří Králík: Proč ten název a proč ta panelová dis-
kuse? Myslím, že stejně jako diskuse k zákonům ki-
nematografickým i tato oblast, která se velmi silně
dotýká výchovy, je velmi těsně spojena s projektem
Letní filmové školy, který se už 42 let snaží nějakým
způsobem vychovávat nové a nové generace. A jak
vidíte, tak se to celkem daří. Jde o to, jak tento pro-
jekt postupně začleňovat do projektu všeobecné fil-
mové výchovy, který ani v jedné zemi není zatím
přesně etablován a není určen.
My jsme tady měli několik diskusí k tzv. zlatému
fondu, které se týkaly toho, jak v oblasti filmu zpří-
stupnit nejvýznamnější díla české a světové kine-
matografie především středoškolské mládeži a lidem,
kteří mají obecně rádi film a považují film za umění.
Dnes jsme se obrátili na největší sílu, která bude po-
chopitelně silou i do budoucna, a to jsou televize.
Podle mého názoru by veřejnoprávní televize měly
být těmi institucemi, které by měly být právě no-
siteli hodnot ve všech oblastech, a pokud mluví-
me o filmu, tak jednoznačně mluvíme i o potřebě,
aby se především na veřejnoprávních televizích mohl
být divák orientován správným směrem.
V minulosti jsme operovali pojmem zlatý fond, ale

v současné době je to spíše značka, která se dá
využít i velmi dobře obchodně. V České republice
existuje několik zlatých fondů, vydávají se DVD čes-
kého zlatého fondu, dělají se různé ankety. Přisvo-
jení té značky by nemělo být automatické. Proto
opouštíme tento pojem a snažíme se vsugerovat, že
existuje něco jako kulturní dědictví. Je patrnější třeba
v literatuře, architektuře, hudbě, ale už méně ve
filmu.
Ministerstvo školství zatím v minulosti filmu ne-
pomohlo. Je sice schválen rámcový vzdělávací pro-
gram, který ve svém obsahu pracuje s pojmem kul-
turní výchova, takže záleží na středních školách, do

jaké míry budou chápat a zařazovat do kulturní vý-
chovy výchovu filmovou. Ale neexistuje vlastně –
asi seznam je nejjednodušší slovo – těch nejvý-
znamnějších děl, která bychom měli obecně po-
važovat a především středoškoláci měli považovat
za kulturní dědictví.
A pak by měl být vytvořen systém, a to by mělo být
ve státním zájmu, jak zpřístupnit tyto bezesporné
hodnoty nejenom ve škole, ale také ve veřejno-
právních televizích, v kulturních institucích, které
mají v názvu kulturní, takže jsou nositeli kultur-
ních hodnot, a jakým způsobem tento systém na-
startovat tak, aby diváci nejezdili jenom na Letní fil-
movou školu dívat se na filmovou klasiku, ale měli
tu možnost třeba ve videopůjčovnách, DVD půj-
čovnách, prodejnách, veřejnoprávních televizích,
kinech, filmových klubech apod. To je takové mé
zdůvodnění, proč vznikla myšlenka uspořádat toto
setkání.
Jan Štern: Rád bych uvítal naše hosty v panelu – Ka-
tarínu Mišíkovou a Jaro Kernera ze Slovenské te-
levize, Márii Vizi, Duna TV Maďarsko, je to režisér-
ka této televize, a Michaela Málka z České televize,
vedoucího dramaturga akvizice. (Potlesk)

SY vnitrek 4-06  10.8.2006 19:48  Stránka 26



Synchron  4 2006 27

F E S T I V A L Y  A  S O U T Ě Ž E

Jirka Králík již zmínil okruh, co to je vlastně to kul-
turní filmové dědictví, jak to vymezit, kdo to udělá,
a hlavně jaký statut tomu dát, jestli nemůžeme hle-
dět na filmy jako Markéta Lazarová jako na národ-
ní kulturní památku a z toho vyvodit určitý statut
a zákonné povinnosti státu.
Bylo by dobré pojmenovat současný stav, jak se
chovají jednotlivé televize v této oblasti, jestli pro
to dělají dost, jaký je třeba ideální stav. S tím také
souvisí ekonomika – nakolik by televize měly upřed-
nostňovat proti jiným žánrům zrovna tento okruh.
S tím souvisí role státu, protože určitě Ministerstvo
kultury a Ministerstvo školství by měly mít zájem na
průběžném vzdělávání a realizaci kulturní politiky
státu v této oblasti. A je možné i uvažovat o tom,
že by stát vymezenou oblast kulturního dědictví vy-
koupil jednou provždy a dal bezplatně k užívání ve-
řejnoprávnímu sektoru. A nepochybně je důležitý
mezinárodní rozměr, protože bychom se měli být
asi schopni domluvit na určitém výměnném pro-
gramu a poskytovat si filmy z této oblasti směnou
bezúplatně.
Katarína Mišíková (přepis ze slovenštiny): Samo-
zřejmě se můžeme jen shodnout, že je potřeba ja-
kési definování ať už filmového nebo jakéhokoli
jiného kulturního dědictví. Kulturní dědictví ve mně
asociuje národní kulturní dědictví, to znamená, že
tam je automaticky nějaké vymezení na národní,
ať již slovenskou, nebo v československém kontextu
na československou kinematografii. To je opravdu
problém, že mladí lidé neznají často filmy, které
vznikly v jejich vlastní zemi. Naproti tomu znají za-
hraniční filmy, především ze západní Evropy.
Stejně tak cítím potřebu zpřístupňovat i mezinárodní
kulturní dědictví, protože to není oblast, která se
řídí nějakými hranicemi, a proto si myslím, že by-
chom s tím termínem měli zacházet opatrně, aby-
chom se vyhnuli nějakým mantinelům, které by-
chom měli právě výchovou bourat.
Ke strategii, kterou máme ve Slovenské televizi: film
je, jak se říká donekonečna, mladé umění, je tu
o něco více než sto let, takže v porovnání s litera-
turou, s divadlem nebo s hudbou má samozřejmě
jednak menší tradici, jednak je o mnoho kratší dobu
etablován jako umění, a stejně tak jsou tam naba-
lené různé problémy, zda to je byznys, zda to je zá-
bava a tak dále, ale do toho bychom se asi neměli
pouštět. Je to do jisté míry přirozené, že film si ne-
našel své místo na školách, ale věřím, že tak jako
v Čechách je to jenom otázka času, že i na Sloven-
sku bude zařazený do učebních osnov ať už v rámci
estetické výchovy nebo samostatně.

Televize by měla v tomto plnit samozřejmě důleži-
tou roli. Televize primárně vysílá filmy, které za-
padají do kulturního dědictví, ale nestačí je pouze
vysílat, je třeba je osazovat do nějakého kontextu.
Jedna cesta je dělat profilové přehlídky ať už reži-
sérů nebo národních kinematografií, tak jak se o to
snažíme na STV nebo jak to konec konců dělá Česká
televize a podle mého názoru velmi dobře už ně-
kolik let. To je jedna cesta, ale stejně tak je potře-
ba jistá reflexe, kterou už televize sama nedokáže
zvládnout, a potřebuje širší podporu z jiných kul-
turních institucí, ať už z Ministerstva školství, Mi-
nisterstva kultury nebo z různých jiných veřejno-
právních institucí. Spolupráce je podle mne klíčová
právě v té popularizaci, v tom šíření, protože pro
nás není až takový velký problém film získat a od-
vysílat ho, ale je spíše problém dostatečně pro něj
nadchnout mladé diváky, kteří mají často mnoho ji-
ných zájmů, ne kvůli tomu, že by považovali tyto
filmy za staré nebo nudné, ale jednoduše o nich ne-
vědí, protože národní kulturní dědictví není pouze
Fellini nebo Bergmann, ale i mnoho jiných režisé-
rů, kteří jsou marginalizováni.
Jaro Kerner (přepis ze slovenštiny): Já to vnímám
trochu komplikovaněji, protože si nemyslím, že
by speciálně pro Slovenskou televizi, ale možná i pro
ostatní veřejnoprávní televize byl nějaký fyzický pro-
blém získat díla světové kinematografie.
Největší problém vidím v tom, jak získat přízeň di-
váka, jeho ochotu komunikovat s těmito formáty,
podívat se na dobrý film, o kterém bychom mohli
všichni říci – ano, toto je hodnota, kterou prezen-
tujeme jako audiovizuální dědictví. Protože televize
nemůže vzdělávat, a ani to vlastně neumí, diváky
proti jejich vlastní vůli na rozdíl od školy, kde děti
sedí, kde se vzdělávají, a ať chtějí či nechtějí, na
té hodině si jisté penzum informací vyslechnout
musí. V tomto kontextu vnímám úlohu a propoje-
ní na školství jako velmi důležité. Pokud bychom
uměli připravit pro školství natolik připravené pe-
dagogy, kteří by dokázali mít dobrý přehled v tom,
co přednášejí, aby si nepřečetli jenom skripta a ne-
vyjmenovali nějaká díla, ale aby uměli díla oko-
mentovat, aby je sami viděli, aby uměli vytvořit v po-
tenciálních divácích nějaký vztah k této formě
audiovizuální komunikace, tam potom může na-
stoupit televize, která může být výkonným nástro-
jem pro to, že ta díla budou přístupná a diváci si po-
stupně budou k nim budovat hlubší a hlubší vztah.
My si dnes můžeme naprogramovat, že budeme
každý den vysílat hodnotná díla světové kinema-
tografie, ale zdaleka neumíme přesvědčit tyto di-
váky o tom, aby také v primetime zapnuli takový-
to film a dívali se na něj. Je to pouze jistá specifická
skupina diváků, která má dnes vztah k takovému-
to výběru. Aspoň na Slovensku si zatím kinoklu-
bové filmy nebo filmy ze světového či evropské-
ho kulturního dědictví, je jedno, jestli jsou to starší
věci nebo významná díla současné kinematografie,
nezískaly nějaký masový zásah. To vnímám jako dost
podstatnou věc.
Toto je ambice, jak implantovat audiovizuální dě-
dictví jako součást kultury každého člověka, a to

znamená hledat vhodný mechanismus pro ty, kteří
ještě ani nevědí, že to může být součástí jejich kul-
turního dědictví, jak jim to zprostředkovat a jejich
přízeň pro to získat.
Mária Vizi (simultánní tlumočení): Naše televize
DUNA TV se nachází v docela dobré situaci, ovšem
další věcí je, že nemáme příliš mnoho peněz. Naše
televize vznikla z potřeby publika v roce 1992, takže
se vlastně řídíme i jinými pravidly a fungujeme tro-
šku jinak než jiné televizní stanice. (Tlumočnice
se omluvila za nepochopení pilotního překladu z ma-
ďarštiny.) Nevýhodou je, že náš kanál je satelitní.
Satelitní televize je velice dobrou věcí, protože se
na televizi mohou dívat lidé v mnoha zemích světa,
ovšem existují zde jiná pravidla získávání filmů. To
se týká nejen Evropy, ale i Spojených států a Aus-
trálie. Není zkrátka tak snadné filmy získat.
V Maďarsku máme od roku 1994 zákon o filmu
a zákon o médiích. Naše televize Duna musí vysí-
lat 50 % evropských filmů a z 30 % jenom maďar-
ské filmy. Zákon o filmu a zákon o médiích nejsou
příliš dobře sladěny, a to je velký problém.

Televize je placena státem, takže svůj roční roz-
počet dostává cele od státu. To ovšem komplikuje
vztah mezi filmaři a vedením televize (Pokud bylo
dobře pochopeno z pilotního překladu). Vždy se
strhne velká bitva o to, v jakém čase se ty filmy budou
vysílat, zda v primetime v osm hodin nebo až někdy
k jedenácté hodině. (Tlumočnice se omluvila za ne-
souvislost překladu s tím, že z anglického překla-
du dostává pouze omezené informace.) Tento kanál
je známý svými dokumentárními filmy. Máme pro-
gramová okna nejenom na maďarské dokumenty,
ale i na zahraniční. Filmová výchova je skutečně zá-
sadní věcí, ovšem v Maďarsku máme na prvním stup-
ni a na středních školách tzv. mediální výchovu, která
se věnuje i televizím, a samozřejmě i na univerzitách
se mohou studenti zapsat na kurz filmové a mediál-
ní výchovy.
Michael Málek: Česká televize se momentálně na-
chází v docela komplikovaném období díky digi-
talizaci, a až bude digitalizace uzavřena, tak se možná
budeme o těchže věcech bavit trošku jinak a bude
to všechno jednodušší. My nemáme, ať tomu ří-
káme jakkoli, specializované okno pro filmovou kla-
siku nebo zlatý fond. Snažíme se to řešit v rámci fil-
mových klubů, které vysíláme třikrát týdně, což je
poměrně hodně, je to za rok 150 titulů ve filmovém
klubu, z toho zhruba polovina jsou premiéry a po-
lovina reprízy. Názor na to, co by se mělo v rámci
filmového klubu hrát, co je to vlastně klasika, tak
koho se zeptáte, každý vám řekne něco jiného, takže
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zákonitě z toho někdy vznikají takové menší hyb-
ridy. Snažíme se tomu dát určitý řád, určitou dra-
maturgii, snažíme se řadit filmy do cyklů, ale sa-
mozřejmě ne vždy se to podaří.
Už asi dva roky máme v plánu na druhý program na
osmou hodinu, čili na primetime, okno, kterému
pracovně říkáme Filmová klasika. Otevřít takové
okno není tak úplně jednoduché. Není to o peně-
zích, protože opatřovat umělecky náročnější filmy,
klubové filmy nebo klasické filmy je mnohem jed-
nodušší než opatřit zábavný film na sobotu v devět
hodin večer. To vám mohu potvrdit, poněvadž se za-
bývám obojím. Větší problém než opatřit tyto filmy
je najít pro ně prostor ve vysílání. Televize veřej-
né služby má spoustu povinností a ač má momen-
tálně dva kanály a dva digitální kanály, ono to zase
není tak moc. Uvědomte si třeba, že z druhého pro-
gramu České televize, který hlavně vysílá tyto filmy,
se čas od času stává kanál sportovní. Když je olym-
piáda, tak na 24 hodin denně, když je fotbalové mist-
rovství, jenom na 12 hodin denně. To všechno ubírá
už i tak omezený prostor.

Mně nejvíce vadí, že nemáme úplnou volnost v dra-
maturgii, poněvadž jsme samozřejmě svázáni i eko-
nomikou. Když chcete dělat profil nějakého tvůr-
ce a chcete ho udělat dobře, a zjistíte, že ten tvůrce
natočil své stěžejní filmy u 4 společností, a v jednu
dobu potřebujete ty filmy získat, tak to není jed-
noduché a většinou se to nepovede. Když od ně-
jakého tvůrce sehrajeme více než deset filmů, je
to náhoda a jsou to věrní tvůrci jedné společnosti
jako třeba Woody Allen. Proto jsme jej také tolik
hráli.
Jiří Králík: Zastupuji tady normálního diváka, který
jenom tuší, co se děje ve veřejnoprávních televizích,
nejenom v české, ale i ostatních. Je faktem, že těch
filmů je moc a kulturní dědictví není nafukovací. A to
je otázka první, kolik takových filmů za stranu čes-
kou, slovenskou, maďarskou má právo se dostat do
kulturního dědictví. Američané to dělají tak, že každý
rok vybírají jeden film, který zařazují do svého po-
kladu. Ten systém u nás, v zemích Visegrádu, ne-
existuje. Je otázkou, kdo by to měl dělat a jakým způ-
sobem. A pak z toho abstrahovat, že kolik mám filmů,
tolik bych měl dát okének, aby filmy byly tak zvaně
trvale přítomny na obrazovkách veřejnoprávních te-
levizí. Jestli máme každý rok Mrazíka nebo nějaké
takové typologické filmy neustále před očima, tak
proč nemáme obdobně filmy kultovní, klasické.
V případě, že vznikne okénko té klasiky, je zase otáz-
ka pro nás pro všechny v auditoriu, jakým způso-
bem se shodnout na tom, co kulturní dědictví je a co

by tam mělo být. Myslím, že tam by do toho mělo
vstupovat asi i Ministerstvo školství a vytvořit ně-
jaký systém, kdy by se na tom nepodíleli jenom lidé
z televize, dramaturgové, ale ta komunikace by měla
být daleko širší s jasným cílem, jak to zprůhlednit,
propagovat na všech frontách, nejenom televizních,
ale právě v institucích, které by měly mít zájem, aby
to bylo. Já to vidím celkem jednoduše, naivně a re-
álně v dosahu třeba jednoho, maximálně dvou let.
Ale je to můj naivní názor. Vždy, když ho vyslovím
na některých jednáních s dramaturgy České tele-
vize, slyším: „Schéma není vytvořené, tvoří se. Za
rok za dva přijď, uděláme atd.“ Nějaké mechanismy
fungují, možná pomaleji. Ale v současné době, kdy
se připravuje i revoluce v kinematografických zá-
konech, která by měla zasáhnout i prostor veřej-
noprávních televizí, by se na tento prostor nemě-
lo zapomenout.
Narazil jsem na problém, který, nevím, jak je typický
na Slovensku a v Maďarsku, ale v Čechách platí,
že česká klasika je pro kina nejdražší. Česká klasi-
ka se pro kina půjčuje za nejvyšší fix a výše, za kte-
rou se kupují klasické zahraniční filmy, je daleko
nižší než u českých filmů. Je to jen z toho důvodu,
že boj a přetahování mezi veřejnoprávní a privátní
televizí vyšroubuje některé filmy, které patří do zla-
tého fondu, do neuvěřitelných výšek. A tam by měl
přijít asi zásah státu, který by to měl pro privátní
sféru nechat na tržním mechanismu, ale pro ve-
řejnoprávní dát skoro zdarma.
Jiří Voráč: (Na úvod příspěvku špatná slyšitelnost.)
…pokud jde o zpřístupňování filmové tvorby v te-
levizích veřejné služby, tak nepochybně se nemů-
žeme omezit pouze na národní kulturní dědictví.
Měli bychom se bavit o tom, jak která z veřejných
televizí v té které zemi zprostředkovává své vlast-
ní filmové dědictví nebo filmovou klasiku. Mne by
docela zajímalo, jaká je zkušenost na Slovensku, jak
je to v Maďarsku, zda existuje nějaký zavedený
systém, jak zpřístupňovat filmovou klasiku na ob-
razovkách televizí.

Druhá věc už tady také padla, že se chystá digita-
lizace, někde už je v procesu, a ta radikálně změní
filmový trh nejenom tím, že na něj vstoupí další sub-
jekty, ale i tím, že vzniknou specializované kanály
v rámci veřejných televizí. Konkrétně Česká tele-
vize připravuje něco, jako je „dvojka“, něco jako
je „arte“, takže tam nepochybně bude poté prostor
daleko širší, než je tomu doposud. Možná se v tuto
chvíli bavíme jaksi ve starém rámci, který se záhy
změní a který sám o sobě posune debatu někam
jinam. Je paradoxem, že Česká televize sice ve velké

míře zprostředkovává zahraniční klasiku a zahra-
niční filmy, ale vskutku nezprostředkovává vůbec
domácí klasiku. Čili vracím tu otázku, jak se s tím vy-
rovnávají ty ostatní televize, tedy zástupci televizí,
kteří tu jsou.
Michael Málek: To je velmi prozaický důvod. My
jsme, když to přeženu, možná dobře deset let sou-
stavně nehráli třeba českou novou vlnu nebo takové
věci. Ono se to všechno odehrálo na začátku de-
vadesátých let, prakticky všechny filmy prošly te-
levizí. Někdy před třemi lety, kdy, jak všichni vědí,
byla Česká televize v poměrně značných finančních
potížích, začalo se prostě ubírat, a jedna z prvních
oblastí, která to odnesla, byl český film.
Pak samozřejmě došlo i k tomu, že všechny komerční
české filmy mají dnes nakoupené komerční tele-
vize a Česká televize jenom sbírá paběrky. Komerční
televize nebude nakupovat českou novou vlnu a po-
dobné věci, a potom dojde k tomu vakuu, které bo-
hužel teď je. My jsme si to uvědomili a můžu tady
slíbit, ač nevím, kdy k tomu dojde, ale chceme to co
nejdříve napravit a zase se k pravidelnému uvádění
děl hlavně ze šedesátých let, ale i dalších klasických
děl v České televizi vrátit.
Jaro Kerner (přepis ze slovenštiny): Slovenská te-
levize dlouhodobě na základě smlouvy se Sloven-
ským filmovým ústavem zabezpečuje to, že díla slo-
venské kinematografie jsou kontinuálně přítomná ve
vysílání Slovenské televize. Sice je to jen jednou
za týden v okně, které se jmenuje Filmové návraty,
ale děje se to podle harmonogramu, který sestavil
filmový ústav, takže je to v cyklech, které sledují jistá
vývojová období. Vloni začátkem léta skončila jedna
pětiletá smlouva a zároveň byla hned podepsaná
další smlouva, která na další tři roky zabezpečila kon-
tinuálně tato díla slovenské kinematografie.
Slovenská televize vykonává ještě jednu takovou
pomocnou činnost pro Slovenský filmový ústav, a to
že všechna tato díla přepisuje na magnetický záz-
nam. Zatím je nedigitalizujeme. Slovenská televi-
ze není ještě ve stadiu digitalizace jako systému, ale
ani svojí vlastní, takže to nás všechno ještě jen čeká.
Na Slovensku ještě neexistuje ani zákon o digitali-
zaci. To prostředí je v podstatě na digitalizaci ne-
připravené. Pravděpodobně budeme několik let za-
ostávat za ostatními zeměmi, které už v tomto
procesu učinily o mnoho více. Na druhou stranu
věřím, že to nebude pro nás nepřekonatelný pro-
blém a že nezůstaneme někde úplně na chvostě.
Ročně je to mezi 40 až 50 tituly, které odvysíláme
z našich vlastních slovenských zdrojů. Samozřejmě
kromě děl, která máme smluvně domluvená se Slo-
venským filmovým ústavem, Slovenská televize pre-
zentuje i díla ze svého vlastního archívu, neboť stej-
ně jako Česká televize má tento archiv velmi bohatý.
A tam jsou nesporně i díla, která jednoznačně mají
hodnoty, o kterých tu mluvíme, a ty také prezen-
tujeme v našem vysílání. Mají specifické okno, ale
to má víceúčelové zaměření, takže není určené jen
pro kinematografické nebo televizní filmy. Jsou tam
i inscenace i jiné žánry. Jmenuje se to Nedělní noční
televizní klub. Tam dáváme stěžejní díla Slovenské
televize.
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Jediným
 om

ezujícím
 faktorem

 jsou časové m
ožnosti program

ových bloků,
které jsou m

axim
álně tříhodinové. Jednotliví producenti vyzvaní pořada-

telem
 dostanou k

dispozici obvykle jeden až dva program
ové bloky. Po-

řadatel přitom
 doporučuje vym

ezit v
tom

to časovém
 rozpětí m

axim
álně

dvě hodiny na prom
ítání a

hodinu pro veřejné diskuse m
ezi tvůrci před-

váděných děl a
diváky. D

alší program
ové bloky sestaví pořadatel z

film
ů

a
pořadů, které přihlásí individuálně různí nezávislí producenti. Pořadí pro-

gram
ových bloků určí pořadatel. Součástí přehlídky jsou idalší doprovodné

akce, jako tiskové konference, volné tribuny, výstavky ap. Pokud přihlá-
šená audiovizuální díla přesáhnou časové m

ožnosti projekcí v
hlavním

 sále,
zajistí pořadatel paralelní projekce v

přilehlém
 „ateliéru“.

Přehlídka je také příležitostí k
m

ezinárodní spoluprácia
vým

ěně odbor-
ných poznatků a

inform
ací z

oboru. Pořadatel pozve k
osobní účasti zástupce

význam
ných evropských film

ových a
televizních seskupení, organizátory

podobných m
ezinárodních přehlídek a

festivalů, novináře, publicisty, tvůr-
ce aj. Prezentaci zahraničních film

ových a
televizních příspěvků zajistí

pořadatel podle m
ožností m

im
o oficiální program

 přehlídky. N
ejm

éně jeden
program

ový blok je rezervován pro slovenskou tvorbu.

P
Ř

IH
LÁ

ŠK
A

 k
osobní účasti

Zašlete nejpozději do 6. listopadu 2006 kanceláři Fitesu, Pod N
uselským

i schody 3, 
120 00 Praha 2, tel./fax: 222 562 331, e-m

ail: info@
fites.cz.

Jm
éno,příjm

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

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

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

člen
– nečlen

Fitesu (nehodící se škrtněte)
Ú

častním
 se přehlídky:  7. 12.   8. 12.    9. 12. 

Prosím
 o

rezervaci ubytování:  6/7. 12.    7/8. 12.    8/9. 12.

Přehlídka se koná v
tom

to přibližném
 časovém

 rozvrhu:
7. prosince – čtvrtek

19 hod. – zahájení a
projekce úvodního bloku, 

společenské setkání
8. prosince – pátek

prom
ítání program

ových bloků
v rozm

ezí 9 – 24 hod.
9. prosince – sobota

prom
ítání 9 – 16 hod.

P O
D

M
 Í N

 K
Y   Ú

 Č
 A

S
T I

1) Film
y a

televizní pořady m
ohou přihlásit výrobci, m

ajitelé, distributoři, autoři a
další organizace do 20. října 2006.

2) K
přihlášeným

 pořadům
 m

usí být přiložena stručná anotace pro otištění v
program

u a
katalogu, pro tlum

oče-
ní je vítána ikom

entářová listina.
3) Technické podm

ínky: 16m
m

 (com
opt, sepm

ag) 35m
m

 com
opt D

olby stereo, kazety B
etacam

 SP a
VH

S, přičem
ž

pořadatel bude preferovat profesionální form
át. Film

y a
kazety je třeba doručit do kanceláře Fitesu, Pod N

u-
selským

i schody 3, 120 00 Praha 2 nejpozději 13. listopadu 2006.
4) Za jeden program

ový blok bude Fites účtovat přihlašovateli 5 400 Kč na krytí nejnutnějších technických a
or-

ganizačních nákladů. Pokud bude program
ový blok sestaven z

pořadů více přihlašovatelů, bude uvedená
částka pom

ěrně rozdělena.
5) Pořadatel doporučuje, aby stopáž jednotlivých přihlášených film

ů a
televizních pořadů nepřesáhla 30 m

inut
a

délka program
ového bloku cca 2 hodiny.

6) Přihlášky k
osobní účasti je nutné zaslat do kanceláře Fitesu nejpozději 6. listopadu 2006. N

áklady spojené s
po-

bytem
 si každý tuzem

ský účastník hradí sám
, resp. jeho vysílající organizace.

7) Prom
ítání je přístupné veřejnosti. Vstup volný.

Film
ový klub • Kino • Film

ová a
video projekce • Film

ové střižny • Střižny AVID
 

• Restaurace
(alko, nealko, teplá a

studená jídla, rauty, večírky)
Karlovo nám

. 19, vchod z
ulice odborů, Praha 2

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

ový klub a
střižny 224 923 786

http://w
w

w
.m

at.cz, info@
m

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

14. přehlídka
české dokum

entární a
anim

ované tvorby
se koná

od 7. do 9. prosince 2006

v
M

O
V

IE &
 TV

 STU
D

IU
 M

AT
K

arlovo nám
. 19, Praha 2.

V
přilehlém

 foyer lze pořádat besedy tvůrců
s

diváky. Paralelní projekce v
„ateliéru“ budou

na uzavřeném
 okruhu V

H
S.
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Jan Štern: Z diskuse vyplynulo, že televize je v tom
malinko sama, že chybí cílevědomější úsilí resor-
tu školství. A to, že se sice děti učí kreslit, zpívat,
mají literaturu, ale nemají systematičtější výuku v ob-
lasti filmu a audiovize, to je ten článek, který chybí.
Hodně tlačíme na televize, protože doufáme, že
to televize nahradí, že to vakuum, které je v této ob-
lasti, vynahradí větší a intenzivnější a v kvantitě
daleko širší vysílání národních a zahraničních fil-
mových klenotů. Ale v tom to jenom nespočívá. Ten
systém by měl být doplněn o školní výuku, kde ta-
kové to v pozitivním slova smyslu násilí je možné,
zatímco televize může jenom nabízet, ta nemůže ni-
koho nutit, aby sledoval to či ono.
Vladimír Solecký: Navzdory všem řečem o tom, že
naše vztahy se Slovenskem jsou dnes velmi dobré,
v televizi je vidět, že to není pravda. Tam došlo k vel-

kému přeryvu a český divák se ke slovenskému kul-
turnímu dědictví prakticky nedostane. Teď jsme
se dozvěděli, že příčinou, proč české filmy nejsou
na veřejnoprávní televizi tak časté, jak by náš divák
očekával, jak by si přál, že to jsou eventuelně fi-
nanční problémy. To se zdá absurdní. Nevím, jak
je tomu s půjčováním slovenských filmů. Mladší ge-
nerace už prakticky nezná tvorbu takových, jako byl
Štefan Uher a dalších klasiků slovenské kinemato-
grafie a výtečných filmů, které by měly být pravi-
delně uváděny na české obrazovce. Velmi jsme oce-
nili, že Letní filmová škola má už několik let Slovenský
den, kde se může mladší generace seznámit s au-
tory a funkcí hlavně slovenského dokumentu, který
také na Českou televizi prakticky málokdy přijde.
Michael Málek: Já s vámi souhlasím, že slovenských
pořadů moc není, i když něco jsme odvysílali. Nedá
se říci, že by úplně slovenské pořady zmizely. Je
to dnes problém jazykový, protože na rozdíl od slo-
venských televizí, které pravidelně uvádějí filmy
v českém dabingu, a nikomu to tam nevadí, tak u nás
slovenský dabing vždycky vadil, už před dvaceti lety,
a byl odmítán. Jediné, co nebylo odmítáno, byly slo-
venské inscenace, takové ty klasické pondělky v Čes-
koslovenské televizi.

Já si nemyslím, že se to vzkřísí, druhý program by
asi musel být nafukovací, abychom tam zahráli více.
Slovenské filmy chybějí, ruské filmy chybějí. Ne-
zahráli jsme starý německý film už ani nepamatu-
ji, klasické italské filmy, pokud nepočítám Viscon-
tiho, Felliniho, kterého buď připravujeme, nebo jsme
hráli. Ono toho chybí více, z řady teritorií se nic ne-
vidí, a to opravdu vyřeší až digitalizace. Bude tady
jistě, ať tomu budeme říkat vzdělávací, filmový nebo
klubový kanál.
Ono je hezké uvádět v primetime tyto filmy, ale
v konkurenci, která dnes existuje v primetime díky
komerčním televizím, bude velmi těžko jakýkoli kla-
sický film uplatňován. My do této konkurence jdeme
ve středu s tzv. evropským filmem, kde uvádíme
třeba i vyloženě kvalitní komerční zboží, jako je film
Do naha, který tam těžce dostává zabrat v konku-
renci různých domácích seriálů a dalších pořadů.
Sledovanost je velmi bídná.
Jaro Kerner (přepis ze slovenštiny): My většinu těch-
to filmů ve Slovenské televizi máme v podstatě po
22. hodině večer. Z jednoduchého důvodu. Nezřídka
se v těchto filmech vyskytuje nahota. Autoři těchto
kvalitních děl vnímají nahotu jako normální součást
komunikace, něco jí vyjadřují a vyjadřují i vztah k lid-
ské bytosti. Je to prostředek k něčemu. Naše zákony
neumožňují zobrazovat nahotu před 22. hodinou
a už vůbec ne v kontextu s nějakými programy pro
děti, které jsou samozřejmě dříve. A začínáme mít
problém s tím, že jsme orgány, které tyto věci mají
sledovat, perzekvovaní za jakýkoli obraz nahoty
ve vysílání. Takže se ani nepokoušíme tyto díla uvá-
dět dříve než po 22. hodině, protože to automa-
ticky znamená komplikace, zejména ze strany lidí,
kteří tomu nerozumějí.
Můj názor je, že právě v takovýchto kvalitních dí-
lech je nahota zobrazena takovým způsobem, jakým
by ji měli vidět všichni, protože vulgární podoby na-
hoty jsou přítomné kdekoli a jakkoli, ať v reklamě,
ať v čemkoli jiném. U nás na internetu k tomu mají
přístup všechny věkové kategorie v podstatě bez
omezení. A to nejkvalitnější, co umíme prezentovat
v komunikaci na téma nahota, musíme odsouvat
z nepochopitelných důvodů na nelogické časy.
Katarína Mišíková: Když mluvíme o problémech
s Radou pro vysílání a retransmisi, nemluvíme o tzv.
kontroverzních filmech, které jsou v současné ev-
ropské kinematografii poměrně populární nebo mají
i kritický ohlas, ale řešíme až absurdní podněty, které
by nás nenapadly, že je možné řešit.
Jsme sice veřejnoprávní televize a máme plnit ze zá-
kona nějaké věci, ale fungujeme v tržním prostředí,
což nás tlačí do schizofrenní pozice. Máme vycho-
vávat, ale nemůžeme si dovolit vysílat filmy v pri-
metime, protože propadnou. Tam je podle mého ná-
zoru opravdu třeba širší podpora ze strany státu,
protože to je běh na dlouhé trati. Není to tak, že řek-
nete lidem, že je třeba se filmově vzdělávat a oni
budou milovat filmovou klasiku. Jde o to určitým
způsobem je pro to získat ať už v televizi nebo ve
školách. Některé věci v televizích pohybují poma-
leji a v jistém směru jsme závislí na různých jiných
společensko-kulturních ukazatelích. Momentálně

běžíme poměrně dost rychle, ale měli jsme proti
vám přece jen horší startovací pozici.

Vladimír Solecký: Je absurdní, že Slovenská tele-
vize nevyužívá ani takové fórum, jako je Zlatá Praha.
Myslím, že poslední tři roky tam nebylo nic, až letos
jeden výlučný film. Říkali mi dramaturgové, že to
prý zavinila politika pana ředitele Rybníčka orien-
tovaná na komerci, na soutěžení s komercí. Ale je
to absurdní. Kde už by se měla Slovenská televize
reprezentovat s tím, co vyrobila?
Také je absurdní, že československé filmy, které se
dostanou na obrazovku, jsou dabované do češtiny.
Například i seriál o záchranářích, kde to ztratilo vlast-
ně ten genius loci, když v Tatrách mluvili záchra-
náři česky. A nebo ten film z Bratislavy o třech sest-
rách. Za touto praxí vidí člověk jen kšeft dabingového
studia a nic jiného.
Jan Štern: K tomu filmu o třech sestrách – Kvar-
teto jste myslel? Jsem dramaturg toho filmu. A to
bylo opravdu mluveno tak složitým jazykem, že
mladá generace by tomu regulérně nerozuměla. Bo-
hužel. Ta situace je taková, že jsme to skutečně mu-
seli nadabovat z těchto důvodů. A bylo to pod do-
hledem paní režisérky. Ona ten dabing sama dělala.
Taková je realita.
Karel Strachota: Jsem z festivalu Jeden svět a pět
let už vedu projekt, který se jmenuje Jeden svět
na školách. Nepracujeme s hraným filmem, ale s do-
kumentárním. Pět let se pohybuji v prostředí škol.
Pokud do primetime každý den dáte film, o kte-
rém tady mluvíme, tak množství mladých lidí, kteří
ho uvidí, se téměř nezvýší. Pokud spolu s tím ne-
půjdou další kroky, tak to množství bude pořád stej-
né, resp. možná některý osvícenější kantor si ho
nahraje na videokazetu a pak jej dětem pustí během
výuky.
My jsme dali dohromady kolekci dokumentů o čes-
koslovenských dějinách. Všechno to byly filmy, které
několikrát běžely v České televizi. Nabídli jsme je
školám. Asi tři tisíce kazet se nám už podařilo di-
stribuovat. A odhaduji, je to hrubý odhad, 98 % dětí
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vidělo poprvé nějaký takový dokument. To je 
reálné, tak abychom si nenamlouvali, že to je jen
o primetime.
Jaro Kerner (přepis ze slovenštiny): My máme velmi
dobrou zkušenost speciálně i s dokumenty, pokud
jde o Jeden svět, protože jsme uvedli, sice se zpož-
děním, ale přece jen kolekci těchto dokumentů. A ty
byly v primetime. Tehdy jsme si řekli, že šlo o ko-
lekci deseti špičkových dokumentů z tohoto festi-
valu. Ne všechny, ale řekl bych, že dvě třetiny z nich
vzhledem k tomu, jaký deficit byl v této oblasti,
zaznamenaly významně vyšší procento diváků, než
je standard při podobných titulech v našem vysí-
lání. Je to pro orientaci, jak dále pokračovat ve vy-
hledávání titulů, velmi dobrá známka. Tehdy jsme
zaznamenali výrazný nárůst, ale zdaleka to nebylo
porovnatelné s nějakými zábavnými programy, které
v tom čase běžely, ale i to je velmi pozitivní infor-
mace.
Štefan Vraštiak (přepis ze slovenštiny): Dovolte ně-
kolik připomínek, abych doplnil tu mozaiku od prak-
tika, který zpracoval historickou rekonstrukci uvá-
dění slovenských filmů v české, slovenské
a zahraničních televizích od roku 1955. Dělám to
každoročně.
Asi ze 400 slovenských celovečerních hraných filmů,
které byly natočené od roku 1921, nebylo zatím 80
vysíláno v žádné televizi. Nevím, jestli to drama-
turgové vědí nebo nevědí, pokud chtějí poradit,
velmi rád poradím.
Velmi povzbudivé bylo uvedení několika filmů, které
byly zapomenuté. Připomenul bych dva – Za Slo-
vákmi od New Yorku po Mississipi, to byl film Karla
Plicky z roku 1937, nebo film Čisté ruky Andrea Let-
tricha, který byl zakázaný a který nebyl nikdy uve-
den v distribuci. A takových příkladů by bylo mnoho.
Jenže když takové filmy uvede Slovenská televize,
ona sice pravidelně uváděla pásma dokumentárních
filmů úvodem, ale když je v televizi na dvojce bez
zvuku uvedený hodinový film a divák o tom ani neví
a nenajdou se prostředky, aby tam někdo tři minuty
pohovořil o tom, co budou vlastně sledovat, tak
to je problém. A stejně tak i film Čisté ruky, který
byl vlastně prvním filmem, který reagoval na kult
Stalinovy osobnosti. Když nepřipomeneme, jaké
tam byly významné zásahy do Katky Hrabovské,
která to napsala, a co vše okolo toho se dělalo, to
úplně zapadne.

Chci apelovat na Slovenskou televizi, aby to ne-
podceňovala, protože vím, že jste dělali úvody pra-
videlně, potom zřídka, pak se vůbec nedělaly v rámci
toho, aby se ušetřilo. Ale co vlastně ušetříme, když…

Můžete kroutit hlavou, že to je jinak, ale já to sleduji
a u těchto dvou konkrétních titulů mne to velmi trá-
pilo. Pokud jde o slovenskou původní televizní tvor-
bu, je to velmi skromné. Loni byl natočen jeden film
Ticho, letos bude také jeden film, co dělá Trančík,
takže ty pondělky, o kterých mluvíte, jsou dávno
pasé.
A takřka celá slovenská distribuční tvorba je tvorba
koprodukční, takže vlastně není možno plakat, že
slovenské filmy nejsou v Česku uváděné. Možná
tam není zdůrazněné, že je to česko-slovenské, ale
to nekritizuji. Celá slovenská tvorba byla v Česku
uvedena s výjimkou dokonce přednostně před Slo-
venskou televizí. Vezměme si film Jiné svety, který
dostal čtyři ceny a byl v České televizi uvedený.
Nevím, jaké má šance, aby byl uvedený ve Sloven-
ské televizi, protože Marko Škop řekl, co řekl. To
není v tomto okamžiku důležité. A víme, jaký byl film
Miluj bližního svého s Hudecem. Myslím si, že slo-
venských filmů je v televizích uváděných mnoho.
Dělám každoroční přehled. Vloni bylo v televizích
uvedeno 80 celovečerních filmů, což není málo.
Je to čtvrtina vyrobené tvorby.
Jan Štern: Tady padla otázka na úvody k filmům.
Česká televize to dělala, pak od toho upustila k mé
lítosti. Chtěl bych se zeptat, jestli se neplánuje třeba
něco takového.
Michael Málek: Úvody neplánujeme. Kdo by je tam
také říkal. Vezměte si jenom prostředí Letní filmo-
vé školy. Tady se snaží většinu filmů uvádět, vždy
někdo film uvede. Kdokoli to dělá, dá si s tím po-
měrně dost práce, a pak se setká s tím, že tam po
něm opozdilci šlapou, povídají si, a máte pocit,
a já jsem to tady zažil, že vás nikdo moc neposlou-
chá. Takže chceme vlastně ty úvody?
Z pléna: Chceme.
Zuzana Kopečková: Důležitější než ty tři minuty před
filmem, většina lidí to zmešká nebo to vypne, je o fil-
mech informovat a promo jim dělat předtím, než
jsou vysílané, to znamená dostat slušné a pořád-
né informace na internet, dostat je do časopisů. Ča-
sopisy se tomu nevyhýbají. V určité okleštěné formě
informace o klubových a evropských filmech uve-
dou. A pak samozřejmě záleží na vlastní televizi, kdy
v bloku upoutávek na jednotlivé pořady, upozorní
se na tyto výjimečné pořady, a divák této informa-
ci neunikne. Když se informace o tomto filmu dá na
stejnou úroveň, jako se dává promo pořadům, které
jsou na jedničce a v primetime, tak divák tomu ne-
uteče a informaci dostane ať chce nebo nechce. To
je pro mne ještě důležitější, než třeba tříminutové
úvody před filmem.
Mária Vizi (simultánní tlumočení): Chápu tato fakta
a tyto problémy. Mezi naše diváky však patří i méně
vzdělaní lidé. V tomto systému je zastoupena řada
lidí všech národností a pracují na propagaci těch-
to filmů. Dělají propagační ukázky, trailery, rekla-
my, upoutávky na filmy. Pokud je práce televizní-
ho dramaturga dobrá, není problém promítat filmy
z dvacátých let, staré filmy, stejně jako nová díla.
V Maďarsku máme takové logo na obrazovce, které
říká, že film je nepřístupný pro některé diváky.
Televize potřebuje mít jasně stanovená práva, která

jasně stanoví pravomoci státu a definují vztah mezi
státem a veřejnoprávní televizí. Jakmile budou ta-
ková pravidla stanovena zákonem, potom bude te-
levize v bezpečí od toho, že by se pravidla mohla
změnit.
Karel Strachota: Jeden příklad. Když jsme České te-
levizi nabídli, že s její nabídkou oslovíme všechny
české školy, v podstatě to celé logisticky pojed-
náme, a chceme jediné, aby to mohlo jít přes po-
datelnu České televize, protože poštovné bylo v řádu
60 tisíc korun, tak to nešlo. Tak pokud takováto mož-
nost proma přímo k divákům, o kterých tady mlu-
víme, v České televizi neprojde, tak se ptám, zda se
něco mění nebo může změnit.

Zuzana Kopečková: Pokud mluvíme o filmech, které
vysíláme my, promo je dostatečné. Všimněte si,
že na každý film se udělají tzv. tiskové informace, je
provázanost s Českým rozhlasem. Informace jsou
vyvěšeny na Internetu. Nejen že je dostávají tele-
vizní guidy, ale dostávají je časopisy. Svým způso-
bem pozorně pracuje s těmi informacemi Cinema,
která docela podrobně o filmech informuje a někdy
přináší i rozsáhlejší materiál.
Michael Málek: Já bych nesměšoval promo a úvod
k filmu, protože promo je reklama, aby se někdo,
kdo právě večeří u televize, nalákal na nějaký pořad.
U nás je na to specializované oddělení a vím, že oni
nejraději vyrábějí upoutávky na klubové filmy, po-
něvadž tam mají velkou možnost kreativity. Nikdo
jim do toho moc nemluví a ani působení toho vý-
sledku není považováno až tak za nutné, jako když
upoutáváte na hlavní zábavný pořad na sobotu nebo
hlavní sobotní film – to musí bušit do diváka, že neví,
čí je, a bude se na to koukat.
Ale úvod k filmu, kde se máte dozvědět určitou in-
formaci o tvůrci, o kontextech, to je něco úplně
jiného a já pro to nevidím v televizi prostor. Uvě-
domte si, jak drahé je televizní vysílání. Proč mys-
líte, že se zrušily hlasatelky? Bylo to z finančních dů-
vodů, ale ne, že by se jim muselo platit. Tam ušetříte
minuty. I když ušetříte dvacet vteřin a můžete tam
upoutat na nějaký pořad, to stojí strašné peníze.
Proč si myslíte, že komerční televize vám stahují zá-
věrečné titulky na kraj a už do vás perou další in-
formace? Televizní vysílání je nesmírně drahé. Každá
vteřina je drahá. Čili věnovat pět minut úvodu by byl
asi příliš velký luxus. Bohužel je to tak. (Bohužel, ale
to je pohled spíše intendanta komerční televize než
dramaturga veřejnoprávní – pozn. red.)
Zuzana Kopečková: Jedna věc je promo v televizi,
to znamená, že se člověk dozví, že ten film vůbec je
a že si ho tam lze najít, a druhá věc je, že tyto in-
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formace, které jsou v úvodu, jsou obsaženy v tom,
co vyjde v tisku a v tom, co je na internetu.
Z pléna: Úvod by mohl být na Internetu.
Jiří Králík: Už se dostáváme do konkrétnější rovi-
ny prezentace kulturního dědictví. Pořád se bavíme
o té nesmírné hromadě filmů, kterých si všichni vá-
žíme. Ale já bych chtěl, aby se to spíše specializo-
valo na ty události, kterých nebude moc. To bude
jedna událost za týden. Vím, že Česká televize
a všichni dramaturgové považují za událost to, že
každý den něco dávají, že všechno to je úplně super,
ale je faktem, že v přehršli těch informací, těch pro-
motion, co všechno se na nás valí informací, tak ten
klasický film, ta událost, že se tam objevuje uni-
kátně. Metropolis úplně zapadne.
Třeba Fellini letos byl pokrytý úplně bezvadně, ty upou-
távky jsem dokonce viděl i já, a já se málo dívám na
televizi, ale i já jsem to zaznamenal. Tam cítím upřím-
nou a výraznou změnu v tom, co je cenné, potáhnout
víc k divákovi, protože to by se mělo nejvíce propa-
govat, to, kde cítíme, že to má velkou hodnotu. A ten
pocit by na mne měl plynout i z televize. Ne nějaký se-
riál a nebo diskuse s nějakými politiky, které všichni
už ignorují, ale prostě toto je událost týdne, tady máme
monolit, a vy se s tím poperte, jak chcete. Funguje to,
protože Největší Čech, Třeštíkové dokumenty…, sle-
dovanost se zvýšila překvapivě i u věcí, o kterých
se nepředpokládalo, že budou sledovatelné.

Nemyslím, že by měly být úvody u všeho, ale u těch
událostí rozhodně. Já jsem byl vychováván kunst-
štykem s rakouskou televizí, kterou měl na staros-
ti jeden člověk, ani nevím, jak se jmenuje. Měl ta-
kové nasazení, že všechny přesvědčil. Takový člověk
chybí jak v České televizi, tak i Slovenské. Mně se
líbil experiment Slovenské televize, kdy studenti na
schodech uváděli slovenský film. Bylo to milé, nor-
mální, nebyla tam hlasatelka, která neví, co mluví,
protože to má napsané, nikdo jí nevěří, protože 
to říká úplně stejně u komerčního nebo normální-
ho titulu.
Tady je šance v oblasti, o které se bavíme. A právě
při digitalizaci, kdy najednou dostanete před sebou
obrovský balík filmů – nabídku – tak z toho právě
vypíchnout ty nejvýznamnější. Teď je otázka, jest-
li se vůbec bavíme reálně o tom, jestli chceme vůbec
vypichovat to nejcennější, to kulturní dědictví, a jest-
li to chce stát nebo chce vypíchnout všechno, co
veřejnoprávní televize dělá. Úvody ne k těm nor-
málním filmům, to je v pořádku, to je pokryté. Ale
přimlouval bych se za to, pokud se bude přemýšlet
o tom, jak prezentovat a dělat ta klasická okénka,
hledat formu krátkých dokumentů, povídání.

Já nezapomenu na úžasný úvod k Bergmannovi –
Fanny a Alexandr – ve Varšavě. Nebylo to v tele-
vizi, bylo to v kině. Ale nezažil jsem v Čechách, že
by film, který vstupoval do distribuce před dvěma
lety, byl ošetřen tak, že na jednom podiu seděl spi-
sovatel, psycholog, filosof. Vlastně tam nebyl ani
jeden filmař a oni to všichni považovali za neuvě-
řitelnou událost a hodinu před tříhodinovým filmem
uváděli. A lidé seděli, protože cítili tu dějinnou udá-
lost, že teď uvidí film, který má význam, a cítí to
ne od hlasatele nebo filmaře, který to bere samo-
zřejmě, ale od osobností. A osobnosti snad pořád
ještě máme. Nebo nemáme? Uvidíme. Takto bych
si já osobně jako divák představoval, že mne bude
lákat televize na sledování tohoto typu filmu, a ne
jej dávat do stejné roviny jako všechno ostatní
a jenom říkat, tady je značka, logo, tady je to místo
a už se s tím poper. Ze začátku bude asi potřeba zvý-
šit intenzitu prezentace. Nemusí to stát moc peněz,
čas je sice drahý, ale lidská duše a to, co je v těch
lidech, je daleko cennější než pět minut v televizi.
Jan Štern: Tady je také problém v tom, že chybí ve
filmu osobnosti toho druhu jako je Mahler nebo pro-
fesor Dvořák v oblasti hudby. To jsou lidé, kteří, když
mluví o nějaké věci, tak je to někdy skoro atraktiv-
nější a zajímavější než ta věc sama, o které oni mluví,
ale oni nadchnou diváka. To je prostě show. Dvo-
řák nebo Mahler, v mladších dobách A.J. Liehm.
To jsou lidé k tomu zrození, kteří by se měli hledat.
Naprosto nesouhlasím s tím, že by neměl být úvod
před filmem. Měl by být, ale mělo by se přemýš-
let o tom, jaký. Ať tam nechodí nějaký unavený fil-
mař, který tam něco odžvejká, ať tam jde Mahler, ať
tam jde někdo formátu profesora Dvořáka a řekne
tam něco, co člověka nikdy nad tím filmem nena-
padne, protože nemá ty znalosti, nemá tu kulturu
v sobě, nemá ten kontext, nestuduje to celý život.
Odpromítat Sladký život bez jakéhokoli kontextu,
úvodu, vysvětlení, obstarání věci jako takové je
jenom 50 % té věci. Ale není jenom Největší Čech,
je Big Read, kde se podařilo BBC přitáhnout lidi k li-
teratuře. Médium televize způsobilo, že lidé začali
více číst, začali se o to více zajímat.
Jaro Kerner (přepis ze slovenštiny): Slovenská te-
levize patří k nejmenším televizím v Evropě a má
i jeden z nejmenších rozpočtů. A to se odráží na
vícero věcech. Nemá to úplně přímou souvislost
s tím, jak bychom mohli prezentovat informace
o podstatných dílech audiovizuálního dědictví. Ta
nepřímá souvislost je v tom, že poslední vedení na-
stoupilo v roce 2003. Předtím tam bylo od revo-
luce několik vedení, která neměla lehkou úlohu.
Udělali možná to, co se v tu chvíli udělat dalo, že
všechny prostředky, které měli, vložili do nutné-
ho provozu a potom maximum do výroby. Vznika-
lo relativně mnoho titulů. Nechci hodnotit kvalitu,
byly mezi nimi určitě i pozoruhodné věci, ale vy-
nechaly se kapitoly, jako je refresh techniky a tech-
nologie. A to znamená, že v jisté chvíli televize mu-
sela dospět k tomu, že musela investovat i do těchto
oblastí velmi nepopulárních, ale nutných, protože
když jsme donedávna vysílali na zařízeních starých
27 let, tak to bylo na tom výsledku cítit.

Teprve v průběhu posledního jsme roku přešli na
digitální vysílací pracoviště, digitalizace jako proces
je ještě velmi daleko. To mělo samozřejmě vliv na
to, že se významně omezil objem výroby. My jsme
jednu dobu opravdu dělali úvody. A mně osobně je
velmi líto, že je dělat nemůžeme. Zda byla zvolena
správná forma, to je jiná otázka. Tam jde o prin-
cip, zda chceme divákovi dát informaci a uvést ho
do souvislosti nebo mu tu informaci nechceme dát.
A jakou potom zvolíme formu, to je už na kreativi-
tě televize a na schopnosti komunikovat s divákem.
Přimlouvám se za to, abychom informaci divákovi
dávali. Nám se to nepodařilo, protože tento útvar byl
sice velmi krátký, vstupy bývaly do pěti minut, ale
z hlediska finančních nákladů se takřka vyrovnaly
desetiminutové relaci. V té chvíli byl ekonomický
zřetel úplně jasný a to řešení následovalo vzápětí.
Moje idea je, že bychom mohli právě upoutávky
na jednotlivé programy trochu zušlechtit, trochu po-
výšit a dát jim jiný charakter. Plánujeme udělat tři
odlišné zvukové verze. Týden před odvysíláním bu-
deme několikrát vysílat upoutávku a divák podle
toho, kterou uvidí, a ty budou na přeskáčku různě
namixované, při té stejné obrazové vizuální infor-
maci dostane třikrát odlišnou faktografickou in-
formaci. A ta faktografická informace může infor-
movat v prvním případě o režisérovi, v druhém
případě o filmu a ve třetím případě o kontextu,
v jakém ten film vznikl nebo o cenách, oceněních.
Je to jedna z možností, kterou budeme chtít v krát-
ké době realizovat. Je podstatně levnější. Paradox-
ně máme stále ten technický problém. Proto máme
na dvojce ve Slovenské televizi jen nutné minimum
upoutávek, protože nemáme dost strojů ani lidí, kteří
by nám tento typ programu vyráběli. Je to velmi ná-
kladné koupit nové stroje a zaplatit lidi, které by nám
neukradla konkurence tím, že je třikrát přeplatí.
Katarína Mišíková (přepis ze slovenštiny): Je třeba
zvolit vulgárně řečeno atraktivnější podobu toho
úvodu, ať už ve formě rozsáhlejší upoutávky nebo
jakkoli to nazveme. To je v případě nějakých osob-
ností o mnoho jednodušší, protože tam skutečně je
za popularizátorským činem i nějaká autorita. Je
to trošku těžší, aby fundovaní odborníci na dějiny
filmu byli i určitým způsobem mediálně zdatní tak,
aby dokázali vystupovat na kameru a nevypadali při
tom křečovitě, nesvírali papír v ruce, protože jsou
to především lidé, kteří jsou zvyklí vyjadřovat se pí-
semně. Proto hledáme jiné způsoby jak zasazovat
filmy do kontextu. Ale je tu ještě i jiný způsob, který
se Slovenská televize snaží využívat – je to poměr-
ně široká nabídka dokumentů v různých délkách
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o režisérech, kteří se objevují ve filmovém klubu.
Když se to vysílání podaří nějak spojit, tak ten 
dokument je schopný zabezpečit to, co by jinak za-
bezpečil úvod o mnoho lépe, protože pracuje s bo-
hatším audiovizuálním materiálem, o mnoho pou-
tavěji, má větší prostor. Není třeba vysvětlovat
výhody.
Jiří Králík: Kdyby úvod dělal Forman nebo Havel, tak
bych ho nevypnul. Ale je otázka, jaký úvod. Já jsem
tady zažil na školách úvody lidí, kteří nejsou fil-
moví znalci. Myslím, že bych ani nedoporučoval,
aby filmoví znalci mluvili o filmu, protože ti mohou
hovořit hodiny. Myslím, že tam jde o tu fascinaci
dílem, která by měla spíše vyplývat z obecné kul-
turní osobnosti. Může to být spisovatel, výtvarník,
politik, prezident nebo samotný tvůrce, což je úplně
nejlepší, kdo by měl jenom velmi krátce sdělit to na-
dšení a radost z toho, že chce film vidět. Když řekne
nějaký základní kontext, tak to stačí. A už mi nabí-
há iks tisíc lidí, kteří by takto mohli představit film.
A těch osobností je ještě pořád hodně. Bude to stát
nějakou korunu třeba letět někam do Ameriky a ne-
chat si od Formana namluvit tři čtyři úvody k filmům,
které on má rád, které miluje. Myslím si, že by to
byla událost takto prezentovat tyto filmy.

Jan Kastner (Finále Plzeň a AČFK): Navzdory mla-
distvému zevnějšku si tady připadám jako jeden
z nejstarších. V šedesátých letech v televizi běžel
jeden pořad, který se jmenoval Malá filmová his-
torie. Je mi s podivem, že to tady zatím ještě vůbec
nepadlo, protože to byl naprosto fundovaně děla-
ný pořad, který ukazoval dějiny kinematografie. Dělal
to František Goldscheider. Zároveň byl jako příloha
tohoto střihového povídání celovečerní film. To je
jedna taková připomínka, kdy se mi zdá, že televize
s tím naprosto nepracuje.

Michael Málek: Já ten pořad také pamatuji, mně
se strašně líbil, ale má to jeden drobný problém.
V šedesátých letech si Československá televize,
když vyráběla střihové pořady tohoto typu, příliš
nelámala hlavu s právy na ty filmy, jejichž ukázky se
tam dávaly. Kdybyste dneska dali dohromady ta-
kový pořad, aby to za něco stálo, tak se na těch ukáz-
kách nedoplatíte. Nejde jen o to koupit pak ten do-
plňkový film, to je to nejjednodušší, ale ty ukázky
by se dneska, poněvadž žijeme už v trošku jiném
státě, musely zaplatit. A tady opravdu to nevidím
schůdné. Jinak mně osobně ten pořad strašně schá-
zí. Byla to věc, která mne svým způsobem kromě
dalších věcí přivedla k filmu. Byla to věc, která mi
dala první základy, o čem ten film vlastně je, a že
tam je více než Spejbl a Hurvínek.
Jan Štern: Mistři animovaného filmu pracovali po-
dobným způsobem. Je to projekt nedávný. Tam došlo
k dohodě, že cena za ukázky byla téměř symbo-
lická, pokud se nemýlím. Národní filmový archiv
nebo Krátký film nebo kdo do toho vkládal ukáz-
ky, bral to kulturní počin. Když to jde u animova-
ného filmu, proč by to nešlo u hraného?
Z pléna: U hollywoodského určitě ne.
Jan Štern: Já myslím, kdyby se to udělalo o českém
filmu.
Kateřina Javorská (přepis ze slovenštiny): Dobrý
den, jsem předsedkyní Unie slovenských televiz-
ních tvůrců. My se tu bavíme o dvou věcech. Sa-
mozřejmě na jedné straně rezonují finance, bez kte-
rých se to dělat nedá, na druhé straně rezonuje
způsob, zda vůbec má smysl takový film nasadit do
primetime, způsob, jakým tento artefakt prodat.
Před nedávnem proběhlo Mistrovství světa ve fot-
bale. Vynikající prezentace. Je třeba se inspirovat
i u žánrů, které nám třeba nemusí být úplně sym-
patické, protože jako filmaři můžeme malinko po-
hrdat sportem, ale vynikající naplnění přestávek,
velmi nápadité, jeden malý portrét, zajímavá de-
bata. Já jsem filmař, takže já mohu třeba ke sportu
přistupovat s despektem, ale tentokrát jsem si do-
konce vychutnala i Tour de France, kde Robert Ba-
kalář vynikajícím způsobem komentoval jednotli-
vé etapy.
Když voláme po tom, že nemáme lidi, kteří by film
prezentovali zajímavě, atraktivně, vytáhli pikanté-
rie, prodali jej divákovi, my je nemáme proto, že

si je nevychováváme, že jim neříkáme – prosím vás,
pojďte, naučte se to. My si ty lidi musíme vycho-
vávat. To je otázka trošičku i na umělecké školy, pro-
tože pokud vychováváme kritiky a filmové vědce,
proč bychom neměli vychovávat i prezentátory
filmového umění, kteří si nastudují věci, které di-

váky zajímají? Diváka nezajímají třeba letopočty, ne-
zajímá je až tolik kontext, zajímají ho pikantérie. Divák
se změnil. Když dneska posadíte pět lidí do studia
a necháte je debatovat o filmu, proč vznikl, jak vzni-
kl, tak za chvilku polovina diváků televizi vypne nebo
přepne jinam. Ale když jim to dáme v atraktivním
obalu a informace se tam i přes to dostanou, tak
možná budeme mít první dva roky trochu pocit,
že děláme lacinou práci, ale třetí rok zjistíme, že
se sledovanost těchto děl zvýšila. A o to jde. A když
divák začne uvažovat o filmu jako o něčem stejně
atraktivním, jako je vynikající fotbalový zápas, jako
je koncert ze Salcburku, kde je to také obrovská
show…. Bohužel televize je dneska show. Dělejme
show i z obalu toho artefaktu, toho filmu.
Jiří Králík: Kulturní dědictví je určeno všem. Vybí-
ráme díla, která by měl znát každý. To je výbava vše-
obecného vzdělání. Tady jsou bezesporné hodno-
ty, na kterých se civilizace, nebo jak to nazvat,
shodne, a ty je potřeba udržet. V architektuře exi-
stují, v literatuře, v divadle také, to je Shakespea-
re, ve filmu ne. Tam ta shoda zatím není. Myslím, že
by se to dalo jednoduše takto udělat.
Jan Štern: Poděkoval hostům za příspěvky. Děkuji
i auditoriu a těším se zase někdy na shledanou. (Po-
tlesk – diskuse byla ukončena ve 13.05 hodin.)

Stenografický záznam připravila komorní stenografka

Ivana Havlíková, 732 844 983, haviva@seznam.cz

Občanské sdružení KINOKLUB OSTROV pořádá letos pošesté ve dnech 
23. – 27. 8. 2005 Filmový festival Litoměřiceí. Akce proběhne v kině Máj, v Di-
vadélku Minimax a v Letním kině na Střeleckém ostrově. 
Tématem letošního ročníku je „Střet pohlaví" navazující na předchozí ročník
uskutečněný pod hlavičkou „Střetu kultur“. Více než o skutečné „střety" evo-
kující více méně myšlenku neporozumění a konfliktů směřuje výběr filmů k hle-
dání citu a porozumění. Pracovně je tento okruh vymezen jako „kinemato-
grafie citů“. Filmy se dotýkají především běžného všedního života a prožívání
lásky v mnoha podobách, společenských a sociálních souvislostech. Někte-
ré snímky se vracejí k loňskému tématu. Ve filmech Číňan (Henrik Ruben Genz,
2005) a Indián a sestřička (Dan Wlodarczyk, 2006) je partnerský vztah mimo
jiné silně ovlivňován národnostní či etnickou příslušností. Český film Indián

a sestřička bude uveden na slavnostním zahájení festivalu 25. srpna za účas-
ti delegace tvůrců, včetně režiséra filmu.
Stejně jako v minulých letech, i letos se podařilo získat několik filmů v České
republice neuvedených a v kinech běžně nedostupných. Jde především o filmy
Hirošima, má láska (Alain Resnais, 1962), britský snímek Kapka medu (Tony
Richardson, 1961) a Scény z manželského života (Ingmar Bergman, 1973).
Stejně ojedinělé budou i projekce dvou slovenských filmů - Tichá radosť (Dušan
Hanák, 1985) a Neha (Martin Šulík, 1991). I letos budou projekce doprovázeny
lektorskými úvody, besedami s tvůrci a obsáhlým katalogem.
Velmi kvalitní je programová nabídka  dokumentů - své filmy přijedou osob-
ně představit režiséři Tomáš Kudrna (To všechno z lásky, Jen se divej - filmy
o domácím násilí), redaktorka České televize Andrea Majstorovičová a Dag-

Střet pohlaví v Litoměřicích
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mar Smržová (Válka očima žen a cyklus Táta jako máma). Nebude chybět ani
nová tvorba studentů FAMU, kterou letos poprvé doplní snímky slovenských
kolegů z bratislavské Vysoké školy múzických umení. Samozřejmostí je také
další, v pořadí třetí, setkání s fenoménem japonské animace v sekci anime.
V rámci doprovodného programu je připraveno vystoupení Nosferatu a DG
307 - symfonie hrůzy na motivy filmu Upír z Nosferatu režiséra Friedricha
Wilhelma Murnaua podbarvená sugestivním přednesem Pavla Zajíčka. Dal-
ším hudebním hostem bude Václav Koubek, jehož nezaměnitelný osobitý pro-
jev tentokrát podpoří tříčlenná kapela a Jiří Konvrzek. Novinkou letošního roč-
níku je zařazení dvou divadelních představení – 25. srpna poprvé v Litoměřicích

vystoupí Vojta Švejda, autor a aktér řady projektů z oblasti alternativního a non-
verbálního divadla, a to se svým autorským představením Bliss. Poslední
den festivalu se představí litoměřický soubor Li-Di se svým netradičně poja-
tým divadlem poezie na téma čínských básníků. Po několika letech se také
na festival opět vrací Nekomerční reklama, která představí to nejlepší ze sekce
NonComm, tak jak byla uvedena v rámci festivalu Jeden svět. Festival se koná
ve spolupráci s Městskými kulturním zařízeními Litoměřice, Asociací čes-
kých filmových klubů, Goethe institutem, Slovenským filmovým ústavem, spo-
lečností Člověk v tísni a FAMU.
Další informace jsou k dispozici na www.kinoostrov.cz

Přehlídkou osobností bude letošní 41. ročník festivalu Academia film Olomouc
(AFO). Uvedené dokumenty přiblíží například skladatele Bedřicha Smetanu,
kardiologa Juraje Fabiána, zpěváka Freddieho Mercuryho nebo zakladatele ná-
bytkářského impéria Ikea Ingvara Kamprada. Tvůrci z pěti kontinentů a 36 zemí
světa (mezi nimi i Izrael, Kanada, USA, Indie, Japonsko, Nepál) na festival při-
hlásili celkem 182 dokumenty. Na 63 snímků pak výběrová komise poslala

do soutěžní přehlídky, kde budou bojovat o festivalová ocenění. Dominující
téma osobností je znatelné ve většině snímků.
Výběrová komise letos neměla lehkou práci. Na festivalu se tradičně sešly velmi
kvalitní dokumenty, které posbíraly řadu cen na jiných filmových svátcích – ta-
kové snímky (pokud nejsou v soutěži) budou zařazeny do nově vzniklé pro-
gramové sekce Ocenění jinde a dočkají se veřejné projekce. Stejně tak veškeré

dokumenty studentů z desítky českých i zahraničních filmových
škol dostanou v nabitém programu své místo. Zbývající snímky pak
mohou diváci zhlédnout ve Videofóru. 
Mezi nejzajímavější dokumenty letošní přehlídky patří šestimi-
nutový snímek Undressing My Mother (Svlékání mé matky, 2004)
irského režiséra Kena Wardropa, který získal celkem 26 ocenění
na festivalech v Sunndance, Belfastu, Bostonu, Riu de Janeiru a dal-
ších. Dokument odhaluje tělo režisérovy matky, jeho příběh, stáří
a blížící se smrt, která uzavře celou kapitolu jednoho života. Brit-
ský dokument Polish Your Shoes (r. Sam Huntley, 2003) přibližuje
vzpomínky šesti bratrů na zesnulého otce. Stejný motiv má ame-
rický snímek My Architect (Můj architekt Louis Kahn, 2003).
Dokumentarista Nathaniel Kahn se v něm snaží během pěti let 
pátrání pochopit osud i dílo svého zesnulého otce, slavného ar-
chitekta Louise Kahna. Svůj dokument filmař na festivalu osobně
představí.
Robert Vano – v Česku žijící světoznámý fotograf slovenského pů-
vodu s maďarskými kořeny a americkým občanstvím - vystaví na
festivalu, jehož motto je letos Osobnosti (v) dokumentu vůbec po-
prvé svou sbírku portrétů známých osobností. Mezi snímky bude
i poslední portrét Vlastimila Brodského, který vznikal v roce 2002
asi měsíc před nečekanou smrtí této herecké legendy. „Pan Brod-
ský se focení vyhýbal a dokonce mi před sjednanou schůzkou dva-
krát utekl,“ vzpomíná Vano na práci s umělcem. „Spoustu práce mi
dalo jen přesvědčování, aby si sundal brýle,“ pokračuje fotograf
s tím, že mu Brodský nakonec vyhověl. K další kuriózní situaci
došlo, když si chtěl s Vanem vyměnit oblečení. Nelíbil se mu jeho
tradiční oblek, proto si natáhl Vanův o několik čísel menší černý
rolák. Fotografie se povedla – po smrti umělce ji dokonce rodi-
na upřednostnila před jinými snímky a vystavila na pohřbu.
Vano na Academia film přiveze celkem dvě desítky fotografií, které
pořizoval na zakázku pro české a slovenské časopisy. Kolekce čer-
nobílých snímků bude vystavena po celou dobu festivalu v Troj-
lodí Muzea umění, kde se také uskuteční vernisáž za účasti auto-
ra. Ze stěn budou shlížet třeba Eliška Balzerová, Dan Bárta, Jiří
Bartoška, Vlastimil Brodský, Simona Krainová, Jiří Menzel nebo
Pavel Tigrid. Vano všechny osobnosti zachytil na kinofilm, právě
z těchto negativů budou vůbec poprvé vyrobeny fotografie. 
41. ročník AFO 2006 se koná v olomouckém Muzeu umění od
1. do 5. října 2006

Na festivalu Academia film Olomouc 2006 
se potkají Freddie Mercury a Bedřich Smetana
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Základy české animace jsou datovány do dvacátých let dvacátého století,
kdy začínali Karel Dodal a Hermína Týrlová. V období II. světové války se po-
dařilo najít úkryt před totálním nasazením v AFITu řadě tvůrců, kteří později tvo-
řili páteř studií Bratři v triku a studia Jiřího Trnky. Obdobně se podařilo za
války utvořit kolektiv tvůrců animovaných filmů i ve Zlíně v Baťových ateliérech.
Většina z nich se ale tvorbu animovaných filmů učila „za pochodu“, v praxi,
systémem chyb a omylů při hledání uměleckého výrazu. V řadě případů šlo
o studenty architektury, malířství či podobných „výtvarných oborů“. Specia-
lizovaná škola neexistovala.
Až později – v padesátých letech, kdy díla tvůrců českých animovaných filmů
(dnes je hrdě nazýváme „klasiky“) přinesla tomuto oboru světové renomé a řady
cen, začalo se hovořit o potřebě výchovy nových tvůrců. Jistě k tomu přispě-
la i možnost finančně zajištěné tzv. „programové tvorby“ a potřeba množství
filmů pro kina i pro jednotlivé zákazníky.
První z těchto odborných škol byla

VŠUP (Vysoká škola uměleckoprůmyslová)
v Praze
Podívejme se trochu do její historie.
„C.k. umělecko-průmyslová škola byla založena za panování Jeho Veličen-
stva císaře Františka Josefa roku 1885 za účelem vychování v umění doved-
ných sil pro umělecký průmysl a vycvičení učitelských sil pro vyučování umě-
lecko-průmyslové. Škola jest podřízena c.k. ministerstvu kultu a vyučování“.
Tato slova z prvního – tehdy ještě prozatímního – statutu potvrzovala, že vznik-
la první státní umělecká škola v zemích Koruny české. Akademie výtvarných
umění byla soukromým ústavem Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze.
Prvním ředitelem nově vzniklé UPŠ byl architekt František Schmoranz. Stu-
dium mělo několik stupňů a mohlo trvat od dvou do deseti let. Prvními obory
výuky bylo kreslení (František Ženíšek), dále modelování (Josef Václav Mysl-
bek), později pak přibyly dámské školy pro kresbu a malbu a pro vyšívání a spe-
ciální škola pro zlatnictví a spřízněná řemesla.
V průběhu doby se měnila jak struktura jednotlivých kateder, tak i celé školy.
Mezi pedagogy vždy patřily nejvýznamnější osobnosti jednotlivých oborů.
V letech 1949 – 1950 bylo na VŠUP ustaveno pět kateder, v jejichž čele stáli
profesoři: užité grafiky a malby (Antonín Pelc), užitého sochařství (Josef Wag-
ner), textilu a módy (Alois Fišárek), architektury (Adolf Benš) a teorie a dějin
umělecké tvorby (Jaromír Pečírka). V roce 1951 byl nově zřízen speciální ate-
liér kresleného, loutkového a vědeckého filmu, který vedl Adolf Hoffmeister.
V r. 1957 podalo Ministerstvo kultury návrh na převedení Hoffmeisterova
ateliéru pod Filmovou fakultu Akademie múzických umění. Proti tomu se zá-
sadně ohradila umělecká rada na VŠUP. V interpelaci se uvádí: „Hlavním dů-
vodem, aby ateliér zůstal zachován na VŠUP, jest především skutečnost, že jde
o disciplinu výtvarnou a že v tomto speciálním ateliéru se neučí nikdo filmo-
vým odborníkem, nýbrž kreslířem a malířem se speciálním zaměřením“. Fil-
mový ateliér na VŠUP zůstal a byl zařazen pod katedru užité grafiky. (V pa-
mětech se uvádí, že když se o tomhle návrhu jednalo na FAMU, pan profesor
Bouček návrh „smetl“ se slovy : „Probůh, nechte to tam, vždyť je to umění“.)

První profesor a vedou-
cí ateliéru Adolf Hoffme-
ister byl renesančním člo-
věkem. Malíř, ilustrátor,
karikaturista, kulturní
publicista, básník, dra-
matik, prozaik, spolu-
pracovník Osvobozené-
ho divadla i divadla E. F.
Buriana, právník, minis-
terský úředník, diplomat
(v letech 1948-1951 byl

velvyslancem ve Francii). Na VŠUP nastoupil v roce 1951 jako profesor, v le-
tech 1954 – 1956 byl rektorem VŠUP a kreslený a loutkový film vyučoval až

do r. 1970. Praktické tvorbě animovaných filmů se nevěnoval, jeho jediným
„autorským“ filmem je kolážová férie „Osudy malého námořníčka“ (režie Jiří
Patočka). Připomeňme ještě mistrovský text k filmu „Stvoření světa“ (Eduard
Hofman a Jean Effel), námět k filmu „Proč UNESCO“ pro Jiřího Trnku a po-
stava jednoho z tatínků ve filmu „Tucet mých tatínků“ Eduarda Hofmana.
Po Adolfu Hoffmeisterovi převzal vedení ateliéru Miloslav Jágr (ilustrátor, scé-
nograf, spisovatel, filmový výtvarník). Původně začínal v Jablonci jako návr-
hář a malíř skla. Na VŠUP byl žákem Josefa Nováka, absolvoval v r. 1952 lout-
kovým filmem Vincek sklář. V letech 1952 – 1955 byl aspirantem pro obor
loutkového filmu, od r. 1960 odborným asistentem, později – až do roku 1992
– profesorem v ateliéru filmové a televizní grafiky. Podílel se na tvorbě řady ani-
movaných filmů svých žáků, z jeho tvorby je asi nejslavnější autorský film „Osmý
trpaslík pana Háby“. Jeho kresby vycházely v časopisech, věnoval se knižní ilus-
traci (zejména knih pro děti), sám byl i autorem několika knih.
Od roku 1993 vede ateliér Jiří Barta – profesor, akademický malíř. Původně
začal studovat architekturu na ČVUT, ale po roce studia opustil, přestoupil

na VŠUP a v roce 1975
absolvoval – právě u Mi-
loslava Jágra – filmem
„Špirituály“. Po absoluto-
riu zůstává na volné noze,
jako výtvarník svobodné-
ho povolání, spolupracu-
je s řadou divadel (Viola,
Vedené divadlo, Divadlo
hudby). V ateliéru praco-
val jako asistent již v le-

tech 1979 – 1982. V roce 1978 začala jeho spolupráce s Krátkým filmem.
Za své filmy – m.j. „Hádanky za bonbon“, „Projekt“, „Diskdžokej“, „Balada o ze-
leném dřevu“, „Poslední lup“ – ale zejména za filmy „Zaniklý svět rukavic“ a „Kry-
sař“ získal řady nejprestižnějších cen na festivalech domácích i zahranič-
ních. Připomeňme i dlouho rozpracovaný projekt Golema. Ale přesto se můžeme
těšit: byl mu udělen grant na další film, snad jej uvidíme už příští rok.
Jeho asistentkou je Mgr. Bára Dlouhá (ta je – pro změnu – absolventkou ka-
tedry animace FAMU). Pokud se týká její autorské tvorby, pak je třeba zmínit
zejména její videoklipy, které mají lehkost, vtip, šarm a veselost.
Činnost ateliéru je zaměřena nejen na výrobu animovaných filmů, ale přesa-
huje i do tvorby, která s filmem volně souvisí (obrázkové příběhy, prostoro-
vé objekty, filmové a divadelní loutky, hry a hračky, filmové plakáty i ceny).
Kromě tradičních nástrojů, tužky, štětce, papíru jsou využívány i nové sníma-
cí technologie a animace počítačová. Ale základem zůstává poznání základních
pravidel a osvojení si klasických technologií.
Studenti si název školy udělali mluvnější, a tak je škola dodnes známa jako UM-
PRUM a její absolventi mají přezdívku UMPRUMÁCI a UMPRUMAČKY – i když
jde o akademické malíře a akademické malířky.
Připomeňme některé z dalších pedagogů ateliéru: Dagmar Ferklová (1955 –
1992), Eduard Hofman (1961 – 1970), Jiří Trnka (1968 – 1969), Zdeněk Sme-
tana (1974 – 1975), Petr Poš (1990 – 1992), Jiří Šalamoun (1990 – 2003), Mi-
chaela Pavlátová (1993 – 1998), Zuzana Bukovinská (od roku 1996), Helena
Dušková (1998 – 2005), Lucie Svobodová (od roku 2001), Barbora Dlouhá (od
roku 2004).
Mezi nejproslulejší absolventy, jejichž autorské filmy si získaly ocenění doma
i v zahraničí, patří zejména Petr Sís (absolvoval 1974), Pavel Koutský (absol-
voval 1983) a Michaela Pavlátová (absolvovala 1987).
A ještě několik jmen dalších absolventů, která k české animované tvorbě ne-
odmyslitelně patří: Stanislav Remeš, Zdenka Macků, Svatopluk Pitra, Vrati-
slav Hlavatý, Ivo Houf, Václav Polák, Václav Mergl, Jana Merglová-Olexová,
Jaromír Gál, Petr Poš, Lenka Naibauerová, Stanislav Holý, Jan Ungrád, Mar-
cela Halousková, Nina Čampulková, Ivan Karásek, Pavel Sivko, Klára Trnko-
vá, Dagmar Doubková, Boris Masník, Marie Satrapová, Luboš Grunt, Jindřich
Prášil, František Skála, Zuzana Vorlíčková, Lucie Dvořáková, Petra Fundová, 

Kde se učit animaci (z historie uměleckých škol)
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Tereza Kučerová, Lucie
Svobodová, Galina Hůlo-
vá – Miklínová – a řady
dalších studentů domá-
cích i zahraničních…

A budoucnost školy? Od
svého založení sídlí škola
v budově, kterou vypro-
jektoval architekt Franti-
šek Schmoranz ve spolu-

práci s Janem Machytkou (adresa: náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1).
Kdybyste hledali ateliér filmové a televizní grafiky – tak ten je až nahoře, pod
střechou. V přízemí – pro změnu – byl v roce 2000 proměněn bývalý ate-
liér profesora Wagnera v galerii.
V souvislosti se zavedením nových programů, s rozšířením studia (ale také
v souvislosti s restitucemi) už původní budova nestačí, dnešní stav je ne-
vyhovující. Výstavba další – nové budovy podle projektu týmu architekta Jo-
sefa Pleskota je plánována v Praze – Ďáblicích.
A chcete-li se dozvědět o VŠUP více, navštivte adresu : www.vsup.cz
S použitím různých materiálů, materiálů VŠUP, m.j. z publikace vydané ke 120. výro-

čí založení VŠUP, připravila Marta Šímová

Nové projekty animovaného filmu
se nazývala soutěž, která byla součástí le-
tošního mezinárodního festivalu animovaných
filmů v Třeboni (4. – 10. 5. 2006). Pořada-
telem byla CORONA, s.r.o., která organizu-
je tento festival již pátý rok. Soutěž Nové pro-
jekty animovaného filmu byla letos první
vlaštovkou této záslužné akce. Měla uzávěr-
ku 14. dubna 2006, aby sedmičlenná poro-
ta složená z představitelů animované tvorby
– filmových tvůrců, dramaturgů a producen-
tů – mohla posoudit zaslané projekty a vy-
hlásit výsledky soutěže v rámci festivalu.
Po prvních zkušenostech z této akce jsme po-
ložili několik otázek řediteli festivalu Petru Sla-

víkovi, abychom se o soutěži dověděli více i s nadějí, že bude v příštích le-
tech pokračovat.
Jak vznikl nápad podpořit tímto způsobem animovanou tvorbu, kdo
jej inicioval?
Podobný projekt jsme měli v hlavě minimálně dva roky, AniFestu se daří pro-
pagovat českou tvorbu a Česko na mezinárodní scéně, ale festival je „jen“ pro-
stor pro prezentaci, konfrontaci a vytváření nových kontaktů. Například v rámci
festivalu máme také program nazvaný ProfiForum, který má animátorům po-
máhat navazovat nové profesní kontakty. Ale stále jsme hledali, jak přímo pod-
pořit vznik nových českých animovaných autorských filmů a pomoci jim uplat-
nit se na festivalech a v distribuci. Proto Corona společně s ministerstvem
kultury přišla s Novými projekty animované tvorby a letos 14. ledna vyhlási-
la stejnojmennou soutěž, jejímž cílem bylo rozdělit několik milionů korun na
realizaci nekomerčních animovaných filmů. Nad soutěží převzal záštitu mi-
nistr kultury Vítězslav Jandák.
Jaký byl hlavní důvod této akce?
Hlavním důvodem je, že dnes mají autoři animovaných krátkometrážních filmů
minimální šanci na zajištění prostředků pro jejich realizaci při zachování na-
prosté autorské svobody. A týká se to především mladých tvůrců, kteří ještě
nemají posbírané vavříny, a tak je pro ně cesta ke každému grantu či jiné fi-
nanční podpoře mnohem obtížnější. Pro příští rok zvažujeme zavedení „vě-
kového stropu“. Přemýšleli jsme o něm již letos, ale protože jsme předpo-
kládali, že i dříve narození animátoři nasbírali za léta projekty ve svých šuplících,
chtěli jsme jim dát šanci je vyprázdnit a také je postavit do přímé konfronta-
ce bez ohledu na zásluhy, zkušenosti a věk.
Ale abych se vrátil k otázce: hlavním důvodem je vznik nových autorských filmů,
které získají prostředky na celou realizaci a budou mít od nás zajištěnou také
propagaci, distribuci na festivaly a přehlídky. A věřím, že tak budou prezen-
tovat novou českou animaci ve světě.
Jak jste postupovali při realizaci soutěže?
Tvůrci mohli přihlásit projekty původních filmů na volné téma v délce od 5
do 10 minut. Maximální rozpočet snímku nesměl přesáhnout milion korun.
Oproti podobným soutěžím se Nové projekty animované tvorby liší požado-
vaným rozsahem předkládaného projektu. Samotný námět nestačil. Porotci po-

suzovali ucelený projekt, který musel obsahovat literární a obrázkový 
scénář, popis technologie výroby, zajištění výrobního studia, rozpočet a řadu
dalších náležitostí. Detailně propracovaný projekt by měl být zárukou, že
film skutečně půjde bez potíží natočit.
Uzávěrka soutěže byla 14. dubna. Předkladatelům projektu, kteří by neměli 
zázemí pro vypracování projektu v požadovaném rozsahu, a to zejména 
v oblasti přípravy návrhu rozpočtu a zprostředkování výrobního studia, na-
bídl pořadatel v dřívějším termínu odbornou pomoc – této jedinečné možnosti,
zejména pro mladé autory, v letošním roce nikdo nevyužil.
Porota vylosovaná ze zástupců významných institucí z oblasti filmu měla za úkol
vybrat nejlepší projekty animovaných filmů, jimž budou poskytnuty finanční
prostředky na realizaci. Tyto prostředky poskytuje ministerstvo kultury.
Do soutěže se přihlásilo celkem 14 projektů, jeden byl ze soutěže vyřazen,
neboť nesplnil podmínku české národnosti předkladatele.
Ze 13 projektů vybrala porota tři: projekt Jiřího Barty, Pavla Koutského 
a Michala Žabky.
Co říkáte dosavadním ročníkům festivalu animovaných filmů?
AniFest se po 5 letech bytí stal plnoprávným mezinárodním festivalem s re-
spektovanou soutěží, kterou obesílají významní tvůrci, studia, filmové školy,
televizní stanice z celého světa. Myslím si, že mnoho jeho návštěvníků pře-
devším z řad veřejnosti zpočátku překvapila šíře různosti animovaného filmu.
Dnes už se na tuto různorodost technik, námětů a výtvarných výrazů mnozí
těší. Filmaři určitě zase vítají příležitosti k osobním setkáním nejen s význam-
nými tvůrci, kteří na AniFest rádi jezdí, ale i se začínajícími autory z celého světa.
Jaké máte plány do dalších let?
Chceme se zamyslet nad programovou strukturou, soutěžními kategoriemi
a také musíme zlepšit technickou kvalitu projekcí, kde máme ještě rezervy.
V programu uvažujeme o nových sekcích, které se budou věnovat více té-
matu či způsobu provedení filmu než samotnému tvůrci či místu vzniku filmu.
Festival a soutěž zatím také pomíjí animace vzniklé pro internet, mobilní tele-
fony a PC hry. Možná i ony dostanou prostor.
Jak jste byli spokojeni s publicitou kolem festivalu a především soutěže?
Vznik soutěže Nové projekty animované tvorby média zaujal a podařilo se nám o ní
informovat i jejich prostřednictvím. Publicita kolem festivalu každým rokem na-
růstá a zájem médií nás těší. Výraznou změnu letos pro nás znamenala podpora
České televize, která se
stala hlavním mediál-
ním partnerem AniFestu. 
Díky tomu jsme mohli ve 
spolupráci s ČT připravit
a každý den odvysílat pě-
timinutové festivalové
zpravodajství s rozhovory,
informacemi, ukázkami,
a tak přiblížit festivalovou
atmosféru i těm, kteří zatím
festival nenavštívili.

Připravila Alena Munková

Curriculum vitae (1986)

SY vnitrek 4-06  10.8.2006 19:49  Stránka 37



Synchron  4 200638

M Y  A  S V Ě T

ROZHODNUTO:
Manažer roku 2005, muž, který změnil slovenský mediální trh a zachránil veřejnoprávní
televizi, bude generálním ředitelem FEBIO TV!
Richard Rybníček, v 80. letech bubeník legendár-
ní slovenské undergroundové kapely Bez ladu a skla-
du, opouští po třech letech funkci generálního ře-
ditele Slovenské televize (STV).
Rybníček nastoupil do čela STV v lednu 2003, kdy
přišel z místa ředitele komerční televizní stanice JOJ,
kterou vybudoval v Košicích z regionálních stanic
(na stejném principu vznikla kdysi česká Prima) a pak
přestěhoval do Bratislavy. Tam se pod jeho vede-
ním stala největším konkurentem slovenské sest-
ry Novy – komerční televize Markíza.
Není divu, že poté byl zvolen generálním ředitelem
veřejnoprávní Slovenské televize, která se nachá-
zela ve velmi zlém stavu a jejíž sledovanost byla
na minimu.
Během jeho působení v STV nezůstal ve veřejno-
právní televizi kámen na kameni. Postupně odstra-
nil nadměrnou zaměstnanost (propustil polovinu
zaměstnanců), zrušil nevýhodné smlouvy a pro-
sadil „radikální racionalizaci fungování televize ve
všech oblastech“.
Richard Rybníček tak změnil slovenskou mediální
scénu a i pro české prostředí se stal vzorem změn,
kterými by měla projít také česká veřejnoprávní te-
levize. Přitom to vše dokázal s cca čtvrtinovým roz-
počtem, než s jakým disponuje Česká televize.
Z krachující televize vybudoval úspěšnou a pro-
sperující organizaci a vrátil jí respekt občanů. V sou-
časnosti je hospodaření Slovenské televize pře-
bytkové, průběžný hospodářský výsledek k dnešku
činí zisk okolo 50 mil. Sk, na účtech STV je denní
průměrný zůstatek víc než 300 mil. SK. Pro po-
rovnání, v den nástupu Richarda Rybníčka do funk-
ce byl zůstatek na účtu STV jen 14 mil. SK a dluh ve
výši 590 mil. SK.
Richard Rybníček se tak vypracoval na jednoho z nej-
úspěšnějších manažerů v oblasti médií ve středo-
evropském prostoru. FEBIO TV v něm získává od-
borníka, jakého zatím český televizní trh nabídnout
nemůže. (Na ozaj? – pozn. red.)
Richard Rybníček se narodil 7.11. 1969. Nejdříve
vystudoval Střední obchodní akademii. Do ČTK na-
stoupil po ukončení studia oboru televize na Katedře
žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Byl
jeden rok mluvčím bratislavského magistrátu, v roce

1995 odešel na dvouleté studium na Univerzitu Fri-
edricha Wilhelma v Bonnu, kde se věnoval přede-
vším politologii a mezinárodním vztahům. Výkon-
ným ředitelem Institutu pro veřejné otázky byl do
roku 2000, kdy se stal manažerem České produkční
pro Slovensko.
U tohoto zaměstnavatele působil do roku 2002 jako
generální ředitel televize Global, která byla během
jeho působení přejmenována na JOJ a přestěho-
vala se z Košic do Bratislavy. Za generálního ředi-
tele Slovenské televize ho zvolil parlament na návrh
Rady Slovenské televize v roce 2003.
Odborný ekonomický týdeník Trend jej na zákla-
dě hlasování předplatitelů a slovenských top ma-
nažerů vyhodnotil jako Manažera roku 2005.
Richard Rybníček je praktikující katolík.
Pod vedením Richarda Rybníčka STV v letech 2003
– 2006 mimo jiného dosáhla:
• odstranění nadměrné zaměstnanosti propuštěním

cca 1200 zaměstnanců v hromadném propouštění,
• zrušení nevýhodných smluv, neefektivních ná-

kladů, radikálních racionalizací fungování televize
ve všech oblastech,

• oddlužení STV ve výšce 600 mil. SK díky jedno-
rázové účelové dotaci ze státního rozpočtu na úhra-
du dluhů zanechaných bývalými vedeními STV,

• přechod na vyrovnané hospodaření bez státních
dotací – bez dluhu a ztrát,

• programový „nový začátek“ – spuštění nových
programových struktur a víc než 25 nových for-
mátů relací na STV1, STV2,

• dokončení koprodukce dvou celovečerních hra-
ných filmů a jedné pohádky (Konečná stanice,
O dvě slabiky pozadu, Zlatý hlas) v roce 2004,

• výroba vlastních projektů původní tvorby – tele-
vizního filmu Ticho a seriálu Rodinná tajemství,

• výroba 46 krátkometrážních a 19 dlouhometráž-
ních dokumentárních filmů,

• zvýšení vlastních komerčních výnosů televize
o 150% z cca 200 mil. SK v letech 2001 – 2003
ročně na současných více než 500 mil. Sk ročně
(2004 – 2006),

• realizace modernizace a investic do technologií STV
v letech 2003 – 2006 v objemu cca 420 mil SK.

Hobby: V roce 1985 jako patnáctiletý založil se
dvěma kamarády legendární trenčínskou underg-
roundovou kapelu Bez ladu a skladu. Vystupoval
s ní například také na Rockfestu v Praze společně
se skupinami Pražský výběr, Garáž, Krásné nové
stroje… Legendárním zpěvákem formace byl tehdy
třináctiletý Michal Kaščák. Během svého působe-
ní za socialismu se kapela potýkala s častými zá-
kazy koncertů a vystoupení, např. po návštěvě Vác-
lav Havla na vystoupení v Lipnici v roce 1987
nemohla již hrát v Jihomoravském kraji, o rok po-
zději následoval zákaz společného vystoupení s Praž-
ským výběrem v Bratislavě. Než v roce 1992 Ri-
chard Rybníček kapelu opustil, nahrál s ní dvě
dlouhohrající desky.
Nej: nejtvrdší kritiku zažil, když koupil licenci na ús-
pěšnou reality show Pop Idol (vysílanou pod názvem
Slovensko hledá SuperStar) a spustil druhou vlnu
propouštění, nejvíce vzruchu vyvolal, když propustil
pracovníka STV, který si prohlížel dětské porno, nej-
více sní o špičkovém bubenickém trenažéru, nej-
hezčí titulek o něm v médiích: „Za to, čo spravil so
Slovenskou televíziou, by mu väčšina národa naj-
radšej ruky-nohy bozkávala.“ (Nový Čas víkend,
březen 2005)
Vyznání: „Rodiče mě vždy učili být totálně pokor-
ný, vedli mě k tomu, abych byl maximálně slušný
a čestný. Abych měl čisté svědomí a nikomu neu-
blížil. Naučili mě vážit si rodiny, mít úctu ke kaž-
dému člověku, protože v každém je něco výjimeč-
né. Nad nikoho se nevyvyšovat, protože jsem stejný
jako každý jiný člověk. Jediný rozdíl je jen v tom,
že jsem známější, ale to nikdy neznamená, že jsem
dokázal víc než kdokoliv jiný, kdo známý není.“

(Oficiální tisková zpráva FEBIO TV)

Richard Rybníček – super manažer a otec nové STV
Možná takhle nějak je prezentován tento člověk
v českých médiích. Skutečnost, která je však dobře
odčitatelná zejména ze zápisů zasedání Rady STV
za poslední roky a také ze správ v tisku, hovoří o re-
alitě poněkud jiné.
Tento muž nepochybně zeštíhlil údajně přezaměst-
nanou veřejnoprávní Slovenskou televizi způsobem,
který ve své době vyvolal nadšení u diváků, perma-
nentně masírovaných argumenty o režimech, v ja-

kých vyrábí programy komerční Markíza a v jakých
STV. Zapomněli jim však vysvětlit, co to je televize pl-
noformátová, které navíc ze zákona vyplývají po-
vinnosti, které televize komerční nemá. Dnes má
tehdy opěvované propouštění své ale. I když se za-
čala soudit jen malá část propuštěných zaměstnan-
ců, začínají vyhrávat soudy a vychází postupně na-
jevo, že tato „čistka“ byla nepřipravenou, tak trochu
pirátskou akcí. Jak si jinak vysvětlit, že například jeden

z kameramanů své jméno tehdy nenašel v sezna-
mu propuštěných, ale ani v seznamu zůstávajících.
Prostě na něho zapomněli. Anebo – v den, kdy byl
na internetu uveřejněn inzerát, že STV přijme nové
kameramany, dostali výpověď dva z kameramanů,
kteří dosud v STV pracovali. Jednomu z nich už dal
soud za pravdu. Reorganizace – slovo skloňované ve
všech pádech a na všech propouštěcích dokumen-
tech, se stalo floskulí jednoduše proto, že v čase pro-
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pouštění žádný dokument s tímto názvem neexi-
stoval. Rada STV schválila nový Organizační pořádek
až za více než rok a půl poté. V civilizované společ-
nosti má tento „manažerský“ krok označení „zvůle“.
Slovenská televize před sebou nepochybně valila ob-
rovský kámen dluhů, který se zvětšoval či zmenšo-
val podle toho, jakou právě měla politickou podporu
či jak si ji dokázal momentální ředitel vydupat. Nikdo
už nevzpomněl, že v roce 1992, ze dne na den –
tedy vlastně během jedné noci – začala spolu s osa-
mostatněním Slovenska vysílat ne Českosloven-
ská, ale samostatná Slovenská televize. Na dvou
programech a plnoformátově. Předtím se na vy-
sílání federální televize podílela asi tak jednou tře-
tinou, teď najednou musela všechno obhospodařit
sama. Tento balvan z ní nikdo nikdy nesňal. Pokud
vládne přesvědčení, že tak učinil Richard Rybníček,
museli bychom se podívat na to, za jakou cenu.
První program Slovenské televize se úplně zko-
mercionalizoval. Zmizel z něj dokonce Večerní-
ček, který se přesunul na program druhý, kde ho
ovšem nemůže sledovat část obyvatel. Navíc, při
obrovském množství sportovních přenosů, ztratil
tento program svoji pravidelnou vysílací dobu. Co
to pro děti znamená, je asi všem jasné. O podílu slo-
venských a zahraničních večerníčků by se dalo
napsat pojednání, ty slovenské jsou ovšem pouze
reprízy. Za působení Richarda Rybníčka nebyl vy-
roben jediný večerníček, počet dramatických pro-
gramů se scvrkl na jeden kus. Ano, čtete dobře!
Jeden jediný televizní film. STV se také pokusila vy-
rábět seriál, jenže jaksi její šéfové zapomněli, že
k tomu potřebují zkušené autory, dramaturgy a re-
žiséry. O ostatním štábu ani nemluvě. Pokus skon-
čil katastrofou – trapné scénáře, ubohá režie, žádná
dramaturgie. Z prime time se seriál posouval až
do….zapomnění. Za kolik? Radši po tom nepát-

rejme! Zanikla původní dětská tvorba – kromě pub-
licistiky, která se vysílala už před Rybníčkovým pří-
chodem. A pochopitelně se téměř kompletně pře-
sunula na druhý program. Slovo programová vize
byl v pojetí tohoto managementu pojem neznámý.
S trochou cti obstály snad jen dokumenty.
Absurdní komedii, z hlediska koncesionářů však
spíše tragédii, připomínaly pokusy revitalizovat zpra-
vodajství. Prapodivný nákup digitálního studia, po
kterém nejdřív bezradně chodili ztracení moderá-
toři, jednou jenom jeden, potom zase rychle dva.
Nakonec se televize vrátila k modelu dvou mode-
rátorů sedících. Mnohé příspěvky zoufalé kvality,
špatná kamera, amatérský střih, komentáře často
připomínaly slohové práce deváťáků. Holt, marně
měnit formu, když chybí obsah!
Další významnou kapitolou Rybníčkova působení
jsou pokuty. Nikdy jich Slovenská televize nedosta-
la tolik jako za jeho ředitelování. Porušování záko-
na o Slovenské televizi se stalo denní praxí ve všech
možných podobách. Přerušování programu rekla-
mou, vulgární výrazy před desátou hodinou večer-
ní, dokonce i pokuty za neobjektivnost. Jako per-
ličku mohu uvést jeden z paragrafů autorské smlouvy,
které STV dává podepisovat svým spolupracovní-
kům: „Autor souhlasí s přerušením svého díla re-
klamou.“ Pohled na literu Zákona o STV sice hlásá
přesný opak, ale možná si ho právníci Slovenské te-
levize ještě nestačili přečíst. Manažerská zvůle se
snad nejvíce projevila v pregnantním porušení snad
všech možných pravidel v případě vynikajícího do-
kumentu Dušana Hudece Miluj bližního svého. Ma-
nagement se do díla pokusil zasáhnout proti auto-
rově vůli a bez jeho vědomí! Případem se na podnět
Unie slovenských televizních tvůrců zabýval i me-
diální výbor slovenského parlamentu, i tam se však
projevily politické tlaky, které Richarda Rybníčka udr-

žely v křesle ředitele navzdory pokusům několika
statečných členů Rady STV o jeho odvolání.
Pokud by měl někdo chuť přečíst hodně dobrou ab-
surdní literaturu, vřele doporučuji zápisy ze zase-
dání Rady STV, případně její Usnesení. K nejlep-
ším kapitolám patří čtení o pravidelném přidělování
čtvrtletních odměn generálnímu řediteli. Po všech
zoufalých prosbách poddanské Rady STV o dodání
dokumentů, které měly být ředitelem dodány již
dávno, to v lidech aspoň trochu znalých světa médií
vyvolává jenom smutný úšklebek.
Možná by stálo za to podívat se vždy na to, kdo to
o Richardu Rybníčkovi takto nadšeně píše? Kdo
a v jakém kontextu? Možná to je někdo, kdo si myslí,

že veřejnoprávní televizi je třeba zestátnit, že jí stačí
jeden program a ten druhý nutno zprivatizovat. Každý
názor je legitimní. Ale staří latiníci vždy říkali: „Nechť
je vyslechnuta i druhá strana.“ A tak by asi bylo
dobře, aby si zejména novináři a tvůrci našli třeba
na internetu i ty jiné názory na nejlepšího sloven-
ského manažera Richarda Rybníčka.

Kateřina Javorská
(Autorka je předsedkyně Unie slovenských televiz-
ních tvůrců, které Richard Rybníček za téměř čtyři
roky neodpověděl na jediný dopis či konstruktiv-
ní návrh k jednání)

BBC stále čeká
Výše licenčního poplatku velká neznámá
Anděla Špindlerová, Londýn
Existence BBC jako veřejnoprávní televize je zaručena poplatkem na dalších
deset let. Ale toto prohlášeni musí být verifikováno. Ministerstvo médií, kul-
tury a sportu (Department of Media, Culture and Sport, DMCS) to publikova-
lo na začátku léta, což byla dobrá zpráva pro BBC.
Horší je, že ministryně Tessa Jowellová ještě neoznámila vzorec, podle které-
ho se bude určovat výše licenčního poplatku na příštích deset let. A jak o tom
referují zdejší média – BBC sama je velmi zdrženlivá pokud se zpravodajství
a dohadu o poplatku týče – rozhodnutí o výši poplatku je velmi odvážný po-
litický krok. Podle některých zdrojů, chce ministersky předseda Tony Blair BBC
potrestat za kritické zpravodajství o jeho vládě a trvá na tom, aby licenční
poplatek byl stanoven daleko níže než žádá BBC.
Ministerstvo kultury vydalo nedávno prohlášení: „Nikdy jsme neurčili přes-
né datum, kdy bude vydána zprava o konečné výši poplatku. Rozhodnutí bude
oznámeno později, ale včas, aby nový poplatek mohl byt uveden v platnost
v dubnu 2007.“
Ovšem tohle jednoduché prohlášení má háček na vzorci o výši poplatku, který
by měl každým rokem růst a neměl by být ovlivněn inflací, takže by mohl během
příštích deseti let dosáhnout až 200 liber ročně. A to je velká částka pro vět-
šinu diváků.

Na druhé straně, neobdrží-li BBC
dostatek prostředků, nebude
schopna převést britské vysílání
na digitální bázi v celé zemi. Tím
by se mnohé v Chartě, o které se
jednalo od roku 2004, muselo
změnit. I vládní finance by to ohro-
zilo, protože vláda spoléhá na to,
že po zavedení digitální televize
vydraží uvolněné spektrum a vý-
těžek půjde do státní pokladny.
Politici mají obavy z přemrštěně

vysokého televizního poplatku, na který se začalo pohlížet pod vlivem libe-
rální ekonomické teorie, jež neuznává veřejnoprávní media, jako na zbytečnou
daň. Blairova vláda, nechce být osočována opozicí, že zvyšuje nepřímé daně.
Je si vědoma, že by to mohlo poškodit labouristickou stranu v příštích volbách.
BBC dnes obdrží 3,101 milionů liber ročně, které jdou na výrobu pořadů
(obsahu, jak se teď říká), na vysílání a samozřejmě na chod mamutí mediální
organizace, jedné z největších na světě. BBC argumentuje, že na zavedení
digitální televize v zemi potřebuje finance navíc, proto potřebuje vyšší li-
cenční poplatek na příští období.
Kritiku, že BBC je rozhazovačná nový generální ředitel Mark Thompson odmítá.
Poukazuje na to, že korporace během posledního roku snížila stav zaměstnanců
o více než tři tisíce a plánuje ušetřit v příštím roce 355 miliónů liber, které však
půjdou na zlepšení programu a zmenšení počtu repríz.
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Docílit takových výsledků znamená, že se BBC během posledních dvou a půl
roku, co se o Chartě jedná, změnila k nepoznání. Pochopitelně ti, kteří v BBC
zůstali a musí úsporná opatření uvést v praxi nejsou nadšeni; atmosféra v BBC
není v daném okamžiku příliš optimistická.
Vedoucí nově utvořené „BBC Vision Group“, Jana Bennettová charakterizuje
nový vývoj: „Neprožíváme začátek konce televize jak ji známe. Tohle je začá-
tek budoucnosti.“
A v budoucnosti budou programy – obsah – vysílány nejen v televizi, ale na
„broadbandu“ (internetové vysílání, pozn. red.), mobilních telefonech, pou-

žity ve videohrách a radiu. „Musíme docílit toho, abychom opravdu splnili
slib o tvořivé budoucnosti,“ říká generální ředitel Mark Thompson.
Divák se stal občanem – spotřebitelem médií. A bude si více a více vybírat. V di-
gitálním věku mu broadband bude nabízet mnoho možností. BBC jde o to, aby
divák spotřebitel šel po pořadech vysílaných BBC, protože nejde jen o tuhle Char-
tu BBC, která bude platit do roku 2017. Jde o to, co bude následovat. Dnes si nikdo
není jist, jak se budou média vyvíjet a diváci – spotřebitelé chovat za deset, pat-
náct let. Bude vůbec licenční poplatek pro voliče přijatelný v budoucnosti? A v roce
2017 se bude o Chartě BBC a licenčním poplatku znovu jednat.

V čem je smysl života?
Miroslav Sígl osmdesátiletý (25. 9.)

Čtenářům Synchronu je jméno Miroslava Sígla známé. Kromě pamětníků však
mladší generace netuší, co měl společného s televizí, co jeho nástupu do ČST
předcházelo a co následovalo. Narodil se v Obříství na soutoku Vltavy s Labem,
což se mu při srpnových záplavách v roce 2002 stalo osudným a o svůj rodný
dům přišel. Ale dejme slovo jubilantovi.
„Za války jsem spoluorganizoval ilegální organizaci Masarykova kulturní gene-
race – konspirativně nazývanou Mladá kulturní generace, v níž byl mj. z dneš-
ních známých kolegů Láďa Tunys. Po válce splynula se Svazem české mládeže
a mnozí její členové se stali redaktory Mladé fronty už v květnových dnech 1945.
Vystudoval jsem obchodní akademii v Praze, později ještě Vysokou školu poli-
tickou.
Hned zkraje 50. let, po návratu z vojenské služby jsem musel redakci Mladé fron-
ty opustit – politickému postihu se nevyhnula téměř celá květnová garnitura
spolu s prvním šéfredaktorem Jaromírem Hořcem – v roce 1997 jsme vydali
o sobě svědectví v knize Generace 45. Po práci v letecké továrně na tehdej-
ším okraji Prahy jsem byl v době krátkého politického oteplení po odhalení kultu
Stalinovy osobnosti v roce 1957 u zrodu Hospodářských novin. Rodila se eko-
nomická reforma Oty Šika a padl los na mne, abych v roce 1965 nastoupil do
redakce Televizních novin a věnoval se zde populární formou pro co nejširší
televizní veřejnost převážně ekonomice. Pod mým dramaturgickým vedením
vznikly týmy pro koncipované přílohy televizního zpravodajství – desetiminu-
tovky Ekonomický reflektor, Zemědělský zápisník, Z našich krajů, ale zejména
ostře sledovaný nově zavedený nedělní komentář Tváří v tvář. Pro něj se po-
dařilo získat odborníky z Ekonomického ústavu Oty Šika, ekonomické publicisty

Jiřího Sekeru, Jiřího Kantůrka, filozofujícího technika Jiřího Hermacha, Jaroslava Šabatu z Brna, který kritizoval nedostatky v práci KSČ a přezíravý postoj
k bezpartijním. Na stovky žádostí diváků jsme pořady přepisovali a rozesílali. Všichni tehdejší „mocipáni“ nebyli těmto pořadům nakloněni. Televizní ředitel
Jiří Pelikán však tlakům odolával.“
Jak jsi prožíval srpnovou okupaci 1968?
„Od půlnoci jsem čekal s desítkami kolegů v budově tehdejšího ÚV KSČ na stanovisko předsednictva strany a Prohlášení jsem přinesl do televizního studia v Měš-
ťanské besedě, kam postupně narychlo přijížděli další kolegové – kameramani Přemek Prokop a Petr Ulrych – Jarda Holeček přinesl první metry filmu z praž-
ských ulic – režisér Pavel Vantuch, redaktoři Oldřich Čičatka a Tomislav Neklan, hlasatelka Kamila Moučková. A vysílalo se: s milicionářem z ČKD jsem měl
živý rozhovor, další živý vstup připravil Jirka Kantůrek, který se vracel odněkud z pohraničí mezi ruskými tanky, seznamovali jsme diváky s dálnopisy a se
zpravodajstvím ČTK – než do studia vpadli ozbrojenci, všechny vyháněli, stříleli do obrazovek. Někteří jsme se přesunuli do kina Skaut proti Novoměstské
věži, kde bývalo studio pro dětské vysílání s Olgou Čuříkovou. Až obrazovka úplně potemněla, protože okupantům došlo, že musí odstavit vysílač Cukrák,
a ne hledat televizáky roztroušené po celé Praze. Oněmělo i vysílání rozhlasu. Po konzultaci se Zdeňkem Noháčem, náměstkem Jiřího Pelikána, který byl
v Národním shromáždění, jsem pokračoval s Jiřím Hradeckým v rozhlasovém vysílání z narychlo zorganizovaného rozhlasového Svobodného vysílače v podniku
Tesla Hloubětín na vlně 490 metrů ještě 21. srpna odpoledne. V tomto vysílači se propojily protiokupantské aktivity redaktorů, herců, politiků, kteří do stře-
ženého studia přicházeli se svými příspěvky. Přišla tam i Kamila Moučková a Ríša Honzovič. Podrobně jsem vysílání popsal v knížce Na vlně 490 metrů –
vyšla v květnu 1990 v Našem vojsku.
Po návratu našich politiků z Moskvy hlas Svobodného vysílače zmlknul. Šéfové Televizních novin Kamil Winter a Bedřich Rohan emigrovali a na jejich místo
byl povolaný z diplomatických služeb z Moskvy Josef Vošahlík. Zavolal si mne „na koberec“ a prohlásil: Nemůžeš tu zůstat ani hodinu, štval jsi z rozhlasu, šířil
termíny okupace a okupanti, to ti nemůže projít… Tak jsem opustil televizi už v září 1968. Doma tři děti a nemocná manželka. Po přechodné záchraně v re-
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dakci ČTK nezbylo než hledat nové zaměstnání. Dvacet let jsem byl úředníkem v Ústavu technického rozvoje a informací spolu s vícero podobně postiženými
z vysokých škol i z redakcí – taky literárním kritikem Janem Lopatkou nebo Pavlem Bratinkou.“
Listopad 1989 zastihl Mirka Sígla v důchodovém věku, ale byl pro něho novou vzpruhou. Pomáhal založit Syndikát novinářů, byl zvolen do jeho první správ-
ní rady, v Průmyslovém nakladatelství vydal v roce 1990 knížku Baťova průmyslová demokracie. Ale „soudruzi“ měli ještě přece jen dlouhé prsty
a z Ústavu technického rozvoje a podnikání byl propuštěn. Šéfoval novinářskému zpravodaji Mediažurnálu, byl u zrodu Asociace inovačního podnikání,
kde řídil její časopis; v rodné vsi poté převzal funkci obecního kronikáře a sepsal knihu Osobnosti a osudy obce (vyšla roce 2000 a byla oceněná v sou-
těži literatury faktu Miroslava Ivanova v roce 2001). Následovaly regionální publikace a knížky veršů.
Dožívá se 80 let po několika hospitalizacích včetně mozkové příhody; ještě letos na podzim mu však nakladatelství Epocha vydá encyklopedii Co víme
o smrti a pracuje na publikaci Kdo byl a je kdo na Mělnicku, v níž soustředil na 1600 hesel jednotlivců z minulosti i současnosti. A s ostatními novináři
seniory ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK připravuje Almanach českých novinářů. Sejdou se v něm novináři z různých médií a koutů naší
země, aby podali svědectví o svých zkušenostech, aby jejich vzpomínky nepřišly nazmar.
Své rodině a šesti dospělým vnoučatům nemusí dlouze vykládat, v čem je vlastně smysl života. Jarmila Cysařová
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Na Silvestra loňského roku oslavila ostravská televize přesně půl století své existence. Kdybychom se zeptali televizních diváků, který pořad
považují za jakousi „výkladní skříň“ půlstoletého vysílání ostravského studia, určitě by nezapomněli jmenovat seriál „Lovy beze zbraní“.
Tento besední cyklus, který před kamery přiváděl skvělé vypravěče – nejznámější české, moravské a slovenské milovníky přírody – se vysí-
lal nepřetržitě skoro dvě desítky let. Dnešním mladým divákům už ale pravděpodobně nic neříká. A téměř zapomenut je bohužel i jeho
autor a duchovní otec – spisovatel Jaroslav Müller.

Kořeny
Jednoho podzimního odpoledne roku 1948 se tichými ulicemi Tišnova se školní taškou na zádech pomalu
loudal malý chlapec. Zamyšleně se vlekl podél výkladních skříní a přitom málem zakopl o hromadu knih
pohozených na okraji zablácené vozovky. Takovou spoušť ještě nikdy kluk před knihkupectvím pana Wágnera
neviděl. Okamžitě ho napadlo, že ty knihy musel do bláta rozhodně pohodit někdo, kdo si ničeho pěkného
neváží. A opravdu, ty knížky měly z rozhodnutí nových mocipánů putovat do stoupy.
Válečné doby nebyly ještě příliš vzdálené. Malý Jaroslav si z oněch časů dobře pamatoval, že nebylo zrovna
bezpečné brát do rukou knihy, které neodpovídaly vkusu mocných. Rodiče ho však vychovávali v úctě
k psanému slovu (když byl malý, předčítala mu maminka každý večer Karafiátovy „Broučky“, a později sám
dychtivě hltal foglarovky a verneovky). A tak když teď viděl v blátě bezmocně ležet krásně vázané tisky
s nádhernými ilustracemi, pocítil potřebu nenechat je napospas větru a dešti.
Jména autorů některých knížek mu ovšem mnoho neříkala. Na titulní stránce jedné z pohozených knih
spatřil zvláštní titulek: „WALDEN, ČILI ŽIVOT V LESÍCH“. Chlapce upoutala zmínka o lesích, protože si rád hrá-
val v místech, kde končila městská zástavba a začínala příroda. V každém případě knížku Henry Davida
Thoreaua nádherně ilustrovanou něžnými obrázky Rudolfa Růžičky zvedl z bláta a odnesl si ji domů. Nemo-
hl tušit, že řádky, do nichž nahlédne, ho ovlivní na celý život. Přitom pro něj vlastně nic neznamenalo vě-
domí, že zachraňuje literární dílo, které v minulosti poznamenalo hned několik spisovatelských generací.
„Vydal jsem se do lesů,“ hltal malý Jaroslav o pár hodin později v tichu domova slova slavného spisovatele, „poněvadž jsem chtěl žíti s rozmyslem, střet-
nout se s pravou podstatou života a hledět, zdali bych se nemohl naučit tomu, čemu mne naučiti může, abych si v hodinu smrti nemusel říci, že jsem
vlastně nežil. Přál jsem si žíti hluboce a vysát všechen morek života, žít tak junácky a po spartánsku, abych porazil na hlavu všechno, co není životem.“
Kdo byl vlastně autorem oněch zvláštních vět? Henry David Thoreau se narodil v malém městečku Concordu poblíž Bostonu v Americe, kde byl

jeho otec tužkařem. Na Harvardské univerzitě vystudoval přírodní vědy a li-
teraturu, ale snad nejvíc ho ovlivnila skutečnost, že od útlého mládí větši-
nu dní prožil pod širým nebem, v lesích a u řeky s jinými hochy. Pásl
krávy, střílel z pušky, chytal ryby a plavil se s kamarády na člunu po řece.
Později – už jako zralý spisovatel – zaníceně hlásal myšlenku důsledného
návratu k přírodě. Osobně žil velmi samotářsky, ale vše prožíval horou-
cím srdcem. A neustále si kladl otázku, zda lze „opravdové výhody civili-
zovaného světa spojovat s otužilostí divocha“.
I malý Jaroslav miloval zvláštní osamělost, kterou bylo možno naplno pro-
cítit jenom v lesích. S chutí četl všechny knížky, v nichž byly popisovány zá-
žitky se zvěři a jejichž hrdinové žili v souladu s volností ptáků a ryb. Hltal ze-
jména literární kreace Jaromíra Tomečka – všechny jeho texty o hlubokých
karpatských hvozdech plných medvědů, o lososech čekajících v byst-
rých vodách na obratné lovce, o větrech vrhajících cáry oblak nad rozeklané
skalní věže Vysokých Tater. Promítal si do těch Tomečkových odstavců vlast-
ní romantické představy nejenom o přírodních krásách domoviny, ale také
o vzdálených končinách Afriky, Asie a Ameriky.

LOVEC BEZE ZBRANÍ ZAPOMENUTÝ?

SY vnitrek 4-06  10.8.2006 19:49  Stránka 41



„Bez dechu jsem četl knížky o statečných lovcích, kteří se v zeleném tichu džunglí, v travinách slun-
cem sežehlých savan a v tajemném přítmí pralesa plížili se spolehlivou puškou a srdcem plným
odvahy za zvěří. Srdce mi nad těmi knížkami bušilo v hrdle, nedokázal jsem je odložit, často jsem
kvůli nim zmeškal večeři a v noci jsem ležel s očima zabodnutýma do stropu. V tichu sešeřelého po-
koje jsem prožíval všechna jejich dobrodružství a toužil jsem nějakého toho slavného lovce alespoň
uvidět…“
Romantický chlapec poprvé spatřil svého literárního mága na vlastní oči až jako student gymná-
zia. To se jednoho dne objevil na vratech radnice plakát, že slavný spisovatel přijede besedovat
do Tišnova.
„V té době už jsem dobře znal Tomečkovy knížky Stříbrný lipan nebo Doteky ticha,“ vzpomíná
Jaroslav Müller. „Teď jsem měl možnost spatřit ho živého! Stalo se. Dokonce jsme si podali ruce
– já, neznámý student z malého města a on, slavný spisovatel. Úžasný zážitek! Říkal jsem si: jed-
nou bych chtěl být jako Tomeček.“
V Kuřimi u nádraží stála malá bouda, v níž vysedával jistý pan Janoušek. Byl to obětavý stárnoucí
knihkupec, který každý den ráno prsty zažloutlými od cigaret trpělivě rozkládal na vrzající pult své
knížky – jeden z těch věčně chudých maloměstských Krameriů. O každých Vánocích tahal ulice-
mi města ve dvou velikých kufrech nově vydané knihy. Malý čtenář hned okukoval, která zajíma-
vá knížka se zase u pana Janouška objeví. A odhadoval, kterou z nich mu asi rodiče koupí pod
stromeček.
„Nemohl jsem tušit, že třeba nádherná Tomečkova povídka Zelené mizérie vyjde po letech ve stej-
ném nakladatelství Profil, v němž budu i já vydávat své Přátele Zeleného údolí,“ dodával spisovatel.

Televize
Dne 23. listopadu 1962 se poprvé na obrazovce objevil pořad, který vymyslel někdejší zachránce Thoreauova „Života v lesích“. Už několik let tehdy
pracoval jako redaktor zemědělského vysílání ostravské televize. Jeho poetické komentáře se ale příliš nehodily k šotům z kravínů, jatek a traktorových
stanic. Samozřejmě, že zanícený milovník lesů, vod a strání toužil po něčem něžnějším, než jsou radlice družstevních pluhů.. Čas od času napsal ně-
jaké pásmo poezie nebo scénář o některém z milovaných spisovatelů. Teprve „Lovy beze zbraní“ mu ale měly umožnit realizovat dávný sen o pořa-
du, kterým by bylo možné naplno oslovit srdce diváků.
„Původně Lovy vůbec nevznikly jako seriál,“ vzpomínal po letech Jaroslav Müller. „Po jedné zvlášť nákladné inscenaci bylo prostě třeba připravit po-
řady, které bylo možné vyrobit s minimálními finančními prostředky. Měla to být relace s názvem Večer v hájence, jakési posezení s umělci a lidmi, kteří
mají rádi přírodu. Moc jsem o tom přemýšlel a napadlo mě, že pro takový pořad musím získat lidi, kteří mají s přírodou opravdový kontakt, kteří do-
vedou svými příběhy zaujmout a předat lidem svou lásku. Dobře jsem věděl, že jedním z takových lidí je právě Jaromír Tomeček.“
Pořad diváky okamžitě okouzlil. Žádosti o reprízu se jenom hrnuly. Krásný dopis přišel od Jana Wericha, tvůrcům napsal malíř Jiří Trnka, do redakce
se také osobně dostavil skladatel R.A. Dvorský a zdvořile požádal, aby byl přestaven člověku, který vymyslel „Lovy beze zbraní“. Pak červenajícího
se Jaroslava Müllera před zraky kolegů objal a políbil. Z Vídně se ozvala i Adina Mandlová, která nový pořad náhodou zhlédla přes hranici v Česko-
slovenské televizi. Bylo jasné, že v Ostravě se zrodilo něco úplně nového.
„Věřil jsem, že jde o námět blízký tisícům lidí, kteří však často v příliš civilizovaném 20.století nemají kdy dostat se do lesů, poznat kouzlo samoty
a pocity lovců, pro které se příroda stala druhým domovem. Lovy měly divákům alespoň čas od času připomenout, že je možné vytrhnout se z kaž-
dodenního dění a myslet na něco jiného,“ dodal autor „Lovů beze zbraní“.
Kromě spisovatele Jaromíra Tomečka se v televizní lovecké chatě pravidelně objevovali například vynikající fotograf Karel Hájek, něžný ilustrátor lite-
rárních děl Mirko Hanák, mužný horolezec-fotograf Vilém Heckel, další významný fotograf přírodních motivů Sláva Štochl a třeba také slavný cesto-
vatel F. A. Elstner.
Nikoli náhodou byly „Lovy beze zbraní“ takřka výhradně mužskou záležitostí. Osvěžení alespoň na určitou dobu vnesla do chlapské party usměvavá
moderátorka Magda Přikrylová, jejíž milý způsob komunikace divákům velmi vyhovoval. V Lovech se naneštěstí objevila jenom krátce. Na její sluši-

vou černobílou vestičku z hovězí kůže ale určitě žádný z tehdejších vy-
pravěčů nikdy nezapomene.
Vysvětlit proč vlastně televizní diváky dlouhá desetiletí pohled na besed-
níky v khaki košilích a zelených mysliveckých kamizolách neomrzel, není
příliš obtížné. Kouzlo „Lovů beze zbraní“ totiž spočívalo v návratu k dávné
zkušenosti, že lidé rádi poslouchají příběhy. Vždyť už velmi dávno se lidé
shromažďovali kolem ohňů, aby naslouchali vyprávění lovců, starců a zku-
šených vůdců.
Lze říci, že „Lovy beze zbraní“ dokázaly rehabilitovat besedu jako svébytný
žánr a televizní diváky přesvědčily o tom, že i ta nejjednodušší vypravěčská
forma má uměleckou hodnotu, chopí-li se jí skutečný tvůrce.

Galerie přírodní prózy
Přes obrovský úspěch „Lovů beze zbraní“ a dalších televizních pořadů a cyklů
(například „Roku Karla Hájka“, „Cest za tajemstvím“, „Krajin mého srdce“,
„Přátel Zeleného údolí“, „Po loveckých cestách“ či „Slabikáře“) pokládal Ja-
roslav Müller sám sebe vždycky spíše za spisovatele a literáta, než za te-
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Jaroslav Müller
Spisovatel, scenárista, dramaturg
Narozen 27. června 1934 v Olomou-
ci, zemřel 9. května 2006 v Ostravě.
V roce 1957 absolvoval Filozofickou
fakultu J. E. Purkyně v Brně. V letech
1958 až 1983 byl dramaturgem 
Československé televize Ostrava. Byl
autorem 88 dílů cyklu „Lovy beze zbra-
ní“ a 42 dílů seriálu „Po loveckých stez-
kách“. Napsal hraný seriál „Přátelé 
Zeleného údolí“. Autor řady knih
(například „Hra pro osm babiček aneb
Putování s Barbarou“, „Loďky z kůry
akátu“, „Po loveckých stezkách“
a další). Externě spolupracoval 
s rozhlasem v Ostravě, s řadou novin
a časopisů.
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levizního autora a scenáristu. Psal totiž nejenom pro televizi, ale byl rovněž autorem řady knížek, no-
vinových článků, esejů, črt a fejetonů. Spolupracoval také s rozhlasem a s filmem.
Ve svém knižním debutu „Hra pro 8 babiček aneb Putování s Barbarou“ (1967) ztvárnil milostný pří-
běh dvou mladých lidí, v němž se spojovala realita městské civilizace s fantaskními prvky.
V témž roce ke své prvotině přidal obsáhlou publikaci „Lovy beze zbraní“, kterou připravil se Zdeň-
kem Rotreklem. Je založena na textových materiálech přejatých ze stejnojmenného televizního a posléze
i rozhlasového seriálu.
Obdobný základ má i Müllerův svazek s názvem „Po loveckých stezkách“ (1976), opatřený před-
mluvou Jaromíra Tomečka. Je podrobným svědectvím o natáčení televizního dokumentárního se-
riálu téhož jména. Jaroslav Müller v něm popisuje zážitky čtyř kamarádů, kteří déle než rok puto-
vali s kamerou a magnetofonem za krásami české, moravské a slovenské přírody. Svá dobrodružství
prožívali televizní čtyři mušketýři mimo jiné na Palavě, v Jeseníkách, na Šumavě, ve Vysokých Tat-
rách, na Žitném ostrově a v dalších zajímavých koutech naší země.
V roce 1978 vydal Jaroslav Müller prózu „Loďky z kůry akátu“. Křehkou knížečku vytěžil spisovatel ze vzpo-
mínek na své dětství, prožité za nacistické okupace.
Beletristický charakter má i knížka „Přátelé Zeleného údolí“ (1981), kterou autor napsal podle ús-
pěšného hraného televizního seriálu. Malý Pavel Koutný, lesník Horyna a mnohé další postavy
prožívají v knížce četná dobrodružství, přičemž společně usilují o zachování kusu neporušené
beskydské přírody. Jaroslav Müller je na tento svůj foglarovsky laděný příběh velmi pyšný. Seriál
i knížka se však rodily velmi obtížně. Podle slov samotného autora se zrození „Přátel Zeleného údolí“
podobalo doslova bloudění v mlhách. V mlhách nepochopení nadřízených, kteří scenáristovi odepřeli jakoukoli podporu, v mlhách vlastního váhání,
jak příběh přátelství městského kluka s hromotluckým lesníkem pojmout, v mlhách nejasné budoucnosti, zda televize bude seriál vůbec natáčet.
Nakonec ale „Přátelé Zeleného údolí“ slavili u televizních diváků i u čtenářů úspěch. A není bez zajímavosti, že na světě je už řadu let i pokračování
tohoto díla. Jenomže ani dneska dramaturgové a nakladatelští redaktoři příběhům, v nichž se kromě ekologických motivů objevují i důvěrnější auto-
rská filosofická zamyšlení, nakloněni nejsou.
K oblíbeným televizním „Lovům beze zbraní“ se Müller vrátil v literárním souboru „Lovy beze zbraní 2000“ (1999), v němž otiskl čtrnáct svých ly-
rických črt. Společně se spoluautorem Františkem Koldou věnovali dílko ilustrované fotografem Antonínem Říhou společnému kamarádovi, spiso-
vateli Jaromíru Tomečkovi.

Po loveckých stezkách
Věrných přátel, kteří stejně jako on milovali tiché šumění rákosí na březích jihočeských rybníků, nervózní tlukot ptačích křídel nad úbočími Palavy či
vzdálené hučení splavu milované Sázavy, neměl Jaroslav Müller v životě málo. Řada z nich však o svých přírodních a loveckých zážitcích vypráví už
jenom kdesi před nebeskými kamerami. Těsně po Vánocích 2004 odešel i kamarád z nejbližších, režisér František Mudra, který po Jaroslavově boku
kráčel loveckými stezkami bezmála čtyři desítky let.
„Je mi líto, že jsme si některé věci nestačili říci,“ povzdechl si na Nový rok ostravský spisovatel. „Ale tak už to v životě chodí. Řekneme si to později,“ dodal.
Bohužel se jeho předpověď naplno vyplnila ještě před příchodem léta. Autor slavných „Lovů beze zbraní“ a „Přátel Zeleného údolí“ odešel tam, kde

už na něj u nebeského poradního
ohně čekali věrní kamarádi. Před-
tím mi ještě ale stačil říci pár slov
o tom, co má na světě nejvíc rád:
„Jsem tak trochu jelen-samotář,
avšak samotář do života stále za-
milovaný. A tak mě mohou souse-
dé občas spatřit, jak sedím někde
v koutku hospůdky, před sebou

malé pivo nebo čtvrtku vína a pozo-

ruji hemžení kolem sebe. V ruce

tužku dvojku, na stole papír a to, co

napíšu, hned zase smažu. Tak jsem

pracoval celý život. Nu, něco na těch

mých papírech snad přece jenom za-

psáno zůstalo. Rozhodně jsem k tomu

nepotřeboval žádný počítač, žádný

hard disk, žádný software. Ani slovo

mailovat, které sice zní zajímavě, ale

já vlastně ani pořádně nevím, co zna-

mená. Zato vím, co znamená slovo

milovat.“

Připravil Milan Švihálek

Zleva: stálý průvodce Jaromír Tomeček, 
František Mudra a scenárista Jaroslav Műller 
při natáčení cyklu Lovy beze zbraní.

„Přešla jara, léta, podzimy i zimy, 
přežili jsme jakési lidské revoluce, ale
jesenické hory stojí jako menhiry stále
na svém místě. Lidské hemžení zapo-
mnělo na „Lovy beze zbraní“, mnozí
z nás už odešli, ale to, co nás lovce spo-
jovalo, dosud trvá a neztratilo se. Přá-
telství… Jelení rudly kolem opuštěných
chat stále bloudí v okruzích jako po-
divné satelity, v chatách blikají svíčky
do chrápání spících nových lovců, hory
zhasínají a rozsvěcují se, hory hoří.
A lidská srdce opět plápolají zažehlý-
mi plamínky vzpomínek. Nebojme se
vracet tam, odkud jsme vyšli..“ 

Jaroslav Müller, 
„Lovy beze zbraní 2000“
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JIŘÍ PRŮCHA – SVĚTÁK, CYNIK, GENTLEMAN
Moje maminka měla v šuplíku kalendářík z třicátých let s fotografiemi tehdejších filmových hvězd. U každé byla výstižná jed-
novětá popiska, a sotva jsem začal vnímat písmenka, jedna z nich mě nesmírně zaujala: Adolphe Menjou – světák, cynik,
gentleman. Nerozuměl jsem tehdy žádnému z výrazů charakterizujících proslulého filmového milovníka, a když jsem posléze
začal jejich význam chápat, marně jsem si lámal hlavu, ke které skutečné osobě by všechny tři atributy pasovaly. Dokud jsem
o dvacet let později nepoznal Jirku Průchu.
Světák to byl dozajista. Hodně toho s kamerou procestoval, mohl tedy srovnávat a životní styl propagovaný na východě želez-
né opony mu věru k srdci moc nepřirostl. I když mnozí jeho kolegové a vrstevníci našli po Vstupu asi trochu lukrativnější práci
v jiných zemích a jiných televizích, rozhodl se žít tady. A vládnoucí soudruhy tak asi dráždil víc, než kdyby proti nim točil reportáže
v žoldu agentů imperialismu. Svým oblečením vždy podle posledních módních trendů, nablýskanými botami a nažehlenými
košilkami, svojí mluvou respektive nekomunikací vůči nim… v životě jsem ho neslyšel říkat slovo soudruh bez dehonestující-
ho podtónu. Na druhou stranu se nestyděl jezdit trabantem, ba dokázal z toho udělat k pobavení společnosti přednost. Do 
telefonu se důsledně hlásil jako „Jiri“, háčky mu na češtině trochu vadily, zato miloval tečky nad „i“ a kroužek nad „u“ ve svém
jménu, protože lahodily jeho výtvarnému citu.
Cynismus asi není nejhezčí lidskou vlastností, byl ale nezbytnou pomůckou pro přežití totality. Jirka byl skvělý fotograf 
a kameraman, ale měl i další kreativní ambice – dobře psal i nápaditě režíroval. Ovšem nesmělo to za žádných okolností mít
cokoli společného s oficiální ideologií, což za normalizace bylo takřka nepředstavitelné. Takže zůstal u své profese kameramanské,
do které mu žádný ideolog žvanit nemohl, mohl mu ji jen znepříjemňovat obecnou buzerací. Dovolte jednu „veselou historku
z natáčení“, která dokonale ilustruje očistné spojení zdravého cynismu s perfektní profesionalitou. Točili jsme v té nudné
době nudný film s nudným režisérem, lhostejno o čem. Prvním záběrem byl celek nějaké továrny, tak si Jirka na svého 16 mi-
limetrového Paillarda nasadil „pětku“ objektiv, tzv. rybí oko. Na další dva záběry ho použil rovněž, a tak jsem se zeptal: „Ty budeš
celej film točit pětkou?“ Zajiskřilo to a v mžiku jsme si plácli: „Vo flašku!“ Vyhrál! Ale dalo mu to zatracenou práci, zvláště pak
závěrečné titulky… ve výsledku to však nepoznal žádný ze schvalovatelů, včetně toho nudného režiséra.
O gentlemanství Jirky Průchy by měly spíše mluvit ženy, jichž byl celoživotním obdivovatelem. Ale také mezi muži existují
gentlemanské usance, kterým se Jiří nikdy nezpronevěřil. Vždycky hrál fér, vždycky držel slovo a nikdy nezůstal nikomu nic
dlužen . Ať šlo o peníze, dobrý skutek a troufnul bych si říct, že ve vzácných případech i facku. Vytýkal-li mu někdy někdo 
povýšenost, byl to vždycky parvenu. K slušným lidem byl vždy slušný.
Bylo to vlastně krásných patnáct let v ošklivé době, kdy jsme se spolu protloukali nesčetnými exteriéry, najezdili desetitisíce kilometrů
v nemožných služebních automobilech, prospali či spíše probděli stovky nocí ve špatných hotelech a přitom jsme si u skleničky
vykládali, co všechno bude, až to rupne. A pak to ruplo… a Jirka v těch dnech jako naschvál musel sedět ve střižně a dokončovat

film o krocanu zlatém… Ale ještě si užil 
„logické práce v logickém režimu“, jak říkal
s oblibou. Dokonce jsme se spolu podí-
vali i na ten Manhattan, což jsme si v těch
špatných hotelech nedokázali představit
ani po více skleničkách.
Kdo ho znal skutečně dobře, věděl i o jeho
zdravotním hendikepu, o jeho někdy 
křečovitě veselé masce, kterou dokázal
zakrývat nedobrý stav těla a možná i duše.
Rozuměli jsme mu, věděli jsme, že ten
souboj s paličatým organizmem není 
nekonečný, přesto nás jeho konec krutě
zaskočil. Dovol mi, Jiří, abych se s tebou
rozloučil parafrází verše jednoho legen-
dárního osvětlovače, kterou bys jistě oce-
nil: „Bylo mi životní vzpruhou pracovati
s Jiřím Pruhou.“

Karel Hynie, 6. 6. 2006Jiří Průcha, Paillard a Atlantik
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Tsotsi (JAR 2005, režie G. Hood)Cesta domů (Čína 1999, režie Z. Yiumou)Pat Garret a Billy Kid (USA 1973, režie S. Peckinpah)Vítr v ječmeni (Anglie 2006, režie K. Loach) Třetí muž (Anglie 1949, režie C. Reed) Na sever severozápadní linkou (USA 1959, režie A. Hitchcock) Cléo od 5 do 7 (Francie 1961, režie A. Vardová) Marketa Lazarová (ČR 1966, režie F. Vláčil) Princezna Mononoke (Japonsko 1997, režie H. Miyazaki) Santa Sangre (Francie 1989, režie A. Jodorowský) Tančírna (Francie 1983, režie E. Scola)
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