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Synchron
Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES

Uvnitř: 

Sešli se bývalí televizáci

APA versus NFA

Jaká je tvář
veřejnoprávní televize?

(záznam 47. Čtvrtletníku Fitesu)

Dělníci filmu

Trilobit 2006

Poslední sezóna
v dopisech ARAS

Vychází jako pozvánka
na Valnou hromadu

5. března 2007

Cena Vladislava Vančury 2006
Pavel Koutecký  – in memoriam
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SYNCHRON
SYNCHRON, časopis Českého filmového a televizního svazu FITES, Pod 
Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel./fax 222 562 331. Číslo účtu 
u Komerční banky Praha-východ je 26831021/0100. Řídí redakční rada: 
Jarmila Cysařová, Jiřina Hradecká, Marta Šímová (animovaný film), Josef 
Eismann, Daniel Růžička, Martin Skyba (šéfredaktor) a Jan Štern. Sazba, 
grafická úprava a tisk MTT, Za Poříčskou branou 9, 180 00 Praha 8. 
Vychází 6x ročně za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Nadace ČLF.

Evidence MK ČR č. E 13763. ISSN 1213-9181. Inzerci zajišťuje CLOWN CZ,
Václavské náměstí 19, 110 00 Praha 1, tel. 234 656 123, fax 234 656 138,
info@clown.cz. Expedice DUPRESS Podolská 110, 147 00 Praha 4, 
tel. 241 433 396, 721 407 486. Toto číslo bylo dáno do tisku 12. února 2007.
Předplatné 400 Kč (včetně poštovného) je pro členy Fitesu zahrnuto v člen-
ském příspěvku. Cena jednoho výtisku v distribuci 60 Kč. 
E-mail:info@ fites.cz http://www.fites.cz

PP OOZZ VVÁNÁN KK A na A na VVALAL NN OO U HU H RORO MADMAD UU
Českého filmového a televizního svazu FITES

v pondělí 5. března 2007 od 17 hodin
v klubovně č. 16 v bývalé budově ROH na Senovážném nám. 23 (přízemí)

s programem
✔ Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise.

✔ Zprávy výkonného výboru a kontrolní rady.
✔ Rozprava ke zprávám výkonného výboru a kontrolní rady.

✔ Rozprava k programu Fitesu na rok 2007.

Program Fitesu v roce 2007:
✗ spolupráce na legislativních změnách („audiovizuální“ zákon),

✗ témata Čtvrtletníků, kulatých stolů a veřejných slyšení,
✗ soutěže (Přelouč, Pierot?, Trilobit Beroun 2007),

✗ spolupráce FITESU s profesními organizacemi v Radě uměleckých obcí,
✗ spolupráce s asociacemi a DILIA.
Aktuální tvůrčí problémy v audiovizi.

Předpokládaný konec ve 20 – 20.30 hodin. Občerstvení zajištěno. Hosté vítáni!
(Tramvaj č. 3, 9, 14, 24, stanice Jindřišská, metro: Můstek – Václavské nám. (A),

Nám Republiky, východ k Masarykovu nádraží (B), Wilsonovo nádraží (C).)

NN EEZAPZAPOOMM EE ŇTE!!!ŇTE!!!
VALNÁ HROMADA JE V PONDĚLÍ 5. BŘEZNA OD 17 HODIN!!!

2 Členské zprávy z Nuslí

5 Sešli se bývalí televizáci 

7 ARAS a Poslední sezóna

10 Nové knihy

14 Dělníci filmu

15 Po novoročním zemětřesení

16 Jaká je tvář veřejnoprávní televize?
(záznam 47. Čtvrtletníku)

26 TRILOBIT BEROUN 2006

29 Techfilm 2007

32 Animovaný film – výročí Jiřího Trnky

35 Glaserovi

38 Jeden zůstává, druhý odchází

39 IN MEMORIAM 
(Hans-Peter Wahle, Jiří Polák, Vladimír Bor)

Autoři fotografií: Michal Houdek (obálka), Ivana
Kubíková, Miroslav Sígl, Martin Skyba, Věra
Štinglová, Zdeněk Zůna (Trilobit), archivy Corona,
ČT, KF a.s. a Fitesu.

Z obsahu  

Optimisticky se domnívám, že jednoho z našich hlav-
ních cílů posledních let, tedy podpory národní 
kinematografie, se snad v přijatelné míře a snesi-
telném časovém horizontu dočkáme. 
Je to jak výsledek tlaku, který všichni angažovaní
v oboru prostřednictvím sdružení a organizací vy-
tvářeli, tak i výsledek evolučního vývoje. 
Společnost zmítaná mezi bolševickými staroused-
líky (dotováno by mělo být vše) a stejně bolševic-
kými „trhovci“ (dotováno by nemělo být nic) se, dle
mého názoru, v demokratickém prostředí poma-
lu, ale jistě „uzdravuje“.
Může tedy v nevzdálené budoucnosti dojít na „nej-
horší“. Tedy např. na rozdělování zmíněných peněz
na filmové projekty. Zřejmě kvůli tomu pak skončí
nejedno kamarádství, možná budou rozvráceny 
některé rodiny, jistě vyjde několik článků a různých
příspěvků o šmelině, neregulérnosti, podvodech,
opět dojde ke střetu mezi bolševickými staroused-
líky a bolševickými pravičáky atd. 
Bude stačit 50 – 100 let a i takové rozdělování bude
probíhat v nepoměrně klidnější a poctivější atmosféře. 
Měli bychom bojovat za příležitost pro mladé talenty
stejně jako za šance pro zajímavá či velká témata, ať
už z oblasti historie, společenské reflexe atd. Zkrát-

ka pro celý kus filmového světa, který dosud vět-
šinou míjel zájem sponzorů s ohledem na velké 
náklady a nepoměrně menší šanci návratnosti vlo-
žených prostředků. 
FITES by měl v budoucnosti, v rámci svých dobrých
tradic, bojovat také za svobodu. Možná to něko-
mu zní pateticky a nevěrohodně, protože základní
demokratický rámec přece v naší společnosti máme.
Ano, ale FITES jako sdružení může přece jen lépe
a zejména svobodně sdělit stanovisko, že se kdesi
děje zřejmě prasárna, šmelina, levárna, nepoctivost
apod. Zkušenost potvrzuje, že podaří-li se takové
sdělení zveřejnit, mívá pozitivní nebo dokonce 
léčivý účinek.
Hlavním prostorem takového zájmu jsou pochopitel-
ně veřejnoprávní media, státní podpory, granty atd. 
Přes všechen pozitivní vývoj naší společnosti smě-
rem ke standardním demokraciím trpím přesvěd-
čivým pocitem, že např. Česká televize, jako zvlášt-
ní mediální instituce, je nám ledacos dlužna.
Fascinuje mě například, že ČT nemá žádný satiric-
ký pořad (měla by mít tak tři), žádný investigativní
pořad (aspoň jeden), elitní zpravodajství, málo roz-
dílných komentářů k politice atd. Byl jsem na dvou
jednáních ohledně dokumentu o popravené Mila-

dě Horákové, zatím nevznikl žádný. Naopak propukl
humbuk kolem dokumentu o panu Hučínovi či
úsměvného dokumentu o poslancích (vysílat se
bude, ale možná ne v tomto století…) apod.
Můžeme také svobodně požadovat a vyvíjet tlak, aby
na důležitých řídících místech, ať už v médiích či ko-
misích a radách, byli lidé aspoň mírně kompetentní. 
FITES bude muset vyvíjet tlak na politické před-
stavitele, aby přestali ze všech volených rad a ko-
misí dělat úschovny neschopů, kteří vnímají svět
pouze přes partajní legitku, která je pro ně průka-
zem na živobytí. Zatím mají často tendenci prodírat
se byrokratickým houštím investic, zásobování toa-
letním papírem, ale problémy spojené s progra-
movou náplní, výrobou programů, problémy tvůr-
ců a realizátorů atd. jako by byly druhořadé. 
FITES také musí hájit práva svých členů, což ale před-
pokládá, že se na něj s konkrétními problémy 
obrátí. Zatím se velká část lidí bojí, že by je to mohlo
existenčně ohrozit.
Oblastí, kde působení našeho svazu může být uži-
tečné, je a bude pořád dost. A i když žijeme ve svo-
bodné a demokratické společnosti, není žádný
důvod, abychom polevili. 
Naopak. Jan Kraus, předseda
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ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Stále ne všichni bohužel reagovali na naše výzvy k doplacení loňských
příspěvků. Složenka k úhradě těch letošních je vložena do tohoto čísla.Zde
jsou ti, kteří se polepšili a mezi nimi i řada těch, kteří poslali příspěvky
předem: Jan Gogola sen., Lucie Konášová (včetně zápisného), Peter 
Hledík, Jindřich Bernard (dobrovolné, dík!), Kristina Vlachová (přidala
a současně zapravila fakturu), PhDr. Jiří Stejskal a Zdeněk Tyc (oba před-
platili i 2007), PhDr. Vít Korčák, Jana Semschová, Vladimír Kabelík (včet-
ně 2007), Kateřina Krejčí, Jana Soprová, Naděžda Coufalová, Alexan-
der Lukeš, Zuzana Dražilová (2004–2006), Jan Lengyel (včetně 2007),
Igor Chaun (2004–2007), Petr Hlavatý, Andrea Sedláčková, Jan 
Svoboda (ten od Anny Letenské), Alois Fišárek, XY za níž příspěvky
poslala Jana Plecitá – vážená neznámá ozvěte se!, Petr Zrno (předpla-
til 2007), Michal Žabka (včetně zápisného), Boris Adamec, Lordan
Zafranovič, Milan Svatoš (včetně zápisného), Andrea Vernerová, 
Jaroslav Večeřa, Miloslav Šmídmajer (2005–2006), Vítězslav Sýkora
(doplatil i předplatil), Soňa Štroblová a Stanislav Vaněk (oba 2007), Ivan
Biel (2007 včetně zápisného), Jasoň Šilhan, František Němec a Jiří
Novotný (oba dobrovolné, dík!), Petr Jančárek (částkou kavalírskou – viz
zpravodajství o Trilobitu Beroun 2007).

PŘEDPLATNÉ
Prvními řádnými abonenty nového ročníku jsou Slovenský filmový
ústav Bratislava a Fakulta sociálních věd University Karlovy.

NOVÝ ČLEN
Na své první letošní schůzce přijal výkonný výbor 8. ledna za člena
Českého filmového a televizního svazu Ivana Biela. Absolvent FAMU
(1971) pracoval jak ve filmu, tak i jako noční hlídač až do roku 1976,
kdy dostal politický azyl ve Velké Británii. Zde se mu podařilo praco-
vat jako producent a režisér dokumentárních filmů a televizních pub-
licistických pořadů pro společnosti Granada TV, Channel 4, The U.N.
a další. Do roku 2001 byl Course Director v London Film School
a vyučoval na University of Westminster a na pražské VOŠP. Nyní pra-
cuje jako režisér, producent a mediální konzultant v České republi-
ce kam se vrátil v roce 2004. Je tvůrcem více něž čtyřiceti dokumen-
tárních filmů a televizních pořadů a mj. i členem Britské filmové
a televizní akademie BAFTA.

Naši jubilanti
50 Jindřich Juna, střihač *31. 5., Martin Faltýn, režisér *3. 6.
55 PhDr. Jana Hádková, dramaturgyně, scenáristka, režisérka *4. 4., Mgr. Michal Vostřez, režisér dabingu, úpravce *17. 5., 

Mgr. Ivan Šářec, dramaturg, scenárista *27. 6.
60 Petr Skala, režisér, dokumentarista *5. 5., Martin Hoffmeister, režisér a špičkový hoteliér *16. 5., Mgr. Alena Hynková, 

dramaturgyně, scenáristka, dokumentaristka *25. 5., Mgr. Libuše Pražáková, kostýmní výtvarnice *26. 5., Jasoň Šilhan, 
kameraman *23. 6., Zdeněk Hradec, vedoucí výroby *24. 6.

65 Jana Kalíšová, publicistka, překladatelka *2. 4., Senta Tesárová, dramaturgyně *11. 4., Jiří Větroň, trikový kameraman
*23. 4., Miroslav Borovanský, kameraman *1. 5., Jan Uhde, Phd., kritik a teoretik, pedagog *29. 5., PhDr. Jarmila Hampa-
cherová, dramaturgyně, úpravkyně *3. 6., František Hostaša, kameraman *20. 6., Anděla Špindlerová-Brownová, 
scenáristka, producentka *21. 6., Markéta Zinnerová-Jílková, scenáristka *21. 6.

70 Pavel Brezina, režisér, dokumentarista *10. 5., Václav Dort, kameraman *25. 5., Milan Růžička, režisér *25. 5., Mgr. Eva 
Lavická, dramaturgyně, úpravkyně *13. 6.

75 Juraj Šajmovič, kameraman *7. 4., Mgr. Boris Jachnin, kritik a filmový historik, pedagog *1. 5., PhDr. Aleš Fuchs, kritik
a teoretik, nakladatel *11. 5., Prof. Vadim Petrov, hudební skladatel *24. 5., Alena Hachlová, střihačka *25. 5.

80 Arch. Miloš Ditrich, televizní architekt *17. 4., PhDr. Otakar Váňa, filmový kritik *4. 6., Otta Bednářová, televizní publi-
cistka *18. 6.

85 Ak. arch. Karel Černý, filmový a televizní architekt, držitel Oscara *7. 4.

Během o jara si svá významná životní jubilea připomenou – a my s nimi – také: Jiří Krejčík, neúnavný a neunave-
ný režisér *26. 6. 1918, Milan Macků, televizní režisér *20. 6. 1924, PhDr. Ota Popp, dramaturg, scenárista a druhdy ředitel
světoznámého divadla S+H *6. 4. 1925, Jaromír Průša, dramaturg hudební a kultivovaný *14. 4. 1925, Prof. Dr. Ivan Tesár, CSc.,
kritik a pedagog *24. 5. 1926, PhDr. Miroslav Khun, režisér, bonviván a všudepřítomný novinář *20. 6. 1926,  Kamila Moučko-
vá, legendární televizní hlasatelka, rovněž během normalizace umlčená *8. 4. 1928, Věra Jordánová, režisérka televizních pohá-
dek a pořadů pro děti *15. 4. 1928, Zdena Deitchová, producentka animovaných filmů *18. 5. 1928, Prof. PhDr. Ivo Pondělí-
ček, CSc., psycholog a filmolog *17. 6. 1928, Ing. Věra Mikulášková, producentka a emeritní ředitelka ČT Brno *21. 6. 1928, Miroslav
Fojtík, kameraman televizních dokumentárních filmů a pořadů *27. 6. 1928, Ing. Dita Hajná, filmová a televizní novinářka a kritič-
ka *8. 4. 1929, Pavel Háša, televizní režisér *1. 6. 1929, Stanislav Brožík, režisér *25. 6. 1929, Kateřina Pošová, publicistka,
překladatelka a propagátorka maďarské filmové tvorby *12. 4. 1930, Zdeněk Kubeček, televizní režisér *18. 4. 1930, Ljuba 
Štíplová, scenáristka čtyřlístková *30. 4. 1930, Jiřina Tvrdková, výtvarnice *22. 6. 1930, Ivo Paukert, režisér a věhlasný rrráčkovec
*13. 4. 1931, Jarmila Konečná, kostýmní výtvarnice *9. 5. 1931, Petr Kadlec, režisér, dokumentarista *24. 5. 1931, Martin Glas,
vedoucí produkce jehož osudem se stala výstavba Kavčích hor *16. 6. 1931 a Karel Škorpík, producent *23. 6. 1931.
Všem přejeme dobré zdraví, pohodu a stálé tvůrčí úspěchy!

V tomto čísle SYNCHRONU je vložena složenka, kterou laskavě 
poukažte příspěvky. Můžete je uhradit též bezhotovostním převo-
dem na náš účet č. 26831021/0100. Členové žijící v zahraničí mohou
poslat šek v jakékoli měně.
Roční příspěvek je 500 Kč při zachování 50% slevy pro důchod-
ce. Úlevy pro studenty a kolegy v pracovní neschopnosti a rovněž
pro členky na mateřské dovolené lze dohodnout s výkonným vý-
borem. Členové starší 65 let jsou od placení příspěvků osvoboze-
ni, ale jak se můžete v této rubrice stále přesvědčovat, převažují
ti, kteří posílají dobrovolné příspěvky.
Roční předplatné SYNCHRONU činí včetně poštovného 400 Kč 
(členové Fitesu je mají zahrnuto v členském příspěvku).
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Zprávy z Nuslí
✔ Budete-li mít do 27. dubna cestu do Amster-
damu, zastavte se v galerii IISG, kam se dosta-
nete autobusem č. 43 od Hlavního nádraží. Naše

kolegyně a členka Fitesu Markéta Jiroušková zde
vystavuje své nádherné fotografie z Antarktidy
a podle přiloženého plakátu stojí určitě za podí-
vání. (přidat pdf – upravit? „Marketa Jirousko-
va_6_poster –viz) 

✔ NOVÝ GR STV BRATISLAVA: V druhom kole voľby
GR STV bol Radou STV zvolený do tejto funkcie dňa
11.12. 2006 Radim Hreha (1953), mediálny poradca
a odborník na digitalizáciu, ktorý naposledy pôso-
bil ako vedúci sekretariátu GR ČT Praha. Jeho pro-
jekt pre výberové konanie mal názov Televízia na
mieru. V prvom kole hlasovania 6.12. 2006 Rada
STV GR nezvolila, do druhého kola hlasovania po-
stúpili – Branislav Záhradník – 4 hlasy, Patrik Pašš,
Roman Lipták a Radim Hreha – po 3 hlasy. Pred dru-
hým kolom hlasovania sa kandidatúry vzdal P. Pašš.
Na zvolenie stačilo 8 hlasov členov Rady STV, Hreha
získal 9 hlasov pri opakovanej voľbe, keď bol jedi-
ným kandidátom, 6 hlasov bolo neplatných. Funkč-
né obdobie GR STV je 5 rokov. Radim Hreha sa ujal
funkcie na druhý deň po zvolení za GR STV – 12. 12.
2006. STV Bratislava bola bez GR od 10. 7. 2006,
keď sa funkcie vzdal Richard Rybníček.  
✔ODSTÚPIL PREDSEDA RADY STV – Predseda Rady
STV Miroslav Kollár sa vzdal k 10. 1. 2007 funk-
cie predsedu Rady STV – po troch rokoch jej ve-
denia (od roku 2003) z dôvodu rozdielnych názo-
rov na činnosť Rady a STV ako väčšina členov Rady,
ktorej členom zostáva aj naďalej. 
✔ VAC Vachler Art Company má novou kontaktní
adresu: Chlumova 7, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 
tel. 255 707 333, fax 255 707 303, vac@vac.cz Pro
zasvěcené snad ani není třeba dodávat, že se jedná
o prostory komplexu filmového Ateliéru Pokrok
www.pokrok.com.
✔ Ještě do 25. února máte možnost navštívit Ga-
lerii LANGHANS ve Vodičkově ulici 37 v Praze
1, abyste se pokochali dílem německého uměl-
ce Hanse-Petera Feldmana (1941, Düsseldorf). Vy-
stavuje fotografie, které pořídil od konce 60. let
do roku 2006. Expozice si klade za cíl předsta-
vit v komplexnosti Feldmanovo dílo, jež se sou-
středí na práci s nalezeným obrazovým materiá-
lem. Záměrem výstavy není pouze představit
takřka dosud u nás neznámé dílo jednoho z nej-
významnějších německých umělců druhé polo-
viny 20. století, ale především zdůraznit význam
konceptuální fotografie sedmdesátých let pro sou-

časné umění. Kurátorem je Karel Císař, který při-
pravil k výstavě i knihu „Hans-Peter Feldmana:
FOTO“.
✔ Správní rada Nadace ČLF jmenovala členem po-
roty pro udělování Výroční ceny NČLF za rok 2006
v oblasti filmu a televize místopředsedu Fitesu, do-
kumentaristu Martina Skybu. Porota zahájí činnost
v březnu, vyhlášení verdiktu je plánováno tradič-
ně v první dekádě června 2007. V porotě dále za-
sednou: Pavel Dvořák, Erika Hníková, Jan Rejžek
a Martin Štoll.
✔ Jiří Štěpánek, místopředseda představenstva
OAZA – Ochranné asociace zvukařů – autorů –
oznámil, že ke dni 20. listopadu 2006 nabylo práv-
ní moci rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ze dne
15. 11. 2006, č.j. 10145/2003, kterým občan-
ské sdružení Ochranná asociace zvukařů – auto-
rů OAZA získalo oprávnění podle ust. § 98 Auto-
rského zákona výkonu kolektivní správy
majetkových práv autorů a jiných nositelů práv
podle § 95 Autorského zákona k dílů autorů – 
zvukařů. Více na www.oaza.eu 
✔ Od středy 18. do soboty 21. dubna 2007 se
koná v Londýně další setkání „Školy zvuku“. Před-
nášejí významní profesionálové z tohoto oboru,
připraveno je nejméně 12 workshopů. Vložné na
všechny 4 dny činí 540,50 EUR, pro studenty jen
211,50 v téže evropské měně. Deadline pro při-
hlášky takřka uplynula – 16. února 2007, nic-
méně kdo se zeptá, ten se nedeptá a uspěje i po
termínu. Kontakt: The School of Sound, 96 St.
Mary’s Terrace, St. Mary’s Mansions, London W2
1SY, sos@schoolofsound.co.uk, 
www.schoolofsound.co.uk

POZVÁNKA
na

48. Čtvrtletník FITESu
panelovou diskusi tentokrát na téma

Úroveň dramatické tvorby v České televizi
Prostor pro kvalitu: inscenace nebo seriály?

Vztahy mezi Prahou, Brnem a Ostravou.
Jména účastníků panelu a jméno moderátora oznámíme do konce února. 

Těšíme se na vás 

v pondělí 19. března 2007 od 17 hodin v projekci klubu MAT
Karlovo nám. 19, Praha 2

Český filmový a televizní svaz zve všechny, kteří to s Českou televizí myslí upřímně a dobře!

Markéta Jiroušková will give an audiovisual

presentation of her recent photographie journey

POZVÁNKA
Výbor Dabingové sekce FITES zve všechny 
své členy i nečleny, kteří se dabingem zabývají, na
výroční schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 
1. března 2007 od 18 hod. jako už tradičně v klubu
Divadla Bez zábradlí, Jungmannova 31, Praha 1
(palác Adria). 
Stávající předseda Petr Pospíchal přednese vý-
roční zprávu o činnosti za uplynulý rok a dojde
k volbě výboru nového. Přijďte všichni, pokud máte
zájem o to, aby dabingová sekce pokračovala ve
své práci i nadále, v rámci možností propagovala
dobrý dabing a hájila zájmy svých členů. Podělte
se s ostatními o své názory na budoucnost DS
a cestu, kterou by se měla ubírat. Pozvěte i své 
kolegyně a kolegy a navrhněte členy nového 
výboru nebo se sami jeho členem staňte. 
Současně vás všechny srdečně zveme i na poslední
schůzi stávajícího výboru, která se bude konat
ve čtvrtek 22. 2. v 19 hod., rovněž jako vždy v klubu
Divadla Bez zábradlí.
Těšíme se na setkání s vámi a na vaše názory.
Za výbor dabingové sekce 

Petr Pospíchal, předseda
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Od prosince až do začátku ledna Vám, váže-
ní členové Fitesu, přicházely jak obvyklou Čes-
kou poštou, tak elektronicky novoročenky od

jednotlivců i institucí. Jejich odesílatelům děkujeme a zaznamenali jsme je v při-
bližném pořadí, jak docházely. A pokud byla čitelná, tak i se jmény. První
byla Mirka Humplíková a pak následovali: Komerční banka, správce našich
účtů, Prof. Vadim Petrov, Ing. Karel Abrahám a Miloslava Štaflová, Město
Beroun, grafička a animátorka Jaromíra Burdová, znovu Prof. Vadim Petrov
a JUDr. Jiří Srstka, DILIA, José Maria Escriche, ředitel 35. filmového festiva-
lu HUESCA 2007, Petr Kadlec, Peter Hledík, Artfilm, Mgr. Vladimír Karmazín,

ředitel TS Brno, Ing. František Lambert, vrchní a pro-
gramový ředitel České televize, Alena Müllerová, ČT,
PhDr. Václav Vrabec, člen Rady ČTK, Dopravní agen-
tura KOZL, prezident Herecké asociace Václav Postrá-
necký, Petr Slavík a jeho dalších 12 spolupracovníků –
AniFest 2007 (3. – 9. 5.), Ivo Mathé, rektor AMU, 
Jaroslava Selicharová, Úřad vlády ČR, Petra Šťovíko-
vá a Jitka Procházková, Telexport ČT, Martina, Tere-
za, Hanka, Ivana, Andrea, Veronika a Aleš – 7 nadšenců
z Institutu dokumentárního filmu, Jiří Hubač, BVA 

International, Bolek Polívka, Maciej Szymanowski Phd.,
ředitel Polského institutu v Praze, Adriena Jirková, Kon-
federace umění a kultury, Helena Uldrichová a Věra Fel-
dová, Barrandov studio Praha, PhDr. Jitka Radová, Eko-
film, Mžp, PhDr. Jarmila Cysařová, Martin Mařan
a Intergram s CD Aneta pro světlušku, Petr Makovič-
ka, Reklamní a hudební agentura PM, 11 členů Rady Obce
spisovatelů, Jiří Ployhar, Jiří Voráč, člen Rady ČT (uve-
řejňujeme), Ing. Michal Novotný a Nadace Český lite-
rární fond, Ing, Petr Chlupatý, gen. ředitel ARBOmedia, Dagmar Doubková
a Jan Tománek (s vročení: Žij dokud to jde, pak se uvidí), Barbora & Natálie,
MEDIA, Markéta Hodoušková, EUROPACINEMAS, Paříž, Ing. Jarmila Polá-
ková, AFIS – Asociace Film & Sociologie, RNDr. Irena Jančaříková, Muzeum
českého krasu Beroun, Vladimír Hanzel, Lukáš Kaplan, Helena + Michael +
Hanka + Tomáš Třeštíkovi, Miriam Šimková, East Silver 2007, Ondřej Suchý
(uveřejňujeme), Jana, Markéta, Ludmila – České filmové centrum, Tomáš
Bělohradský, Pepa Nekvasil, Bohumil Eichler, QEP, Karel Hynie, Aleš 
Rumpel, Institut dokumentárního filmu, Mylada Balounová, Techfilm 2007,
Petr Koliha, umělecký ředitel FILM FESTIVAL ZLÍN, Zdeněk Zůna, Beroun
a Miloň Terč, Filmová akademie Miroslava Ondříčka, Písek.

Prohlášení
Český filmový a televizní svaz FITES je znepokojen neověřenými informacemi, že vrchní  a programový ředitel ČT pan František Lambert
mohl být příslušníkem Lidových milicí.
Česká televize k této věci dosud nevydala žádné oficiální vyjádření, přestože se tato informace objevila i ve veřejných zdrojích. 
Považujeme takové „nejasnosti“ ve spojení s významnou funkcí v ČT za nepřijatelné, zejména proto, že v takovém případě by se 
jednalo o porušení lustračního zákona. Výkonný výbor Fitesu, 29. ledna 2007

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
Dne 5. února t.r. jsem byl oficiálním dopisem 
vedení FITES upozorněn na skutečnost, že vrchní
ředitel ČT Ing. František Lambert byl členem 
Lidových milicí. 
F. Lambert ve svém prohlášení ze 6. února t.r. tuto sku-
tečnost potvrdil a navíc uvedl, že s ní  již dříve seznámil
generálního ředitele Jiřího Janečka, vedení nezávis-
lých odborů a rovněž některé členy rady ČT. 
F. Lambert podává vysvětlení okolností, jak vznik-
lo jeho členství, i důvody, proč je nemohl odmít-

nout nebo zrušit. Toto všechno lidsky chápu a za-
chovávám mu své osobní sympatie. Není mou 
ambicí  F. Lamberta  morálně soudit. 
Nicméně z hlediska zákona jsou tyto okolnosti ne-
podstatné. Funkce ve vrcholovém managementu
veřejnoprávní televize podléhá lustračnímu zákonu
a další setrvání pana Lamberta v této pozici je ne-
myslitelné.
Pokud se potvrdí, že funkcionáři orgánů a organizací
ČT (generální ředitel, vedení odborů a členové rady)
byli informováni o faktu, že F. Lambert byl členem

Lidových milicí a nevyvodili z toho patřičné důsledky,
vyzývám je, aby na své funkce rezignovali.
Jsem přesvědčen, že dodržování lustračního 
zákona je pro naši společnost nadále nesmírně 
důležité a že jej musíme důsledně uplatňovat, i když
v dílčích případech může postihnout osoby, u nichž
je morálně-politické pochybení z faktického hledis-
ka malé. 

Jiří Oberfalzer, senátor
předseda Stálé komise Senátu 

pro sdělovací prostředky

Generální ředitel České televize Jiří Janeček se
ve čtvrtek 8. února  2007  vyjádřil k případu svého
vrchního a programového ředitele Františka Lam-
berta kvůli jeho někdejšímu členství v Lidových
milicích (LM). Funkce na vyšších stupních řízení
v ČT jsou podle lustračního zákona spojeny s po-
vinností předložit nadřízenému čestné prohlá-
šení, že pracovník nebyl členem milicí. 
8.2. 2007 18:54 PRAHA - Lambert členství ne-
tajil. Ve svém prohlášení Janeček sice lidsky oce-
nil nelehkou situaci Lamberta v době, kdy byl jako
pracovník Kovosvitu Sezimovo Ústí začleněn do

tamní jednotky Lidových milicí, ale současně uvedl,
že si je vědom jaké právní důsledky z Lamberto-
va členství v LM vyplývají, a proto předloží na nej-
bližším zasedání Rady ČT návrh řešení. 
Vyzval rovněž veřejnost a média, aby Lamberta
nesoudily podle principu kolektivní viny. Lambert
předal v těchto dnech členům Rady ČT prohlá-
šení, v němž vysvětluje okolnosti svého členství
v LM. Uvádí v něm mj., že vstoupil v roce 1988 do
KSČ, protože mu bylo řečeno, že jinak bude vy-
loučen jeho další služební postup a členství v LM
bylo v té době v jeho podniku pro vedoucí 

technickohospodářské členy KSČ automatické
a nedalo se mu vyhnout. 
Dodal, že s těmito skutečnostmi v minulosti 
opakovaně seznámil generálního ředitele, vedení
nezávislých odborů a některé členy Rady ČT. 
Podle jednoho člena Rady ČT by měl Lambert 
požádat soud, aby se vyslovil, zda jeho zařazení
do LN bylo neoprávněné a také by Rada ČT měla
posoudit, do jaké míry porušil ředitel Janeček
zákon, když Lamberta přes tři roky ponechával ve
funkci, přestože o jeho někdejším členství v LM
věděl.

Vážený pane senátore, 
přečetli jsme si Vaše dnešní tiskové prohlášení ke
kauze vrchního ředitele ČT Františka Lamberta
a rádi bychom Vás i veřejnost seznámil s násle-
dujícími podstatnými skutečnostmi :
1) členové výkonného výboru Nezávislé odbo-
rové organizace ČT v Praze se o podezření, že
někdo z nejbližších spolupracovníků generálního
ředitele  ČT Jiřího Janečka byl údajným členem
lidových milicí, dozvěděli z Lidových novin někdy
začátkem listopadu 2006.
2) okamžitě jsme se písemně dotázali generální-
ho ředitele ČT Jiřího Janečka, zda je novinová 
informace pravdivá. (viz.příloha)
3) kopii tohoto dopisu jsme opakovaně dali na 

vědomí všem členům Rady České televize (písemně
i elektronickou poštou). 
4) ani od generálního ředitele ČT ani od Rady ČT
jsme dodnes na náš písemný dotaz nedostali 
odpověď. 
5) na téma údajného členství kohosi z vedení ČT 
v lidových milicích jsme se jako výkonný výbor NOO
po několika urgencích z naší strany sešli až dne
3.1.2007 s generálním ředitelem ČT Jiřím Janečkem
a vrchním ředitelem ČT Františkem Lambertem. Na
této schůzce nám oba pánové sdělili, že novinový
útok byl zřejmě namířen proti panu vrchnímu 
řediteli Lambertovi, který se ovšem, podle nich,
nikdy ničeho špatného nedopustil a ujistili nás, že
i z hlediska zákona je vše v naprostém pořádku.

6) z výše uvedených skutečností je zřejmé, že 
vedení odborů tím, že na problém prokazatelně upo-
zornilo, udělalo vše, co bylo možné. Žádnými řídí-
cími pravomocemi v podniku totiž odbory nedis-
ponují a ani disponovat nechtějí i když jim to
v minulosti bylo mnohokrát kdekým podsouváno.   
Věříme, že tento dopis přispěje k objasnění velice
politováníhodné a trapné záležitosti, která zcela jistě
nepřispěla k důvěryhodnosti České televize, o kte-
rou nám jde především. To ostatně jasně vyplývá
z našeho výše popsaného postupu v této věci.
V Praze dne 9. února 2007 

Za VV NOO ČT v Praze 
Antonín Dekoj, předseda, v.r. , Jiří Černý, v.r., 

Adam Komers, v.r., Michal Zubr, v.r. 

PF 2007

SY vnitrek 1-07  12.2.2007 8:51  Stránka 4



Synchron  1 2007 5

Z E  Ž I V O T A  F I T E S U

Tradičně jako každý rok
od Listopadu 1989 pozval
i na sklonku roku 2006
generální ředitel České
televize všechny bývalé
pracovníky – seniory na
přátelské setkání do Ná-
rodního domu v Praze –
Vinohradech. Pozdravili
je Martin Švehla, ředitel
úvaru vnějších vztahů ČT,
tiskový mluvčí Martin

Krafl a předseda odborové organizace dr. Milan Kyška. Za předsednickým 
stolem usedli ještě Vít Holubec a Vladimír Vácha,
pamětníci začátků 50 let vysílaného pořadu BBV
(Branky – body – vteřiny), kteří na své působe-
ní v televizi krátce zavzpomínali. 
Z vedení ČT se účastníci dozvěděli, že má za sebou
15 let úspěšné a nezávislé činnosti, že do příští-
ho období chce nastupovat jako stabilní, moder-
ní a sebevědomá televize, že na své bývalé pra-
covníky hledí jako na své kolegy, jejichž zkušeností
a pamětí by se mělo více využívat. K tomu má mj.
sloužit chystané vydavatelství ČT (podobné Radio-
servisu) a prodejna České televize v hlavní vrát-
nici ČT, otevřená v polovině prosince 2006. 
Redakce Synchronu mne požádala, abych si s ně-
kterými účastníky promluvil a napsal o jejich ná-
zorech. Byl to úkol nesmírně obtížný za podmí-
nek dále uvedených. Oslovil jsem či jen pozdravil
mj. režiséry Ivo Paukerta, Františka Filipa, hlasa-
telky Hedu Čechovou, Jarmilu Šusterovou, Olgu Čuříkovou a Kamilu Mouč-
kovou, z Německa přijel Zdeněk Roman, starší bratr již zemřelých Pavla a Evy,
dále pak redaktorku Zdenku Joskovou, Jana Hracha, Zdenu Franclovou, opat-
rující dlouhá léta filmotéku Čs. televize, Helenu Pecharovou, Jiřího Svejkov-
ského, Arnošta Burgeta, Annu Kohoutovou, asistentku režie seriálu Nemoc-

nice na kraji města, Lud-
milu Železnou z někdej-
šího programového od-
dělení, legendárního
Václava Čapka, produkč-
ní Káju Markovou a Jar-
milu Najdekrovou (kvůli
vnučce ze soutěže Super
Star si přišla na své), po-
zdravil jsem také přítele
Miloše Volfa (ročník
1924), žijícího dnes u So-
běslavi, ale který neopomene se do Prahy mezi své „vlaštovky“ podívat, dále

kdysi neúnavné střihačky Jarmilu Vlčkovou, Květu
Petrželkovou a Perlu Pechovou, Jana Plocha, jemuž
rukopis knihy včetně dokumentace o cestování v jeho
bárce po mořích a oceánech vzala povodeň 2002.
Bylo jich hodně, vše jsem nestačil zaznamenat, navíc
mne zlobil fotoaparát (takže se všem zároveň omlou-
vám). Ti, kteří jsou členy FITESu, s velkým zájmem
sledují každé číslo Synchronu a oceňují skutečnost,
že zpravodaj se vyvinul v sympaticky redigovaný a tím
i čtivý časopis. A mnoho dalšího. 
Protože jsem obdržel slovo jako jediný z účastníků
pléna, zpracoval jsem svůj příspěvek do písemné po-
doby. Obsahuje myšlenky, jimiž jsme se mnoho-
krát zabývali, a není nám lhostejné, že se tu schází-
me v nepředstavitelném, ale svým způsobem krásném
mumraji, kde jeden hledá druhého mezi 800 pří-
tomnými, kdy není slyšet vlastního slova a stojí se
fronty na šatnu, na dárkový balíček, na občerstvení

u jednoho barového pultu. Konečně to vedení televize také došlo a příští set-
kání se mají pořádat přímo v hlavní budově na Kavčích horách. Vše ostatní je
obsaženo v příspěvku, který jsem zaslal Ludmile Jakovcové, vedoucí perso-
nálního útvaru ČT pro případná další jednání o uvedených problémech. 
Nechcete se vyjádřit i Vy? MIROSLAV SÍGL

Bývalí televizáci se zas po roce sešli

Česká televize, pí Ludmila Jakovcová, ředitelka personálního útvaru
Kavčí hory, 140 70 Praha 4

V Praze dne 2. prosince 2006
Vážená paní ředitelko,
odvolávám se na své včerejší vystoupení při setkání ČT s důchodci v Národ-
ním domě, které jste mi umožnila přednést, a za to Vám chci dodatečně ještě
jednou poděkovat. Hovořil jsem z pár načrtnutých poznámek, které bych chtěl
shrnout do textu pro případná další jednání. Také z toho důvodu, že vystoupení
(nejen moje, ale i některých předřečníků) zanikala v hlučícím davu, doléhají-
cím do sálu i z předsálí. Obsah mých poznámek byl zhruba tento:
Rád bych se aspoň stručně představil. Pracoval jsem v Čs. televizi v inkrimi-
novaných létech 1965 – 1968 jako šéfdramaturg desetiminutových ekono-
mických, vnitropolitických a regionálních příloh Televizních novin (Z našich
krajů, Ekonomický reflektor, Zemědělský zápisník, Tváří v tvář, pražská dese-
timinutovka, pořad pro vynálezce a zlepšovatele – věda a technika, a také
desetiminutovka věnovaná kultuře). Řídil jsem dramaturgicky práci sedmi tvůr-
čích týmů. Mými bezprostředními šéfy tehdy byli nejprve šéfredaktoři Tele-
vizních novin Bedřich Rohan a poté Kamil Winter. Oba emigrovali po srpnu
1968, oba jsou již po smrti. Sám jsem skončil v hloubětínském rozhlaso-
vém Svobodném vysílači, který se divákům hlásil na vlně 490 metrů s oním
heslem Jsme s Vámi, buďte s námi, (které umí více propagandisticky lépe vy-
užívat Český rozhlas) – to proto, že po ranním a zčásti dopoledním televizním

vysílání v onu středu 21. srpna byl odpojen okupanty Cukrák, pracovníci
ČST a zejména Televizních novin museli opustit svá pracoviště, začali vysílat
později z různých narychlo instalovaných stanovišť – a jedním z nich bylo
ono rozhlasové, ale s televizními pracovníky, které jsem organizoval na popud
tehdejšího náměstka generálního ředitele Zdeňka Noháče a po konzultaci s Jiřím
Pelikánem. Sepsal jsem
o tom knížku Na vlně
490 metrů, vydal ji
Magnet Press v květnu
1990 a rehabilitační 
komisi ČST (studijnímu
oddělení) předal asi
10stránkový elaborát)
krátce po Listopadu
1989. Něco z toho vyšlo
ve sborníku Byli jsme při
tom (vyšel v roce 1993).
Mnohé návrhy jsem po-
skytl polistopadovým 
ředitelům (M. Pavlovi, 
J. Fairaizlovi, J. Kantůr-
kovi), kteří mne žádali,

Předseda klubu seniorů České televize v Praze – Dr. Milan
Kyška (vpravo Ludmila Železná – spravovala kdysi
programové fondy ČT). Režisér Ivo Paukert s asistentkou režie Annou Kohoutovou.

Miroslav Sígl, vedoucí tvůrčích týmů Televizních novin 
s JUDr. Janem Hrachem, bývalým zemědělským redaktore.

Programové hlasatelky ČST Jarmila Šusterová a Heda
Čechová spolu s Milošem Wolfem, kdysi vedoucím Hlavní
redakce vysílání pro děti a mládež.
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abych znovu do te-
levize nastoupil.
Doporučovala jim
to také ona reha-
bilitační komise.
Odolal jsem a uči-
nil jsem dobře.
Jako soudný člověk
svého věku po
dvaceti létech se
vrátit do zcela ji-
ných podmínek,
mezi zcela nové

lidi, do podmínek nastupující konkurence a modernějšího pojetí zpravodajství
v celém světě? Uváděl jsem to na příkladu CNN nebo BBC a tehdejších přímých
vstupů z války USA proti Iráku Pouštní bouře. A říkal jsem už tehdy těmto svým
kolegům, s nimiž jsem se dobře znal: na tyto světové trendy musí naše televi-
ze navázat, poslat lidi do zahraničních stáží, pozvat sem odborníky ze zahra-
ničí, ovlivnit školení budoucích televizních novinářů na vysokých školách
atd. To byly již tenkrát moje připomínky, a proto jsem se do televize nevrátil. A mnozí
z těch, kteří se dali přemluvit, televizi nakonec stejně sami opustili. 
Musel jsem z ČST odejít již v září 1968, (po vyhrůžkách a nakonec doporu-
čení Josefa Vošahlíka, který nastoupil zčerstva do televize, když předtím pra-
coval na ambasádě v Sovětském svazu, a který monitoroval naše rozhla-
sové vysílání pro potřeby zpravodajských služeb – to Ti jen tak neprojde,
zmizni!). Přesto rád na tu dobu strávenou v televizi vzpomínám. Bylo to období
společenské, kulturní a zejména ekonomické renesance, přišel jsem do 
televize z funkce vedoucího redaktora Hospodářských novin, když jsem před-
tím pracoval v leteckém průmyslu jako vyhozený redaktor Mladé fronty 
v 50. létech (v ní jsem působil od května 1945 do roku 1951). 
Jsem nesmírně rád, že díky vedení dnešní České televize, jejího personální-
ho útvaru a také díky odborové organizaci můžeme se my jako senioři již mnoho
let takto hromadně scházet. Vážíme si toho, protože takových organizací, pod-
niků či institucí je skutečně velmi málo, aby udržovaly kontakty se svými bý-
valými zaměstnanci. Je mezi námi mnoho těch, kteří televizi museli opustit
zejména po prověrkách v roce 1970. Naopak mezi námi chybějí řady těch,
kteří nás opustili navždy. Bohužel – to se vždy nedozvídáme, jedině když si to
sami mezi sebou sdělujeme na těchto každoročních setkáních, případně při 
jiných soukromých schůzkách. Anebo sporadicky prostřednictvím tisku, z in-
ternetu (ne každý z nás však s internetem pracuje) anebo z členského zpra-
vodaje Synchron, který vydává FITES. Po zkušenostech a z rozhovorů s mnoha
svými bývalými kolegy se domníváme, že by Česká televize měla uvažovat
o novém modernějším a praktičtějším způsobu tohoto našeho setkávání. 
Jen pro zajímavost jsem si zjistil: pozvánky obdrželo více než 1200 bývalých
pracovníků Čs. a České televize, účast přislíbilo něco přes 700 kolegů a ko-
legyň, v odborové organizaci je pouze 200 členů. Hromadná setkání způsobují,
že se tu navzájem vyhledáváme, jako pamětníci si chceme sdělit mnohé no-
vinky. Máme za to, že bychom se měli setkávávat podle jednotlivých pra-

covišť nebo podle let, v nichž jsme v televizi pracovali, či podle krajů a kraj-
ských studií. Dále by tak bylo možné více využít vzpomínek, pamětí a zkuše-
ností nás seniorů, abychom měli prostor pro vyprávění, pohovořit si přímo
s dnešními vedoucími pracovníky televize apod. Vážím si toho, že díky Olze
Čuříkové byl se mnou natočen Portrét pro Barvy života, že se mi ozval kole-
ga Daniel Růžička a chce ode mne moje vzpomínky na dobu totality. S naší mi-
nulostí se cosi děje a my bychom měli mít možnost do těch diskusí zasáh-
nout. Chybí nám vzájemný komunikační prostředek, který by nás po celý rok
spojoval, informoval o životě televizáků – důchodců, psal o jejich současné 
činnosti (mnozí jsou aktivní a divili bychom se jak!), o našich zkušenostech, 
senioři by sami do něj měli přispívat. Věřím, že vedení televize najde způsob,
jak nás oslovovat častěji, věcně a smysluplněji, než tomu bylo dosud. Jak vidět,
o každé – byť roční – setkání je velký zájem, že by nějaký tištěný zpravodaj
bývalí zaměstnanci uvítali. Abychom více o sobě navzájem věděli! Jsem ocho-
ten při jeho vytváření pomoci. Například Klub novinářů – seniorů při Syndikátu
novinářů ČR si vydává takový čtvrtletník s názvem Nebalíme to! A kupodivu
mnoho těch, kteří už kapitulovali nad svým životem, ožilo, zpracovávají své
vzpomínky do chystaného Almanachu českých novinářů – seniorů, rozvíjíme
bohatou činnost. Mnoho z našich kolegů absolvovalo kursy internetu, které
pro nás Syndikát novinářů zorganizoval. Domnívám se rovněž, že by ti, kteří
opustili naše řady a zasloužili se o rozvoj Čs. a České televize, měli mít ve vestibulu
na Kavčích horách či někde jinde pamětní desku, že by se jejich výročí měla
připomínat, že by se o nich mělo více psát, případně začít vydávat paměti a me-
moáry televizních tvůrců atd. Některé již v nedávných letech vyšly, ale právě
na minulém setkání mne oslovil Karel Pech, zda bych nevěděl o někom, kdo by
chtěl přepsat jeho rukou psané paměti – měl toho tenkrát na 3000 stran. Jak

víte, odešel, a jak to dopadlo s jeho pozůstalostí? O pozůstalostech bývalých 
pracovníků televize se rovněž nikdo zatím nestará. I tento námět stojí za širší 
rozvedení v podobě vydavatelské a ediční činnosti Čs. televize. 
Proto i v našem pokročilém věku můžeme být užiteční. A můj slogan na závěr:
Živé nás nedostanou! MIROSLAV SÍGL

Anna Kohoutová, Václav Čapek, bývalý programový ředitel České
televize a hudební dramaturg a skladatel Miloslav Ducháč.

Někdejší střihačky Čs. televize Perla Pechová, Jarmila Vlčková a Květa Petrželková
s redaktorem ČST Zdeňkem Romanem, který působí v Německu, ale žádné setkání bývalých
televizáků si nenechá ujít.

Kameraman Josef Vaniš je tříkrálový, 6. ledna oslavil v plné svěžesti své osmdesátiny a o dvanáct dní později pozval přátele a známé do kina

Ponrepo. Slavnostní večer zahájila projekce málo známého celovečerního filmu Závrať, který byl pro oslavence vůbec prvním cinemasco-

pem, který natočil. Podle námětu Jana Procházky film realizoval jako spoluscenárista a režisér Karel Kachyňa. U tohoto významného jubilea

samozřejmě nemohli chybět kolegové kameramani, mezi mnoha dalšími např. Miroslav Ondříček, Ludvík Baran, Petr Prokop, Josef Špelda 

a Svatopluk Malý (s manželkou po boku).
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Z výroční zprávy, kterou přednesl Miroslav Adamec,

předseda ARAS: Před rokem jsme si vytýčili cíl, aby

počet našich členů přesáhl rovnou stovku. Letos se

to stalo. Platících členů ARAS je 103! Nepředpo-

kládám, že další nárůst členské základny bude nyní

veliký. Při roli, kterou by profesní asociace měly hrát

v budoucnosti, nás již nemůže být výrazně víc, spíš

chceme být garantem profesní zdatnosti všech na-

šich členů. Mandát stávajících členů, kterými jsou

všichni významnější tvůrci této republiky, je již nyní

obrovský. 

Rád bych se s vámi podělil o pocity, které provází

zasedání Rady: v první řadě je to pocit lehké únavy.

Protože, když se do něčeho zakousnete, zjistíte, že

to vyžaduje velké nasazení, a my přece jenom pořád

útočíme z amatérských pozic. Dále je to pocit vděč-

nosti k zakladatelům (nebo spíš obnovitelům) 

myšlenky asociace, jako byl Karel Smyczek, 

Helena Třeštíková, Mirek Balajka, Petr Nikolaev

a další, protože nebýt jich, pozice tvůrců by dnes

byla mnohem slabší. Dále je to pocit lehkého 

naštvání, že je to nenapadlo o takových pět let dřív,

protože jsme si mohli v tom kotlíku audiovizuálního

prostředí mnohem více ohřívat svou polívčičku.

A podobně, jako se to povedlo například Herecké

asociaci pro herce, i my jsme mohli vytvořit ještě

lepší výchozí pozice pro autory.

Jaké další pocity provázejí naše zasedání? Zažili jsme

společně několik vln optimismu, když se nám 

podařilo prosadit v Parlamentu a nakonec v Sená-

tu znění paragrafu AZ výhodné právě pro ARAS. Ale

také jsme zažili tsunami zklamání, když zákon o kine-

matografii, na kterém jsme spolupracovali, nevy-

volal dostatečný počet zvednutých poslaneckých

rukou. V souvislostí s tímto neúspěchem nyní 

naopak zažíváme pocit nenahraditelnosti, protože

naši zástupci jsou výraznými organizátory a kon-

struktéry nového zákona o kinematografii.

Zažíváme pocit lékaře, který ví, co je pro pacienta

– míním teď Českou televizi – dobré, ale on se 

chvíli cuká přijmout lék. Vnutili jsme mu pilulku 

s pravidly a termíny přijímání námětů a scénářů, ale

tušíme, že léčba bude ještě dlouhá.

Zažili jsme pocit síly. To tehdy, když jsme zjistili,

že nacházíme společný zájem s ostatními asocia-

cemi, jako je herecká a kameramanů. Pochopili jsme,

že mluvíme stejnou řečí, že dohromady prosadí-

me víc, než jednotlivě. Díky tomu, že máme bez-

konfliktní vztahy s FITESem, si myslím, že – budo-

vatelsky řečeno – jsme nyní společně schopni

uměleckou frontu seřadit v jeden pevný šik!

Jaké další pocity? Občas překvapivé. Já osobně jsem

zažil již dávno zapomenutý to-

talitní pocit existenčního stra-

chu, když jsem se měl za ARAS

vyjádřit novinářům k trapné

kauze evidentního střetu zájmu

šéfdramaturga Ivana Hubače

v případě jeho neúspěšného

seriálu Poslední sezóna. Věděl

jsem totiž, že v ten samý den,

kdy noviny vyjdou, se potkají

na jeho stole s mými dvěma již

v námětu a první verzi schvá-

lenými televizními povídkami

pro pořad M. Donutila. Vyjád-

řil jsem se tak, jak mi velelo

svědomí, a šéfdramaturg mé projekty shodil ze

stolu… snad aby tam měl dost místa na ty noviny.

A protože se chystá pokračování Sanitky v podob-

ném střetu zájmu, bojím se, co mi to moje svědomí

zase provede příště. Věřím, že na této VH zazní jasný

názor, jak se k pozici píšícího a sama sebe schva-

lujícího šéfdramaturga zachovat.

Předvedl jsem Vám většinu pocitů, které provází

naše zasedání Rady. Jaký pocit se však už přestal 

objevovat? Myslím si, že ten nejhorší, který Vás kdy

může v jakémkoli Vašem konání postihnout: pocit

zbytečné práce, promarněného času, pátrání po

smyslu snažení, pocity marnosti, malomyslnost.

Naopak. Dnes už se nemusíme přemlouvat, že je

důležité být spolu, že máme slovo, a když chceme

dokonce i silný hlas. Nebudu Vás přesvědčovat, pro-

tože na to máme argumenty a Vy si je v průběhu VH

vyslechnete. Diskuse:

Helena Třeštíková: Veřejnost není zcela správně

srozuměna se situací a požadavky nás filmařů. Možná

je třeba naučit pár jednoduchých hesel pro veřej-

nost, aby si uvědomili, jaká je podpora jinde. V den,

kdy jsme se dozvěděli o vetu zákona, jsme toto vní-

mali jako nepřátelské gesto, viz bojkot festivalů, růz-

ných filmů na festivaly apod., poté nastalo vyjed-

návání filmařů s politiky, s prezidentem V. Klausem

a dalšími. Nový zákon – větší akcent na peníze ze

státního rozpočtu a zachování plateb ze soukromých

zdrojů, u televizí by se to mělo řešit lépe tak, aby do

přidělování a podpor mohli více hovořit, ovlivňovat.

Sliby politiků – 400 milionů se rozplynuly. Napo-

sledy proběhla návštěva u ministra Štěpánka, 

vypadá to nyní tak, že se podařilo přesvědčit, aby

silné parlamentní strany ze státního rozpočtu 

vyčlenily 100 milionů.

Petr Nikolaev: Navrhuje zrealizovat natáčení 

dokumentu o situaci projednávání zákona o kine-

matografii.

Ljuba Václavová: Byla přítomna debatě ve Fran-

couzském institutu mezi odborníky z Francie a Ně-

mecka a zástupci české odborné veřejnosti i stát-

ní správy na téma ,,Proč podporovat národní

kinematografie“. Podpora národních kinemato-

grafií je věcí politického rozhodnutí. Francouzská

vláda tak učinila hned v prvních poválečných letech,

v Německu k tomu došlo v šede-

sátých letech. Státní podpora ne-

měla jen kulturní dopad, ale i eko-

nomický a reprezentační. U nás po

parlamentním neschválení novely

zákona o kinematografii, letos na

jaře se připravuje nové znění zá-

kona. Podle náměstkyně ministra

kultury dr.Smolíkové je to záležitost

na neodhadnutelně dlouhou dobu.

Podle zahraniční praxe je úspěch

závislý na angažování lidí všech pro-

fesí kolem kinematografie a otáz-

kou správného lobování.

Antonín Kopřiva: Termínem pro

předávání 2. ročníku Ceny Jaro-

Postřehy ze 6. valné hromady
Asociace režisérů a scenáristů – ARAS

ze dne 27. 11. 2006 na FAMU (dle zápisu)

Petr Nikolaev
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mila Jireše bude opět zahajovací den Febio Festu,

22. březen 2007. Podoba ceny, jejímž autorem je

sklář Julius Starove, bude zachována. Porota byla

doplněna místo zesnulého Pavla Kouteckého o no-

vého člena, paní Michaelu Pavlátovou. Cenu vy-

hlašuje a uděluje ARAS jednou ročně a je udělo-

vána ve 2 kategoriích: A) Za významnou podporu

vzniku nebo šíření nekomerčního filmového díla, či

děl osobou nebo institucí, která není přímo zapo-

jena do jejich tvorby a výroby (např. sponzoři, me-

cenáši atd.), B) Osobě nebo skupině osob, které

svojí aktivitou výrazně přispěli ke vzniku a šíření ne-

komerčních filmových děl a nejsou přitom, ani tvůr-

ci, ani producenti děl, kterých se počin týká (tj.

organizátorská, distribuční, publikační činnost).

Petr Bok a Miroslav Adamec: průběh a výsledky

jednání s ČT a privátními televizemi, strategické roz-

hodnutí o dalším postupu při jednání o navýšení 

honorářů v souvislosti s provozovacími honoráři:

Zastavilo se jednání o navýšení honorářů v ČT o slí-

bených 40 %, o které jsme v honorářových sazeb-

nících v roce 2004 snížili honoráře kvůli nedostat-

ku financí v souvislosti s nenavyšováním diváckých

poplatků. Nyní je situace jiná a přesto jednání stojí.

Tentokrát s odůvodněním, že ČT platí výrazně víc,

než ostatní televize na trhu. Tato pravda však už 

neplatí. ARAS zorganizovala schůzku svých členů

seriálových autorů. Z ní vyplynulo: honorář sce-

náristy za díl „nekonečného“ seriálu se bude blí-

žit 100 000 Kč. V případě kratších seriálů se honorář

za díl má pohybovat minimálně 200 000 Kč. 

S těmito požadavky jsme zorganizovali schůzku

na TV Nova. Výrobní ředitel Petr Erben potvrdil,

že etapa snižování odměn skončila, v této chvíli

se naopak snaží autorům vyjít vstříc a jejich 

odměny, v případě špičkových produktů, se blíží

našim představám.

Nyní nás trh a tržní přístup privátní televize vrací

k jednání s ČT, která by se ze své podstaty na trh

neměla ohlížet, naopak by měla své autory pracu-

jící v náročném a velice konkurenčním prostředí 

důstojně odměňovat v souladu s kvalitou, kterou

českému divákovi přinášejí. 

Z ČT mezitím přišel návrh „vyměnit“ provozovací

honoráře za zvýšení honorářů. Provedli jsme kal-

kulaci: s navýšením stávajících honorářů o slíbe-

ných 40 % plus 4 provozovací honoráře je výsled-

kem navýšení honorářů o 100 %. 

Tato kalkulace byla předložena VH s žádostí o zís-

kání mandátu pokračovat v jednání o toto skoko-

vé zvýšení honoráře výměnou za provozovací ho-

noráře. Část Rady ARAS je přesvědčena, že situace

v zakázkově výrobě, digitálním vysílání atd. časem

stejně dospěje do stadia, kdy provozovací hono-

ráře zcela zaniknou. Považujeme tuto situaci za uni-

kátní pro jednání o zvýšení honorářů a můžeme ji

promarnit. VH hlasovala PROTI.

Bylo však doporučeno Radě, aby důsledně trvala na

slibu ČT o zvýšení honoráře o oněch slíbených 40%!

V případě, že ČT nabídne sama výrazné navýšení za

provozovací honoráře, bude k projednání podmí-

nek svolána mimořádná VH.

Miroslav Balajka se podivil nad tím, že dosud nebyl

ustaven poradní sbor vedení ČT, jak o tom na mi-

nulé VH mluvil pan vrchní ředitel F. Lambert. Rada

ARAS jmenovala M. Balajku svým zástupcem do 

tohoto poradního sboru.

Valná hromada zavazuje Radu ARAS, aby požáda-

la vrchního ředitele ČT p. Lamberta o vyjádření v této

věci

Valná hromada ARAS se usnesla požádat vedení

České televize, aby zvážila způsob a personální

fungování Centra dramatické tvorby: Domníváme

se, že není nadále únosné, aby toto Centrum vedl

člověk, který hrubým způsobem porušil etický kodex

České televize a vystavil ji tak kritice sdělovacích

prostředků. V průhledně skrytém střetu zájmu si

Ivan Hubač sám napsal seriál Poslední sezóna a bez

nejmenší pochyby ovlivnil schválení a prosazení vý-

roby seriálu, u jehož startu figuroval pouze jako dra-

maturg. Jsme přesvědčeni, že není možné sloučit

úspěšně profesi zodpovědné práce šéfdramatur-

ga s náročnou prací autora. Tato praxe musí logic-

ky přinést snížení kvality řídící nebo tvůrčí složky.

(Divácký neúspěch zmíněného seriálu to jenom 

potvrzuje!).

Situace je podle našeho názoru nadále neudržitel-

ná. Devastuje tvůrčí a pracovní prostředí. Pro 

autory a spolupracovníky je problematické akcep-

tovat názory člověka, jehož kompetentnost je 

lidsky i profesně zpochybněna.

Je třeba si uvědomit, že téměř veškerá česká tele-

vizní a koprodukční filmová dramatická tvorba pod-

léhá vkusu jediného člověka! Žádáme vedení ČT,

aby v zájmu zvýšení kvality původní dramatické tvor-

by umožnila vznik systému, který dovolí názorovou

a uměleckou konkurenci. I nadále trváme na tom,

že dodržování etického kodexu ČT je závazné pro

všechny její pracovníky. Valná hromada zavazuje

Radu ARAS, aby vyžadovala od vedení ČT zásadní

řešení tohoto problému.

K tomu se vyjádřil Ivan Hubač dopisem adreso-

vaným Radě ARAS, která tuto záležitost projed-

návala na svém zasedání 8. ledna 2006 a násled-

ně umístila i na své webové stránky:

Vážená rado ARAS,

přečetl jsem si zápis z valné hromady ARAS ze dne

27.11.2006. Součástí výroční zprávy, kterou před-

nesl předseda Vaší organizace Miroslav Adamec,

byly ostouzející poznámky týkající se mé osoby.

Opětovně mě nařkl ze střetu zájmů kvůli seriálu Po-

slední sezóna, pod nímž jsem podepsán jako autor.

Poprvé se tak stalo v dopise, který poslal ARAS 

1. 12. 2004 tehdejší programové ředitelce ČT Evě

Vrtiškové, generálnímu řediteli ČT Jiřímu Janečko-

vi a Radě České televize. Na základě této opako-

vané iniciativy se „kauzou“ zabývalo vedení ČT, 

generální ředitel ČT i Rada ČT a ani jeden z těchto

subjektů po důkladném šetření neshledal, že je stíž-

nost ARAS oprávněná (viz. dopisy na adresu ARAS

od generálního ředitele ČT Jiřího Janečka ze dne

7. 1. 2005; 9. 3. 2005 a od předsedy Rady ČT Jana

Mrzeny ze dne 4. 4. 2005).  

S nápadem napsat seriál z hokejového prostředí

jsem nepřišel já, ale herec Martin Dejdar a pozděj-

ší producent seriálu Přemysl Pražský. Oslovili mě

jako dramaturga programu ČT a námět, který jsem

napsal, předložili tehdejšímu Centru dramatické

tvorby, které vedli Jan Otčenášek (šéfdramaturg)

a Jaroslav Kučera (šéfproducent). Jan Otčenášek byl

tím, kdo vyjádřil za dramaturgii o nabídku zájem

a konzultoval ji s tehdejší ředitelkou programu 

Markétou Luhanovou. Jako dramaturg ředitelství

programu jsem neměl rozhodovací pravomoci, a ne-

mohl jsem tedy přijetí nebo nepřijetí nabídky nijak

ovlivnit. Smlouvu na tento seriál jsem neuzavřel

s Českou televizí, nýbrž s nezávislými producenty

Přemyslem Pražským a Petrem Jáklem. Oba jme-

novaní se stali majiteli autorských práv a mohli se

scénáři na mediálním trhu jakkoliv volně nakládat.

Prohlašuji, že veškerá rozhodování o kvalitě látky

a jejím konkrétním vývoji šla mimo mě, i když jsem
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se později dostal do funkce šéfdramaturga. Roz-

hodovací pravomoci měla v první instanci ředitelka

programu Eva Vrtišková a v poslední instanci 

generální ředitel Jiří Janeček a jeho kolegium. Je naiv-

ní se domnívat, že jakýkoliv seriál si může šéfdra-

maturg sám schválit a sám si ho zařadit do výro-

by. Na valné hromadě ARAS však i přes tyto

skutečnosti předseda Adamec tvrdí, že jsem ovliv-

nil schválení a prosazení výroby seriálu Poslední se-

zóna, a že má kompetentnost je tím lidsky i profesně

zpochybněna. Iniciuje mé odstoupení z funkce a po-

žaduje na vedení ČT personální změnu na pozici

šéfdramaturga CDDHT, protože mé setrvání ve funk-

ci „devastuje tvůrčí a pracovní prostředí“. Miroslav

Adamec ve svém vystoupení zcela pomíjí fakt, že 

televizní dramatická tvorba byla za dobu mého 

působení ve funkci šéfdramaturga vedením ČT něko-

likrát oficiálně kladně hodnocena jak po stránce

umělecké kvality, tak divácké sledovanosti. 

Miroslav Adamec se ve svém vystoupení na valné

hromadě ARAS 27. 11. 2006 svěřuje se svými po-

city autora a stěžuje si, že jsem mu neschválil dvě

povídky do cyklu 3+1 s Miroslavem Donutilem. Ano,

je to tak. Po první verzi mu dramaturgie sdělila při-

pomínky a do druhé verze se mu je nepodařilo za-

pracovat tak, aby mohla být tato druhá verze schvá-

lena. Z taktických důvodů však neuvádí, že jsem mu

už v době, kdy mě neprávem několikrát osočil, jiné

dvě povídky schválil. Konkrétně povídku Bohat-

ství a povídku Učitelky s praxí. Kvůli poslední jme-

nované povídce jsem dodnes v chronickém kon-

fliktu s režisérem Jiřím Krejčíkem. Když jsem mu

scénář Učitelky s praxí nabídl k realizaci, označil ho

za grafomanský pokus a paskvil. (Je signifikantní, že

kauzu, která byla ze strany generálního ředitele

ČT i ze strany Rady ČT uzavřena na jaře 2005, ote-

vírá Miroslav Adamec na valné hromadě ARAS v oka-

mžiku, kdy mu byly zamítnuty dvě výše zmíněné po-

vídky.) Povídku Učitelky s praxí jsem před režisérem

Krejčíkem hájil a ve střetu režisér versus autor jsem

stál na straně autora Miroslava Adamce. Miroslav

Adamec také neuvádí, že dávno před mým nástu-

pem do funkce napsal televizní scénáře Honzík si

vzal auto a Staroměstská. První ze jmenovaných scé-

nářů moji předchůdci ve funkci šéfdramaturga do

realizace nikdy nepustili, druhý nepřijali. Proč asi?

Na tuto otázku ať si odpoví sám. Narozdíl od Miro-

slava Adamce jsem autorem 58 realizovaných 

televizních scénářů. Ty jsem samozřejmě napsal

v době, kdy jsem nebyl na pozici šéfdramaturga,

takže jsem nemohl být sám sobě autorem i schva-

lovatelem. 

Žádám, aby mi rada ARAS poskytla prostor na obha-

jobu a tento můj dopis rozeslala všem členům ARAS

tak jako zápis z valné hromady ze dne 27. 11. 2006,

v němž jsem Miroslavem Adamcem několikrát zcela

neprávem napaden. Doufám, že rada ARAS ve jménu

objektivity umožní, aby kolegové režiséři a scenáristé

mohli slyšet argumenty i druhé strany.  

S pozdravem Ivan Hubač

Na dopis Ivana Hubače reagoval Dušan Kukal, 

původní autor seriálu z hokejového prostředí.

Vážená asociace ARAS, vážený pane Adamče,

Vaše usnesení o střetu zájmu v České televizi mě 

velice překvapilo a jsem Vám vděčen, že jste mi

ho poslali na vědomí. Měl jsem totiž možnost pra-

covat v České televizi ve vedoucí funkci produ-

centa hrané tvorby pro děti a mládež a praktiky,

se kterými jsem se tam setkal, mě dohnaly až k tomu,

že jsem byl v pracovní neschopnosti s extrémně těž-

kou hypertenzí. Vyřešil jsem to tak, že jsem se vrá-

til do Barrandov Biografie ve funkci uměleckého 

ředitele. O co ve veřejnoprávní televizi šlo? Zjistil

jsem, že mnozí dramaturgové a šéfdramaturgové

vůbec nevyvíjejí činnost, kterou jim pracovní úva-

zek udává, a jen přijímají scénáře nebo je odmíta-

jí. Pracovní čas v budově České televize tráví svou

vlastní autorskou činností. Vím o čem mluvím, sám

jsem spoluautorem tří úspěšných TV seriálů a doká-

žu odhadnout, kolik je s tím autorské a dramatur-

gické práce.

Někdy kolem roku 2001 mě producent Karel Greif

oslovil, zda-li bych pro něj nevytvořil seriál o hokeji.

Souhlasil jsem s tím, že by výkonnou produkci dělal

pan Přemysl Pražský. (Debutoval jsem s ním filmem

Velká filmová loupež roku 1986 ve Filmovém stu-

diu Barrandov, a tak jsem k němu měl důvěru). Pro-

ducent Greif souhlasil a já napsal námět. Producent

ho registroval u Divadelní a literární agentury DILIA,

předal panu Pražskému a vedení České televize. Šéf-

producent ČT Petr Erben mu dopisem sdělil, že látku

přijímají. Začal jsem tedy psát. Když jsem vytvářel

pátý díl, navštívil mě producent Greif, s tím, že mlu-

vil s panem Hubačem a ten mu sdělil, že o hokeji

může psát kdokoli a že si seriál napíše sám. Navštívil

jsem proto svého kolegu a výkonného producen-

ta pana Pražského a dozvěděl se, že pan Hubač to

má vymyšlené tak, že z veřejnoprávní televize získá

desítky milionů, které převede na nezávislého pro-

ducenta pana Jákla a všichni pak společnými sila-

mi věc realizují. Věděl jsem, že je konec. Nikomu

jsem si však nestěžoval, s nikým o tom nemluvil a ani

nevím, jak vše dopadlo.

Jako nečlen ARAS jsem rád, že si podobných nesrov-

nalostí všímáte, a jako bývalý pracovník České 

televize vím, že Váš statečný postoj k podobným 

případům bude marný.

Patří Vám však můj dík.

V dokonalé úctě Dušan Kukal, scenárista

Vznik seriálu rovněž popsal již zmíněný Karel Greif

Milý Mirku,

je třeba se dotázat všech zúčastněných, jak to bylo.

Toto je moje verze:

1) Vznikla trilogie, kterou jsme napsali s D. Kuka-

lem, a tak jsem ji také přihlásil po dohodě s Du-

šanem na moje jméno na Dilii. (ověřenou při-

hlášku mám).

2) Námět jsme společně s p. Pražským předložili ČT

pod názvem Pohádka o hokeji aneb Power Play.

Pan Erben seriál zařadil do výroby, o čemž nás

písemně informoval – písemné potvrzení mám.

Je tam též napsáno, že je to na námět Karla 

Greifa. 

3) Pan Hubač napsal, že je námět dobrý, nicméně

potřebuje „renomovaného“ autora a nabídl se,

že to napíše. Dopis podepsaný panem Hubačem

mám a mohu jej samozřejmě předložit. Bylo nám

také naznačeno, že se to jinak nedostane do 

výroby. Dokonce napsal verzi seriálu pro 

M. Dejdara a další roli pro mě.

4) Pan Hubač mi po další verzi sdělil, že se odchý-

lil od mého námětu a dále bude pokračovat sám.

Také mě informoval, že má vše konzultováno se

svým bratrem, který je právník a že na nic nemám

nárok.

5) Pan Hubač sdělil, že chce poměrně vysokou část-

ku a pan Pražský s ním začal jednat dál, o čemž

mě již dále neinformoval. Greif a Dejdar tedy

z projektu vypadli.

Tolik v kostce. Vše mám písemně podloženo a mohu

doložit. Také se mnou jednali Jáklové. Pokud budeš

chtít jakékoliv vysvětlení, mohu přispět. Z mého po-

hledu – „vtip“ spočívá v tom, že je v ČT dramaturg,

který pozmění námět autora tak, aby nebyl na-

padnutelný, a sám jej poté přepíše, namísto aby 

s autorem pracoval a rozvíjel jeho autorský námět.

Karel Greif 

Rada ARAS usuzuje, že v případě seriálu Posled-

ní sezóna už zřejmě nejde pouze o střet zájmu…

Konstatuje, že debata začíná přerůstat do osob-

ního sporu mezi předsedou asociace M. Adam-

cem a šéfdramaturgem I. Hubačem, a proto zau-

jala toto stanovisko, které bude rozesláno všem

zainteresovaným: 

Vážený pane šéfdramaturgu, vedení České televize,

Rado ČT,

tímto odpovídáme na e-mail šéfdramaturga  Ivana

Hubače ze dne 28. 12. 2006, který adresoval Radě

ARAS, a který jste Vy ostatní obdrželi v kopii.

Jednohlasně přijaté usnesení VH ARAS není počinem

jednotlivce. Vyjadřuje vůli a mínění nejvyššího statu-

tárního orgánu ARAS a ani žádný na VH nezúčast-

něný člen ARAS proti usnesení dodatečně nepro-

testoval. 

Ukázkový střet zájmu v České televizi, na který po-

ukazují i nezávislí novináři, se ve svém dopisu snaží

I. Hubač převést do roviny osobního sporu. Ne-

dovolíme, aby se diskuse odchýlila od věcné pod-

staty – skutečnost, že dramaturg s rozhodovacími

pravomocemi realizuje své látky ve své vlastní 

redakci, je nepřípustná. 

Proto opakovaně žádáme vedení České televize, aby

propříště zabránilo takovým praktikám, které po-

rušují její vlastní etický kodex a které vyvolávají zby-

tečné a trapné spory. Žádáme, aby změnou systé-

mu redakčního řízení původní tvorby odpadl námi

pojmenovaný problém a aby se otevřel prostor pro

názorovou a uměleckou konkurenci. 

S pozdravem Rada ARAS 
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Knížka, psaná celý život
Když jsme ve čtvrtém čísle Synchronu vloni v září publikovali portrét čerstvého
osmdesátníka, stále plného tvůrčích plánů a energie, Miroslava Sígla, anon-
covali jsme vydání jeho další publikace Co víme o smrti. A dvacátého prosin-
ce knížka zvíce čtyř stovek stránek skutečně putovala na pulty knihkupectví.
Jak tato populárně naučná publikace vznikala? Původním záměrem autora, který
celá desítiletí shromažďoval výpisky z literatury, z filosofických traktátů, z náh-
robků, názory na konec života, život posmrtný , či smrt jako konec všeho, byla

encyklopedie ve spolupráci s vě-
deckými a výzkumnými praco-
višti. Nezdařilo se, a tak se do té-
matu pustil dle svých letitě
shromažďovaných poznámek,
zápisků sám. Nečiní si nárok na
úplnost, ale v možnostech jed-
notlivce je jeho práce encyklo-
pedií, či přinejmenším jejím roz-
sáhlým podkladem.
S morbiditou nemá knížka nic
společného. Jako motto publi-
kace je výstižné anonymní dvoj-
verší z dob dávných, uvedené
v úvodu : 
Bys v blaženosti umřel, žít se
musíš naučit.
Bys v blaženosti žil, smrti se
musíš naučit.

Té jediné spravedlnosti, která se nevyhne nikomu a ničemu živému a na kterou
by měl být každý připraven. Tím spíše, že v současnosti, kdy se s ní setkáváme
denně – kdy figuruje v různých podobách v médiích, teče z obrazovek (nejen)
v amerických akčních filmech, při atentátech teroristů, (zatím) v lokálních
válkách, vraždách, násilnostech – ji málem vnímáme jako něco zcela běžného,
co se nás, jednotlivců, žijících v relativním bezpečí, jaksi netýká, pokud se
s ní v té či oné podobě nestřetneme tváří v tvář při odchodu našich blízkých.
Vždyť Mors certa, hora incerta. (Smrt je jistá, hodina nejistá.) 
Sígl pojednává rituály a názory na konec života jako doklad o historii lidstva
– o čem jiném svědčí staré hřbitovy, jejich náhrobky, skulptury nebo stále
objevovaná zasutá pohřebiště než o kultuře staré i tisíce let…nenavštívíme
je snad při cestách za poznáním? A o čem jiném vypovídají verše básníků
i lidová poezie vtesaná do pomníků než o vztazích mezi lidmi. 
Autor v písemných dokladech i vlastním komentářem pojednává konec života jako
jeho součást z mnoha aspektů – od citátů z bible a pojetí pozemské smrti jakož-
to vstupu do věčné blaženosti, přes staroegyptské mravní nauky, staroindickou
literaturu, buddhismus, starořeckou filosofii a další kapitoly vztahující se ke 
světovým dějinám, přes citace z děl světových i našich autorů, lidové písně, 
tradice, pověry, rčení, po vtipy o smrti, soupis pohřebišť, muzeí, památníků, po
pokus o přehled dramatické literatury a filmů, hudebních skladeb k tématu se
vížících, až po stále horce aktuální téma, pojednání o trestu smrti.
Ať scenárista či dokumentarista, který by se problematikou z jakéhokoliv aspek-
tu zabýval, najde v Síglově publikaci inspiraci a navíc odkazy na další prameny.
Pouhý Malý slovník vybraných pojmů zabral padesát stran a literatura, z níž
autor kromě svých výpisků vycházel, třináct hustě popsaných stran. Rejstřík 
tisíce dvou set jmen se do knížky bohužel nevešel. Ale i tak díky nakladatel-
ství Epocha, že se rukopisu ujalo a spolu s fotografiemi Evy Zítkové zásluž-
nou, neváhám napsat objevnou publikaci na sklonku minulého roku vydalo. 

Jarmila Cysařová  

Z Barrandova do Hollywoodu
V těchto dnech vyšla kniha, která bude pravděpodobně
bestsellerem. Světově známý filmový producent Norbert
Auerbach vypráví své životní příběhy, nesmírně půvabně,
s vtipem a upřímností jemu vlastní. Narodil se ve Vídni. Když
se v Čechách začal film rozvíjet na rychlé obrátky, jeho otec
byl pozván do Prahy a koupil filmovou společnost Slávia.
Natáčel ve starých ateliérech na Smíchově a film Extáze, jež

znají pamětníci, byl také jeho dílkem. Před nacisty odjela celá rodina zahrnu-
jíc Norberta do Buenos Aires, aby za rok a půl dostali konečně vytoužené vízum
do Spojených států. Na okraji by bylo dobré se zmínit, že otec Norberta byl velmi
úspěšný ve Spojených státech, dostal i Oskara za producentství dokumentár-
ního filmu o Marku Chagallovi. Norbert odešel velmi brzy do americké 
armády, když vypukla druhá světová válka, a účastnil se i přechodu přes most
u Remagenu.
V roce 1968 natočil tuto událost a zmíněný most v Československu (most
v Davli). Jeho kariéra je neuvěřitelná… President United Artists, poradce pre-
zidenta Reagana, producent pro Yentel s Barbarou Streisandovou (tento film
byl v roce 1983 částečně natáčen v Praze), byl u zrodu Brigity Bardotové
jako herečky ( A Bůh stvořil ženu), šéf distribuce a produkce pro Evropu (Colum-
bia Pictures), vicepresidentem CBS.
Po roce 1989 zůstává v Praze a žení se s manželkou svého zemřelého přítele.
„Udělal jsem ze smutné vdovy veselou vdovu“, říká, „a své kontakty s americ-
kými producenty a společnostmi používám jako poradce pro Barrandov a poda-
řilo se mi Američany přivést do Prahy, jako například film Jana z Arcu“. 
Na mou otázku, zda je zde spokojen, zatímco mnozí krajané se vraceli zpět
do USA, odpovídá pozitivním světovým názorem, že domov je možno vytvo-
řit všude. Tím je dána i odpověď, zda můžeme mluvit o Norbertu Auerbacho-
vi jako o Čechovi či Rakušanovi či Američanovi. Norbert Auerbach patří světu
a sudička při narození mu vtiskla i štěstí, že to byla nejen práce a píle, ale i silné
citové vztahy, které mu pomáhaly asimilovat.
Do dalších let přejeme zdraví, aby ten jeho úžasný optimismus, spojený s upřím-

ností, skromností a především šarmem, vydržel. Jeho knížka se skutečně čte
jedním dechem. PhDr. Libuše Konrádová, publicistka, novinářka
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Příběh(y) filmu
Godardovy Příběh(y) filmu jsou patrně jediným uměleckým dílem, které
existuje současně ve dvou formách – knižní a filmové. Godard je psal /natáčel
po 10 let (1989–1998) a veřejnosti je představoval postupně. Už od počát-
ku s nimi vzbudil velký rozruch. Unikátnost Příběhů
totiž není jen v dvojí formě existence (text/video),
ale především ve zcela nově a originálně uchope-
ném tématu, jakým je historie kinematografie.
Je to uchopení vpravdě grandiózní. Autor totiž 

čtenáři/divákovi nepředkládá nějaký faktografický
soupis, žádnou historickou kompilaci, ale osobní
uměleckou reflexi zasahující nejen kinematografii
jako takovou, ale i proměny jejího vnímání ve spo-
lečnosti (společnostech) a její zpětné působení.
A navíc nám Godard to vše servíruje jako báseň, 
moderní poezii, plnou poutavých míst i rafinova-
ně ukrytých odkazů.
Protože jsem měl možnost se na výsledné podo-
bě knihy podílet, budu poněkud osobní. Když jsem
se s tímto neobyčejným textem poprvé seznamoval
(video jsem zatím neměl možnost vidět), nevěděl
jsem si s ním zpočátku rady. Jak jsem jej ale pročí-
tal víc a víc, tak jsem mu stále více přicházel na chuť.
Dnes musím otevřeně přiznat, že jsem dlouho ne-
četl něco tak zajímavého a originálního. Příběh(y)
filmu mají zvláštní kouzlo. Jsou tajemné, na první po-
hled a přečtení působí dojmem těžko uchopitelné
koláže, ale pokud čtenář přistoupí na Godardovu
hru se slovy, otevře se mu neobyčejně komplexní
pohled na dějiny nejen filmu, ale přeneseně i ce-
lého dvacátého století. Godard ve svých úvahách včleňuje film do kultur-
ních, společenských i politických kontextů, nachází neobyčejné souvislosti
mezi motivy zdánlivě nesouvisejícími, dokáže např. sarkasticky komentovat po-
čátky barevné kinematografie, bez níž by „štěstí Elizabeth Taylor nikdy nena-
lezlo místo na slunci“ (zvídavý čtenář nechť si sám objeví narážku obsaženou
i v tomto krátkém úryvku), ale také umí jasně a pregnantně vyjádřit svůj dojem
z vývoje kinematografie krátce po jejím zrození: „sláva, sunlighty, oscary,
festivaly, ale na padesát Cecilů B. DeMillů kolik Dreyerů“.
Další perlou, již čtenář v knize nalezne, je dlouhý úvodní text, který o Příbězích

filmu napsal v roce 1998 známý publicista Jonathan Rosenbaum. Jeho Trailer
na Příběh(y) filmu Jeana-Luca Godarda je nejen skvostnou analýzou Godardova
filmu/knihy, ale také přemýšlivým a na Godardovu hru přistoupivším textem
o filmu jako fenoménu 20. století, s jehož blízkým koncem (v době psaní textu)
se možná blíží i konec kinematografie (namístě je zde Rosenbaumem použitá
citace Godardova vyjádření o soumraku filmu z roku 1965: „Očekávám konec
kinematografie s optimismem“).

Osobně musím říct, že Příběh(y) filmu se
mi zadřely pod kůži a jen tak se myšlenek
na ně nezbavím. Ani nechci. Nelze přece
zapomenout na takto průzračná slova: „Lid-
skost filmu je skutečně ohromná, je osu-
dová jako nářek, zničující jako láska, dra-
matická jako lhostejná a ustavičná výměna
mezi vším, co se rodí, a vším, co umírá“. 
Český překlad Příběhů se rodil několik let.
Kdo si knihu přečte, tak jistě uzná, že pře-
kladatel Miloš Fryš musel mít s originálním
textem ohromnou trpělivost. Kromě pře-
kladu si totiž předsevzal ještě jeden úkol
– identifikovat v textu Příběhů řadu kon-
krétních faktografických míst, názvů filmů,
jmen režisérů aj., kterými Godard knihu
prošpikoval, často v zašifrované podobě.
České vydání tak je na rozdíl od francouz-
ského originálu obohaceno o hutný po-
známkový aparát, umožňující i méně zna-
lému čtenáři knihu používat jako originální
příručku (k tomu pomohou též jmenný rej-
střík a rejstřík názvů uměleckých děl). Kniha
je doplněna také kompletní Godardovou fil-
mografií a výběrovou bibliografií, jejichž
rozsah je mimořádný.

Godardovy Příběh(y) filmu jsou neobyčejnou knihou, nejen svou formou,
ale i obsahem a celým svým záběrem. Současně s knihou totiž vychází také
filmová podoba Příběhů na 4 DVD. Vše podstatné k distribuci naleznete na
internetové stránce cameraobscura.wz.cz/godard. Kniha je k dostání mj. i ve
specializované prodejně u kina Světozor.
A jak vlastně Godard kinematografii vidí? Nejlépe to asi dokázal vyjádřit již zmi-
ňovaný Rosenbaum, který Příběh(y) charakterizuje takto: „Je to druh tvrzení,
že film se podílí na chodu světa, ne na alternativě k němu, a že film je sou-
částí světa včetně nás.“ Připravil Petr Gajdošík, Nostalghia.cz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Do tohoto čísla SYNCHRONU je vložena složenka na úhradu členských příspěvků a předplatného.

(Variabilní symbol? – třeba vaše rodné číslo nebo aspoň jeho první šestice.)
Nezapomeňte ji včas vyplnit! A hlavně poslat!

Informace o členských příspěvcích a předplatném na str. 2

VALNÁ HROMADA
se koná v pondělí 5. března 2007 od 17 hodin v klubovně 16

na Senovážném náměstí 23, Praha 1.
Pozvánku čtěte na 1. straně!
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Teď když kolem nás zuří vaudevil-
le, ani člověk nemusí chodit do
divadla. Přesto si to některá před-
stavení zaslouží. Radost milovní-
kům opery přichystalo Národní 
divadlo, které těsně před vánoč-
ními svátky uvedlo dvojí premié-
ru „Samsona a Dalily“ Camille
Saint-Saënse. Opera je nastudo-
vána ve francouzském originále
a uvedena v rámci projektu Rok
s židovskou kulturou – 100 let Ži-
dovského muzea v Praze. Pražské
hudební kritičky se nad ní v dení-
cích vlastněných německým kapitálem ošklíbaly,
domnívám se však, že na Prahu jde o až moc dobrý
výsledek. Zajisté nelze očekávat, že za cenu líst-
ků, která by byla přijatelná pro české kapsy umě-
nímilovných diváků, si budeme moct dovolit první
ligu světových „majitelů hlasů“, jak tyto špičkové
globální pěvce nazýval už před lety germanista Hanuš
Karlach. Neustálé snobské připomínky, jaké to bylo
v Metropolitní a oč lepší byl Wagner v Bayreuthu
než v Praze, dokazují spíš než českou velikost čes-
kou malost. Je přece jasné, že se všechno musí
posuzovat v místním kontextu a že nechceme, aby
si lístky do státem významně subvencovaného Ná-
rodního divadla mohli dovolit jen zahraniční turisté.
Druhá premiéra 22. prosince s mladou českou pěv-
kyní Kateřinou Jalovcovou a indisponovaným, leč
i přesto výborně zpívajícím Rusem Sergejem Lari-
nem v titulních rolích plně dokázala životnost a krásu
tohoto málo uváděného díla, známého obvykle jen
několika áriemi. Stojí za to navštívit ND a tuto operu
zhlédnout! Tento počin připravilo ještě bývalé ve-
dení, jenom se narychlo měnila režie (Ján Chudov-
ský) a scénografie (Jozef Ciller). Nechci zde zabře-
dat do nechutné tahanice kolem výměny ředitele
ND, neboť situace bude v době vyjití dalšího čísla
Synchronu už zase pozměněná, ale je zcela jisté, že
se u nás rozmáhají způsoby skotáků dobytka, pat-
řící spíše někam do amerického seriálu. Náhlá vý-
měna ředitele tak velkého divadla, uměleckého
organismu s tolika zaměstnanci, byla velmi nevkusná

a byla by na místě snad jedině,
kdyby zmíněný ředitel někoho
zabil. Aspoň se ale ukázaly lidské
charaktery. Je zajímavé, jak se stále
opakuje stará historie a jak leckterý
odvolaný ředitel může položit ca-
esarovskou otázku: „I ty, Brute…?"
Pokud jde o činohru, v listopa-
du potěšil milovníky divadla opět
Pražský divadelní festival ně-
meckého jazyka, který jsme my,
co neumíme pořádně německy,
strávili se sluchátky na uších.
Viděli jsme několik vynikajících

představení, a to i se společenskokritickým obsa-
hem, o jakém si u nás můžeme nechat jenom zdát.
Je spíš smutné, že nám světové divadlo musejí při-
vážet „polepšení“ Němci, zatímco u nás jako by byla
velká část obyvatel raněna jakousi podivnou sle-
potou, vedoucí k pomlaskávání, pochrochtávání
a kopání do mrtvol. O festivalu už referovali četní
specialisté, pro mě byl také vrcholem obnažený
„Macbeth“ z düsseldorfského Schauspielhausu 
v historické budově ND. Vynikající režie Jürgena
Gosche (nar. 1943 v Chotěbuzi) ukázala našim di-
vadelním režisérům, kam až může jít moderní práce
s hercem na historickém textu a jakých výšin i hlou-
bek lze současnými prostředky dosáhnout. Dras-
tickou podívanou poskytlo ve Vinohradském diva-
dle „Zhanobení“ Botha Strauße, který si bezelstně
přisvojil Shakespearova méně známého „Tita 
Andronica“ a pokusil se ho pokazit moderními vsuv-
kami, což se mu naštěstí úplně nepodařilo.
Pasáže podle původního autora byly v režii Thomase
Langhoffa výborné. Opět se ale ukázalo, jak sil-
nou moc má filmové umění. Pro ty z nás, kteří známe
americko-italský film americké režisérky Julie Tay-
morové z roku 1999 „Titus“ s Jessicou Langovou
v roli gótské panovnice Tamory, byl i Berliner En-
semble chvílemi slabší káva. Krvavé drama ve stylu
senecovské tragédie se ve filmu předvádí přece jen
snadněji. Třetí shakespearovský titul festivalu, cu-
ryšský „Othello"v Arše, obsazený putovními ně-
meckojazyčnými herci, byl sice trochu jako školní

představení pro dospívající mládež, zase s výkla-
dem a modernizací, herci však opět v režii Matthiase
Hartmana předvedli bravurní výkony. Zábavné bylo
pozorovat „provařené“ televizní tváře, vyskakující
na nás i z naší obrazovky, v klasických rolích v mo-
derním hávu. Bravurní Michael Maertens (nar. 1963)
jako Jago, známý ze seriálu „Inspektor Derrick“,
uchvátil všechny diváky dryáčnickou energií. Ostat-
ně, před několika dny byl zase na Primě ve filmu
„Schůzka s ďáblem“ z r. 1999. Vladimír Just, který
ho jmenovitě pochválil v Literárních novinách, 
nazval jeho výkon případně kabaretním. 
V kabaret se pro mě proměňuje vysílání zahranič-
ních filmů s českým dabingem, které zakoupila ČT
od jiných výrobců. Třeba v sobotu 13. ledna jsem
se na ČT 1 ve dvou po sobě jdoucích večerních
filmech dozvěděla, že Pucciniho „Bohéma“ měla
vzniknout před rokem 1876, ačkoli je o dvacet let
mladší (z r. 1896), a to v jinak roztomilém filmu „Kate
& Leopold“. Jak je vidět, Američané zaměstnají na
výrobě filmu aspoň tisíc lidí, ale ani jeden z nich
nemá dostatečné vzdělání, aby zachytil chybu
spěchajících scenáristů. Pan režisér J. K. se asi bál
opravovat originál, ale originál se nyní opravovat
musí, protože věcné chyby jsou naprosto všude,
i v tzv. seriózních zahraničních textech a filmech.
Následně jsem byla ve filmu „Líbat Jessicu Steino-
vou“ informována o výroku muže jménem Ana’s Nin,
který měl něco prohlásit. Jednající postava byl žur-
nalista. No to už je i na mě moc! A to se tam mluvilo
předtím o Georgi Eliotovi, i když český úzus je použí-
vat přechýlené podoby G. Eliotová. To bych ještě
překousla, ale tu Ana_s nemohu ponechat bez po-
všimnutí, i když je pan režisér M. K. tak sympatický.
Tato přítelkyně amerického spisovatele Henryho
Millera je i u nás dostatečně známá. Milí pánové,
když vidíte nějaké jméno, které vám nic neříká, měli
byste se podívat do slovníku, do encyklopedie nebo
na Internet, nejde-li náhodou o ženu, jinak byste 
neměli se svým dílem pronikat na obrazovku 
veřejnoprávní televize. Zesměšňujete v ní totiž toho
člověka, co tyto výrobní zmetky zřejmě bez zhléd-
nutí kupuje (naštěstí nevím, kdo to je). 
Praha 15. ledna 2007 Zdena Šmídová

Samson v Národním aneb Kam zmizeli čestní siláci?

Nezadržitelný – i když pozvolný – vzestup českého filmu ke světové slávě
Co bylo dříve, český člověk nebo český film? Otázka i pro úplného blbce i v dneš-
ní době posunutých hodnot velice prostinká. Před českým filmem byl český
člověk. A tady právě začíná analýza budoucí světovosti českého filmu.
Položme si další otázku. Co je vlastně český člověk? (Já jsem Moravan natolik
tolerantní, že souhlasím se rčením pars pro toto.)
Co je tedy český člověk? Český člověk je osobnost absolutně jedinečná,
originální a neopakovatelná na celém světě. Ovšem pozor! Nejen z vlastní vůle,
ale především díky osudu a geopolitické i historické situaci.
Český člověk je předurčen – determinován – buď vítězit nebo být osvobozo-
ván, a to vždy a všude. Toť náš osud, tak si nás vychovaly naše dějiny. 
Začněme u posledního století, století dvacátého, století politických zvratů 
a nepřehledné řady měnových reforem.
V roce 1918 prohrálo Rakousko první světovou válku. Jasně a bez pochyb.

Zdena Josková a Zdeněk Roman – dávní televizní spolupracovníci při 11. přehlídce české
dokumentární a animované tvorby v listopadu 2003 v Praze
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Nu a co se stalo? My Češi – my Češi jsme byli osvobozeni ze jha a drápů ra-
kouského dravce. Jo, ale co kdyby Rakousko první světovou válku vyhrálo? Co
by se stalo? Ano, ano naprosto správně, kdyby Rakousko zvítězilo, zvítězili by-
chom i my – čeští rekové, kteří udatně bojovali za císaře pána a jeho rodinu.
Pokračujme ale dál k letům třicátým a čtyřicátým. I Němci měli smůlu a i oni, ač
panská rasa, druhou světovou válku prošvihli, a my, světe div se, byli zase osvo-
bozeni. Ale co kdyby??? Nedej panebože nám ani budoucím, ale co kdyby
Němci nebyli poraženi??? Aha! Opět bychom skončili na straně vítězů. Jako pří-
slušníci Protektorátu Čech a Moravy, kteří po celou válku pomáhali vyzbro-
jovat nepřemožitelnou armádu Tisícileté německé říše. Je to hrůzná představa,
ale kotrmelce v dějinách nejsou leckdy nepředstavitelné.
Zanechme ale těch válek horkých a přejděmež k té třetí světové válce minu-
lého století, která naštěstí skončila jako válka studená.
Díky Bohu vyhrál ale Západ a my byli osvobozeni. Kdyby tomu ale nebylo
tak, nýbrž naopak?
Zase bychom byli zvítězili díky naší komunistické straně, bratrskému Sovět-
skému svazu a zpívali bychom častušky a Internacionálu dodnes i ve století
jedenadvacátém.
My Češi můžeme jen ZVÍTĚZIT nebo být OSVOBOZENI.
Kandidátů pro obě alternativy jsme měli ve všech třech případech vždycky dost,
někdy až moc. Přesto mají asi Češi tradičně netradiční vztah i k vojenským uni-
formám. Vždyť ti naši předkové bojovali ve všech možných vojenských stejno-
krojích, ale nikdy jsme nebojovali v uniformách české armády. V české unifor-
mě jsme se jen vzdávali nebo naprosto ukázněně nevycházeli z kasáren. Naposledy
jsme válčili ve vlastní uniformě asi ve válkách husitských, ale to nebyly vlastně uni-
formy, ale spíše folkloristické kroje – co dům dal, něco jako kostýmy z barran-
dovského fundusu. (Pozn. red.: Naštěstí naši současníci už v českých uniformách
válčili a válčí, začátkem devadesátých let v Perském zálivu, v Jugoslávii a dodnes
na Blízkém východě atp. – pozn. autora k pozn. red: Souhlasím, ale podle staré
divadelní tradice by za každým bojovým nasazením našich velice dobře hono-
rovaných válečníků neměl chybět dvě velice důležitá písmenka: j.h., což zna-
mená jako host. Na závěr dva citáty. Alois Jirásek – „V cizích službách“, Menzel
– Hrabal: „My Češi neválčíme“ – český film Obsluhoval jsem anglického krále.)
Opatrnost je matka moudrosti. Zkušenost je matkou opatrnosti. Přísloví a rčení
jsou výsledkem opatrnosti a zkušenosti. Nějak bylo, nějak bude. Co tě nepálí
nehas. Bližší košile než kabát. Kdo neokrádá stát, okrádá vlastní rodinu. To chce
klid. Sedej v koutě, oni najdou tě. Když píšeš, nepodepisuj, když podepíšeš
– nediv se. Člověk člověku vlkem. Neser Bohy. Raději žít v kleče, než umřít
ve stoje, protože kdo klečí, může si později třeba i stoupnout, ale mrtvý 
si ani nesedne!!! Z této směsi, z tohoto koktejlu vlastních i cizích zážitků plných

polopravd, bláznovství, pololží, pohádek, snových představ a pábení se nikdy
nemůže vylíhnout Ilja Muromec nebo Siegfried drakobijec, ale jen vychytralý
hloupý Honza nebo vyčuraný Švejk.
A tady jsme u kořene příštího nezadržitelného, i když pozvolného vzestupu 
českého filmu ke světové slávě.

Úplně na začátku bylo slovo.
Třeba slovo pohádky. Ten mazanej Honza, zvaný hloupý, si do jedné kapsy
dá chcíplého havrana, do druhé hrst bláta, sedne na kozu a dojede si na zámek
k panu králi pro princeznu. Geniální drzárna! Rozebírat či hodnotit charakter
Švejka – mladšího bratra našeho Honzíka – je jistě zbytečné, protože každý
z nás ho máme dobře zažitého sami v sobě. Oba vyčůránci mají mnoho 
společného, na příklad oba nejsou, nebyli ani nikdy nebudou hrdinové, ale
vždycky všechno přežijí ve zdraví. A to už je velice pozitivní. Domnívám se,
že většina reprodukce schopných Čechů nepadla ve válkách, ale zemřela 
v posteli, v hospodě nebo při automobilových nehodách. Trochu konstruk-
tivní kritiky neuškodí. „Přece je mnohem rozumnější dělat sám ze sebe blbce
než když z tebe dělá blbce vrchnost nebo sám stát, ať už má jakoukoli ideo-
logii.“ Chytrák Honza i chytrák Švejk ale nejsou v české literatuře sami. Ze stej-
né stáje se stejnou krevní skupinou pocházejí snad všechny postavy divadel-
ních her a filmových scénářů Voskovce a Wericha. Lanový napnelismus a zlaté 
stříbrné hodinky i mnoho dalších Maharádžů, rádžů, džů a žů. Kdo by si to
nepamatoval?
Saturnin Zdeňka Jirotky, idol mládí dnešních špatně placených penzistů, může
být klidně Švejkovým synovcem, ale s maturitou. Hrabal sám a nejen jeho strýc,
jednokulčák a milenec krásných slečen, patří do stejné rodinky. Ani Milan 
Kundera nezapře své příbuzné a zažertuje s mladíkem, jehož zbožňovaná dáma
na místo aspirinu použije pilulku projímadla. Pana profesora Aloise Jiráska by
to jistě nenapadlo. A už tu máme další dva krajany našeho Honzíka a Švejka.
Pan Šabach předestře ve své knize čtenáři definici či otázku tak neobvyklou, že
mohu s jistotou tvrdit, že je jedinečná v celé historii světové literatury. „Hoří
hovno nebo nehoří hovno?“ Žádné do nekonečna omílané „být či nebýt"! Nová
doba chce nové problémy. A ty nejsoučasnější mistrně švejkuje Michal Vie-
wegh, nejčtenější autor v Čechii (strašné slovo). Německý Der Spiegel, jeden
z nejlepších evropských týdeníků, mu věnoval obdivný článek s tou nejlepší
prognózou do budoucnosti.
Ano, život není peříčko, ale trochu se vznášet je přece jen krásnější než vidět
všechno, úplně všechno, posraným navrch. Pardon, ale když už jsme u těch
sprostých slov, opravdu je jich nějak moc. Dokonce ve Stavovské pobočce naší
Zlaté kapličky zazněla zemitá slova hovno, prdel, kurva z úst Revizorova hejt-
mana, víc podobného panu Paroubkovi než herci Donutilovi.
Život skutečně není peříčko, ale jak říkají ti moudří: ne skutečnosti jsou dů-
ležité, ale úsudky a mínění o těchto skutečnostech jsou důležité a rozhodují-
cí. Existují lidé, kteří považují litrovou láhev, v níž jen půl litru vína za polo-
prázdnou. Pro ty šťastné, kteří se umějí vznášet, je a vždy bude poloplná. Umění
vzlétnout i jako koňská podkova, plout mezi problémy a občas si zašvejkovat
nebo si někdy jen tak maličko švejknout; není-li delší švejčení doporučitel-
né, to vše garantuje nezadržitelný, i když pozvolný vzestup českého filmu ke
světové slávě.
Kde jinde než v českém filmu může manželka přednosty železniční stanice, 
kteráž krmíc husu, jemně hladíc její dlouhý ztopořený krk, současně vysvět-
lovat panici Neckářovi problémy ejakulace ante portas? Kde jinde než v čes-
kém filmu může skupina účastníků zájezdu hlasovat na veřejné pláži o tom, kdo
v mládí masturboval? V kterém jiném krematoriu může čelista Svěrák pozve-
dávat smyčcem sukni zpěvačky uprostřed smutečního obřadu? Český člověk
si umí pomoci, i když pro záchranu vlastní kůže musí prosit židovského ile-
gálního podnájemníka, aby oplodnil jeho vlastní manželku. Kdo už si dělá z úmrt-
ních oznámení vlaštovky a vyhazuje je z okna na ulici? Jen úplně sešvejkova-
ný Švejk může přijít na myšlenku, že kdyby Římané Krista neukřižovali, ale utopili,
tak by věřící nenosili na krku křížek, ale malé akvárium.
Kde jinde než v pražském metru si mohou dva dědci hrát na revizory jen proto,
aby dostali pusu od dvou dívek, které jedou na černo? Lehnout si na koleje 
a plivnout na osmičku jedoucí lokomotivy není jen vynikající nápad – to už je
životní styl.
Jak je možné neobdivovat dodnes krásné bláznivé Sedmikrásky, které natočil
kameraman ještě s přesvědčením, že třes není tím nejlepším rukopisem 
režisérky?
Jak je možné, že se diváci srdečně smějí filmu, který začíná pokusem o sebe-
vraždu z nešťastné lásky a končí nepovedenou sebevraždou zklamaného 
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důstojníka čs. armády v domě plném hřejivých pelíšků? Kávová lžička je vlast-
ně semínkem lopaty a pupendo je společenská hra. Jen pod Ještědem může
soucitný mladík rozsypávat popel přítele po obchodním domě jen proto, že bu-
dova stojí na louce, kterou si zesnulý před lety vybral jako místo posledního
odpočinku. A jen nad Ještědem může vzlétnout teplovzdušný balón, který si
majitel sešil z pláštěnek do deště a nakradených dámských kalhotek.
Poposunout majitele hořící chalupy blíže k plamenům, aby mu nebyla zima,
je lidské i tragicky komické. Tragická komedie jo, všude jinde! Ne ale na čes-
kém jevišti nebo plátně kina. My Češi se obejdeme bez řeckých zkomolenin,
my nepotřebujeme cizí slova, máme svoje, naše. Žádná tragi-komedie, ale truch-
lo-veselohra, truchlo šaškárna anebo pořádně od plic truchlosranda.
Jen v české pohádce je čert úplným blbcem, který Luciferovi dělá samé potíže.
Žádný strach, český čert se může i spřátelit s českým andělem. To vše není 
jen pouhá fantazie. To je mnohaletou tradicí stoprocentně vydestilované 

PÁBENÍ. Pábení, které u lidí a národů neschopných tohoto snového stavu
při plném vědomí vyvolává jen žal, možná tichý smutek, ale rozhodně i tro-
chu velice něžné závisti.
Je to právě ona lehkost bytí, která dělá život snesitelnější a příjemnější a český
film neustále slavnějším.
Cynismus je zlý pán, ale v jemných dávkách může být i dobrý sluha.
Moje poslední slovo! Hned po porodu 1. června 1934 jsem se do sebe za-
miloval a zamilovaní mají vždycky pravdu. Jakákoliv polemika se mnou je pře-
dem ztracená, a tudíž zbytečná. Zdeněk Roman
(Autor, starší bratr populárního sourozeneckého krasobruslařského páru, je bývalým

redaktorem a reportérem zpravodajství Československé televize v Praze, kam na-

stoupil v polovině padesátých let a s přestávkami setrval až do konce let šedesá-

tých, kdy emigroval. V exilu působil zejména jako kameraman pro ARD. Žije u Ma-

inzu. V obnoveném Fitesu od roku 1994.)

Dělníci filmu
Možná že ta slova vznikla v počátcích němého hra-
ného filmu, když někdo ze členů štábu pojmeno-
val kameramana dělníkem filmu. Vyplynulo to z cha-
rakteru jeho práce a neuráželo ho to. Naopak.
Přemísťoval předměty, herce světla i kulisy, zrych-
lenými pohyby poskakoval kolem kamery a v ne-
poslední řadě točil klikou. Dělník filmu pracoval 
rukama. Někdy vyvolával natočený materiál, který
pěšky nesl do střižny režisérovi. Jak plynula léta,
práce a poslání kameramanů se pomalu zušlech-
ťovala. K práci rukou se přidávala další neméně pod-
statná a důležitá část lidského organizmu – mozek.
Pak cit, vkus, intuice a tak dál, prostě byla tu am-
bice stát se rovnocenným členem štábu vytvářejí-
cího umělecký film. Vyvíjelo se to, ale ne jedno-
duše, jak by se mohlo zdát. Byl to složitý proces,
který trval několik desetiletí. Kameramani byli 
úspěšní či méně úspěšní, ale pomalu se stávali vá-
ženými členy filmového štábu. Z dělníků filmu se
stávali páni operátoři a od hvězd dostávali úpla-
tek, když přes objektiv natáhli nylonku, aby vyhla-
dili vrásky na tváři stárnoucí divy. Mně se něco
podobného stalo ještě v sedmdesátých letech mi-
nulého století s velmi slavnou českou herečkou. V té
době se k vyhlazování vrásek už nedávali na objektiv
nylonky, ale modernější optické prostředky. Nějak
jsme se dohodli a oba jsme byli spokojeni. Ta láhev
skotské byl jediný úplatek, který mi kdy někdo v mé
filmařské praxi dal a já jsem za to přidal trochu víc
předního světla na tváři slavné stárnoucí herečky.

„Dělníci filmu“, „polointeligenti“ se stávali časem iro-
nickou přezdívkou už velmi málo používanou. Kame-
ramani si sedli za kameru, na místo, které jim patří
po zásluze, a stávali se pány „placu“, vědomi si důle-
žitosti své práce při tvorbě díla. Je to post, který vy-
plývá z logiky filmové tvorby. Každý filmový praktik mi
dá za pravdu. V první řadě mi dají za pravdu moudří 
režiséři. Ti dobře vědí, že film je sled natočených 
obrazů, které dávají iluzi příběhu, pomocí dialogu herců,
hudby a ostatních prostředků. Schopní scenáristé
při své tvorbě myslí v obrazech. Filmová literatura
má sloužit filmovému obrazu. A naopak to platí ještě
víc. Proboha – neříkám bludy jen proto, že chci aby
patřilo kameramanům znovu to místo na světě, které
jim po právu náleží? Aby nemuseli čekat znovu dese-
tiletí na získání práva nebýt v titulcích mezi těmi, kteří
se vznikem filmů nemají mnoho společného, a mezi
logy všech sponzorů? Mí mladší kolegové by měli vědět,
že jim zatím neujíždí vlak nějak rychle. Měli by si najít
čas promluvit si se svým svědomím umělce. Měli by
se rychle vrátit ke svým ideálům. Kdo je ovšem měl.
Poohlédnout se za svojí tvorbou.
Pokud nechci, nikdo mne nemůže donutit ke spo-
lupráci se špatným komerčním režisérem. Nikdo
mne nemůže donutit, abych si nehledal sám moud-
rého, schopného režiséra. Poctivého tvůrčího fil-
mového umělce. Ne, že nejsou. Jsou! Ti ale budou
požadovat tvůrčí práci. Budou chtít od kameramana
účast během celého procesu tvorby filmu, od ná-
mětu po míchačky. Nepůjdou ani tak moc za penězi,
jako za pravdou a radostí z práce. Peníze budou…
Některým slibně začínajícím autorům v době nedáv-
no minulé trvalo půl umělecké kariéry k tomu, aby
se propracovali z nedostatku píle a schopností ke
komerci. Dnes vidím mladé kolegy bez ostychu, sotva
se zbavili puberty a FAMU, už chrlí komerci o sto šest.
V televizi i v kinech. Smutkem mne naplňuje, že díla
těchto tvůrců často zaplňují sedadla multikin a lámou
rekordy návštěvnosti za potlesku filmových kritiků, pro
které se právě počet diváků často stává jediným 
kritériem kvality. Abych nad tím nebrečel, musím mít
naději, že to je jev přechodný. Spoléhám na čas, na 
jediného přísného a spravedlivého soudce.
Už nejsme dělníci filmu, ani polointeligenti, ani ope-
rátoři. Sedíme ve studiu u monitoru a pozorujeme
práci jiných. Kde-tu někoho popostrčíme, poopra-
víme světlo a za čtrnáct dní odevzdáme řediteli
hotovou stodílnou telenovelu. Ale vážně. Chtěl jsem

vlastně mluvit o filmové kameře jako o umění, pro-
tože ten postulát jí finančníci filmů a mnozí jim po-
dobní zapírají. Filmová kamera, která je dílem uměl-
ce, je uměním plnohodnotným, tak jako je poslední
léta uměním i fotografie. O tom dnes průměrně vzdě-
laný člověk nepochybuje. Už před časem jsem na
tomto místě v článku „Povzdech kameramana“ uva-
žoval, jak se dnes ve světě filmu naše profese pod-
ceňuje, jak devalvovala, jak se znehodnocuje
a upadá. Postupem času jsme se dostali skoro na
konec žebříčku v závěsu jiných profesí. Až na ně-
kolik málo výjimek nám z té degradace nikdo ne-
pomáhá. Ani z řad kolegů, ani z řad filmových kri-
tiků, možná ani z řad filmových pedagogů. Stáváme
se znovu dělníky filmu, ale tentokrát ne v tom vzne-
šeném slova smyslu. Bez hrdosti. Jsme jedním
z mnoha článků technických prostředků, a proto po
zásluze i v titulkách někde uprostřed. Mnoho ko-
legů nese tento svůj osud s lhostejností nebo to
vnímá jako věc, která je nedůstojná, ale na které
se nedá nic měnit. Tak to dnes chodí, já na tom
nic nezměním. Nepůjdu hlavou proti zdi, ale po prou-
du, jako všichni, a mám si aspoň za co koupit nový
notebook a synovi mobil. Mně při spolupráci do-
konce nedávno jeden slavný režisér řekl, když viděl,
jak si před záběrem pohrávám se světlem, abych se
nezdržoval uměním, že lidi se chtějí bavit. Nepo-
pírám, ale bavit se dá i krásně, zábavu nevylučuje
hezké světlo. O kameře se někdy mluvilo i mezi
diváky a kritici o ní psali ve svých recenzích, dnes
výjimečně a povrchně, ale většinou vůbec.
Mne vyburcovala k tomuto článku lhostejnost samot-
ných mých kolegů. Byl jsem nedávno členem porot
a měl jsem možnost vidět průřez tvorbou posledního
roku. Hledal jsem a toužebně očekával zážitek z práce
kameramana. Schválně neříkám z filmů. Bylo jich
opravdu, ale opravdu pramálo. Pramálo těch, co mne
upoutaly. Většinou to bývá tak, že kvalitní film má kva-
litní kameru. Nemusí to být zákonité, i když je to velmi
častý a ideální stav. Jsou to takové spojité nádoby. In-
spiruje to do značné míry „manželství“ režiséra s ka-
meramanem a jejich vzájemné ovlivňování. To prosím
všechno říkám samozřejmě s velkou pokorou vůči ce-
lému štábu, protože u filmu je více méně důležitý každý
jeho člen. Filmová díla, která prošla sítem času, 
zůstanou pro mne, dokud kopie nebo já neuhoří-
me, studnicí plnou perel. Dívám se na ty filmy, působí
mi radost v duši, chápu a rozumím každému slovu,

Autor této úvahy 
při podpisu své knihy
fotografií Duch času.
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i když nemají titulky a neznám řeč, kterou mluví! Tady
jsem někde ve značné blízkosti mistrovství kamera-
manské tvorby! 
Máme vyspělou technologii zpracování materiálů,
zázračnou kamerovou techniku a vše kolem toho.
To je ohromná věc, ale duši filmům dáváme my,
filmaři. Jenom několik dokonalých záběrů vysoké
technické a profesionální dokonalosti samo o sobě
nikdy neudělá dobrý film. 

Hledejte si, pánové, mladší kolegové, dobrého 
režiséra, i když nemusí být vždy úspěšný. Hned bude
chtít, abyste byli vedle něj od námětu po míchačky.
Potom budete mít předpoklady udělat film, ve kte-
rém nebude jen pár pěkných záběrů, ale i díky vaší
talentované kameře bude krásně vyjadřovat myš-
lenky, které napsal autor pro schopné filmaře. Možná
nezaplní multikina, možná zaplní, ale jen o tom to
určitě není.

Neříkám, že dobré filmy nevznikají, ale jsou spíš vý-
jimkou, a já bych byl rád, aby byly pravidlem. Abych
z projekcí častěji vycházel naplněn pocitem spo-
kojenosti a radosti z díla. Chtěl bych vidět více filmů,
které mají jasno o tom, co chtějí říci, a říkají to 
krásnou, srozumitelnou řečí. Potom budeme zase
dělníci filmu v tom hrdém slova smyslu.
Praha, 15. 1. 2007

Juraj Šajmovič

Jan Svačina píše pravidelně do týdeníku Rozhlas televizní sloupky a jsme rádi, že opět
můžeme dva z poslední doby přetisknout. 

BEZ SOUDNOSTI, HRDOSTI A ROZUMU
Asi tak nějak by bylo možné diagnostikovat stav České televize na přelo-
mu loňského a letošního roku. Alespoň soudě dle podstatné části progra-
mu, který nabídla svým divákům v ostře sledovaném období svátečních
televizních žní, a zásadní novoroční proměny.
O ztrátě soudnosti, kterou prokázali všichni zodpovědní v případě seriálu
Poslední sezóna, byla už na tomto místě řeč. Průběžný údiv, jak mohl 
podobný zmetek v ČT vůbec vzniknout, umocnily závěrečné díly snad jen
tím, jak dokonale se tentokrát podařilo popřít samotný princip fungování 
televizního seriálu: vyvolat v divákovi podobně absolutní lhostejnost k osu-

dům hrdinů, kdy je všem
upřímně jedno, jak kdo
a co dopadne, se dosud
nikomu nepovedlo. Ani
v oněch nekonečných
blábolech na pokračo-
vání, které dnes vévodí
tuzemské komerční ob-
razovce. 
Příkladů selhání kritické
sebereflexe své nabídky

předvedla Česká televize na konci minulého roku víc. Například v podobě
obligátních silvestrovských vydání zavedených titulů. Trapasem v mezích
očekávání byla užvaněná exhibice Haliny Pawlowské v Silvestrovských ba-
nánových rybičkách. Překvapivým zklamáním byl naopak marný pokus o nad-
hled a vtip v rozpravě Michala Prokopa se Spejblem a Hurvínkem v Krásných

ztrátách SPECIÁL, a zejména v rádobyparodickém otvírání 13. komnaty
Tomáše Hanáka Ester Kočičkovou. Karikovat karikaturu, v kterou se v po-
sledních letech sám Hanák proměnil, je zbytečné. 
Reprezentativní ukázkou, jak hluboko může televize veřejné služby 
propadnout, se opět po roce staly předpůlnoční silvestrovské veselice na
prvním programu. Novinkou standardizovaného estrádního utrpení byla
letos definitivní ztráta hrdosti, s níž Česká televize vděčně přijala sběhlé
reprezentanty té nejpokleslejší novácké zábavy. Scénka Karla Šípa (coby 
policisty s Lucií Bílou v roli cikánské prostitutky) ze Silvestra za oponou
je z tohoto hlediska tragickým mementem.
Údiv nad aktuálním počínáním České televize však neskončil silvestrovskou
půlnocí. Nejpodivnější překvapení přinesl nový rok v podobě nového 
vysílacího schématu. Dílčí pohyby programových škatulat patří v ČT k povin-
nému novoročnímu folklóru. Obvykle ničemu nepomohly, ale ani dlouho-
době neuškodily – svým rozsahem a významem respektovaly zkušenost, že
divák bezpečně zorientovaný v programu patří k největším pokladům každé
televize. (Maximální obezřetnost minimálních korekcí na komerčních 
obrazovkách je důkazem nad jiné.) Zničit a z gruntu zpřeházet zaběhané
vysílací schéma je sebevražedným pokusem.
Co přimělo ředitele Janečka a ostatní spoluodpovědné k tomu, že se Česká
televize právě k takové sebevraždě odhodlala, je těžké hádat. Použitý 
princip, kdy téměř nic nezůstalo na svém místě, a přestěhovány byly 
i letité konstanty v podobě hlavních zpráv a Večerníčku (!), napovídá, že
důvod museli mít vskutku pádný. Nejspíš něco jako osvícení vyšší mocí,
finanční prémie nebo ztrátu zdravého rozumu…

PO NOVOROČNÍM ZEMĚTŘESENÍ
Rozvrat orientačních jistot a zažitých programových konstant, jimiž Česká
televize od Nového roku mate své diváky, je téma na deset glosářů. Tedy
spíš bylo by, kdyby při zevrubnějším průzkumu nově pozotvíraných 
programových oken, nebylo čím dál jasnější, že žádný promyšlený princip
jejich dnešní organizace neexistuje a žádný smysl nemá ani konkrétní 
stěhovaní konkrétních titulů. 
Celá akce „kulový blesk“ připomíná časy budování komunismu, kdy se zhus-
ta pracovalo, jen aby se vykázala činnost. V genialitu výměny úterní Pošty
pro tebe za středeční Všechnopárty, či odsunu Na stopě, Krásných ztrát, Pa-
dajícího květináče, Úsměvů, Na plovárně a mnoha dalších titulů ze zave-
dených časů, nemůže věřit snad ani ten, kdo to vymyslel. Tedy existuje-li
vůbec někdo takový. Výsledek spíš budí dojem, že názvy vyvolených 
pořadů tentokrát tahal z osudí slepý mládenec. 
Ani náhoda však nemůže ospravedlnit novinku, kdy Česká televize konku-
ruje sama sobě. Nejen souběžným uváděním typově spřízněné nabídky – viz
úterní večerní „souboj“ dvou talk show či nedělní předpolední chvíle, kdy
pamětník neví, kam dřív přepnout. Komplementární princip dvou programů,
který dosud fungoval v České televizi, zpochybňuje i ztráta ohledu na 
potenciálního diváka, např. když ve středu večer soutěží Šumná města 

s Evropským filmem či v pátek večer Uvolněte se, prosím s Horečkou 
páteční noci. Pokud zodpovědný organizátor netuší, že oslovuje v tentýž čas
tutéž cílovou diváckou skupinu, nemá na svém místě co pohledávat.
Alespoň na stopy logiky při bloudění labyrintem vysílacího schématu člověk
občas přece jen narazí. Například v transferu Neuvěřitelného světa rekordů
a kuriozit do atraktivního času sobotního podvečera na prvním programu.
Logika to je čistě obchodní. Platit pravděpodobný větší podíl koláče sle-
dovanosti prosazováním pořadu, který je prototypem komerčního hnusu
nejen obsahem, ale i způsobem, jakým jej přízračné duo Bernatský – Svě-
cený v duchu „humoru“ nováckého Tele Tele uvádí, je s veřejnoprávním
zadáním ČT těžko slučitelné. Totéž platí i o novém úterním večerním čase
bulvárně-reklamního Kinoboxu, s vachlerovsky ukrutně vtipným Petrem
Čtvrtníčkem v konstantní křeči dávno prošlé parodie volání Železného 
ředitele. 
Kromě zmatení jazyka, kterým Česká televize promlouvá ke svým divá-
kům, je jediným čitelným efektem novoroční programové anarchie další
ústup směrem k bulváru. Že nejde o náhodu, dokazuje i „velké rodinné
prádlo“, které nedávno s Pavlou Topolánkovou před veřejností důkladně
přepral Václav Moravec ve svých Otázkách. JAN SVAČINA
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Martin Skyba: omluvil Františka Lamberta a Jiřího
Janečka neboť mají setkání se zaměstnanci. My jsme
domlouvali toto téma i termín 7. listopadu, kdy při-
slíbili, že ono setkání zkrátí a že dorazí – možná
že ne v pět. Definitivně minulý týden nepotvrdili
svoji účast a poslali své zástupce. Dále omluvil z pa-
nelu Jana Rejžka, který má vážný důvod, jak pochopí
většina přítomných, protože sedí momentálně na
zubařském křesle. A Ivo Mathé, ten promuje asi
do půl šesté a slíbil, že do šesti hodin dorazí. Pak
představil doktora Vladimíra Justa, dále Nikolaje 
Savického a Kristinu Taberyovou – zastupují dnes
management České televize – setkání bude 
moderovat redaktor Lidových novin Ondřej Aust,
kterému tímto předávám slovo.
Ondřej Aust: Místo dlouhého úvodu raději předám
slovo prvnímu z panelistů a tím by mohl být Vladi-
mír Just, který se dnes tímto tématem zabýval na
stránkách týdeníku Respekt. Snad by mohl hovo-
řit nejen o tom, co tam dnes psal o dokumentech,
ale vůbec o další tvorbě a celkové současné 
produkci České televize, nastínit svůj pohled na 
současnou tvář České televize. 

Vladimír Just: Já jsem tady trošku jako Pilát v Krédu.
Domníval jsem se, že budu diskutovat jen k tomu
– jak je mým zvykem – co říká někdo jiný. Tady
k tomu vašemu se zatím nedá absolutně nic říct.
Myslel jsem si, že kolega Rejžek a další kolegové,
kteří byli pozváni do panelu, budou mít jakési vstup-
ní referáty. Netušil jsem, že budu začínat já, ale 
trošku mi usnadnila situaci projekce, která tady byla
před půlhodinou, takže se soustředím hlavně k ní
a k problémům, které vyvolala.
Pan Aust mě upozornil na článek, který jsem sho-
dou okolností měl dnes v Respektu, přečtu jen úvod
a z něj bych vyšel: „Česká televize si zahrává. Stále
více a více se vzdaluje povaze média veřejné 
služby, a tím si nepřímo koleduje o svou budoucí

privatizaci. Seriály točí dokonce hloupější a infan-
tilnější než Nova, například „veřejnoprávní“ Horá-
kovi jsou podle mého názoru, subjektivního názo-
ru, nechť mi tvůrci odpustí, ještě pitomější než
komerční Ordinace v růžové zahradě, se zábavou
a publicistikou to ale není o moc lepší. Zůstává snad
jen nezpochybnitelně nejkvalitnější počasí, spor-
tovní přenosy a dokumenty. Dokumenty – dost
možná jediný přijatelný důvod k prodloužení 
televize veřejné služby. Jenže i k tomuto poslední-
mu důvodu se ČT chová poněkud mateřsky.“
(Z pléna: macešsky!) Já jsem řekl mateřsky? (Po-
bavení.) To na mě působíte takhle, pane Savický, vy
jste mi vsugeroval pravý opak!
Viděli jsme ten vztah k dokumentu před chvílí. Uvedu
svůj divácký zážitek z několika dokumentů, které
jsou na opačném břehu a které nemají vůbec žádné
potíže. Viděl jsem před několika dny dokument Ta
lidská bezmoc moci o bývalém generálním tajem-
níkovi Gustavu Husákovi od Petra Lokaje. Předtím
tentýž režisér natočil o Edvardu Benešovi, tak to
je takový vyvážený dokument. (Pobavení.) Já mys-
lím, že to je dokument, který uspokojil – ten Husák
– naprosto všechny. Tam si našli své komunisté,
protože on tam byl přirovnáván skutečně někte-
rými řečníky jaksi k největším, byť komplikovaným,
postavám naší historie, jako byl Beneš. Dokonce se
tam nevyvrátil a jaksi před závěrem dosti forzíro-
val názor, že vlastně i konec byl podobný, že on pro-
hrál svůj politický boj. Gustav Husák odešel do
ústranní, kde tedy posléze zemřel. Tím se nená-
padně a podprahově dělá rovnítko mezi dvěma 
absolutně protikladnými režimy, tj. komunistickou
totalitou, se kterou boj prohrál Edvard Beneš, a mů-
žeme mít na něj tisíc různých názorů, ale tento fakt
zůstává skutečně nezpochybnitelný, zatímco 
Gustav Husák prohrál boj s demokracií. Čili nená-
padně se tam sugeruje jakési rovnítko.
Spokojeni mohli být křesťané, alespoň slovenští 
katolíci, protože on se vyzpovídal na smrtelné pos-
teli a oko nezůstalo suché, když tam ta jeptiška
vykládala. Spokojeni mohli být skutečně liberálové.
Myslím, že naprosto všichni. Ten dokument byl na-
prosto vyvážený a neřekl vůbec nic! Ten dokument
podle mého názoru podobně, jako byl velmi po-
mníkoidní dokument o Edvardu Benešovi před zhru-
ba dvěma lety, který rozebírám ve svém druhém dílu
slovníku floskulí, tak se tady k tomu nebudu vracet.
To je přesně na opačném pólu než to, co jsme viděli
dneska tady, tj. pana Tomáše Kudrnu.

Ještě bych hodně zdůraznil oba dva dokumenty Kris-
tiny Vlachové, která má setrvalé potíže s nějakým
častějším uváděním na obrazovkách České televi-
ze, veřejnoprávní televize, a myslím, že vlastně jiný
obdobný případ byl i hojně medializovaný doku-
ment o Hučínovi, který točil Martin Vadas.
Takže tím, že je těch případů tolik a že kdykoliv o tom
mluvím s kýmkoliv z České televize, už jsem to tady
říkal na té debatě, s Darjou Macákovou jsem se bavil,
a ona odmítá slovo zákaz, odmítá dokonce slovo ne-
povolení a neustále mluví jenom o jakémsi odlo-
žení termínu a nesplnění požadavků na termíny, na
čas a na dotočení tohoto filmu ze strany tvůrců filmu.

Ve svém životě jsem zažil mnohokrát, že mi někdo
něco zakazoval v oblasti veřejného působení. Dva-
krát tedy v totalitě a jednou v demokracii a vždycky
odmítal ten dotyčný, který to zakazoval, slovo zákaz.
To si zakazoval, říkat zákaz. Říkal, že jde o vylep-
šení formátu. Vždycky! Ten poslední se týkal tele-
vizního kritického klubu Katovna, kde formát měl
být zachován s jednou drobnou změnou, že tam ne-
smím být já a Rejžek, ale jinak to mělo úplně celé zů-
stat stejné. A ta vyváženost, o které se tady mlu-
vilo a u které bych velmi plédoval pro to, aby se ten
pojem tady probral – to je velmi pochybný pojem –
vyváženost vztažená k určitému jednotlivému dílu,
snaha mít tam váhy a při vstupu do studia vyvažo-
vat, kolikrát Grebeníček a kolikrát Klaus a kolikrát
ten, prostě tento tupý způsob vyváženosti, který
je uplatňován bohužel v našich médiích, je naprosté
nepochopení toho termínu, jak byl původně možná
dobře myšlen zákonodárci. Vyváženost by měla pa-
novat jaksi v celém spektru vysílání, ano budiž v de-
mokratických poměrech, a nikoliv tedy úzkostlivě
jeden každý dokument, aby byl vyvážený.
To co tady předvedl Tomáš Kudrna s tím doku-
mentem a s debatami o něm, a my u toho nebyli,
a Česká televize nebyla teď na té projekci, takže jsem

Jaká je tvář veřejnoprávní televize?
upravený stenografický záznam 47. Čtvrtletníku Fitesu

11. prosince 2006 – 17 až 19 hodin – MAT
Jakousi předehrou dnes už tradiční debaty Fitesu byla hodinu před jejím zahájením projekce dokumentu Tomáše Kudrny
První mezi rovnými, který připravilo Centrum publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání České televize. Připomínáme tento
fakt proto, že oživil a svým způsobem i ovlivnil následující plánovanou diskusi. Do uzávěrky tohoto Synchronu nebyl
pořad do vysílání zařazen…
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si nemohl zkonfrontovat – vyváženě, chcete-li –
jakým způsobem se stalo, že jsem se 28. listopa-
du nemohl na ten snímek oficiálně podívat a že jsem
se doteď nedozvěděl, kdy vlastně poběží oba dva
filmy Kristiny Vlachové. Poslední film je Kauza Uher-
ské Hradiště, myslím vynikající film v tom, ostat-
ně jako i její předchozí filmy, že podává nejen trist-
ní a smutné osudy obětí komunismu, ale dokonce
i jejich trýznitelů, že se režisérka pokouší pronik-
nout, což je velmi nelehké, s obrovským rizikem
i pod povrch jejich obecných frází, kterými hájí
a omlouvají své tehdejší činy a že se pokouší 
zobrazit i jejich způsob myšlení, těch druhých –
bachařů, estébáků, dokonce i tam se rozlišuje, pro-
tože jednou z ústředních postav jejího poslední filmu
o Uherském Hradišti je dokonce korunní svědek
té tzv. léčby, resp. mučení elektrickými šoky, jeden
z těch estébáků.
Takže to je nesmírně cenné a naprosto nechápu,
proč filmy – jeden už je dokončený přes půl roku,

jeden tedy čerstvě, jsou odkládány a hází si to, s od-
puštěním, jako horký brambor. Ty filmy už dávno
měly běžet a termín, který jsem naposledy zaslechl,
že se to hodí v rámci tematického večera kolem 
25. února, budiž tedy přán, budiž tedy věřeno České
televizi, že to v únoru bude, ale myslím, že u takto
aktuálních filmů by měla televize zlatit ruce těmto
lidem a na rozdíl od těch všeobecných vyvážených
dokumentů, jako byl ten o Gustavu Husákovi nebo
Edvardu Benešovi, si myslím, že to jsou filmy s ra-
zantním názorem. Tady jsem zaslechl jako výhradu,
že tvůrci dokumentu, který jsme viděli, mají příliš
razantní autorský názor. No zaplať pánbůh, že mají!
Těch filmů bez názoru, kdy jediným názorem je 
nenarazit, těch prostě vidíme v České televizi 
obrovskou spoustu.
Ještě jako jednu z posledních věcí tohoto mého 
nepříliš připraveného úvodního slova mi dovolte
splnit zadání, že bych měl říct pár slov o hrané 
tvorbě. Já jsem viděl v poslední době řadu filmů, 
původních televizních. Myslím, že hraná tvorba je
něco, čím se televize těžko může vykazovat jako 
veřejnoprávní médium. Například filmy dvojice 
Čabrádek-Křístek, psal jsem o tom několikrát, jak
v Divadelních novinách, tak v Respektu. Myslím, že
Rajónové blues a některé další filmy, které jsem
viděl, jsou pod nějakým prahem rozlišitelnosti umě-
lecké kvality, měl jsem pocit, že se propadám někam
k normalizačním dvacetiminutovkám, možná Baka-
lářům, možná tedy jiným mikrokomediím z hlubo-
ké normalizace.

Teď jsem nedávno viděl, a pan režisér Krejčík mě
jistě podpoří, něco strašlivého, film, který vypro-
dukovala Česká televize v hrané tvorbě, který se
jmenoval Učitelky s praxí, původně se to snad mělo
jmenovat Učitelky za školou. Moris Issa ten film nato-
čil. Já jsem se úplně styděl, když jsem se na to díval,
že na něco takového televize vůbec vypatlává veřej-
né prostředky, a skvělí herci jako Milena Dvorská
nebo Jana Štěpánková v tom hrají, a úplně mě po-
léval pot a stud za to, jaké příšerné role, užvaně-
né, předem očekávatelné postupy, jaké musí tak
skvělí herci – tedy musí, nemusí, nemají asi v te-
levizi tolik možností hrát. Myslím, že špičky hrané
tvorby – zaplať pánbůh za reprízy, jako bylo třeba
PF_77, jeden z vynikajících televizních původních
hraných opusů – tak ty špičky televizní hrané tvor-
by můžeme hledat takřka výhradně v minulosti. Já
nevím o žádném současném filmu natočeném
v tomto roce. Možná mě někdo překvapí, načapá,
že jsem něco vynechal, ale tak, jak standardně se
dívám na hranou tvorbu, myslím, že to není to, 
co by opravňovalo mít médium veřejné služby. 
Hranice mezi komerčností, mezi podbízivostí, mezi
naprostým diletantstvím už ve stádiu scénáře, 
dramaturgie, neexistující dramaturgie, to už je teď
nerozlišitelné od, dejme tomu, komerčních televizí
anebo od filmů, které nemají tyto ambice.
Čili vracím se opět k začátku. Mám pevné pře-
svědčení, že právě dokumentární tvorba je tím, co
může televizi veřejné služby obhájit v očích po-
platníků, v očích diváků i umělecké kritiky, a proto
bych se choval k dokumentům, a zejména k těm s ra-
zantním názorem, s nejvyšší možnou mírou péče
a uvolňoval jim prostor, a rozhodně bych nemlu-
vil o nějaké nevyváženosti. Zdají se mi velmi trapné
zástupné důvody, kterými televize zdůvodňuje odklá-
dání nebo nevysílání.
Mám značné obavy, že kdyby Martin Vadas a jeho
také odložený film o Hučínovi, nevzbudil takovou
mediální reakci, že to skončilo ve vytracenu. Proto
jsem velmi rád, že tu byla ta projekce před půl 
hodinou, že se přeci jenom pár lidí z branže, pár zá-
stupců veřejnosti mohlo na ten film podívat, a dou-
fám, že nezmizí v takovém oblíbeném českém pro-
storu, který se jmenuje vytraceno, a že přeci jenom
občanská společnost v tomto ohledu bude na tele-
vizi nějakým způsobem mít vliv a nebude to, jak
se pravilo v tom filmu, ona televize parlamentní. Jsem
rád, že i zahraniční média naši televizi takto 
přesně pojmenovávají. To je jenom citát z toho filmu.
(Potlesk.)
Ondřej Aust: V diskusích o dokumentech, které mají

podobné problémy, o kterých jste mluvil, občas pa-
dají slova jako cenzura. To by ukazovalo na jakou-
koli formu zásahu zvenčí. Podle vás je to cenzura
nebo můžeme tady spíš mluvit o nějaké formě auto-
cenzury, to znamená spíš uvědomění zevnitř, nebo
byste tak silná slova vůbec nepoužíval? Zkrátka
jde o ten důvod, jak vy si sám vysvětlujete pro sebe,
že je tady takový stav, o kterém jste mluvil?
Vladimír Just: Já zase musím citovat z toho filmu.
Tam přece pan Hvížďala říká zcela jasně, že zatímco
v zahraničí nepolitická věc, jako je inflace, určuje
výši televizních poplatků, u nás je už 15 let naprostý
odpor k tomuto vyjmutí obrazovky z rukou politiků,
protože vždycky bude žmoulat nakonec tu čepici
v Parlamentu ten ředitel, ať tomu budeme říkat jak-
koliv a bude se dožadovat: byli jsme dostatečně
hodní, byli jste tam tolikrát a tolikrát, dostali jste ten
prostor. A to se týká i dokumentů. Já myslím, že dra-
maturgie je jasná – točme takové, které nebudou
narážet. To, co nenarazí, s čím nebudou problé-
my, to je prostě vítáno. Tento film, který jsme viděli,
se těm, o kterých pojednává, příliš líbit nebude. Ale
proboha, jsou to naši zaměstnanci!
Ondřej Aust: Nepřičítal byste to i osobním kvalitám
nebo osobním předpokladům konkrétních pracov-
níků spíš než tomu systému, jak je nastaven?
Vladimír Just: Já myslím, že to je věčný problém,
jestli systém nebo lidi, jestli všechno je v lidech nebo
všechno je v systému.
Ondřej Aust: Řeknu to lapidárněji, kdyby byl od-
vážnější dejme tomu ředitel, jestli by to vypadalo
jinak.
Vladimír Just: Ředitel je takový, jak ho vyprodu-
kovala post-televizně-krizová atmosféra, a je přes-
ně takový, který vyhovuje proto, že se snaží ne-
narazit. Myslím, že to je prostě zcela zjevné ze všeho,
co podniká, co dělá, jak vystupuje, jaká je drama-
turgie, jaké jsou problémy s těmito třemi kauza-
mi, o kterých jsem se zmínil. A není to, já bych pro-
boha nešel tak daleko, že by to bylo nějaké spiknutí
nějaké skupiny, která chce tady cenzurovat zvnějš-
ku cosi. Ne, je to obyčejný lidský strach a oportu-
nismus. Takhle já to vidím.
Ondřej Aust: Zeptám se zástupců České televize
v panelu, nevím, kdo chce z vás odpovídat dřív,
ale vnímáte takto podobně svého nejvyššího nad-
řízeného? (Smích.)
Kristina Taberyová: Já začnu úplně z jiného soud-
ku. To téma je trošku širší a já tu sedím právě proto,
abych to mohla dát do určitého kontextu vysílání.
Buďto se budeme bavit jenom o dokumentu nebo
o dokumentu a hrané tvorbě anebo vůbec o úloze
České televize coby veřejnoprávního média. Tak
já jsem to pochopila.
Ondřej Aust: Tu úlohu ovlivňuje asi to, kam tele-
vizi vede její současné vedení.
Kristina Taberyová: To určitě, ale určitě neočeká-
váte, že tady podrobím svého generálního ředite-
le ostré kritice. To asi ne!
Ondřej Aust: Já jsem nežádal ostrou kritiku, já jsem
chtěl názor. Dobře, trochu tu otázku rozšířím. At-
mosféra, jak je líčena zvenčí, to líčení vám – asi dobře
předpokládám – nepřijde úplně přesné, to jak to 
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vypadá v České televizi, že by tam byly tlaky ze všech
stran, že vy byste se bránili denně útokům zvenčí,
zleva, zprava. Můžete tedy popsat, jak vy vidíte tyto
problémy zevnitř?
Kristina Taberyová: V tom asi předám slovo Niko-
lajovi, ale sama za sebe mohu říct, že ty tlaky cítím,
ale úplně upřímně řečeno, cítím je spíš jako po-
tenciální než konkrétní. A cítím samozřejmě i tu zpět-
nou vazbu s imaginárním zlem zvenčí, které funguje
vevnitř. To vám přiznávám, to cítím a velmi inten-
zivně. Omlouvám se za příliš vzletný výraz, ale ne-
cítím jej asi sama. Bohužel musím souhlasit i s tím,
co tady bylo řečeno, tedy v mnohém, že někdy je
obava z toho imaginárního zla tak silná, že se pak
páší strašné nesmysly. Úplně upřímně řečeno,
omlouvám se za to lapidární vyjádření, ale je to tak.
Ondřej Aust: Řekla byste tady, že to je přílišná opa-
trnost, aby nepřišlo něco, co by třeba ani přijít ne-
muselo, ale lidi se trochu bojí, že by přijít mohlo?
(Ano.) Pane Savický, souhlasíte?
Nikolaj Savický: Já si to neodvážím posuzovat z jed-
noho prostého důvodu, protože jsem bohužel v po-
sledních letech přicházel mnohem spíš do styku se
zákony a zákonodárci než s programem České tele-
vize, což mě samozřejmě mrzí z profesního hle-
diska, nicméně můj úkol byl zajistit jakýsi právní
rámec pro fungování České televize. My se tady ba-
víme o televizi jako o něčem, co je zrovna dané,
co existuje, co má nějakou konzistentní podobu a co
funguje za nějakých předpokladů. A víceméně všich-
ni uvažujeme v intencích, pokud se mýlím, tak se
omlouvám přítomným, že Česká televize jsou vlast-
ně ty dva programy, které jsou vidět, a jsou to ty
programy tak od čtyř hodin odpoledne do řekněme
jedenácti hodin večer, zhruba.

Ale když vezmeme, co a proč je televize v součas-
nosti, tak si dovoluji upozornit, že vlastně prochá-
zíme jedním z nejdůležitějších a nejzásadnějších zlo-
mových momentů v dějinách televize vůbec, že
přechází na jiný typ šíření signálu, který ovšem zcela
změní pravidla hry. A pro Českou televizi a její ma-
nagement bylo naprosto klíčové získat možnost, aby
se vůbec na tomto procesu mohla podílet. A základ-
ním klíčem k tomu procesu bylo to, aby mohla vstou-
pit do digitálního vysílání, a dneska vysílá ne dva,
ale čtyři programy a za nějaké dva až tři roky to bude
ten poměrně podstatný rys vysílání. To je jeden mo-
ment, a to se povedlo doslova vydupat ze země přes
odpor komerčních televizí. Česká televize dispo-
nuje vlastním multiplexem, má nárok na získání kmi-
točtů a rozbíhá tento proces v České republice.

A v tomto směru plní stejnou úlohu, jakou plní te-
levize v Anglii, ve Francii, v Německu, ve Finsku,
Dánsku, kde si vzpomenete, protože všude v po-
sledních letech bylo úkolem zajištění přechodu na
digitální vysílání. 
To byl jeden moment. A v tomto rámci se pak mů-
žeme zase bavit dál o tom – protože televize ve-
řejné služby má opodstatnění jenom obsahem, ni-
koliv tím, jestli vysílá tak nebo onak, ale proto, aby
ten obsah mohla poskytovat, proto, aby mohla vy-
sílat, fungovat a oslovovat diváky, tak v první řadě
musela v těchto letech mít a získat především tuto
možnost. Bez toho bychom skutečně mohli za tři
roky považovat Českou televizi za něco, co je zcela
na okraji zájmu veřejnosti.
Nemám v úmyslu vykličkovat z otázek dramaturgie,
ale chci vám nastínit, o co v těchto uplynulých le-
tech šlo. Česká televize má dnes dvě výhody: má
garantovaný poměrně velmi slušný právní rámec
s jedinou výjimkou, a to je zákon o České televizi
samotný, a má garantované ekonomické zázemí od
září loňského roku (2005), kdy po osmi letech byl
zvýšen televizní poplatek, což byl jeden moment.
Za druhé, zlepšila se jeho vymahatelnost, což byl
druhý podstatný moment. A za třetí, je zajištěno jeho
zvýšení a zvýšení výnosů České televize zhruba tak,
aby se podařilo udržet vyrovnané hospodaření při-
bližně do let 2010-2011.
Přesně toto byly úkoly, před kterými management
stál, aby televize vůbec existovala a vůbec fungo-
vala. To je určitý referenční rámec, do něhož pro-
sím zasaďte potom ty další úvahy, které půjdou do
detailů.
A pak skutečně nastává věc úvah dramaturgických.
Podle mého nejhlubšího přesvědčení se televize
profiluje především zpravodajstvím a publicisti-
kou jako jednoho z neoddiskutovatelných momentů,
to jsou řekněme Aktuality. Dovolím si vypůjčit od
Karla Čapka pojem perpetuality, a pak tím, že stále
rozšiřuje určitou knihovnu něčeho, čemu se dá říkat
perpetuality. To je dramatická tvorba a to jsou do-
kumenty a publicistika, tvorba pro děti, animova-
ná tvorba… (Hlasy z pléna: Tohle ne!)
Ondřej Aust: Já bych to tady s dovolením posunul.
Kristina Taberyová: Jednu konkrétní repliku k panu
doktorovi Justovi. Nebudu obhajovat naši součas-
nou seriálovou tvorbu, byť bych ráda připomněla
jednu věc, že po dobách velké finanční nouze, ta
touha postavit nějaký premiérový titul dopadla tak,
jak pan doktor tady hodnotil titul Horákových. Ale
solitérní dramatická tvorba, to, jak jste to hodno-
til, s tím bych tedy bouřlivě nesouhlasila. Jestli jsou
tedy komerční kousky typu Comeback či Skřítek,
tak se opravdu budu muset vrátit na divadelní fa-
kultu a zjistit, jestli jsem tu žánrovou čistotu nějak
dobře uchopila.
Současná dramatická tvorba prožívá neuvěřitelný
boom, a to přesto, že komerční televize vůči tomu
staví vůbec své nejatraktivnější divácké kousky. Já
jsem za to vděčna přesto, že jsou tam tituly pod-
bízivé divákovi, ale to je zrovna tak, jako když v re-
pertoárovém divadle vedle O’Neilla dám Feydeaua.
Přes ty Feydeau se dostanou k těm O’Neillům…

Vladimír Just: Feydeau byl vysoký profesionál. 
Neurážejte!
Kristina Taberyová: Já jsem ho režírovala. Já vím, co
to je za autora. Já vám jenom říkám žánr. Jestliže 
vaudeville…
Vladimír Just: I vaudeville je profesionálně 
odveden.
Kristina Taberyová: Divácká odezva na nedělní dra-
matickou tvorbu je nejenom stabilní, ale obrov-

ská. Jestliže jsme od začátku roku 2005 skutečně
udrželi téměř milionové publikum v tomto čase, tak
to považuji za husarský kousek, byť tedy si můžeme
říci, že některé tituly jaksi jsou trošku lehčího žánru.
Ondřej Aust: Mluvíte o divácké odezvě. Jako 
redaktor nebo novinář, který se zabývá právě z velké
části Českou televizí, registruji, že od České tele-
vize nebo z tiskového odboru České televize mi
téměř asi nejčastěji chodí zprávy o sledovanosti jed-
notlivých pořadů. Vy jste mluvil, pane Savický, o tom,
jak si Česká televize zajistila finanční krytí své 
činnosti…
Nikolaj Savický: Já jsem řekl, jsou to podmínky 
existence.
Ondřej Aust: Přesně tak. Čili tady se hovoří o eko-
nomickém aspektu. Není možné se trochu jízlivě ze-
ptat, jestli si Česká televize například tím, že Jiří Ja-
neček těsně před schválením zákona konzultoval
spolu se šéfy komerčních televizí a předsedou vlády
ještě různé věci, jestli si Česká televize vlastně ne-
zajistila část těch prostředků výměnou za nějaký
potom větší klid nebo menší kritičnost své tvorby?
Nikolaj Savický: To bych si dovolil vyloučit a priori.
Ondřej Aust: To je otázka, která mě tady napadá po
tom, co třebas jednak jste říkal vy, jednak pan Just.
Česká televize se často chlubí tím, jak jsou někte-
ré její pořady, čím dál víc jejích pořadů, skvěle sle-
dováno. Méně už registruji zprávy nebo snahu České
televize diskutovat o některých problémových vě-
cech. Tam často narážím na vyjádření ve velice ofi-
ciálním stylu, nepříliš sdělná, většinou vyjádření
o tom, na co se vůbec novináři nebo kritici zvenčí
neptají.
Čili kdybychom si tady měli říct, jaká je tedy tvář
České televize, kdyby vy jste měla jmenovat pořa-
dy, které jsou například sledované a zároveň jsou
podle vás kvalitní nebo naznačují, kam Česká te-
levize jde, jakou vizi předkládá, jakou myšlenku ko-
munikuje – moderně řečeno – svým divákům, které
pořady byste jmenovala, pakliže je spor o tom, že
Horákovi nejsou dostatečně na výši umělecky.
Kristina Taberyová: Narazil jste na šíleně široký
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problém a já se mu opravdu nechci vyhnout. Jenom
sama říkám, že já sedím na postu analytika divác-
ké odezvy, spíš abych humanizovala ta data, než
jenom je exaktně předkládala, a musím bohužel při-
znat, že kromě kvantitativních hodnocení a hod-
nocení našich respondentů, taková ta širší disku-
se o obsahu pořadu, ta strašně chybí. A samozřejmě
že chybí i zpětná vazba zvenčí, ale i zevnitř.

Jestliže bych měla hovořit o číslech, tak samozřej-
mě mohu tady docela statečně přednést, že stále
vlajkovou lodí i z hlediska divácké odezvy je
zpravodajství a především tedy Události, nicmé-
ně i Události, komentáře mají velmi slušný ohlas.
Z té ostatní žánrové nabídky, na tomto fóru to sk-
lidí samozřejmě posměch, ale v té zábavné tvor-
bě, především tedy v té sobotní, jsme se dostali
z klinče, kterým nás víceméně Nova svírala. Ale já
osobně, opakuji, si nejvíc vážím původní drama-
tické tvorby, která v neděli ve 20 hodin je a která
podle mého soudu nejenom kvantitativně divác-
ky, ale i obsahově si stojí se ctí.
Vedle toho si myslím, že právě ten „pandán“, který
tvoří původní dramatická a tzv. večery na téma, které
vlastně také čelí neuvěřitelné konkurenci, má ob-
rovský ohlas a navíc tematická linka těch večerů ma-
puje to nejdůležitější, co je okolo nás.
Ondřej Aust: Já se zeptám pana Justa, jestli vidí,
že se Česká televize někam ubírá, nějakým zají-
mavým směrem, alespoň částečně.
Vladimír Just: Česká televize, a mám pocit, že to má
i oporu v zákoně, by měla být kulturně orientující,
že si prostě nemůže dovolit naprosto třeba igno-
rovat 25. září dvě kulatá stoletá výročí, z nichž jedno
je Jaroslav Ježek a druhé Dmitrij Šostakovič. Když to
třeba srovnám s Vltavou – já vím, že všechna při-
rovnání kulhají – ale dejme tomu také je to srov-
natelné s ČT 2, také je to kulturně orientující sta-
nice. Ta kulturní orientace směrem k hodnotám,
směrem k tomu, že když přijde vynikající český
režisér s námětem na jednu Čapkovu Trapnou po-
vídku, tak nemůže být od bran televize pod růz-
nými záminkami odehnán. Tím se nechová kultur-
ně orientujícím způsobem.
Pořady o divadle, no to je sama o sobě kapitola. Di-
vadlo opravdu žije! Já jezdím na festivaly a jestli někde
nežije, tak je to v pořadu Divadlo žije. Skutečně
to, co se tam předvádí, ona uklízečka paní Mülle-
rová sugeruje podprahově představu, že divadlo
je věc starožitná, věc pro důchodce… Divadlo oprav-
du žije! Jeďte se někdy podívat do Hradce Králové
na Festival evropských regionů. Tam uvidíte 

50–60 tisíc baťůžkářů, podobně jako v Karlových
Varech na Filmovém festivalu. V posledních dvou
letech tam Česká televize nebyla. Největší diva-
delní festival prostě ignoruje, a to se dá říct i v ob-
lasti loutkářského umění atd. Já si myslím, že tele-
vize není kulturně orientující – veřejnoprávní televize,
speciálně druhý televizní kanál a je mi to velmi líto.
Ondřej Aust: Masovější zábavu byste připustil? 
Jestli tam patří takové seriály jako Poslední sezó-
na nebo Horákovi, které jsou vysílány na prvním
programu, tak tam byste dokázal jmenovat něco…
Vladimír Just: Odmítám takové to srovnání Fey-
deau, Labiche, vaudeville jako něco nižšího a něco
vyššího. Profesionalita, úroveň, kulturní úroveň
vůbec není dána nějakou žánrovou diskriminací.
Prostě udělat inteligentní frašku, inteligentní satiru,
veselohru, jak říkáte, lehčí žánr, to u mě není vůbec
nic pejorativního, naprosto ne. To jste mě abso-
lutně nepochopil anebo já jsem se blbě vyjádřil,
to se omlouvám, ale právě proto, že to není k smí-
chu, co televize předvádí, např. třeba teď, co jsem
viděl tu příšernost s těmi učitelkami. To mě na tom
zaráží. Ne, že vyrábí, dejme tomu, veselohry, ale
musí být zcela zjevná snaha, že to musí mít tedy ur-
čité profesionální standardy, že to nesmí opravdu
poklesnout pod nějakou úroveň, a to se děje. Sa-
mozřejmě najdete výjimky. Jmenovala jste Come-
back, jmenovala jste tuším Skřítka. Ale to vidím spíš
jako filmovou záležitost, budiž. Ano, souhlasím. 
Andrea Sedláčková atd. Je víc takových, dejme tomu,
pokusů, ke kterým můžeme mít více nebo méně vý-
hrady, ale pořád splňují nějakou tu veřejnoprávní
laťku, ale v tom to opravdu není, jestli je něco 
zábavného anebo tzv. závažného, psychologické-
ho, detektivního atd. 
Ondřej Aust: Děkuji. Já vás na chvíli přeruším. Vidím
pana Mathého. Pojďte sem k nám, jestli mohu po-
prosit. (Potlesk.)
Kristina Taberyová: Toho Ježka a Šostakoviče jsme
zahráli se zpožděním tuto sobotu a Ježka jsme osla-
vili samozřejmě velkým dokumentem na ČT 2.
Škoda, že jste ho minul.
Vladimír Just: Já jsem mluvil o tom zářijovém ter-
mínu. Dobře. Ale, když vy si vezmete, jakým způ-
sobem se Česká televize chovala před rokem k vý-
ročí, opět kulatému, Jana Wericha, pak asi si vezměte
o 80 % menší pozornost Jiřího Voskovce, i když tam
máme obrovské díry ve vzdělání, protože je tam řada
filmů, kde kdybych byl zaměstnancem České tele-
vize, už 15 let bych usiloval o nějaké seznámení
s jeho vrcholnou tvorbou, ať už divadelní, nafil-
movanou anebo přímo televizní. Tak už to byla o po-
znání menší pozornost. A ten Ježek, jak říkáte, no
tak jeden třeba starší dokument atd.
Kristina Taberyová: Ne, ne, nový premiérový!
Vladimír Just: Ale vezměte si, jaký prostor dala Jež-
kovi, a to se týká i skladeb, i koncertů i muziky, která
není všeobecně známa, jeho třeba vážné muziky,
jak se s tím vyrovnala, dejme tomu Vltava. Já pořád
musím srovnávat ČT 2 s Vltavou, to se na mě ne-
zlobte.
Ondřej Aust: Já bych s dovolením počastoval nově
příchozího otázkou, kterou jsem chtěl původně po-

ložit panu Savickému. Pane Mathé, vy jako člověk
zevnitř a nyní i jako divák zvenčí instituce, o které
se tady bavíme, a nemůžeme se tady shodnout na
hodnocení dokumentární hrané tvorby, viděl byste
problém v tom, že v televizi je obsazena pozice vlast-
ně vrchního ředitele a programového ředitele jed-
ním člověkem? Neměl by tam být jakýsi neustálý
tvůrčí boj mezi těmito dvěma profesemi a tedy dvěma
lidmi, boj, který teď neprobíhá, protože tu funkci
zastává jeden člověk?
Ivo Mathé: Nejprve dobrý večer. Omluvte mě, já
jsem měl opravdu dost povinností, dnes bylo pět
promocí a hodně absolventů, takže zřejmě přijdou
jednou doby, kdy tady budou samí mladí lidé
a budou se ucházet o práci, které moc není. Ale
to je trošku silné tvrzení – muž zevnitř. To tedy ne,
já už jsem osm let úplně zvenku a jsem mnohem ne-
pořádnější divák než mnozí z vás. Už zdaleka nemám
čas, ani upřímně řečeno náladu, abych intenzivně
sledoval ty tři čtyři programy vedle sebe, jako jsem
to dělal šest let, až jsem se z toho málem zbláznil,
a přesto bylo hodně kritiků.
Vy ode mě požadujete skok úplně do středu de-
baty, u které jsem nebyl a ještě jste položil jeden
z nejostřejších dotazů. Já jsem znal nebo znám pár
evropských televizí, ale ani nevím, jestli je nějaká
funkce vrchního ředitele. Myslím, že není. Vrchní
ředitel je pro mě generální ředitel a už nikde není
spojena nějaká jiná funkce s ředitelem programu,
pakliže taková funkce existuje. Bez přítomnosti lidí,
kteří tyto posty vystavěli a zřejmě naplnili něja-
kým popisem práce, považuji tuto diskusi za ne-
seriózní. Třeba na to mají nějaký názor, který by mně
vysvětlili. Já to nejsem s to pochopit. To je prostě
jednoduché.
Jsem s to pochopit, pakliže se na to dívám vysloveně
prakticky jako na průmyslovou výrobu, pak chápu,

že potom každý kompetentní programový ředitel
s vizí vadí takovým institucím, protože to je asi úplně
jiné chápání České televize z mého pohledu, kde
jsem vyžadoval hodně ohledu k programu, ale také
vnitřní étos a opravdovou strategii. Dnes se spíš
mluví v industriálních pojmech, v hospodářském
výsledku, zisku, provozu, rychlosti a dokonce mys-
lím, že i některé strategické kroky, které Česká te-
levize teď udělala, se spíš blíží praxi komerčních te-
levizí. Já bych je dokázal identifikovat i třeba na
obrazovce, ale vůbec už nějaký příklon ke zpoma-
lení digitální distribuce, větší příklon ke komerčním
stanicím, které se týkaly legislativy v oblasti audio-
vize, tam prostě myslím najednou začala hrát Česká
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televize nevídanou roli, tedy nevídanou pro mě jako
jakéhosi tatínka zakladatele.
Ta cesta byla úplně jinak původně nalinkována a drže-
na a už dávno to tak není a možná to tak ani nemůže
být. Jsou prostě politické a společenské okolnos-
ti, které třeba tomu původnímu záměru vůbec ne-
přejí, ale teď mně spíš ta strategie někdy očivid-
ně, a někdy řekl bych i prokázaná některými činy,
dopisy, aby se nepodepsaly zákony anebo třeba
opravdu podobná strategie v oblasti digitální di-
stribuce, mi trochu připomíná nebo dokladuje po-
měrně velký posun ke klasické komerční televizi.
Ondřej Aust: Je to tlakem silného komerčního pro-
středí, ve kterém Česká televize působí, anebo spíše
nějaké vnitřní rozhodnutí managementu?
Ivo Mathé: Managovat televizi, která má místo spo-
kojenosti diváků a variability programů a hloubky
programu a programové vize spíš komerčně pro-
vozní industriální hlediska, je snazší, a to výrazně.
Není až tak komplikované řídit komerční televizi.
Tam je to jasné. Tam prodáváte diváky po tisících in-
zerentům. Když jich je deset tisíc, je to lepší, když
jich je 100 tis., je to ještě lepší. To je ideální, tam
je to prostě snadné. Je to jako na trhu a pravidla jsou
daná. Pravidla u televize poskytující službu veřej-
nosti jsou velmi komplikovaná. Slyšíme každý druhý
měsíc, že neexistuje definice této služby, přitom
jsme ji napsali asi čtyřikrát a naprosto dokonale
na dvě stránky, ale nikdo to nechce slyšet. Diskuse
o televizi, o Public Service Broadcasting se zvrhly
na diskuse o veřejnoprávnosti. On je to úplný ne-
smysl! Já vůbec nevím, co to je veřejnoprávnost, to
je právní ukotvení té instituce, ale není to žádné ad-
jektivum pro program. To jsme možná selhali my,
i kritici, i mediální teoretici, ale dnes už je to tak da-
leko, že nelze asi každou diskusi začínat hodinovým
výkladem, co to vlastně je. Navíc někteří to vítají,
protože ty definice nejsou v jedné větě, kdežto trh
je v jedné větě.
Je to nepochopitelný termín, to znovu tady opa-
kuji. Öffentlich-rechtlich je prostě v Německu práv-
ní ukotvení té instituce. Jestli jsme my to bohužel
dopustili i v nějakých programových dokumentech,
k tomu já se přiznám, došlo k velké chybě. Než jsem
se z toho vzpamatoval – možná trošku dřív než ostat-
ní – ale prostě se to zažilo a potom ta instituce a její
obsah byl bičován nesmyslnými dotazy, jestli ještě
tento sport je dost veřejnoprávní a tento už ne a jest-
li tento pořad byl veřejnoprávní. To jsou samozřej-
mě úplně absurdní dotazy a těmi je ovšem proš-
pikováno skoro každé ne usnesení, ale diskuse rady,
diskuse kompetentních orgánů, nedej bože Posla-
necké sněmovny, kteří se tím ohánějí a v podsta-
tě nemohou vědět, o čem mluví.
Ondřej Aust: Změní se to podle vás nebo jaký máte
názor, zda se to změní? (Nezmění, bude to ještě
horší!) Poté, co Česká televize vlastně téměř přijde
o reklamu.
Ivo Mathé: Bude to horší. Není možná přímá sou-
vislost s absencí reklamy, tu souvislost lze nalézt je-
dině přesunutím kapitálu, peněz z České televize do
privátního sektoru, který nebude – já si nemys-
lím, že bude zcela nahrazen poplatkem, to ani není

možné a bude-li nahrazen jaksi aritmeticky, tak si
uvědomme, že ty dvě televize, a zatím drží trh pevně
v rukou, i politicky, staly se dominantními, je to du-
opol úplně typický a prostě za rok budou mít k dis-
pozici 9,5 mld. korun. Česká televize bude mít jenom
výnos z poplatku, který se bude pohybovat někde
okolo 5 mld., a bude mít povinnosti ke čtyřem 
kanálům.
Komerční televize už dneska mají skoro stoprocentní
míru zisku, nekonečné možnosti investic do pro-
gramu, nekonečné možnosti kohokoliv z tvůrců, 
autorů nápadů koupit a budou mít ještě větší. To zna-
mená, že už se mohou klidně – nemluvte teď o úrov-
ni – klidně pohybovat v oblasti donedávna háje-
né, to znamená jakoby televizního dramatu.
Neříkejme teď, jaký je, ale už tam jsou, už tam hrají
čeští herci, už je obsazeno dramatickou produkcí
několik večerů v týdnu a k těm posunům může samo-
zřejmě dojít, i k dalším. Já jenom čekám, kdy silná
komerční televize přijde na to, jak je atraktivní zpra-
vodajství, a potom vlastně vygumuje Českou tele-
vizi z mapy, protože to je jedna z jejích úplně zá-
sadních povinností. A protože jakoby odpadla
k nějakým pokusům na zpravodajském kanálu, zpra-
vodajství na jedničce se stalo pobočkou toho 
kanálu, ta nekvalita tam je vidět, navíc ono se tomu
věnovat znamená opravdu zásadní úpravy strate-
gického schématu na obou dvou, neřku-li všech
třech kanálech…
Ondřej Aust: Od prvního ledna v náznacích je bu-
deme moci asi pozorovat.
Ivo Mathé: Je to několik náznaků, ale malých. To
chce opravdu asi chirurgický řez, který by možná
třeba leckomu z vás nebyl příjemný, protože to zna-
mená neuniformní tvorbu, čili opravdovou tvor-
bu, té věnovat třeba celý druhý kanál, těm věcem,

které nemají pevné stopáže, hraným věcem, na-
kupovaným filmům apod. A ten první, já to nerad
říkám, to slovo obětovat, ale podřídit pravidelnému
rytmu vysílacího schématu s osami. A to je také služ-

ba veřejnosti – samozřejmě tam vysílat pravidelná
zpravodajství, diskusní pořady, dokumenty, sa-
mozřejmě v nějaké dobré stopáži, která vyhovuje
tomu schématu. Je to tvrdé opatření, ale podle mého
nezbytné. Zatím se jakoby odsouvá, to znamená, že
se vytváří větší a větší prostor pro příští komerční
televize, resp. velké televize, kterým spadnou ty
další kanály do dlaně, do náruče v budoucnosti
zdarma. Nemusí o to ani usilovat, ale všichni ti ža-
datelé nebo dneska držitelé licencí už budou eko-
nomicky tak oslabeni nebo tak poničeni, že budou
ještě rádi prodávat licence Nově a Primě, resp. je-
jich majitelům a ti budou mít ty třetí a čtvrté kaná-
ly v mnohem výhodnější době pro ně. Česká tele-
vize s tím zatím nic nedělá.
Nikolaj Savický: V ledasčems samozřejmě s panem
Mathém souhlasím, protože podle mého soudu ten
základní krok směrem k digitalizaci měl být veden
jednoznačně přes multiplex veřejné služby a jeho
co nejrychlejší spuštění, co nejrychlejší rozvoj na
velkém území tak, aby Česká televize získala stra-
tegický náskok, protože to byla zásadní věc.
Druhá věc, se kterou naprosto souhlasím, je zpev-
nění vysílacího schématu na jedničce, to je evidentní
a lze těžko s některými závěry nesouhlasit. Ale mys-
lím si, že je to výborná ukázka toho, jak je třeba uva-
žovat. Ale v jedné věci si dovolím nesouhlasit, a to
je reklama. Ředitel RTL zveřejnil zprávu, že RTL už
nebude plánovat více než 50 procent svých cel-
kových výnosů z reklamy. Je to odklon od čisté rekla-
my, od balíku, který představuje v současné době

zhruba těch 9,44 mld. Korun, a je evidentní, že je
to pole, které zastávat a hájit dlouhodobě by prav-
děpodobně nemuselo být perspektivní. Ono to sou-
visí s tím, že vzniknou nové formy reklamy, bude se
prosazovat v jiných podobách a komerční televize
se budou snažit získat peníze z jiných zdrojů. Ostat-
ně ve Velké Británii už tomu tak je tuším dva roky.
Česká televize v jedné věci nesmírně splnila svou
úlohu. Deset let v této zemi, od roku 1994 do roku
2004, prakticky nevznikl – s výjimkou několika po-
kusů o sitcom – klasický český seriál, který by vzni-
kl mimo rámec České televize. Proč najednou před
dvěma lety začaly komerční televize o překot pro-
dukovat dramatickou tvorbu? Protože Česká tele-
vize splnila jeden ze svých základních úkolů. Ve Velké
Británii tomu říkají: roztočila to kolo ctností, to zna-
mená, donutila komerční televize, aby začaly pro-
dukovat vlastní dramatickou tvorbu, protože ne-
mohly ničím jiným, nenašly jiný žánr, nenašly jiný
prostředek, jak čelit dramatické tvorbě České 
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televize. To je dosud nedoceněný a obrovský mo-
ment, který naprosto osvědčuje… (Z pléna: To je
vaše vítězství, vítězství České televize, co teď ří-
káte, že jste roztočili kolo!) Ve Velké Británii je to
považováno za jeden ze základních úkolů BBC, do-
nutit komerční televize, aby začaly reagovat také
podporou domácí tvorby. To byl jeden ze základ-
ních úkolů, ukázat jim, že je to nutné. (Oživení v sále.)
Ondřej Aust: Proč se toto kolo ctností, jak připo-
mínáte pěkný, výstižný termín, nedaří roztáčet třeba
v oblasti dokumentů, proč, když neustále novináři
slýchají od vedení České televize, jak se mu po-
dařilo nastartovat ekonomické fungování, zlepšit
hospodaření atd., proč se to vlastně stále nedaří
přetvořit v tu skvělou původní dokumentární nebo
hranou tvorbu, proč tady nejsou skvělé dokumen-
ty, kterým bychom tleskali nejen tady v sále, ale
i pravidelně na obrazovce?
Kristina Taberyová: Protože jsou za tím peníze!
To je strašně naivní otázka. Jakmile komerční tele-
vize zjistily, jaká masa lidí dokáže věrně stopovat
i méně kvalitní seriál, natož velmi kvalitní, tak zjis-
tily, že je to výborná investice. Kdežto ten doku-
ment, ať je sebekvalitnější, tak popravdě řečeno
osloví, když vezmu zahraniční atraktivní dokument,
ten nejsledovanější, tak osloví tak jednu pětinu pub-
lika dramatické tvorby seriálové. A za tím jsou ty pe-
níze, to jim vydělá peníze. Oni investují, a tím pádem
i vydělají.
Ondřej Aust: Dobře, ale české komerční televize
přece neberou České televizi prostor a lidi, aby 
natáčely dokumenty, které mohou provokovat. Když
Česká televize zdravě funguje, tak proč z ní nesly-
šíme také silné názory a něco, o čem by se dalo 
diskutovat.
Kristina Taberyová: To je potom jiné, to je obsahové.
Vy jste se ptal, proč to nefunguje na ty komerční 
televize.
Ondřej Aust: Já se omlouvám, to jsem se asi špat-
ně vyjádřil. Měl jsem na mysli to, proč tu ekono-
mickou zdravost televize nedokáže přetvořit v ná-
zorovou dravost nebo nějaké opravdu silné postoje.
Karel Mrzílek: Já jsem sem nepřišel proto, abych
poslouchal o ekonomických, finančních a digitál-
ních problémech, ale proto, abych se dozvěděl, proč
určité programy se velmi obtížně dostávají na obra-
zovku nebo dokonce jsou přesouvány způsobem,
který je naprosto nevhodný.
18. listopadu, když ještě bylo období, kdy jsme vzpo-
mínali na to, co nás 40 let tížilo v našem životě,
tak film Nesnesitelná lehkost bytí byl přesunut tak,
že končil ve tři čtvrtě na dvě, zatímco od 20 hodin
šla taneční soutěž, která mohla být přesunuta kam-
koliv! Ten film je po metodické stránce velice dobře
zpracován pro ty, kteří nezažili to, co jsme zažili my
a v čem jsme žili a velice dobře to ukazuje. Já to
nechápu. V době, kdy máme na takový film chuť se
podívat, on běží od půl dvanácté! Kde to jsme? To-
muto říkáte přístup nebo vstřícnost k divákovi? Když
se ten pořad s tancem dá přesunout kamkoli kdy-
koli? To by mě zajímalo, kdo to udělal nebo kdo si
to troufá, kdo může udělat takovouto věc.
Ondřej Aust: Jenom připomenu, že podobná věc,

kdy složení programu není úplně šťastné – sledo-
vali jsme předávání cen 28. října, zároveň šla Elsa
na druhém programu, kdy to také nebylo třeba úplně
šťastné. Čili to je třeba případ, který mě popudil 
v nedávné době. 
Markéta Luhanová: Budu reagovat na pana Mrzíl-
ka a hlavně na pana doktora Justa. Chtěla bych vám
říct, že dokument Kristiny Vlachové opravdu nebyl

odsunut z nějakých důvodů cenzury. Došlo k tomu,
že zpravodajci natočili, resp. aktuální publicistika
zpravodajského ředitelství natočila pětidílný do-
kument Labyrintem revoluce. Dokončovali jej v pod-
statě na poslední chvíli tak, jako to dělávají, aby
to bylo co nejaktuálnější, a jelikož bylo potřeba
zařadit pět dílů Labyrintem revoluce tak, aby se 
poslední díl vysílal 17. listopadu, tak ten Kristinin
dokument byl odsunut. Opravdu za tím není nic
jiného. To vám tady říkám na svou čest.
Vladimír Just: Můžete to potvrdit, že na únor?
Markéta Luhanová: Ano, je to pravda, na únor.
A k panu Mrzílkovi. My jsme 17. listopadu… (Osm-
náctého!) Já vám rozumím, ale já říkám, že 17. listo-
padu jsme měli docela adekvátní bohatý program
k výročí. Hráli jsme poslední díl toho Labyrintu, měli
jsme tam PF’77. Během dne jsme měli ještě několik
dokumentů a pořadů, které byly přímo vybrány 
k 17. listopadu, takže výročí bylo pokryto docela
adekvátně.
Kristina Taberyová: Nesnesitelná lehkost bytí byla
repríza. A původní nasazení, premiérové šlo tehdy
samozřejmě o hodinu a půl dřív.
Karel Mrzílek: Případy pana „magora“ Zemana jste
promítali několikrát, i když se to lidem nelíbilo. A toto
byl film, který skutečně mladým lidem, kteří neznali
nebo neznají to, v čem jsme žili, to velice dobře me-
todicky mohl ukázat. Proč by nemohl být promí-
tán znovu ve slušném čase a ne tak, aby končil ve
tři čtvrtě na dvě? To je znehodnocení tak kvalitní-
ho díla! 
Jarmila Cysařová: Televizi sleduji více než 40 let.
Domnívám se, že celý komplex problémů, které
se tady nadhodily, nelze vyřešit, a že je třeba v těch
diskusích pokračovat. Proč? Myslím, že není po-
chyb o tom, že to byly občanské iniciativy, které
také iniciovaly tu dnešní a jiné diskuse, které po-
mohly televizi hájit druhý program, že to byly ob-
čanské iniciativy, které svým tlakem, i na novináře,
pomohly k tomu, že televize je v současných letech
– nechci rozebírat – jakž takž finančně zajištěna.
Byly to občanské iniciativy, kdy ovšem to bylo zcela
marné, které v roce 1998 prostě nemohly protes-

tovat proti tomu, že ctihodná rada České televize
místo výborného manažera, který tam byl, zvolila
chlapečka Puchalského za ředitele a tam to všech-
no začalo.
Je třeba pokračovat v těchto diskusích tak dlou-
ho, dokud se neprolomí hradba, že Česká televize
musí mít jako kritérium sledovanost a konkurovat
komerčním televizím. Musí se na ně lidé dívat, ale
než soudruzi, pardon, páni politici – oni jsou tam
někteří jako soudruzi – pochopí, že když se na něco
dívají dvě procenta lidí, že jsou to statisíce. Budu se
snažit být slušná. Než se prolomí ta šílená vyvá-
ženost, pane doktore Juste, všichni nebyli spoko-
jeni s tím Husákem, já ho tedy vydýchala, ale mys-
lím, že je to klasický příklad toho, že když režisér,
možná spíš z nevědomosti historické než ze zá-
měru, udělá vyvážený pořad, tak je to lživý pořad!
Vladimír Just: Já jsem chtěl říct totéž, samozřej-
mě: všichni byli spokojeni až na mě, samozřejmě!
(Pobavení.)
Jarmila Cysařová: A proč si myslím, že i tyto dvě
hradby by občanské iniciativy – a bude to trvat – by
mohly prolomit? Vy jste se ptal, pane Auste, jestli je
to cenzura. Vy jste mladý, vy to nepamatujete. Kdyby
tady byla klasická cenzura jako za totality, tak by se
ten film dneska od čtyř hodin nepromítal. Ten by
byl kdesi. Po 40 letech byla premiéra takového ma-
lého dokumentu, jak Aurora kdy vystřelila. Ten-
krát jednak cenzura, jednak tehdejší ústřední ře-
ditel řekl, kdybychom to teď vysílali, tak na nás
přijedou, a měl pravdu.
Potom mi dovolte hříšně prohlásit, že pod literárně
dramatickou tvorbu, bez dovolení, neřadím seriály.

Ano, hrají v tom herci a někdo to musí režírovat, ale
pod literárně dramatickou tvorbou vidím jednotlivé
inscenace, a to je téma na samostatnou diskusi, zda
oslovujete režiséry i jiné, kteří často režírují a jsou
tedy dobří – vidím támhle pana režiséra Krejčíka
– zda tak, jako rozhlas, oslovujete autory? Kromě
Obětí, to je takový mnohaletý cyklus, prostě nejsem
s to vysledovat nějakou jasnou linii, i když sem
tam je to dobré. 
K tomu, o čem hovořil výborně pan doktor Just, k těm
dvěma dokumentům – přesunout Kauzu Uherské
Hradiště na 25. února mně připadá logické, pokud
to nebude odsunuto znovu, protože asi televize nic
jiného k tomuto datu nemá. Netvrdí snad nikdo,
že televize nevysílá také kvalitní dokumenty, ale k ur-
čitým konkrétním výročím televize dokumenty nemá.
Mě by zajímalo, zda oslovuje režiséry? Potřebuje-
me dokument na takové a takové téma, zda vypí-

SY vnitrek 1-07  12.2.2007 8:51  Stránka 21



Synchron  1 200722

Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y

še třeba nějaký konkurz nebo zda vyvíjí nějakou
iniciativu nebo čeká, co kdo přinese, a pak podle
toho, jestli je to bezpečné nebo ne, to udělá?
A dovolte ještě malou poznámku. V den, kdy 
současní komunisté zpívali internacionálu u hrobu
Klementa Gottwalda, tak čirou náhodou jsem si
potom pustila další dokument Vlachové, který se
jmenuje Dračí setba. Tou internacionálou tento 
dokument začíná a říkala jsem si tehdy, nejlíp v tele-
vizi a ne u mě v pokoji. Ale prosím vás, to není doku-
ment České televize, to je časosběrný dokument,
který Vlachová tehdy vyprodukovala, postarala se
o to, a já bych apelovala na Českou televizi, aby nejen
Kauzu Uherské Hradiště, ale i Dračí setbu při nej-
bližší příležitosti odvysílala. 
Ondřej Aust: Dovolím si malou doušku k té dis-
kusi, resp. k nutnosti pokračování diskuse. Já s vámi
naprosto souhlasím a musím v tomto případě říct,
že mě mrzí, že vlastně jediným kontaktním pořa-
dem, který by na obrazovce zajišťoval nějaký styk
mezi televizí a jejími diváky, je Čétéčko, a to asi,
jak Čétéčko vypadá, není úplně moje představa, jak
by měla vypadat diskuse o problémech České tele-
vize. Chce reagovat paní Luhanová, na to oslovo-
vání režisérů?
Markéta Luhanová: Samozřejmě je to navzájem. 
Režiséři přicházejí, ale jsou i oslovováni.
Martin Vadas: Koukali jsme se tady od čtyř hodin –
a šlo o cenzurovaný pořad. Ten pořad byl zcenzu-
rovaný, autor to připustil, že vyhověl cenzurnímu
tlaku. A to je tak podstatná věc, že bychom měli
o tom mluvit, protože cenzura tam prostě byla!
Ondřej Aust: Není to spíš autocenzura, když se
to odehrává uvnitř televize?
Martin Vadas: Ne! Kodex České televize, který má
řešit problém svědomí redaktora, autora nebo fil-
maře, ten s touto situací počítá. Mě by zajímalo, aby
nám řekly kompetentní osoby, bohužel tady není ta
cenzorka, aby nám tedy řekly, jakým způsobem po-
stupovaly v tomto případě. Jestli by nám to Tomáš
Kudrna mohl zopakovat.
Ondřej Aust: Pane Kudrno, vy jste avizovali už na
konci září přesný termín na minutu, kdy se bude vy-
sílat. Česká televize vysvětluje, že se nevysílal, pro-
tože jste nestihli včas všechny úpravy, které na tom
bylo potřeba udělat. Můžete ten případ ještě nějak
přiblížit?
Tomáš Kudrna: Měl se vysílat 28. listopadu a absol-
vovali jsme s šéfdramaturgyní Darjou Macákovou
několik kontrolních projekcí a vlastně na té první
vytýkala tomu filmu příliš silný názor, velkou razanci
vůči politikům a nevyváženost. Asi nejkritičtější pa-
sáží toho filmu, která nesla tyto atributy, byla pasáž,
ve které mluví bývalá redaktorka zpravodajství České
televize Jana Škopková a popisuje svůj příběh, jak
byla z České televize vyhozena, resp. nebyla jí pro-
dloužena smlouva.
Nebyla jí prodloužena zhruba v období, kdy točila
velmi dobré reportáže o tom, co se dělo na praž-
ském magistrátu, jaké finanční toky kam plynuly
a jak nejasné financování bylo spojeno s opravou
metra po povodni. Na tyto reportáže vehementně
a několikrát odpovídal Pavel Bém dopisy generál-

nímu řediteli Jiřímu Janečkovi a kupodivu zanedlouho
poté, co byly tyto dopisy napsány, Janě Škopkové
nebyla prodloužena smlouva.
V tom filmu hovoříme o jakési hypotéze, že exis-
tuje politický tlak nejenom na to, co se bude vysí-
lat, ale kdo také bude pořady vyrábět, čili na per-
sonální obsazení redakcí. To byla ta inkriminovaná
pasáž, kterou Darja Macáková označila za nejpro-
blematičtější a byli jsme tedy postaveni před to, buď
to nechat tak, jak to je a de facto s tím dokumentem
úplně skončit, anebo se pokusit alespoň částečně
požadavkům televize vyhovět a zachovat zase na-
opak některé jiné problematické pasáže. Byl to urči-
tý kompromis. My jsme Janu Škopkovou z toho
vystřihli, mohli jsme tam nechat jakoby další věci
a nakonec v té vystřižené podobě ten dokument
schválen byl. Ale zatím není jasné, kdy se bude
vysílat, nicméně Martin Krafl napsal ve svém tisko-
vém prohlášení, že se právě pro tento film hledá
vhodný vysílací termín.
Martin Skyba: Vy jste něco vystřihli, takže zkrátili
jste pořad, nebo jste tam místo toho dali něco 
jiného?
Tomáš Kudrna: Já jsem tu původní verzi trošku nad-
dimenzoval, takže…
Vladimír Just: Vy jste počítal s vystřižením! (Po-
bavení.)
Tomáš Kudrna: Já jsem s tím tak trošku počítal.
Vladimír Just: To jsme dělali za bolševika – dát si
něco pro cenzuru, ona se chytí…
Jan Štern: Příběh Jany Škopkové tím ale nekončí.
Byla vyhozena z České televize neprodloužením
smlouvy a odešla na Novu Na vlastní oči a tyto kauzy
zpracovávala na Nově, na komerční televizi. Čili
to je určitá vizitka.
Martin Vadas: To je to roztočení kola… (Smích.)
Vladimír Just: To je zásluha České televize o Novu.
Jan Štern: Ne, měla tam také problémy, také tam
pan primátor volal, ale dokonce byl náznak, že by
snad nějakou reportáž pozastavili, ale z redakce Na
vlastní oči se za ni postavili a řekli, že odejdou, jestli
to nebude odvysíláno, a ta reportáž se odvysílala.
Čili Nova, komerční televize, je v tomto smyslu ve-
řejnoprávnější než Česká televize.
Ondřej Aust: Protože tu nejsou lidé kompetentní,
kteří by k tomu měli co říct, a měl by tady asi za-
znít i jejich hlas, já tady trošku tedy budu suplovat
jejich přítomnost. Když se zeptám, pane Kudrno,
jestli nejsme trošku přecitlivělí, hysteričtí, když s vámi
souhlasíme v tom, že toto byl jakoby v uvozovkách
cenzurní zásah, jestli to nebyla ona diskuse nad
dílem, aby to dílo bylo dokonalé a bylo tak přímé.

Ne vyvážené, ale jestli to třeba prostě nebyla jenom
věc, která měla vylepšit to dílo.
Tomáš Kudrna: No jistě, to je jakoby ten normali-
zační slovník! To je, jako když pan doktor Just po-
pisoval, že dřív mu nikdo neříkal, že zakazuje, pouze
že je zapotřebí něco zlepšit, zdokonalit atp. V našem
případě šlo o totéž. Ten dokument měl podobu, která
byla nepřijatelná, a bylo zapotřebí ho zdokonalit,
zlepšit, vychytat chyby a nepřesnosti. Ano, takto to
bylo.
Ondřej Aust: Já oceňuji tu reakci, ale přeci jenom,
asi nedáváte do toho dokumentu úplně všechny věci
a možná i ty věci, které i vy sami vyhodíte, mezi nimi
bychom asi také našli ostrá vyjádření, i vy sami je
tam nedáte. Ale skutečně máte opravdu pocit, 
že toto byl zásah, který byl konkrétně k tomuto
vyjádření a konkrétně máte pocit, že šlo o to, aby
nebyly problémy anebo takový ten pocit, že by
mohly být problémy?
Tomáš Kudrna: Ne. Já bych to nenazýval sám pro
sebe cenzurou. Já bych to nazýval autocenzurou
toho média, České televize v tomto případě. Čili 
tato autocenzura je motivována tím, aby nebyly 
problémy. (Z pléna: Tomu se novodobě říká loaja-
lita!)
Kristina Taberyová: Vy jste přesvědčen, že kdybyste
to tam nechal, tak že by se pro ten dokument ani
nehledal vysílací čas? Já se vám přiznám jako auto-
rovi, teď na rovinu, jestli to bylo tak zásadní, tak jste
na tom měl trvat. Jako autor bych na tom trval, že to
tam bude.
Vladimír Just: A my bychom se s tím neseznámili.
Kristina Taberyová: Ale seznámili. On by vám to
tady pustil i se Škopkovou. Nezlobte se na mě, vy
tady obhajujete něco nebo zlobíte se na něco, co
v principu už je špatně! Považoval jste to za důle-
žité to tam mít, tu Škopkovou? (Určitě!) Tak jste to
neměl stříhat! (Oživení v sále.)
Vladimír Just: Nezlobte se, ale do toho se musím
vložit. V roce 1978 jsem napsal knížku o malých scé-
nách. V 84. po 16 lektorských posudcích vyšla. Ce-
lých těch 8 let jsem řešil problém, že jsou tam ně-
jaké zásadní věci, které chci dostat ke čtenáři, a proto
se musím vzdát a škrtnout J. R. Picka. 1984 se to
dostalo ke čtenáři.
Kristina Taberyová: Ale který máme rok?
Vladimír Just: Ale proboha, mě to právě připomí-
ná tato léta, rozumíte tomu? To je právě ono. Já se
vám snažím naznačit, že jednáte úplně takhle a ještě
obviňujete autora, že jemu je líto, že…
Kristina Taberyová: Já ho neobviňuji. Já jsem kon-
sternovaná tou situací, protože v nedaleké minu-
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losti jsme byli ve stejné situaci, kdy režisérovi byla
podsouvána teze, že bez jedné repliky, na které
takovýto malý dokument stál, nebude ten film od-
vysílán. On na tom trval a on byl odvysílán! Budu
natolik loajální k České televizi, že vám neřeknu,
o jaký dokument jde. Ale říkám vám to na své nej-
lepší svědomí, že mi to přijde trochu pitoreskní.
Škopková byla vystřižena, vy jste s tím souhlasil a teď
to tady budeme pranýřovat?
Ondřej Aust: To je jistě legitimní otázka. Další otáz-
ka také zase je, jestli vůbec se má autor dostávat do
takovýchto dilemat.
Kristina Taberyová: To chápu, to respektuji.
Ondřej Aust: Ale to zase nechci podtrhovat tu vaši
zcela legitimní předchozí otázku.
Nikolaj Savický: Reportážemi paní Škopkové
o metru se zabýval etický panel České televize. Do-
konce mám dojem, že dvakrát. Já si to nepamatuji
úplně do detailu a vím, že etický panel ve svém zá-
věru se zastal práva paní Škopkové točit reportáže.
To naprosto nepochybně a rozhodně nenavrhoval
žádná personální opatření. Ale v každém případě
vyjmenoval řadu prohřešků, jichž se v těch repor-
tážích dopustila a které nebyly ve shodě s profe-
sionální etikou.
Mohl bych to najít, doufám, že se nemýlím, že je
to skutečně ten případ, ale jestliže říkáte, že to bylo
o zaplavení metra, tak tam bylo velice přesně kon-
statováno, co kdy, kde, který záběr, jaké dojmy na-
vozoval, jakých metod bylo použito a bylo řeče-
no, proč tyto metody nebo proč tento postup není
korektní novinářsky a proč by se napříště těchto po-
stupů měla Česká televize zdržet. Řekli to lidé, kteří
si od České televize žádné peníze neberou, kterým
může být Česká televize do jisté míry ukradená a řekli
to nepochybně v dobré víře a řekli to jednomyslně.
Ten případ nevidím jako tak jednoduchý, jak to tady
zaznívá jednoznačně, jenom to tady připomínám
podle zásady audiatur et altera pars, aby bylo jasné,
že to nebyl neproblematický případ.
Jan Štern: Fites pořádal veřejné promítání – to ne-
byla reportáž, to byl hodinový dokument o zápla-
vách, bylo tam auditorium velmi ctihodné, možná
úplně stejně kvalitní jako ten váš etický panel, a do-
spělo k závěru, že je to na drobné výjimky napros-
to v pořádku. To si můžete takto přivést různé etic-
ké panely. My jsme to promítali pro 50 lidí, kteří
došli k závěru, že je to v pořádku. Ale za druhé,
neřekl jste B, pane Savický. Řeklo se tehdy, že se
v těch kauzách bude pokračovat, že jsou závažné.
Ale v životě už se v pořadu Reportéři tato kauza ne-
objevila. Čili to je jenom zástupné!
Nikolaj Savický: To není zástupné! Já na tom musím
trvat z jednoho prostého důvodu, protože opravdu
jsem byl svědkem toho projednávání a musím říct,
že ti lidé, kteří to posuzovali, to posuzovali opravdu
s maximální…
Jan Štern: Ale ta problematika se už neobjevila na
obrazovce České televize!
Ondřej Aust: Pánové, pardon, asi je to dohleda-
telné v archivu. Stejně odkáži zájemce, minulý týden
jsem se na to díval: www.bezkorupce.cz, tam jsou
všechny dokumenty velice podrobně. I případ Jany

Škopkové je tam zadokumentován, včetně dopisu
Pavla Béma Jiřímu Janečkovi a další dokumentace. 
Jiří Krejčík: Já velmi váhám, jestli se mám přihlásit
o slovo. Já se domnívám, že tyto Čtvrtletníky, co
se tady pořádají pravidelně, tak jsou jakási zeď nářků.
Tady se vyslovují velmi závažné věci, ty se steno-
graficky zapíšou, pak se otisknou v časopisu Fite-
su Synchron a tím to končí.
Pan doktor Just tady uvedl případ mé těžké zkuše-
nosti, která mě stála, vážení přátelé, dva roky tvůr-
čího života, teď, když už můj život končí. Já jsem
za ty dva roky mohl ještě něco udělat, možná něco
hodnotného, a neudělal. A já bych chtěl tuto zku-
šenost, tuto moji oběť, kterou jsem přinesl, aby byla
výstrahou pro podobné záležitosti, které se dějí
a které se děly možná ještě otřesnějším způsobem
a nikdo o nich neví.

Já jsem vyslovil velmi závažně názor, že je v České te-
levizi neodpovědně nakládáno s tvůrčí prací. Ale abych
to negeneralizoval. Toto mé tvrzení směřuje k řízení
centra dramatických divadelních a hudebních pořa-
dů. Tam se dějí věci nezřízené. Stalo se toto: já jsem
celý loňský rok jednal mnohokrát cílevědomě o mož-
nosti vytvoření hodnotného televizního dramatické-
ho pořadu. Měl jsem řadu námětů. Bylo mi řečeno
– nejsou peníze, vyrábíme tento rok pouze deset
solitérních titulů, na víc nejsou prostředky, naše úsilí
směřuje k tomu, aby tyto solitérní prostředky byly co
nejkvalitnější. Dobře. A bylo mi nabídnuto, že se zpra-
covávají teď ty scénáře a že některý scénář mi bude
nabídnut z této série.
První scénář byl o manželské nevěře, jak milenec je
vyrušen klamaným manželem, skáče z okna, zlomí
si páteř a pointa byla, jak klamaná manželka ho vozí
na invalidním vozíku. Tak to jsem s díky odmítl.
Dobře.
Druhý případ byla rozkošná komedie o tom, jak starý
dědeček slaví narozeniny a rodina uvažuje, co mu
poskytnout, jakou radost mu udělat. Vyjde naje-
vo, že dědečkovým tajným přáním bylo, kdyby mu
zjednali prostitutku. Toto téma mi bylo nabídnuto,
ještě s takovou rozkošnou možností, že bych si toho
dědečka mohl zahrát sám! (Pobavení.) Já jsem to
odmítl, ztratil jsem tam možná výdělek 300 tis.
korun. Ale čert to vem, za tuto ostudu to nestálo,
ale prosím. Toto téma bylo realizováno, toto téma
bylo vytvořeno a vysíláno.
Další možnost byla, že se jednalo o další scénář
jakési učitelky, ale není čas, prosím vás, tady vy-
kládat ten šílený, zoufalý, stupidní obsah tohoto pří-
padu. Já jsem se z toho při projednání skutečně vy-

děsil a oni řekli: tak bohužel, pan režisér se se scé-
nářem minul a nepochopil jeho komediální nad-
sázku. S tím jsem odešel, jako když mě přetře mok-
rým hadrem přes hubu. S ostudou. Já jsem řekl,
že ten scénář je neopravitelný a nerealizovatelný.
V jednom jsem se mýlil. Ten scénář nakonec rea-
lizován byl! Existuje. A já jsem se teď domáhal toho,
to vidět. Chtěl jsem zjistit, co s tím provedli. To,
co jsem spatřil, je úděsné! Nebylo to úděsné jenom
pro mě, bylo to úděsné ještě pro řadu některých
mých přátel, kterých si vážím. Viděl to také nedáv-
no pan doktor Just. A teď je tedy dilema – režíro-
val to pan režisér Issa. (Velmi emotivně.) Tak jestli
ten Issa nepochopil tu komediální nadsázku a zka-
zil to, jestli já jsem nepochopil tu komediální nad-
sázku a senilně jsem zblbnul, anebo prosím zblb-
nuli tam ti dramaturgové?! To je dilema! A já bych
chtěl toto dilema vyřešit. Kde je ta pravda? Samo-
zřejmě o zjištění této pravdy není zájem. To se dále
odkládá, to se dále zašantročuje. Ale za tím tkví další
věci. Na tom pracovali tři dramaturgové. Pan dra-
maturg Lekeš, vytvořili čtyři verze toho scénáře.
Miroslav Adamec: Pane režisére, já se musím ozvat.
Mluvíte o mém scénáři, o mé práci. Kdybyste byli
trošku frajeři, tak mě na to vysílání, co jste měli to
privátní, pozvete a já bych si s vámi byl ochoten
o tom povídat.
Jiří Krejčík: A, to je autor! Výborně! Tak autor je ne-
umětel!!! Autor je neumětel, ale kdo neumí, za to
nemůže! (Oživení v sále.)
Miroslav Adamec: Abychom se tady dohadovali
o něčem, o čem jsme už spolu mluvili na valné hro-
madě Fitesu. (Z pléna: Mluvte, až budete tázán!)
Já musím reagovat, já jsem tady intenzivně 10 minut
napadán za svoji (J. Krejčík: blbost!) – dejme tomu
blbost, ale proč to řešíme tady?
Jiří Krejčík: (Velmi emotivně.) Ale kde to máme řešit?
V blázinci? Vy jste řekl, že je to půvabná rozkošná
komedie, to teď řekli ti dramaturgové!
Miroslav Adamec: Přesně tak. Já navrhuji, koho
to bude zajímat, pojďme to tady v Matu promítnout.
Jiří Krejčík: Já to mám tady v tašce! Můžeme hned!

Miroslav Adamec: Já se za své dílo nestydím. Tady
mám vedle sebe dramaturga, který to viděl, který
s vámi asi nebude souhlasit.
Jiří Krejčík: No jo, ten řekl, že je to rozkošná ko-
medie!
Miroslav Adamec: Proč tímto 24minutovým detai-
lem zatěžujeme debatu…
Jiří Krejčík: Prosím vás, to je podstatné! To je pří-
pad, jak když umře někdo v nemocnici! Rozumíte!
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Miroslav Adamec: Vy jste se upjal na něco. Já jsem
byl rád, že to nabídli vám…
Jiří Krejčík: To byla ta chyba!
Miroslav Adamec: Říkal jsem si, vy tomu dáte punc
a kredit. Ono se to skutečně nesešlo s vaším ná-
zorem, vždyť těch látek, se kterými jste se nepot-
kal, bylo určitě víc.
Jiří Krejčík: Tak prosím vás, teď je tady dilema –
nejde o to, zakázat něco, že to je politicky chou-
lostivé. Tady jde o blbost! A jestli blbost…
Miroslav Adamec: Já to odmítám a musíme si udě-
lat nějakou projekci, která bude regulérní a bude
objektivní a nebude to zatíženo jenom vaším něja-
kým názorem.
Jiří Krejčík: Mojí blbostí! Prosím vás, já jsem na
to dal dva roky života. Já jsem se dal psychiatry
vyšetřit, i psychology. Mám o tom písemný doklad.
Takže jsem nezblbnul!
Martin Skyba: Tady vám navrhuje autor řešení…
(Dohady v sále.)
Jiří Krejčík: Autor neumí, autor za to nemůže! Já ho
neobviňuji.
Ondřej Aust: Já vám děkuji. V tuto chvíli vás po-
prosím, jestli byste předal slovo. Vy jste nám sdělil,
že tam nedochází podle vašeho názoru k úplně ade-
kvátnímu nakládání s prostředky. 
Jiří Krejčík: Dramaturgové jsou obětmi. V tom je
buďto jejich neschopnost anebo jejich darebác-
tví! A já to darebáctví dokážu!
Miroslav Adamec: A rozhodl jste se, že na mě. Já
vám děkuji.
Jiří Krejčík: To je také zajímavé, že vy jste si stě-
žoval na pana Hubače, o jeho střetu zájmů. (Ano,
o tom se pojďme bavit.) A on vám pak dal i scé-
nář!
Miroslav Adamec: Ne pak mi dal i scénář. Naopak,
pak mi scénáře sebrali, když jsem si stěžoval.
Jiří Krejčík: Prosím vás, to je ale dilema, které by se
mělo objasnit.
Kateřina Volná: Já jsem scenáristka toho dokumen-
tu, který někteří viděli od čtyř a o kterém někteří ří-
kají, že je cenzurovaný. Já bych k tomu doplnila ještě
své stanovisko. Ten dokument má 28 minut a v jeho
části se zabýváme tématem, zdali politici ovlivňují
média, zasahují do jejich práce a zdali se to pak ně-
jakým způsobem pozná. To dokumentujeme různými
případy. Jeden z těch případů byla paní Škopková,
která není v konečné verzi, jak jste všichni slyšeli. Je
otázka, zdali to cenzura je nebo není. Myslím, že když
ten dokument uvidíte, tak si můžete položit otázku,
jestli v tom dokumentu zůstalo to téma nějak zacho-
váno. Rozhodně bych se nebránila zveřejňování toho
tématu paní Škopkové. Pokud je to složitější, tak si
to rozhodně zaslouží větší plochu než 28minutový do-
kument, který má ještě jakoby jiné poselství.
Když jsme to téma zpracovávali, tak jsme naráželi
na to, že toto téma je v televizi vlastně neprůcho-
zí, že televize jakoby nechce referovat o něčem tak
hodně těžko uchopitelném, jako je vliv politiků na
to, jak média referují o politice. A na to jsme na-
ráželi vlastně při všech těch schvalovacích pro-
jekcích. Já jsem zažila tři. Dvě byly přes hodinu, ta
poslední už byla tedy kratší, ale rozhodně jsme

neodevzdali produkce, se kterými by byla paní Darja
Macáková spokojena. Ona sice řekla, že kvituje,
že jsme vypustili scénu s redaktorkou, ale že jinak
nevidí žádné změny a že vlastně neví, co s tím do-
kumentem dělat. Takže to je ta konečná verze, kte-
rou jsme viděli.
Ondřej Aust: Česká televize právě v reakci na tu
kauzu, v uvozovkách, kauzu toho vašeho dokumentu
vlastně slíbila, že zvažuje uvedení tohoto dokumentu
v blízké době v nějakém komponovaném večeru na
téma „Média a politika“, takže doufejme, že se do-
čkáme toho uvedení spolu i s dalšími pohledy.
Vladimír Just: Já v tom cítím trošku ten alibismus,
o kterém jsem mluvil na začátku. Televize se prostě
bojí, ať si to přiznají, že se toho dokumentu bojí, bojí
se reakcí politiků. A proto jej chce doprovodit něčím,
jako doprovodila Zemana, debatami, které to ja-
koby vyvažují. Ona zřejmě čeká na vhodný pro-
gramový formát, abych tak řekl televizně, který ten
film vyváží a nebude malér. Zjemní vyznění, dá třeba
slovo zase těm, kteří tady byli jaksi objektem spíš
než subjektem toho vyprávění.
Pro mě ten dokument byl vynikající v tom, že dával
slovo, na rozdíl od 90 procent publicistických a zpra-
vodajských pořadů a televizních debat, nikoliv ak-
térům naší politiky, ale lidem, kteří reflektují poli-
tiku. Vymizení reflexe z naší obrazovky je totální
a fatální a skutečně je to prostě trend, který bo-
hužel nikomu nevadí! Už jsem to napsal stokrát
a zcela marně, já mám vždycky pocit u těch tele-
vizních debat, že je to, jako kdyby si herci psali re-
cenze na vlastní představení. A oni jsou pořád ti
samí! Těch 12 apoštolů se tam pořád střídá, pak
se diví, kolik lidí chodí k volbám atd. Reflexe lidí
ne nezávislých na čemkoliv, ale na politice, profesně
nezávislých, čili profesionálů reflexe, ať už jsou le-
vičáci, pravičáci, liberálové, křesťané, to je úplně
jedno. Reflexe jako taková vymizela. A tento film
dává prostor, ať už je to Hvížďala, ať už je to Tabery,
ať už je to kdokoliv jiný, tak prostě lidé, kteří se
živí hodnocením politiky a médií, tam mají hlavní
slovo. To je skutečně průlom, i když ten dokument
třeba není, já nevím, na Oskara a třeba by tam někdo
nějaké hnidy v něm našel, tak si myslím, že to je
třeba ocenit! A to je to, čeho se oni bojí, že tam ti
politici nedostali slovo, že jsou tam jenom jako ob-
jekt kritiky a ne subjekt, na což si zvykli! (Potlesk.)
Miroslav Sígl: Já si myslím, že ta veřejná služba, kte-
rou naše televize dělá, jsou živá vysílání, jsou to, co
teď pan doktor říká, veřejné debaty, dát prostor ob-
čanským společnostem. Politiků máme plné zuby!
Všichni! Půl roku se nedovedou dohodnout na vládě
a lidi hodnotí. A lidem jsme slovo nedali! Dáváme
pořád slovo jedněm a týmž samým lidem! Prosím
vás, to lidi strašně pobuřuje. Věřte tomu, protože se
mezi lidmi pohybuji a vím to! Půl roku se tu čeká.
Berou platy atd., ale já nechci odbíhat.
Ale skutečně bych se rád zeptal, proč mizí veřejné de-
baty. Nemám na mysli novácký Kotel, mám na mysli
kultivované pořady moderované chytrými vzděla-
nými sebevědomými ctižádostivými lidmi, kteří pro-
blémům rozumějí, a kteří si dovedou přibrat k ruce ty,
kteří jim budou prostě trošku jenom nahrávat, aby tam

nezůstali jako sirotek. I ten Václav Moravec nebo jeho
pořad, tam se stále opakují jedni a titíž, a aby to bylo
vyvážené, tak dáme slovo komunistům. Komunista,
ten si tam může vzít slovo a on ho neudrží atd. A to
si myslím, že v tom je podstata, vtáhnout veřejnost do
veřejné služby! (Potlesk.)
Ondřej Aust: Já jsem zaznamenal v nedávné době,
že právě asi ty digitální kanály budou cestou. Vím,
že Česká televize natáčí různé veřejné diskuse a na
ČT 24 je uvádí, čili asi toto bude ta cesta.
Z pléna: Proč jste zakázali Na hraně! A Sněží!
Nikolaj Savický: Já ani nevím, kdy zaniklo Na hraně,
ale považoval jsem ho za velmi dobrý formát.
Ondřej Aust: Prosím, to asi není skutečně otázka
na pana Savického.
Ljuba Václavová: To celé vzniklo tím, že všechny
tyto pořady přešly pod zpravodajství. Dokud to bylo
v programu televize, tak tam těch pořadů byly spous-
ty, je to tak? A ve chvíli, když to přešlo pod zpra-
vodajství, tak to tiše zaniklo. Na hraně léta vysíla-

la vzdělávací redakce, pak to přešlo pod zpravodajství
a tam to chcíplo. Ze dne na den vlastně.
Kristina Taberyová: Ještě je to složitější, ale úplně
upřímně řečeno, ta absence je obrovská a úplně
upřímně řečeno, to je jeden z příkladů, kdy dokonce
program dal zakázku, včetně zpravodajství, centru,
Brnu, Ostravě, všem na obdobný formát typu Sněží
a de facto nikdo… (Proč se zrušilo Sněží?) Z prag-
matických důvodů, a to, že tam vybouchl druhý mo-
derátor.
Ljuba Václavová: Sama jsem zadávala nový typ Re-
spektování, ačkoliv to byl jediný debatní pořad, který
Fites tedy opravdu ocenil. Nikdy nikdo neřekl: přijď
a udělej to znova. Ne.
Ondřej Aust: Pan Just se hlásí. Asi byste chtěl v Ka-
tovně pokračovat. (Smích.)
Kristina Taberyová: Katovna se líbila jenom mně
v celé České televizi.
Vladimír Just: Tisíce děkovných faxů! Když si mai-
luji pravidelně s panem Moravcem, tak on říká totéž,
co jsem tady teď zaslechl od televizních předsta-
vitelů. Vždyť ti publicisté, v přímém přenosu to tam
jde na té čtyřiadvacítce. Ale proboha, proč se to ne-
obrátí, proč těm politikům nedají tu čtyřiadvacít-
ku, ale já nevím, pro 500, když tak mě opravte,
pro 600 tis. lidí někdy i milion lidí vysílají ti politi-
ci a pak pro řádově 40-50 tis. lidí vysílají ti druzí. Ale
poměr by měl být přesně opačný. A pan Moravec
mi vždycky napíše: koukejte se na čtyřiadvacítku,
vždyť tam byl Hvížďala a byl tam Tabery atd. To je
jenom alibi, že my děláme pro veřejnost, zástupci
veřejnosti tam jsou, ale ti hlavní jsou zase ti 4, 5,
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6, 7, 8, 9, 10, 12 apoštolů, kteří se tam zase jako na
orloji točí pro tu největší sledovatelnou hodinu, ale
ono to zase není spiknutí televize. Ten aparát navykl
diváky, že politici jsou místo hvězd televizních se-
riálů, že když tam bude Klaus a Zeman, tak bude sle-
dovanost. A tady bych šel i kriticky, protože kdyby
média nejezdila na Vysočinu, kdo by si dneska vzpo-
mněl na jistého důchodce, který tam žije. Ale tím,
že se tam prakticky netrhly dveře, tak z něj udělali
politickou veličinu, ale veřejnoprávní televize v tom
bohužel pokračuje. Jinými slovy, to není spiknutí
nebo jenom alibismus, jenom strach, to je i to, že
oni vědí, že v hlavních vysílacích časech bude de-
bata Zeman-Paroubek zajímavější než Hvížďala-Ta-
bery třeba. Ale to je právě návyk a to je to, co by te-
levize měla přesně obrátit.
Ondřej Aust: Pane Mathé, vy jste chtěl reagovat?
Ivo Mathé: Já bych tady pomáhal současnému ab-
sentujícímu managementu. (Pobavení.) Ono je to
těžké. Ona podobná kritika padala od Vladimíra Justa
i na mě před deseti dvanácti lety.
Vladimír Just: Zlaté časy za vás!
Ivo Mathé: Problém ale zůstal pořád stejný. My jsme
uprostřed volené zastupující parlamentní demo-
kracie. Oni na rozdíl od nás nebo od vás jsou vo-
leni. My voliči jsme si je takhle blbě zvolili. Nebo
dobře zvolili, já nevím. A oni jsou tedy odpovědni
nám za to, že jsme si je zvolili. A úplně je vygumo-
vat z obrazovky by byl velký omyl samozřejmě, pro-
tože by ztratili už poslední zbytky odpovědnosti,
které mimochodem už stejně ztratili, jak je vidět. Ale
vytlačit je úplně, je samozřejmě velký omyl. Aby vy-
stupovali a byli konfrontováni nezávislými odbor-
níky, kritiky, politology, je sice příjemné, ale ti zase
nikým zvoleni nejsou. Mimochodem takto vzato
je Miloš Zeman typický nezávislý komentátor. Ten
není zvolený, je zajímavý, je to zajímavý kecal, u piva,
becherovky. Prostě tam sedí, nikdo ho nikam ne-
zvolil a vždycky řekne něco zajímavého, vždycky to
okomentuje, a proto za ním jezdí.
Ta věc není úplně jednoduchá. Je ale pravda, nechci
se moc chlubit, že těch diskusních pořadů bylo kdysi
mnohem víc. Bohužel mi nepomáhali tehdy tvůr-
ci, protože nechtěli vysílat živě, chtěli je střihat –
všichni je chtěli střihat – od Sněží, až po Respek-
tování atd. Prostě byl to velký problém, ale přesto

se leccos podařilo do živé podoby převést. Ono
se to samozřejmě dělá hůř, protože to nebezpečí
profese s tím související, odpovědnost s tím sou-
visející, je mnohem větší – přesnost, stopážová
kázeň, je to prostě mnohem náročnější, takže to
bylo vůbec těžké prosazovat.

Ale je pravda, ta kontinuita nějakým způsobem pře-
tržena byla. Myslím, že na to navázat možná k zár-
mutku nás všech nelze. Politici opanovali prostor
velmi výrazně, stejně jako lobbyisté a „píáristé“, po-
máhaly jim v tom i některé televize, naučili je, co
je to síla média, co je to strach před médiem, co
je to zneužití média, to je Vladimír Železný naučil
dokonale, čili nedivme se po letech, kde jsme a jak
to vypadá. A já na rozdíl od některých z vás, kteří si
říkají, prolomíme to, bude to zpátky, Jarmila Cysa-
řová, jsem mnohem větší pesimista. Už to nebude
lepší. (Hlasy nesouhlasu z pléna.)
Možná to, co tady naznačil doktor Savický – oni si
doopravdy v Británii myslí, že ta BBC má smysl,
pokud bude iniciovat kvalitu i v těch ostatních sta-
nicích. A dokonce je tam standard, že všechny tři
celoplošné velké, dodnes analogově vysílané tele-
vize jako ITV, Channel4 a Channel5 jsou pořád de-
klarovány a považovány za určitý druh služby ve-
řejnosti, jejichž kvalitu povznese a podporuje kvalita
BBC, na kterou platí všichni. Možná, že to je dokonce
rozumný koncept, který jednou, až skončí ona média,
která poskytují služby na nonprofitní bázi, neko-
merční, zvláštní, hybridní, tak třeba se teprve ta
zásluha na jisté televizní kultuře nějak ukáže lépe než
v současné době toho duopolu, vysílání, jak je roz-
děleno mezi komerční a onen veřejnoprávní sektor.
Třeba na to ještě všichni budou vzpomínat s rado-
stí, že to tak bylo. A to tak je, že ta dobrá normo-
tvorná televize služby veřejnosti do jisté míry sku-
tečně provokuje kvalitu, vychovává lidi. Já vám o tom
můžu vyprávět, kolik lidí odešlo na Primu, na Novu
zpočátku. Vlastně všichni. Ty stanice byly jakousi
postranní pobočkou České televize. Chodili tam pro-
sím pěkně i dokumentaristé se hlásit o práci, pro-
tože první signál Novy byl, že bude dělat dokumenty.
Odešli tam všichni, poněvadž cítili větší peníze. V tu
ránu byl u nás velký problém vůbec udržet konti-
nuitu dokumentární tvorby, protože většina z nich
tam šla ťukat na dveře, což je zase normální, pro-
tože když se někde lépe platí, tak tam většinou lidé
jdou. To všechno vlastně máme za sebou.
Možná, že se také stane třeba rozšíření nějakých žánrů.
Tady někdo chválil publicistiku – já s ní mám tady
s Honzou Šternem také velké zkušenosti, kolik bě-
želo ostrých publicistických pořadů v České televizi
a nás to, dejme tomu, stálo asi oba dva kus kariéry,
kus života. Ne dva roky – tři, pět, šest aktivního života.
Nechci tady plakat, prostě to tak bylo. Kdo má dnes-
ka odvahu točit něco o Bamberku nebo podobně.
Těch kauz je tisíc a už na to lidé nemají, tedy ti pub-
licisté, redaktoři a dokumentaristé, ani nervy, ani pra-
covitost, ani jít do hloubky, protože to strašně dlou-
ho trvá a je tam skoro beznaděj exploatace, protože
tím se nedá ani uživit. Dva roky pracovat na něčem
opravdu zajímavém a potom to předložit s velkým
rizikem, že to televize nepřijme anebo že to prostříhá.
Čili obecně reflexe ochabuje…
Vladimír Just: Buďme rádi, že tady máme Tomáše
Kudrnu.
Ivo Mathé: Ale abychom si dali ruku na srdce, jaké to
opravdu je, a že nevidím žádné příliš růžové zítřky.
Ondřej Aust: Děkuji, pane Mathé, za ten už asi zá-

věrečný proslov. Dovolím si tedy nesdílet ten váš
trochu pesimismus, ale děkuji samozřejmě za názor.
Dovolím si doufat, že těch diskusních pořadů pře-
stane ubývat, že prostor pro diskusi, jak jste třeba
říkala vy, paní Taberyová, v televizi bude a že ta dis-
kuse nebude jenom diskusí pro diskusi, ale že bude
také smysluplná. Takže já vám děkuji.
Dobromil Dvořák: Já jsem přijel 200 kilometrů přes
zamlženou Vysočinu, abych si vyslechl vaše názo-
ry, protože jsem z Brna. Považuji za velkou chybu,
že tady není přítomen generální ředitel, ani ředi-
tel programu. Na středečním zasedání rady České
televize jim to vytknu. Sám za sebe jsem jeden z 15,
kteří generálního ředitele zvolili, a tudíž tím nasto-
lili Českou televizi takovou, jaká je.
Ta debata tady je zajímavá a nemyslím si, že všich-
ni, co tady jste, reprezentujete všechny diváky České
televize, takže bychom se možná divili, kdyby byl
takový stadion, na který by se vešlo více diváků, i ta-
koví, kteří nejsou zatíženi tím, že se tím živí, pro-
tože bychom se možná divili nad tím, co zase oni
považují za důležité.
A děkuji paní Taberyové, která tady vyslovila některé
věci a nebylo to pro ni jistě lehké, i panu doktoru
Savickému. A velice mě těší, že jsem vyslechl pana
bývalého generálního ředitele pana Iva Mathého,
protože si myslím, že to, co tady řekl, je velice ob-
jektivní a že to charakterizuje situaci.
Česká televize nemá lehké postavení, protože skutečně
politici určují její úděl tím, že rozhodují o poplatcích,
o tom, že tam není inflační doložka v zákoně, která
by umožňovala pravidelně navyšovat poplatek, že po-
litici velice často činí nátlak a činili ho v souvislosti s po-
platky na to, aby televize jaksi sloužila jim.
Politici se naučili po původním nadšení v roce 1989-
90, že sdělovací prostředky slouží jejich zájmům
a chtějí si je takto zotročit. Málokterý politik při-
jde se stížností na to, že Nova či Prima či další ně-
jaké televizní stanice vysílají něco tak či onak, ale
přijde na to, že televize veřejné služby má sloužit
jeho zájmům, protože každá politická strana je toho
názoru, že televize veřejné služby je objektivní a vy-
vážená tehdy, když přináší dobré informace o naší
straně a jejím vůdci. V okamžiku, kdy ten vůdce osa-
hává v parku malé holčičky, protože ho tak pánbůh
vybavil, a vyjde to najevo a je to ve zpravodajství,
tak už to není televize objektivní a vyvážená. To je
můj poznatek, který jsem získal.
Na druhé straně některé věci pana režiséra Krej-
číka, kterého si velice vážím, si myslím, že byly zcela
zbytečné, protože to bylo o něčem jiném. Já už jsem
to vysvětlil, jak jste tady říkal, několikrát a myslím
si, že to patří jinam. Ale je veliká chyba, že tady nebyl
ředitel programu a že tady nebyl generální ředi-
tel, protože neslyšeli to, co jsem slyšel já. Ale já ne-
jsem ze zákona odpovědný tak, že bych se mohl mí-
chat do programu. To ne. A myslím si, že tady sedět
měli a měli na to odpovídat. Nemyslím si ovšem, že
jste ten úplně dokonalý vzorek konzumentů České
televize, kteří platí poplatky. Děkuji vám. (Potlesk.)
Ondřej Aust: Děkuji moc za účast. Díky! 

Stenografický zápis zpracoval komorní stenograf Ing. Pavel Di-
belka, 604 180 648, dibelkap@psp.cz
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Velká cena EKOFILMU: 
Iné svety, 

režie: Marko Škop, země původu: Slovenská a Česká

republika 

Zvláštní cena mezinárodní poroty 
Nehasit! Hořím! Hana Maturová – Farmářka, 

režie: Hana Pinkavová, Česká republika

Cena za režii 
Pururambo, 

režie: Pavol Barabáš, Slovenská republika 

Cena za kameru 
V říši kamzíka tatranského, 

kamera: Zdeno Vlach, Slovenská republika 

Cena za scénář 
Prapodivný svět; 

scénář: Steve Lichtag; Česká republika 

Cena za volnou tvorbu 
Divoká ovce, liška a láska, 

režie: Anne Magnussen, Norsko 

Cena za vědecký, vzdělávací pořad 
Bekyně velkohlavá – červi z pekla, 

režie: Mosonyi Szabolcs, Maďarsko 

Cena za dokument 
Joseph a pytláci – Kamerunský boj za lidoopy,

režie: Michael J. Schumacher; Německo 

Cena v kategorii 
publicistika, zpravodajství 
Klimatické zariadenie má poruchu, 

režie: Katarína Začková, Slovenská republika 

Zvláštní ocenění, 
Cena Ministerstva životního prostředí 
Blízko nebe, 

režie: Zdeněk Zvonek; Česká republika 

Cena Jihočeského kraje 
Putování starými cestami, 

režie: Ljuba Václavová, Česká republika 

Cena statutárního města 
České Budějovice 
Zmizelí sousedé – děti z Hartmanic, 

režie: Lucie Králová a děti ze ZŠ Hartmanice, Česká

republika 

Cena města Český Krumlov 
Ta naše povaha česká – Země zaslíbená hyper-

marketům; 

režie: Jaroslav Večeřa, Česká republika 

Cena studentské poroty 
Pururambo, 

režie: Pavol Barabáš, Slovenská republika

EKOFILM 2006
XXXII. ročník Mezinárodního filmového festivalu 
o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví
9. – 15. října 2006 v Českých Budějovicích a Českém Krumlově

Ceny TRILOBIT BEROUN a Cena Vladislava Vančury, 
které uděluje Český filmový a televizní svaz FITES, Město Beroun, 

NADACE ŽIVOT UMĚLCE a Nadační fond LETOROSTY 
za rok 2006

ČESTNÉ UZNÁNÍ
Scenáristovi a režisérovi Aleši Kisilovi a kamera-
manovi Diviši Markovi za dokument Blázen jsem ve
své vsi, který ve vzácném souladu obrazu, hudby
a slova evokuje život básníka a grafika Bohuslava
Reynka, jehož osobitá tvorba nebyla poplatna žádné
době.
Lindě Jablonské za nezaujatý generační pohled v do-
kumentu Kupředu levá, kupředu pravá, ve kterém
ukazuje, že lidská hloupost a absence smyslu pro
humor nejsou záležitostí politické orientace.

Petru Jančárkovi za suverénní audiovizualizaci málo
známého zlomku české historie v dokumentu Zenta…
osud rakousko-uherského křižníku.  

Kolektivu tvůrců vedenému Aurelem Klimtem (Jan
Balej, Břetislav Pojar, Vlasta Pospíšilová) za další
osobitou interpretaci pohádek Jana Wericha v duchu
nejlepších tradic české animované tvorby ve filmu
Fimfárum II.

Režisérovi Martinu Suchánkovi, scenáristovi Zdeň-
ku Mahlerovi a kameramanovi Richardu Špůrovi za
filmové reflexe pražských pobytů geniálního skla-
datele v dokumentu Adieu Mozart.

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY
Erice Hníkové za dokument Sejdeme se v Euro-
campu, který je výpovědí o paradoxech všedního ži-
vota jedné vesnice na prahu 21. století po vstupu do
Evropské unie.

TRILOBIT BEROUN 2006
Kristině Vlachové, která ve svých vrcholných ča-
sosběrných dokumentech Dračí setba a Kauza Uher-
ské Hradiště dosud nejrozsáhleji, z různých aspek-
tů, dokumentovala krutosti komunistického režimu
padesátých let i jeho pozůstatky v myslích a jed-
nání mnoha lidí. Dílo této dokumentaristky odráží
její nezlomný občanský postoj a osobní nasazení.
(Cena senátora.)
Tomáši Kudrnovi za film Wichterle ztvárňující osud
a čestné občanské postoje význačného vědce a pre-
zidenta ČSAV, který v různých peripetiích naší his-

Na Ekofilm bylo přihlášeno 124 filmů z 21 zemí světa, z toho nejvyšší počet 63 z České republiky. Největší zahraniční kolekce filmů přišla z Německa. Dále byly

zastoupeny země: Slovenská republika, Rakousko, Itálie, Bosna – Hercegovina, Francie, Nizozemí, USA, Maďarsko, Norsko, Rusko, Japonsko, Litva, Polsko,

Indie, Chorvatsko, Grónsko, Velká Británie, Nový Zéland a Tunis. Filmy se vyznačovaly vysokou kvalitou. Téměř polovina přihlášených filmů se dostala do

soutěže. Hodnotila je pětičlenná mezinárodní porota ve složení: architekt Vlado Milunić, režiséři Ján Oparty (Slovensko) a Michael Havas, kameraman

Svatopluk Malý a novinář Zbigniew Krzysztyniak (Polsko). 
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torie 20. století nikdy neustoupil nátlakům moci. Autorovi dokumentu se tímto
projektem podařilo vstoupit do prestižní mezinárodní koprodukce.
Janu Šiklovi za dokument Nízký let z cyklu Soukromé století. Film je strhují-
cím svědectvím, které skrze jeden konkrétní lidský osud podává bezútěšný
obraz epochy komunistického režimu. (Cena Centra FotoŠkoda.)

Janě Hádkové za dokumentární film Legenda o Kis-
chovi, v němž svým precizním autorským portrétem
rozbíjí čítanková klišé, jimiž si komunistický režim
přivlastňoval osobnost a dílo „zuřivého reportéra“
Egona Ervína Kische.

Kolektivu tvůrců (Luděk Navara, Ján Novák a Lenka
Poláková) dokumentárního cyklu Příběhy železné
opony, který oživuje naši historickou paměť a do-
kládá touhu lidí po svobodě, jež v éře totalitní moci
mohla znamenat ztrátu života.

CENA VLADISLAVA VANČURY
Pavlu Kouteckému, in memoriam, za svébytné umě-
lecké vidění světa, experimentátorství, odvahu i oso-
bitý humor, které nikdy nechyběly v jeho předčasně
uzavřené filmové tvorbě. 

Tvůrčí prémii spojenou s udělením Čestného uznání sice Petr Jančárek přijal, ale vzápětí ji věnoval jednak jako svůj 
členský příspěvek, jednak jako finanční povzbuzení pro další zvelebování našeho časopisu Synchron. Dík!

JEDEN SVĚT 2007
Devátý ročník festivalu dokumentárních filmů o lid-
ských právech Jeden svět pořádaný společností Člo-
věk v tísni, kterému bylo počátkem ledna letošního
roku uděleno Organizací spojených národů pro vý-
chovu, vědu a kulturu (UNESCO) Čestné uznání
za výchovu k lidským právům, se bude konat v Praze
od 28. února do 8. března 2007. Na festivalu bude
uvedeno kolem 120 dokumentů z téměř čtyřiceti
zemí celého světa.
Festivalové centrum bude v kině Lucerna. Dalšími fes-
tivalovými kiny budou Světozor (dva sály), Evald, Pon-
repo, Perštýn a Městská knihovna. Presscentrum bude
v Langhans Galerii (Vodičkova 37, Praha 1) otevře-
no 1.– 8. 3. od 10 do 19 hod. Vstupenky je možné
zakoupit ve všech pokladnách festivalových kin za 70
Kč. Předprodej vstupenek bude v Praze zahájen 19.
února. K dispozici bude zdarma programový kata-
log festivalu. Kromě Prahy se bude Jeden svět konat
v dalších 16 městech po celé České republice: Brně
(8.–15. 3.), Českých Budějovicích (13.–17. 3.), Hrad-
ci Králové (12.–16. 3.), Liberci (26.–31. 3.), Mělníku
(14.–16. 3.), Olomouci (26.–30. 3.), Opavě (26.–30.
3.), Ostravě (5.–9. 3.), Pardubicích (19.–23. 3.), Plzni
(22.–28. 3.), Rožnově pod Radhoštěm (27.–29. 3.),
Táboře (22. – 24. 3.) a Ústí nad Labem (5.–10. 3.). Po-
prvé se letos Jeden svět uskuteční také v Karlových
Varech (12.–17. 3.), ve Zlíně (19. – 22. 3.) a v Bílině
(12.–14. 3.). 
Základní osou festivalu zůstávají hlavní soutěž, sou-

těžní kategorie krátkých forem a speciální sou-
těžní kategorie Máte právo vědět. Jeden svět před-
staví i řadu tematických sekcí a retrospektiv. Stej-
ně jako v předchozích letech tvoří nedílnou součást
letošního festivalu Jeden svět projekce filmů pro
střední a základní školy, které se budou konat
ve všech festivalových městech.
Filmy v hlavní soutěži soutěží o Cenu za nejlepší film
a Cenu za nejlepší režii udělované hlavní porotou. Do
hlavní poroty pro rok 2007 byli pozváni významní do-
kumentaristé z celého světa: renomovaná brazilská
režisérka působící v současnosti v Nizozemsku Maria
Ramos a talentovaný mexický tvůrce Juan Carlos
Rulfo, jehož dokument V jámě byl loni oceněn jak
na americkém festivalu Sundance, tak na festivalu
v Karlových Varech. Dále to jsou filipínský tvůrce a no-
sitel bezpočtu prestižních ocenění Nick Deocam-
po, jeden z našich nejvýznamnějších dokumenta-
ristů Miroslav Janek, jehož snímek Vierka obdržel loni
na Jednom světě Čestné uznání hlavní poroty, a ně-
mecký režisér Jens Schanze, který za svůj film Zimní
děti – mlčící generace získal na loňském Jednom světě
Cenu za nejlepší režii. Zvláštní cenu za film, který
výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských
práv, uděluje speciální porota pod čestným před-
sednictvím Václava Havla.
Máte právo vědět je jedinečná soutěžní kategorie
představující 16 celovečerních dokumentárních
filmů, které originálním a kvalitním filmařským zpra-
cováním upozorňují na neznámá nebo zamlčova-
ná témata týkající se lidských práv. Tyto filmy sou-

těží o Cenu Rudolfa Vrby. Porota udělující tuto cenu
je záměrně složena nikoli z filmařů, ale z charis-
matických a statečných jednotlivců, kteří se an-
gažují na poli obrany lidských práv. V letošním roce
jsou členy poroty aktivistka šanské národnosti Nang
Hseng Noung, která uprchla z Barmy do Thajska;
Ramon Colas, bývalý disident a zakladatel Hnutí ne-
závislých knihoven na Kubě; dále Gul Rahman,
koordinátor projektů společnosti Člověk v tísni v Afg-
hánistánu; Ina Kulej, vedoucí Výboru na podporu
nespravedlivě stíhaných a manželka vrcholného
představitele běloruské opozice Alaksandra Mi-
linkieviče a Namibijka Hope Christians, vedoucí
dílny společnosti Člověk v tísni v Namibii, která po-
skytuje práci lidem, jež jsou přímo i nepřímo po-
stiženi HIV&AIDS.
Na festivalu bude dále udělena Cena Českého roz-
hlasu za kreativní použití hudby a zvuku v doku-
mentárním filmu a Cena Plzeňského prazdroje pro
divácky nejúspěšnější film.
Slavnostní zahájení festivalu proběhne ve středu 
28. února v kině Lucerna předáním ceny Homo Ho-
mini za přínos v oblasti lidských práv za rok 2006.
„Jeden svět není pouze svědectvím o lidském utr-
pení. Je také poselstvím o síle sounáležitosti a o vůli
vzepřít se násilí a bezpráví, je posilou lidské dů-
stojnosti, víry a naděje,“ říká Václav Havel. Součástí
slavnostního zahájení bude také světová premié-
ra nejnovějšího snímku Heleny Třeštíkové
Marcela, která proběhne ve středu 28. února v kině
Světozor. 

Slavnostní předávání cen se uskutečnilo v berounském kině Mír. O úvod k programu se tentokrát postaral předseda Fitesu
Jan Kraus sálovou modifikací svého oblíbeného pořadu Uvolněte se, prosím. Na gauč, který byl hodně jiný než jsme zvyklí
z původního televizního pořadu, si tentokrát pozval starostu Berouna MUDr.
Jiřího Bessera, senátora Jiřího Oberfalzera a Vicemiss ČR 2005 Petru Ma-
cháčkovou. Udělení ceny předcházelo u každého díla promítání asi dvoumi-
nutové ukázky, pouze v jednom případě asynchronně (Eurocamp), což bylo
způsobeno manipulační chybou u přehrávače DVD v kině. Většina tvůrců
převzala diplomy a květiny osobně, omluveni byli Linda Jablonská, Zdeněk Mah-
ler a Břetislav Pojar (nemoc), Aurel Klimt (mimo Prahu), Jan Šikl (mimo ČR),
Luděk Navara a Lenka Poláková (uvízli ve vánici u Vyškova); Cenu Vladislava
Vančury přebíral Věroslav Zeiska.
Česká televize, Centrum publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání při-
pravilo i letos o této události dokument, který byl odvysílán 10. února ve
21,50 na ČT2. 
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44. mezinárodní festival

TECHFILM 2007
Praha 5. – 9. března

Po více než 40ti letech se z Východočeského kraje dostává do Prahy prestiž-
ní kulturně vzdělávací akce – mezinárodní festival filmů o vědě, technice a umění
TECHFILM. Městská část Praha 6, kde sídlí velký počet vzdělávacích institucí
a také naše univerzita – České vysoké učení technické v Praze – získá do svého
kulturního kalendáře nejstarší festival odborných, populárně-vědeckých
a vědeckých filmů v Evropě.
Festival TECHFILM spolu s konferencí EMTECH doplní program oslav výročí
300 let od založení ČVUT a u této příležitosti zahájí i novou tradici místa svého
konání.
Již tradiční setkání příznivců filmů o vědě, technice a umění se uskuteční
v Praze 6, v prostorách Kongresového centra Masarykovy koleje, Thákurova
1, ve dnech od 5. do 9. března. Vstup na festivalové projekce je bezplatný.
Rámcový program:
Každý den dopoledne v bloku „Přednášky, vystoupení, prezentace“ se v rámci
konference EMTECH podělí přední čeští i zahraniční odborníci o zajímavé
informace na dané téma. Je zajištěno simultánní tlumočení. Odpoledne budou
v Kongresovém sále Masarykovy koleje ČVUT promítány soutěžní filmy z fes-
tivalu TECHFILM. V dalších sálech, po celý den, lze zhlédnout snímky ze sekce
Panorama, soutěžní přehlídku výukových produktů a objednat si projekci
„na přání“. K dispozici bude po celý den také tiskové středisko.

Pondělí 5.3. téma HISTORIE TECHNIKY
Úterý 6.3. téma TECHNOLOGIE PODPORUJÍCÍ STUDIUM
Středa 7.3. téma TECHNIKA POMÁHÁ PŘEKONÁVAT BARIÉRY
Čtvrtek 8.3. téma TECHNIKA A MEDICÍNA
Pátek 9.3. téma TECHNIKA PRO ČLOVĚKA, ČLOVĚK TECHNICE

Mezinárodní festival TECHFILM bude soutěžní prezentací nejnovějších sním-
ků a výukových produktů, které doplňují – obohacují výuku. V soutěži výu-
kových produktů se objeví audiovizuální učebnice, webové aplikace i klasic-
ké multimediální programy. Za mimořádný úspěch považujeme možnost
představit multimediální programy z Argentiny a Kuby.
Mezinárodní konference EMTECH představí historické souvislosti rozvoje tech-

niky a technologií, nové trendy v oblasti vzdělávání a některá výzkumná pra-
coviště a laboratoře. Konference vytvoří prostor pro prezentaci rozvojových
a výzkumných záměrů, prostor pro prezentaci partnerských škol a firem za-
měřených zejména na integraci nových postupů do vzdělávání.
Na 44. ročník festivalu přihlásili tvůrci více než 100 filmů z domova i za-
hraničí, respektive 87 snímků z 18ti zemí světa a 24 snímků z ČR.
Ze seriálu kanadské televize „Objevy“ uvidíte na festivalu 5 tematicky rozdíl-
ných částí, např.: „Srdce Jocondy“ nebo „Návrat nukleární energie“. Festiva-
lová kolekce z Francie je opět početná a obsahuje přes 25 snímků, m.j. 4 po-
slední díly z cyklu „Žádné čáry“, dále snímky zabývající se astronomií
a astrofyzikou – „Kdo jí kosmickou polévku?“, „Kosmické spojení“ – nebo sním-
ky zabývající se životním prostředím, medicínou atd. Letošní program před-
staví i nový seriál z dánské televize pod názvem „Opožděné lekce z předčas-
ného varování“, uvidíme 8 autorských filmů známého režiséra J.Gottschaua
(Grand Prix 2001 za film „Historie DDT"). Američané přihlásili snímek, který
nám přiblíží nanotechnologie, autoři z Brazílie nám poslali poetický film o mos-
kytech a filmy na téma biomedicíny. Program nabídne i zajímavé snímky z Kuby,
Japonska, Argentiny, Indie, Singapuru a dalších zemí.
Českou tvorbu zastupuje hlavně kolekce z České televize, např. některé díly
z cyklu „Diagnóza“, ze seriálu „České hlavy“, „Soukromá muzea“ či „České
stopy“ a hodinový dokument „Ve světle humanity“. Režisér H. Habrman při-
hlásil nový díl seriálu o řekách – „Řeka Metuje“. Zajímavým zážitkem bude jistě
i projekce snímku „Putování starými cestami“ nebo portrét Karla Absolona či
architekta Mario Botty. 
Návštěvníci festivalu mají možnost zhlédnout filmy v tematických blocích a za-
hraniční snímky s českým překladem. Informace o denním programu bude zpří-
stupněna v průběhu února na webových stránkách http://emtech.cvut.cz. 
Oficiální termín pro přihlášení se k osobní účasti s rezervací ubytování je do
15. 2. 2007, ale můžete přijít i neohlášeni a „vychutnat si“ s námi filmové
lahůdky z domova i ze světa kdykoliv v týdnu od 5. do 9. března v době
od 9.do 18.30 hodin na ČVUT v Praze – přijďte poznávat a objevovat.
Kancelář festivalu TECHFILM: ČVUT v Praze, VIC, Zikova 4, Praha 6, 166 36,
tel.: 233 333 580, e-mail: balouno@vc.cvut.cz

Uvidíte na Techfilmu

Diagnóza – Plastika srdeční chlopně Coeur de Berlin
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POPULÁRNĚ – VĚDECKÉ FILMY V PRAZE !
FILMOVÉ LAHŮDKY Z DOMOVA I ZE SVĚTA –

TÝDEN ZAJÍMAVÝCH SNÍMKŮ ZDARMA!

Viaduc Concorde Kamenný computer

Pro otrlé diváky
Pražské (žižkovské) kino AERO je hostitelem třetí-

ho ročníku FESTIVALU OTRLÉHO DIVÁKA. Ten se

letos uskuteční ve dnech 13.-18. března 2007. Zá-

kladním heslem Festivalu otrlého diváka je: „Všech-

no znáte? Všechno jste viděli? Nenechte se mýlit…“

Diváci se mohou opět těšit na brouzdání temný-

mi, mlaskavými, ostrými či lepkavými zákoutími svě-

tové kinematografie.

V posledním lednovém víkendu byla natočena fes-

tivalová znělka inspirovaná hororovými filmy. Mezi

herci se ve znělce objeví některé slavné osobnos-

ti českého filmu. Na roli barmana se například těšil

režisér Jan Hřebejk, další role na sebe vzali Václav

Marhoul, Ondřej Trojan a Milan Šteindler.

Ve stylu hororové znělky bude naladěno také fes-

tivalové kino AERO. Pomocí instalace projektorů,

fotek a dalších důmyslných zařízení bude foyer a bar

kina šokovat návštěvníky po celou dobu festivalu

poněkud otrlou atmosférou. Autorem instalace je

Urban Arsenjuk.

Více informací na www.kinoaero.cz, a detailněji i na

www.otrlydivak.cz.

Čtvrtek 22. 3. 2007: slavnostní zahájení v 19 hod.
v multiplexu Village Cinemas Anděl, (s předáním
Ceny Jaromila Jireše udělované ARASEM).

23. – 30. 3. 2007 (pátek – pátek): filmy Febio-
festu nejméně v 15 kinosálech: Multiplex Village
Cinemas Anděl (12 sálů), kino Ponrepo + 2 vi-
deosály (vybraný kostel + další sál). 
Pátek 30. 3. 2007: slavnostní zakončení v 19 hod.
v multiplexu Village Cinemas Anděl, (s předáním
Cen české kritiky „Kristián 2006“).

OZVĚNY FEBIOFESTU V REGIONECH  ČR:
KLADNO 29. – 1. 4. 2007, (kino Hutník / slavnostní
zahájení: 29. 3. ve 20 hod.)
BRNO 2. – 6. 4. 2007, (kino Scala, kino Art I + II.
/ zahájení v kině Scala: 2. 4. ve 20 hod.)

OLOMOUC 3. – 6. 4. 2007, (kino Metropol / slav-
nostní zahájení: 3. 4. ve 20 hod. )
OSTRAVA 4. – 6. 4. 2007, (kino Art / slavnostní
zahájení: 4. 4. ve 20 hod.)
PARDUBICE 5. – 9. 4. 2007, (Multiplex Cinestar
/ slavnostní zahájení: 5. 4. ve 20 hod.)
LIBEREC 9. – 13. 4. 2007, (kino Varšava, Experi-
ment. studio / zahájení- kino Varšava: 9. 4., 20 )
HRADEC KRÁLOVÉ 10. – 13. 4. 2007, (kino Cent-
ral / slavnostní zahájení: 10. 4. ve 20 hod.)
ÚSTÍ NAD LABEM 11. – 13. 4. 2007, (Dům kul-
tury / slavnostní zahájení: 11. 4. ve 20.00 hod.)
ČESKÉ BUDĚJOVICE 12. – 15. 4. 2007 (kino Kotva
/ slavnostní zahájení: 12. 4. ve 20.00 hod.)
Závěrečný DEN FEBIOFESTU:
DOMAŽLICE: sobota 14. 4. 2007 (Městské kul-
turní středisko – celodenní promítání)

F E B I O F E S T N A S L O V E N S K U
BRATISLAVA 26. 3. – 1. 4. 2007 (Charlie centrum, FK
Nostalgia, Kino Mladosť, VŠMU /slavnostní zaháje-
ní 26. 3. ve 20.00 hod. v Multikině Palace cinemas)

NITRA 2. 4. – 4. 4. 2007 (FK Univerzita)

BANSKÁ BYSTRICA  2. 4. – 4. 4. + 16. 4. – 18. 4.
(Kino Korzo)

POPRAD 10. 4. – 12. 4. 2007 (Kino Tatran)

MARTIN 10. 4. – 15. 4. 2007 ( Kino Strojár)

PREŠOV 16. 4. – 18. 4. 2007 (Kino Klub)

ŽILINA  17. 4. – 19. 4. 2007 (kino Klub)

KOŠICE 19. 4. – 25. 4. 2007 (FK Cinefil /
+ slavnostní zakončení).

(více na adrese: www.asfk.sk)

F E B I O F E S T  2 0 0 7
X I V .  m e z i n á r o d n í  p ř e h l í d k a  f i l m u ,  t e l e v i z e  a  v i d e a 
PRAHA  22. 3. – 30. 3. 2007
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ORGANIZACE FEBIOFESTU 2007:
I nový ročník Febiofestu bude, jako tradičně, pat-
řit počtem představení a diváků mezi největší au-
diovizuální přehlídky ve střední Evropě! Koneč-
ný počet sálů bude rekordní (jen v Praze to bude 
15 nebo až 16 sálů)! 
Hlavní část festivalu proběhne jako každoročně
v Praze, kde se během festivalového týdne promítne
zhruba stejný počet celovečerních filmů jako vloni.
Středobodem festivalu bude stejně jako v minulém
roce Village Cinemas Anděl, kde bude tiskové cent-
rum, doprovodný program (hudební festival v ga-
rážích -3 a Pizzerii v přízemí) a především nabitý
program ve všech 12 sálech multiplexu (tedy kolem
60 představení denně!). Po skončení pražské části
zavítá výběr z programu Febiofestu i do 9 českých
měst, což je o 3 více než vloni. Jsou to Kladno (po-
prvé v historii festivalu), Brno, Ostrava, Olomouc,
Liberec, Pardubice, Ústí nad Labem, Hradec Krá-
lové a České Budějovice (Kladno a posledních tři
města jsou novinkou). 
Návštěvnost Febiofestu se v posledních letech ustá-
lila na cca 140 000 divácích. Letošní 14. ročník bude
tuto hranici pravděpodobně opět atakovat. Vstupné
během festivalu zůstane i nadále hluboko pod běž-
nou cenou lístku do kina. Pražská část Febiofestu
zve diváky na kinematografické lahůdky letos za 79
Kč (ve videosále multiplexu a na Febiofest Junior Fest
39 Kč)! V regionech bude vstupné stejné nebo do-
konce menší. Oblíbený Febiofest Music Festival (s cca
50 hudebními skupinami) bude opět přístupný za-
darmo! Letos bude rozšířen i o zahraniční hosty,
např. z Francie nebo Maďarska.

Z PROGRAMU:
I letos nabídne Febiofest několik překvapení a spe-
ciálních lahůdek. „Letos například chystáme uni-
kátní projekci filmu Satanské tango od maďarské-
ho mága Bély Tarra. Film má 445 minut a bude
se tedy promítat celý půlden. Aby toho nebylo málo,
vyrazíme ještě do dalších prostor, abychom promítli
i mimořádný 24 hodinový radikální experiment,
zpomalené Hitchcockovo Psycho,“ slibuje progra-
mový ředitel Přemysl Martinek. „Chceme být pro-
stě festivalem invenčním a osobitým, a proto Fe-
biofest reflektuje nejen dění na ostatních velkých
festivalech přísným výběrem z oceněných titulů, ale
zároveň je doplňuje o vlastní objevy,“ vysvětluje
Přemysl Martinek.
Členění programu v jednotlivých sálech bude ob-
dobné jako v posledních letech. Sekce Novinky svě-
tové tvorby si zachová rozšířenou podobu z loň-
ského ročníku a zaplní dva největší kinosály
multiplexu Village Cinemas Anděl. Nabídne opět
nejen distribuční předpremiéry, ale také výběr z oce-
něných titulů jiných filmových festivalů a zajímavá
díla jednotlivých národních kinematografií, nejen
evropských. Panorama mladého evropského filmu
v samostatném sále se skládá z cca 15 celovečer-
ních filmů generace nastupujících tvůrců, značnou
část z nich tvoří debuty a druhé filmy. Program
letos doplní také tři výjimečné krátké české filmy,
které jsou velkým příslibem pro budoucnost čes-
kého filmu.
Latinskoamerickému kinu bude věnován jeden celý
kinosál, nejsilnějšími kinematografiemi budou bra-
zilská, argentinská, a především mexická, výběr

zhruba 8 snímků z „nové vlny“ posledně jmeno-
vané země přinese skutečné filmové zážitky. An-
glosaské kino představí nejnovější kanadské, ame-
rické a britské filmy především nezávislého ražení
– vznikající mimo velká studia. Chybět nebude ani
tradiční Asijské kino, plné novinek z dynamické-
ho regionu včetně vietnamských a indonéských
filmů. Jižnímu kinu budou dominovat novinky ze
(severní) Afriky a Blízkého východu. Promítne sou-
časnou izraelskou tvorbu a filmy o různých pro-
blémech v muslimském světě – od sovětské in-
vaze do Afghánistánu až po nejnovější dokumenty
o dnešním Iráku. Východoevropské kino letos před-
staví novinky nejen např. z Polska, Ruska, ale i z Al-
bánie a Bosny, kde se točí méně. Doplní je i pod-
statná kolekce, retrospektivně mapující zajímavé
dění v maďarském filmu posledních let. Připraveno
je i kino věnované gay a lesbickým filmům se sekcí
Jiný břeh. Od svého zařazení do programu Febio-
festu patří právě tato sekce každý rok k nejnav-
štěvovanějším. 
Zvláštní sekce věnovaná filmům pro děti a mládež
FEBIOFEST JUNIOR nabídne v dopoledních před-
staveních pražským školám pohled na nejnovější
dětskou tvorbu ve světové kinematografii (s kterou
se v české distribuci můžou setkat jen velmi mi-
mořádně…). 

Na oficiálních internetových stránkách 
www.febiofest.cz najdou návštěvníci podrobné 
informace, kompletní festivalový katalog a diskus-
ní fórum, na dotazy návštěvníků festivalu odpovídá
info@febiofest.cz. 
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AFO 2006 Olomouc
41. ročník Mezinárodního soutěžního fes-
tivalu dokumentárních a populárně-vědec-
kých filmů Academia film Olomouc 2006 se
letos koná v tradičním jarním termínu od 17.
do 22. dubna (úterý-neděle). Motto letoš-
ního ročníku zní „Vidět a vědět“. Uzávěrka
přihlášek soutěžních pořadů byla 14. února
2007.
Kontakt: Academia film Olomouc, Univer-
zita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8,
771 47 Olomouc, tel: 585 633 434 – 4,
www.afo.cz, afo@afo.cz

STUTTGART ’07
14. mezinárodní festival animovaných filmů
se koná od 26. dubna do 1. května ve Stutt-
gartu. Reglement, který je k disposici v kan-
celáři Fitesu, jsme bohužel dostali až po uzá-
věrce minulého čísla, prostě současně s jeho
uzávěrkou i uzávěrkou přihlášek na tento fes-
tival, která byla 1. prosince 2006. Ale pro-
tože je to festival renomovaný a věhlasný, ne-
pochybujeme, že nějaká česká účast na něm
bude…
Kontakt: Film- und Medienfestival gGmbH,
Schlosstrase 84, D 70176 Stuttgart, itfs@fes-
tival.gmbh.de, www.itfs.de

LUDWIGSBURG 2007
15 000 EURO získá snímek, který dostane
Velkou cenu na evropském biennale krátkých
filmů v německém Ludwigsburgu, které se
koná od 5. do 9. července 2007 pod patro-
nátem nadace Wüstenrot. Nezajímavých není
ani 7.500 EURO za druhé místo či 2.500 v téže
měně za scénář a hudbu. Filmy, vyrobené do
35 minut po 1. červnu 2005, přijímají orga-
nizátoři na 16 i 35 mm, ale i na Betacamu SP.
Festival přijímá jen dokumenty, animované
filmy odkazuje v reglementu na výše zmíně-
ný festival animovaných filmů ve Stuttgartu.
Uzávěrka přihlášek je 1. března 2007, for-
mulář je k disposici v kanceláři Fitesu nebo
na uvedených adresách:
kontakt: Film- und Medienfestival gGmbH,
Schlosstrase 84, D 70176 Stuttgart, kurz-
filmbiennale.de, www.kurzfilmbienalle.de

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Do tohoto čísla SYNCHRONU je vložena složenka na úhradu členských příspěvků a předplatného.

(Variabilní symbol? – třeba vaše rodné číslo nebo aspoň jeho první šestice.)
Nezapomeňte ji včas vyplnit! A hlavně poslat!

Informace o členských příspěvcích a předplatném na str. 2

������
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Prezidentka SFTA Zuzana Gindl – Tatárová mi zaslala
list s dátumom 12. 11. 2006 – päť dní pred jeho na-
písaním – v ktorom mi oznamuje, že prezídium SFTA
na svojom zasadaní dňa 28. 9. 2006 rozhodlo
o mojom vylúčení zo SFTA a listom zo 6. 11. 2006
o tom informovala svojich členov.

Ako dôvody v liste uviedla
„opakované aktivity nami-
erené proti záujmom a le-
gitímnej činnosti Akadémie,
najmä v súvislosti s prípra-
vou národných cien Slnko
v sieti. Jednou z takýchto Va-
šich aktivít, okrem celého
radu očierňujúcich listov

a článkov, bolo aj svojvoľné zverejnenie interných
nominácií na národné filmové ceny Slnko v sieti,
a to aj napriek výslovnému zákazu prezidentky SFTA,
čím ste zmarili nielen slávnostné verejné vyhláse-
nie nominácií SFTA, ale aj ich cielenú medializáciu“.
Na list som odpovedal dňa 13. 11. 2006 s tým, že
nie som si vedomý nijakých čiernych listov a člán-
kov o SFTA a Slnku v sieti – ak áno, aby mi ich pred-
ložili. Do dnešného dňa sa tak nestalo. A na môj list
som doteraz nedostal odpoveď. Ani na jeden môj
list – od roku 2003 – vyzývajúci k spolupráci SFZ
a SFTA prezidentka prezídia SFTA neodpovedala.

A pokiaľ ide o zverejnenie nominácií na Slnko v sieti.
Tak len toľko. Tento dôvod je hodný zápisu do Gu-
inessovej knihy absurdných rozhodnutí. Český lev,
Oscar, Cézar, Goya, Donatellov David, ku ktorým
SFTA prirovnáva Slnko v sieti, robia pravý opak.
Po zistení nominácií to oznamujú s veľkou slávou
a na osobitných večeroch, niekoľko týždňov pred
udelením cien. SFTA to urobila až 7.11. 2006 na TK
k 7. MFF Bratislava, kde boli ceny Slnko v sieti 
8. 12. 2006 udelené.
Prezídium SFTA, tým, že ma vylúčilo zo SFTA, poru-
šilo štatút Akadémie. Nemôže vylúčiť z Akadémie člena
revíznej komisie. Z tejto funkcie ho môže odvolať
len Valné zhromaždenie SFTA, ktoré ho za člena re-
víznej komisie zvolilo v roku 2005. A v štatúte sa vôbec
nehovorí o vylúčení člena Akadémie, len o zániku jeho
členstva, ale ani jeden z troch dôvodov nespĺňam.
Prečo som bol vylúčený zo SFTA podľa vlastného
uváženia? Dňa 20. 9. 2006 som napísal prezident-
ke SFTA p. Zuzane Gindl – Tatárovej list, v ktorom
som ako člen revíznej komisie kritizoval prácu pre-
zídia SFTA. O týždeň nato ma prezídium z Akadé-
mie vylúčilo a oznámilo mi to až 6. 11. 2006. Štatút
SFTA pritom priamo vyzýva svojich členov na ak-
tivity pre skvalitnenie činnosti SFTA, a je to aj jedna
z povinností člena revíznej komisie.
Bohužiaľ, prezidentka SFTA p. Zuzana Gindl – Ta-

tárová mi dodnes neodpovedala ani na jeden môj
list za posledné roky. Nechcel som svoj prípad me-
dializovať. Zverejňujem ho z dôvodu, že ide zrej-
me o prvé vylúčenie člena zo SFTA. 
Rada pre kolegov, členov SFTA na rok 2007. Ne-
kritizujte prezídium SFTA a SFTA, lebo sa Vám môže
stať, ako mne, že Vás zo SFTA vylúčia.
Ak by malo byť moje vylúčenie trestom za zverej-
nenie nominácií, ktoré v máji zverejnil aj FILM.SK,
bol porušený občiansky zákonník. Trestať sa má
za čin do troch mesiacov od jeho vykonania, teda
malo sa tak stať do konca júna 2006, nakoľko no-
minácie boli zverejnené v Informáciách č. 4/2006.
Ináč trest stráca výchovnú hodnotu. Upozorňu-
jem prezídium SFTA aj na zákonnú povinnosť od-
povedať na listy do mesiaca po ich doručení. A ak
vás zaujímajú novinky o činnosti prezídia SFTA, ťuk-
nite si na dve webové stránky – SFTA a SLNKO
V SIETI. Prvá bola naposledy aktualizovaná 11. 2.
2005, druhá 23. 2. 2005. K 8.1. 2007 na nich  nie
sú ani výsledky udeľovania Slnka v sieti.
Ak moje vylúčenie zo SFTA malo byť darčekom SFTA
za moju 40 ročnú prácu pre slovenskú kinemato-
grafiu, je to „darček“ hodný skutočne na zamysle-
nie o zmysle mojej doterajšej práce pre ňu.
V Bratislave 10. 1. 2007 Mgr. Štefan Vraštiak, 

člen revíznej komisie SFTA

** 85. výročie slovenskej premiéry filmu Jánošík (1921) – Kruh priateľov českej kultúry, Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov, Klub
filmových novinárov SSN a Slovenský filmový ústav usporiadali 9. januára 2007 projekciu filmu Jánošík 1921 pri príležitosti 85. výročia jeho slovenskej premiéry
v Grand Bio Universum v Žiline 3. januára 1922. 402 členný filmový štáb nakrúcal film v júni až v auguste roku 1921 vo vyše 20 slovenských lokalitách, záve-
rečnú scénu v Prahe na Kampe. Pražská premiéra filmu bola 25.11. 1921, americká v Chicagu 1.12. 1921, slovenská v Žiline 3.1. 1922. Film bol objavený v roku
1970, po 50 rokoch v chicagskej garáži Jána Závodného. Ten ho priviezol na Slovensko v roku 1970 a venoval SFÚ. V roku 1975 bol film rekonštruovaný
(Ivan Rumanovský) a ozvučený (zvuk Otto Bartoň, hudba Jozef Malovec), v roku 1995 – k storočnici zrodu svetovej kinematografie – zaradilo UNESCO v Parí-
ži film medzi Svetové kultúrne dedičstvo. Úvod k filmu Mgr. Štefan Vraštiak, ktorý v roku 1970 film objavil. Réžia: Jaroslav Siakeľ, v hlavných úlohách Theo-
dor Pištěk (Jánošík) a Mária Fábryová (Anička). 

AJ TO SA STALO V ROKU 2006
Štefan Vraštiak bol vylúčený zo Slovenskej filmovej a televíznej akadémie

Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov, Slovenský fil-
mový ústav, Klub filmových novinárov SSN a Kruh priateľov českej kultúry uspo-
riadali 12. 12. 2006 v A4 Nultom priestore v Bratislave (Námestie SNP v č.12)
o 16. hod. spomienkový podvečer pri príležitosti 110. výročia filmového
podnikania v Čechách a na Slovensku v roku1896. 
19. 12. 1896 v Košiciach a 25. 12. 1896 v Bratislave, 15. 7. 1896 v Karlo-
vých Varoch a 18. 10. 1896 v Praha sa konali prvé kinematografické pred-
stavenia na dnešnom území Slovenska a Česka. Prvé filmy v Čechách boli
nakrútené už v roku 1898, na Slovensku v roku 1908. Diváci uvideli ukážky
z prvých filmov: filmy Eduarda Schreibera z Lednickych Rovní 

(1908–1910), filmy Jana Kříženeckého (1898), Krátke české filmy 1898–1908,
Noční děs (1914 a Stavitel chrámu (1919). Na úvod prehovoril  Mgr. Štefan
Vraštiak, predseda SFZ a KPČK.
Na úvod boli odovzdané štyri sošky Igricov – za filmy Slnečný štát (Martin Šulík,
Marek Leščák), My zdes (Jaroslav Vojtek), Nazdravíčko! (Ivana Zajacová, Jozef
Mital) a Ticho (Táňa Radeva). Igrice boli udeľované už 25. 5. 2006, ale až
teraz sa podarilo získať SFZ financie na výrobu ďalších štyroch sošiek pre filmy
a tvorcov, ktoré Igricov nedostali. Pre Turoňa zo 14. Etnofilmu Čadca 2006
za film Pururambo si prišiel Pavol Barabáš. 

-vršt-

Zpráva z Londýna
Po dlouhých několikaletých tahanicích se BBC konečně dočkala zvýšení
koncesionářských poplatků a pokračuje v reorganizaci. Článek o tom připra-
vuje pro příští číslo Synchronu naše stálá spolupracovnice z Velké Británie An-
děla Špindlerová. Jinak nezahálí, o čemž svědčí přiložená upoutávka na vysí-
lání pětidílného seriálu o nukleárních tajemstvích. V současné době pracuje
Špindlerová na seriálu o britské klasické hudbě v letech 1945 – 2005.

110. rokov filmového podnikania na Slovensku a v Čechách
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Výročí první
Před 95 lety, 24. února 1912 se v Plzni (Petrově) v rodině klempíře a švadle-
ny narodil syn Jiří.
Učitelem kreslení na reálce mu byl Josef Skupa (otec Spejbla a Hurvínka).
Ten Jiřího výtvarný talent nejen využil při tvorbě kulis pro své loutkové divadlo,
ale pomáhal jeho dalšímu rozvoji. Zkušenosti s loutkami měl Jiří už od svého
dětství, loutky a hračky vyřezával i jeho dědeček. Trnka sám vystavoval své lout-
ky v Praze už v 17 letech. Po ukončení studií na UMPRUM provozoval vlastní
loutkové divadlo, navrhoval dětské hračky, ilustroval knihy, kreslil pro novi-

ny a časopisy, ale jeho
stálou láskou byla malba. 
V roce 1945 jej požáda-
la skupina filmařů (větši-
nou členů bývalého
AFITu), aby stanul v čele
nově vznikajícího animo-
vaného filmu. A tak se
Trnka stal šéfem studia
kreslených filmů Bratři
v triku. Tady byly v letech
1945-46 vytvořeny jeho

filmy „Zasadil dědek řepu“, „Zvířátka a Petrovští“ a „Dárek“. Tři různé žánry, tři
různé výtvarné polohy – zisk mezinárodních vavřínů na festivalech v Can-
nes, v Oberhausenu.
Dokončení filmu „Liška a džbán“ v roce 1947 už Jiří Trnka přenechal Stani-
slavu Látalovi a ze studia odešel.

Výročí druhé
V roce 1947 se Jiří Trnka začal plně věnovat loutkovému filmu, založil nové stu-
dio, které dostalo do
vínku jeho jméno – „Studio Jiřího Trnky“. Tady natočil svůj první celovečerní
loutkový film „Špalíček“. Ve spolupráci s hudebním skladatelem Václavem Tro-
janem využili lidové hudby a společně provedli diváky jednotlivými období-
mi roku na české vsi (jednotlivé části: Betlém, Posvícení, Pouť, Legenda o sv.
Prokopu, Jaro, Masopust). Václav Trojan zůstal v celé další Trnkově tvorbě i na-
dále jedním z jeho nejbližších spolupracovníků.
Před 60 lety vytvořil Trnka svébytný fenomén, který do té doby byl v české
kinematografii neznámý a neprozkoumaný – loutkový film. A Špalíček byl
a je i v historii světové kinematografie dílem unikátním. Tady si Trnka vyzkou-

šel nejen výtvarničinu filmových loutek, ale i autorství a režii loutkového filmu.
Film Špalíček se před 60 lety stal základem pro budoucnost české školy lout-
kového filmu. Na tomhle filmu se poprvé sešli i ti, kteří pak vyrostli v další
generaci tvůrců animovaných filmů (Břetislav Pojar, Stanislav Látal, Jan Karpaš,
Bohuslav Šrámek, Vlasta Pospíšilová). 

Pokračování tvorby
Za dvacet let práce v animovaném filmu (1945-1965) vytvořil Jiří Trnka 5
filmů celovečerních (Špalíček – 1947, Císařův slavík – 1948, Bajaja – 1950,
Staré pověsti české – 1952 a Sen noci svatojánské – 1959), a 20 filmů stře-
dometrážních a krátkometrážních. 
Zdroje jeho inspirace byly velmi široké, od české klasické národní pohádky
(Božena Němcová – Bajaja, Oskar Nedbal – Z pohádky do pohádky – Zvířát-
ka a Petrovští), přes tvorbu Jaroslava Haška (Švejk), western (Ford, Brdečka
– Árie prérie), přes autory renesanční (Boccacio: Decameron – Archanděl Gab-
riel a paní Husa, Shakespeare – Sen noci svatojánské) až k tvorbě futurologické
(Kybernetická babička). 
Mezi jeho přátele a spolupracovníky patřili – kromě Václava Trojana a jeho
kolegů ve studiu – skvělí osobití výtvarníci Zdenek Seydl a František Tichý (oba
přizval ke spolupráci na filmu „Veselý cirkus“ – 1951) i další osobnosti: básníci
Vítězslav Nezval a František Hrubín, režisér Miloš Makovec, herec Jan Werich
a zejména Jiří Brdečka. S Jiřím Brdečkou se seznámili již na rozhraní 30. a 40.
let 20. století. Přátelství, úcta, vzájemný respekt a potěšení ze spolupráce
jim oběma vydržely celý život. Podle oficiálních údajů spolupracovali na scé-
nářích 3 krátkých a 3 celovečerních filmů a – spolu s Janem Werichem i na dal-
ších filmech hraných (Císařův pekař, Byl jednou jeden král). Jiří Brdečka –
při různých příležitostech – vzpomíná: „Jiří Trnka přišel, chvilku se mnou pobyl
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Stejně jako v minulém roce zve AniFest profesionály, 
studenty a příznivce animace na přátelská setkání a neko-
merční studijní projekce. Pásma současných animovaných
filmů se konají v rámci Ozvěn AniFestu každé druhé úterý

v měsíci od 19 hodin v poetické kavárně Obratník, Jindřicha Plachty 28, 
Praha 5 (stanice metra Anděl). 
Vstup na projekce je volný 
13. březen: Pásmo krátkých filmů na téma: „Hledání a nalézání a hledání“… dů-
vodem k hledání nemusí být jen nalezení, vždyť i to hledání je přeci tak zábavné!
Wonders / Jinde, Německo, 2004, 5:32, režie: Ulrike Keil, 90°, Francie, 2005,
9:00, režie: Jules Janaud, Raphaël Martinez-Bachel, François Roisin, Sedaye
paye ab / Kroky vody, Irán / Španělsko, 2005, 6:00, režie : Alireza Darvish,
City Paradise / Ráj velkoměsta, Velká Británie, 2005, 5:58, režie: Gaëlle Denis,
The Love Train / Jízda lásky, Velká Británie, 2005, 7:53, režie: Eva Bennett,
The Last Dolgan, Velká Británie, 2005, 7:16, režie: Luke Levene, A Bus Ride
and Flower in her Hair / Autobus a květiny ve vlasech, Velká Británie,2005,
8:52, režie: Asaf Agranat, Txting is bliss / Chvála txtování, Velká Británie, 2005,
5:22, režie: Spencer Cross, Walking / Procházka, Francie, 2005, 5:00, režie:
Alexandre Bayle.

10. duben: Pásmo krátkých filmů na téma: „Ochutnávka AniFestu 2007“.
Ukázka filmů, na které se můžete těšit na květnovém 6. ročníku Mezinárodní-
ho festivalu animovaných filmů AniFest Třeboň, který proběhne 3. až 9. května.
www.anifest.cz Info: Magdalena Šebestová, 257 324 507, info@anifest.cz
obr. z filmu Sleep with the Fishes, režie Belle Mellor, Velká Británie

Dvě výročí JIŘÍHO TRNKY
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a zase odešel. Ta chvilka trvala skoro třicet let, ale nebyla delší, než co vypi-
jete sklenici vína… Usedli jsme za masivní stůl, jehož deska poskytovala Trn-
kovým neméně silným pažím patřičně pevnou oporu, chvílí jsme si povídali
o možném, nu a pak jsme pracovali, pokud ovšem ta krásná dobrodružství
nápadů přijímaných a zamítaných nebo všelijak obráběných lze vůbec nazvat
prací… Byl jen jeden způsob, jak se stát Trnkovým opravdu platným spolu-
pracovníkem: nezbývalo, než se beze zbytku vcítit do jeho antikonvenčního
myšlení… Vždy totiž usiloval o maximum, přesněji řečeno, chtěl vyjádřit řečí
němých loutek ty nejsubtilnější odstíny psychologie a akce – a bylo mým
úkolem, abych jej stále upozorňoval na hranice této sdělitelnosti… Samo-
zřejmě se často zařídil po svém a přiznávám, že mnohdy ke prospěchu věci"…
V jiném rozhovoru (1970) připomíná Jiří Brdečka i další spolupráci (Švejk,
Kybernetická babička, Archanděl Gabriel…): „V poslední době si mě Trnka bral
jako svého druhu korektiv srozumitelnosti vyprávění. Věděl, že jeho vyprá-
vění je hodně subjektivní, měl z toho strach a potřeboval určitou objektivněj-
ší korekci. A protože já byl v tomto směru pedant, hodil jsem se mu…“ Brdečka
ve vzpomínkách přirovnává Trnku k „pověstnému galskému předkovi Vercin-
getorixovi“. (Jiří Trnka nezůstal Brdečkovi nic dlužen, na oplátku jej zobrazil jako
falešného hráče ve filmu Árie prérie. Neušetřil ani sebe – ve stejném filmu
zobrazil sebe jako vozku s lahví a také malíře Františka Tichého – jako jednoho
z banditů.) 
Jan Werich ve vzpomínkách nazýval Trnku „malovanou almarou“ a vzpomí-
nal: „Jednou jsem za ním šel do aťásku. Neviděl mě přicházet, stál jsem za
ním a nic jsem nechápal. Koukám Jirkovi přes rameno, nikdy předtím jsem
nic podobného neviděl, on maloval oběma rukama najednou – to vlastně
není přesné, on maloval: pravá – něco a levá – něco úplně jinýho.“ 
Podle vzpomínek pamětníků, byl Trnka neúnavně pracovitý, pracoval 14 –
16 hodin denně, patřil mezi „workholiky“. Uměl opravdu malovat oběma ru-

kama – slavné jsou dokumentární fil-
mové záběry, zachycující, jak maluje
hlavičky loutek. Maloval, navrhoval vý-
pravu i kostýmy pro film i divadlo, psal
knihy. Jeho knihu „Zahrada“ z roku
1962 zpracoval 15 let po vydání do fil-
mové podoby jeden z jeho kolegů
a žáků Břetislav Pojar. A také miloval
film, každý pátek prý viděl nejméně 
2–3 filmy. 
Po dvaceti letech – v roce 1965 – se
filmem „Ruka“ s animovaným filmem

rozloučil. Výjimkou bylo ještě v roce 1966 výtvarné zpracování animované-
ho filmu Jiřího Brdečky „Blaho lásky“. Pak už se plně soustředil na malbu a ilus-
traci.
O jeho životě a díle vypovídají zejména vzpomínky jeho maminky a zasvěce-
ná kniha Jaroslava Bočka (filmový kritik, spisovatel, autor a režisér animova-
ných filmů) Trnkova autentická podoba a práce na animovaných filmech je
zachycena i v nemnoha dokumentech (Loutky Jiřího Trnky – režie Bruno Šef-
ranka a Jiří Trnka – režie Jiří Lehovec). 
Všichni pamětníci o něm hovoří jako o renesančním člověku s neobyčejným
rozsahem znalostí a vědomostí. Jeho ilustrace jsou dodnes nedílnou součástí
řady knih, jeho obrazy jsou uchovány v uměleckých galeriích, jeho filmy ne-
odmyslitelně patří do světového kulturního dědictví…
(Je téměř paradoxem, že sám Jiří Trnka velmi hořce nesl, když v r. 1963 zís-
kal titul národního umělce za své animované filmy a nebyla oceněna jeho tvor-
ba malířská – sám sebe považoval ZEJMÉNA za malíře).

Dnešek a budoucnost 
Divákovi dnes není filmové dílo Jiřího Trnky běžně dostupné. Výjimkou je
film „Sen noci svatojánské“ – zařazený do Projektu 100 – který mohou vidět
diváci v klubových kinech. Občas je některý z jeho filmů uveden na televizní
obrazovce. Nalézt další z jeho filmů v půjčovnách nebo v programech kin je
téměř nemožné.
V únoru 2007 zasvětil NFA v kině Ponrepo tvorbě Jiřího Trnky 4 večery a uvedl
celovečerní filmy „Špalíček“, „Staré pověsti české“, „Sen noci svatojánské“
a výběr z krátkých filmů. Součástí téhle „Pocty Jiřímu Trnkovi“ byla i výstava fo-
tografií jednoho z kameramanů Trnkových filmů Jiřího Vojty.
Připomenout si tvorbu Jiřího Trnky v celé komplexnosti je téměř nemožné. Vila
Turbovka v Košířích, kde Jiří Trnka dlouho žil a pracoval (ve filmu „Císařův
slavík“ jsou zachyceny reály exteriérů) je ve zdevastovaném stavu. Tady by jistě
bylo ideální místo pro Muzeum Jiřího Trnky – a možná také pro muzeum ani-
movaného filmu. 
A zpráva o prodeji Trnkových loutek, která v minulém roce prošla medii byla
vrcholem ignorance.
Třeba se tenhle REST dá ještě napravit, třeba se najde státní orgán, který
bude česká kultura ještě zajímat…
Za 5 let budeme vzpomínat 100. výročí narození Jiřího Trnky, jednoho z ne-
mnoha opravdových géniů 20. století. 
Bylo by smutné, kdyby nám – kromě možnosti položit květiny na jeho hrob
– zbyly jen verše Františka Hrubína – také neodmyslitelně spojené s ilustra-
cemi Jiřího Trnky: „Vezmi žlutou hrušku, namaluj mi hrušku – a pod hrušku talíř,
sláva, ty jsi malíř“. Připravila Marta Šímová

Mezinárodní festival animovaných filmů AniFest
nabízí každoročně kromě filmových projekcí také odborný program pro filmové profesionály – 

ProfiFórum
V loňském roce byl součástí ProfiFóra meziná-
rodní seminář s názvem „Co je základem úspěš-
né koprodukce v animovaném filmu“, na němž or-
ganizátoři přivítali skupinu evropských odborníků.
Vzhledem k tomu, že fenomén koprodukce nabývá
stále většího významu, přinášíme z těchto semi-
nářů některé zajímavé momenty. 

Panelovou diskusi vedl Michael Robinson z Velké
Británie, jeden ze zakládajících členů organizace
The British Animation Training Scheme (BATS), mo-
derátor Cartoon Forum a Cartoon Movie působící
jako poradce v oblasti animace již od roku 1992.
Mike Robinson též spolupracuje s produkčními a vy-
sílacími společnostmi, investory a distributory (BBC,
Hit Entertainment, Tiger Aspect, Varga, Ravens-

burger, France Animation, GrandSlamm Child-
ren’s Films nebo Honeycombe Animation).

Animovaný film je podle
Mika Robinsona atraktivní,
komerčně úspěšný žánr.
Koprodukce spolu se vzni-
kem nových digitálních ka-
nálů přispívá ke stále glo-
bálnějšímu charakteru

animované tvorby. Zároveň, zejména v oblasti filmů
pro děti, vzrůstá konkurence. Michael Robinson na
semináři vysvětloval vztahy mezi vysílacími a pro-
dukčními společnostmi, investory a distributory.
Hovořil o změnách v britské legislativě, kdy reali-
zace dobrých nápadů připadá v úvahu pouze pro
větší společnosti a distributor má často „svrcho-

vané právo“ rozhodovat o všech aspektech projektu.
„Zájemce o koprodukci musí předložit ucelený a pro-
pracovaný projekt, protože producent potřebuje
získat jasnou představu o potenciální konkurenci na
trhu.“
Právní otázky koprodukce
Peter McInerney, právník a společník firmy She-
ridans, který se zabývá obchodní a regulační pro-
blematikou mediální sféry, hovořil o oblasti finan-
cí a práva. 
Proč vůbec koprodukci využívat? Rozhodně nejen
proto, že primárně sledujeme finanční výhody. Pod-
mínky koprodukce jsou v každé zemi jiné. Ve Wa-
lesu například existuje fond poskytující kopro-
dukčním projektům finanční prostředky. Kanada
zase přiznává filmové produkci velké daňové úlevy.
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Kanaďané mají obecně s koprodukcí velké zkuše-
nosti – vědí, jak své filmy distribuovat ve Spojených
státech, jak nejlépe využít místní dotace a jak získat
finanční podporu v Evropě. Využívání finančních
zdrojů má poměrně složitá pravidla, se kterými je
třeba se detailně obeznámit (pokud například zís-
káme prostředky v daném státě, musíme je často
také ve stejném státě vydat).
Základní principy jsou obdobné u hraného i ani-
movaného filmu. Je třeba nejdříve se zamyslet nad
tím, zda se chceme věnovat pouze výrobě filmu,
nebo jej využít i komerčně. V případě koprodukč-
ní spolupráce je pak třeba zapojit se do nadnárod-
ních programů a smluvně ošetřit řešení případných
právních sporů.
Začátečníkům se doporučuje seznámit se s prací
svých úspěšných předchůdců a poučit se také z „ka-
tastrofických případů“. Schvalování důležitých
aspektů projektu probíhá na straně obou subjektů
– tvůrců i vysílacích společností.
Dále je třeba ujasnit si dělbu zisku, domluvit, kde se
budou odehrávat případné soudní spory a podle
jaké jurisdikce se bude rozhodovat. V případě velké
smlouvy mezi několika zeměmi bývá posledně jme-
novaný aspekt často velmi problematický. 
Význam tvůrčí a umělecké stránky výroby 
„Finanční stránka procesu výroby filmu nesmí být
upřednostňována před stránkou kreativní.“ Ma-
ďarský producent András Erkel upozornil v prů-
běhu diskuse na to, že snaha rychle získat finanč-
ní prostředky by neměla být na úkor kreativity.
Kvalitní koprodukce je založena na respektování kul-
turních rozdílů a odlišných uměleckých tradic spo-
lupracujících zemí. Různé komunity mají různé kul-
turní dědictví, odlišnou literaturu a pravděpodobně
také jiné výtvarné cítění. Tyto rozdíly existují i v post-
komunistických zemích. 
V souvislosti s uměleckou úrovní projektu zdůraz-
nil Erkel nejen výtvarnou vizuální složku, ale též roli
jazyka a hlasů jednotlivých animovaných postav.
I v těchto otázkách je třeba předem určit, kdo bude
mít pravomoc konečného rozhodování. 
Dobrý příběh musí v neposlední řadě obsahovat
humor. „Humor není totéž co vtip. Specifická ko-
mika často v jiné zemi a jiné kulturní oblasti pro-

stě nefunguje,“ uvedl producent, „a pokud chce-
te natočit komedii, pak bych doporučoval se do
koprodukce raději nepouštět.“
Co chtějí vysílací společnosti a co musí 
obsahovat dobrý projekt? 
Theresa Plummer-Andrews, bývalá ředitelka akvi-
zic a koprodukcí dětského oddělení BBC pozna-
menala, že vysílací společnosti často nemají přes-
ně vymezené požadavky, a proto musí tým tvůrců
předložit co nejpřesněji definovaný projekt. Vysí-
lací společnosti se často příliš nezajímají o lokální
příběhy nebo málo známé historické příběhy. Pro
mezinárodní trh se hledají spíše témata globální. 
Vysílací společnost musí být přesvědčena o tom, že
daný tým producentů je schopen vytvořit program
nejvyšší kvality, že má silný tvůrčí potenciál i po-
třebné finanční zabezpečení. Enormní péči je třeba
věnovat kvalitnímu překladu do jazyka, v jakém je
projekt předkládán.
Co se týče dětských filmů, producenti by měli jasně
stanovit věkovou kategorii diváka (není možné vy-
silateli sdělit, že projekt je univerzální, a tudíž vhod-
ný pro všechny věkové skupiny).
„Je třeba si stále připomínat, že vytváříte film pro ur-
čité publikum, a nikoli pro sebe,“ zdůraznila před-
nášející.
Co je tedy podstatné? Především rozpracovat svůj
projekt do všech detailů. Často se totiž stává, že lidé
přijdou s výborným námětem a působivými vý-
tvarnými návrhy, chybí však jasná představa o roli
jednotlivých postav a celkové dramaturgii. Takový
návrh pak nemá šanci dostat se na obrazovku.
Koprodukce v praxi
Ředitelka společnosti Animation Magma Films Gal-
way a generální ředitelka Ulysses GmbH Munich
Daina Sacco prezentovala svou případovou studii
o dětském seriálu Čarodějka Lilly, společném pro-
jektu Irska, Německa a Kanady. 
Návštěvníci tak měli možnost nahlédnout do pro-
blematiky mezinárodní koprodukce v praxi. Sacco
hovořila o složitém výrobním procesu, v němž je
potřeba zohlednit řadu aspektů, jako je například
práce na scénáři a rozvíjení postav. Při psaní scé-
náře je také nutno přesně definovat, zda má spadat
do kategorie vzdělávací nebo zábavní. „U každé-

ho animovaného příběhu je nutná spolupráce všech
partnerů, a pokud jde o adaptaci původní literární
předlohy, je nezbytné zajistit vysokou kvalitu zpra-
cování při maximálním respektování autora díla,“
poznamenala Daina Sacco.
Vzhledem k tomu, že projekt není věcí jednotliv-
ce, často jsou obtížně řešitelné i zdánlivě banální
problémy, jako například jakým přízvukem budou
postavičky hovořit (u seriálu Čarodějka Lilly to byla
například americká angličtina versus britská ang-
ličtina). „V tomto konkrétním případě se přistou-
pilo k praktickému řešení,“ uvádí Sacco: „Lilly mlu-
vila britskou angličtinou, a její kamarád – drak Hektor,
spíše americkým přízvukem.“ Přesto však musela
být Lilly v šesti dílech ze třinácti namluvena znovu
s americkou výslovností, aby její hlas byl „skuteč-
ně srozumitelný“ mezinárodnímu publiku. „Někdy
není snadné uspokojit všechny zúčastněné stra-
ny, proto je nutné hned na počátku přesně si vy-
mezit pravomoci.“
Pokud bychom měli tuto, poměrně složitou a mno-
hovrstevnou problematiku filmových koproduk-
cí shrnout, dalo by se stručně říci, že na základě
zkušenosti odborníků tkví úspěch koprodukčních
projektů ve schopnosti dobře ošetřit partnerské
smlouvy, zajistit potřebná autorská práva a jasně
vymezit pravomoci jednotlivých osob. Kromě toho
je ovšem samozřejmě naprosto nezbytné vzájemně
se respektovat profesionálně i lidsky, nepodce-
ňovat uměleckou stránku věci, předložit důklad-
ně zpracovaný projekt a brát v úvahu kulturní roz-
díly. Jen tak bývá projekt komerčně úspěšný a pro
všechny zúčastněné i radostným profesionálním
i lidským zážitkem. 
Odborné panelové diskuse se zúčastnili:
Mike Robinson (UK) – moderátor Cartoon Forum
a Cartoon Movie
Peter McInerney (UK) – odborný poradce v ob-
lasti autorských práv a společník firmy Sheridans
András Erkel (Maďarsko) – filmový producent 
Theresa Plummer Andrews (UK) – bývalá ředitel-
ka koprodukce oddělení dětských pořadů BBC
Daina Sacco (Irsko) – generální ředitelka Ulysses
GmbH Munich a ředitelka Animation Magma Films
Galway

Odborný seminář v rámci festivalu AniFest 2007 
(Třeboň, 2. – 3. května 2007)

V rámci Mezinárodního festivalu animovaných filmů AniFest 2007, který se koná 3. – 9. května v Třeboni, bude též probíhat odborný semi-
nář. Jeho letošní téma zní: „DROGY A TELEVIZE“ a pořadatelem je opět společnost CORONA s.r.o, tentokrát ve spolupráci s organizacemi
působícími v oblasti protidrogové prevence. 
Mezinárodní fórum odborníků z Holandska, Anglie, Kanady, USA a dalších zemí složené z lékařů, politiků, sociologů a zástupců televizí se
zaměří na téma, které ještě nebylo uspokojivě zmapováno – vztah televize a drog. Bude se hovořit o otázce vlivu televizního vysílání na šíře-
ní a užívání drog a na postoje k drogovým závislostem.  
Diskuse má za úkol zhodnotit, do jaké míry televize pravdivě zobrazuje situaci ve zneužívání psychotropních látek. V neposlední řadě se
bude hovořit o vztahu mezi drogami a světem umění, zejména v oblasti kinematografie a umění výtvarného.
Corona s.r.o / Anifest s.r.o. Vás srdečně zvou na tento seminář i na návštěvu festivalu AniFest 2007. Podrobnější informace
najdete na www.anifest.cz

Pro Synchron zpracovala Markéta Blažková – Corona Communications s.r.o
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GLASEROVI 
Společně strávené odpoledne za rodinným stolem a trocha povídání o ani-
movaném filmu, o malování, o alchymii, o Keltech – ale hlavně o životě, ta-
ková byla návštěva u manželů Glaserových.
Rusé vlasy, rusé vousy, azurově modré oči, znamení Štíra – to je Bedřich.

Tmavé vlasy do volného uzlu, hluboké tmavé oči, působící zasněným dojmem,
narozena ve znamení Berana – to je Světlana.
Oba v poslední době oslavili životní jubileum a v letošním roce je čeká 30.
výročí sňatku.
A tak samozřejmě se nabízí otázka : Co bylo za těch 30 let nejhorší ? 
Oba se kratince zamyslí a pak Bedřich s lišáckým úsměvem prohodí: „No,
asi těch prvních 20 let“ – a oba vybuchnou v živelný smích. 
A Světlana dodá: „Asi se to takhle nedá říct, jistě byly těžké chvíle, ale ty už
si ani nepamatujeme. Máme společné zájmy, hodně věcí děláme společně.“
Seznámili se už ve škole, při studiu na SUPŠ na Žižkově. Světlana tam na-
stoupila na propagační grafiku. 
Světlana: Já jsem kreslila už od dětství – a kreslila jsem pořád. A to ne static-
ké obrázky, ale příběhy, někdy skoro až komiksy. Klasická statická malba mi
blízká nebyla, vždycky mě spíš lákala dynamika. A tak dneska, když kreslím scé-
náře pro naše filmy, není to pro mne nic neobvyklého.
Bedřich: Já jsem chtěl film dělat asi od 10 let. V žižkovské škole byl obor
„scénografie“, ten mě lákal. Ale v té době byly určeny „kvóty“ – a protože
na Slovensku scénografii neměli, musela škola přijmout asi 11 slovenských

dívek, pro mne už místo v tomhle oboru nebylo, tak jsem nastoupil do prvá-
ku na „konstrukci nábytku“. Ve druháku se pak uvolnilo, já jsem mohl přestoupit
na scénografii. A když se pak otevřel obor „animovaný film“, nastoupili jsem
oba do třetího ročníku na animovaný film. Prvního půl roku jsme si připravo-
vali techniku – snímací stoly a také jsme malovali – ale učebny.
Do základů animace nás potom zasvěcovali pánové Pojar, Látal, Kluge – a také
Garik Seko.
S některými z nich jste se posléze setkal i později v Krátkém filmu?
Bedřich: S panem Pojarem jsme dělali zkoušky a vymýšleli možnosti techno-

logií a technik natáčení pro připravovaný projekt o lososovi, s Josefem Klugem
jsme si připili na vykání…
Světlana: My jsme dokonce 14 dnů pracovali oba společně v Krátkém filmu.
Když jsme dokončili školu, nastoupili jsme v Kresleném filmu jako fázaři, tam
jsme se začali dozvídat o tom, jak by měla animace vypadat – ale když nám skon-
čila zkušební doba a měli jsme podepsat pracovní smlouvu, tak jsme utekli –
a šli stavět dálnici. Chtěli jsme být spolu. Pak se všechno proměnilo, čekali jsme
potomka, a tak se Bedřich do Krátkého filmu vrátil.
Bedřich: Jako animátor jsem natáčel třeba trikové vstupy do výukových po-
řadů (Matematiky, Množiny), některé Večerníčky (Pět draků vodáků, Uši).
Spolupráce s Janem Švankmajerem trvá už 27. rok. Jak začala?
Bedřich: To je hezká historka, jak jsme se „dostali k sobě“. Jan Švankmajer měl
v Krátkém filmu (po Otrantském zámku) dlouho jakýsi nepsaný zákaz natáče-
ní. Až po dlouhé době došlo k tomu, že bude moci točit Zánik domu Usherů,
ale že si to bude animovat sám. To byl rok 1980. Já jsme měl tehdy nějaký průš-
vih, skoro to vypadalo, že mě ze studia vyhodí, ale přišel produkční, že bych
mohl stěhovat skříně, že pan Švankmajer to sám neunese, a tak bych mu
mohl pomoct tahat věci. Pan Švankmajer se na mě přišel podívat, prohlídl si mě
a souhlasil. Při natáčení mě nechal natočit nějaké animované záběry se žid-
lemi. A když přišly denní
práce, zeptal se mě: „A ne-
chcete to se mnou dělat
celý?“ Odpověď byla jasná:
„Chci.“ A jak to pokračova-
lo? Po dokončení filmu
„Adéla ještě nevečeřela“
(tady si Jan Švankmajer „za-
animoval“ sám), přišli „Ná-
vštěvníci"… A šlo o nato-
čení záběru se slepicí,
kterou jsme točili v tiskár-
ně. Pan Švankmajer si každý
den koupil Rudé právo
a zatím, co se záběr připra-
voval, usedl na židli, Rudé
právo rozložil v celé veli-
kosti a „seznamoval nás
s událostmi“. Já jsem si při-
pravoval záběr se slepicí –
a pan Švankmajer, který byl
od Vlastičky (tím je míněna paní Pospíšilová) zvyklý, že si všechno připravuje
více než pečlivě, na mě zpoza novin jukal. Asi v polovině záběru se mě ze-
ptal: A vy jste někdy točil klasickou loutku? Pravdivá odpověď: Ne. A tak jeho
další otázka: „A bude to dobrý?“ A opět přesvědčivá odpověď: „Určitě!“ Po
projekci denních prací byl nejen spokojený, ale dokonce šel za tehdejším
vedoucím Studia Jiřího Trnky s tím, že je škoda, že točím jen papírky. Odpověď
byla více než lakonická: „Nezajímá."
To byl začátek naší dlouholeté spolupráce. Za těch 27 let je to 9 krátkých filmů,
5 filmů celovečerních a řada prací na dalších projektech (Tajemný hrad v Kar-
patech, Monstrum z Galaxie Arkana, Návštěvníci). Byla a je to nejen krásná
práce, ale i krásné přátelství. Myslím, že si velmi rozumíme, jsme naladěni na
stejnou vlnu, máme rádi podobné věci a podobných věcí si vážíme, je to
opravdové souznění. A asi právě proto, že mnoho věcí vidíme podobně, ne-
musíme o záběrech při natáčení příliš podrobně diskutovat – a můžeme se bavit
i o jiných věcech. Teď se uvažuje o projektu, který by se měl uvádět někdy v květ-
nu v Londýně v Tate Gallery.
Ve své animátorské praxi jste se setkal se všemi druhy technik: plošky, plas-
telínu, keramickou hlínu, kombinované techniky, klasickou loutku, ale ze-
jména animaci reálných věcí, a také pixilace. Kterou z technik děláte nejradě-
ji, která je Vám nejbližší ? 
Bedřich: Rád dělám všechny techniky, ale jistě nejblíže je mi animace reálných
předmětů a zejména keramické hlíny. To, co já mám nejraději, je vlastně ta
triková proměna, kouzlo, tajemno…
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Vaše obrazy jsou plny tajemna, tajemství a mystiky.
Bedřich: Oživování – animace zdánlivě neživých předmětů je vlastně činnost
opačná k malbě, ke strnulému zachycení živého. Animovat se dá všechno,
všechno totiž má svůj skrytý život. Vzájemné souvislosti, vztahy předmětů vůči
sobě navzájem i k prostředí okolo nám teprve prozrazují smysl, obsah. I když
se hlásím k surrealismu, jsem ovlivněn hermetismem a alchymií, nikdy mne
technika různých –ismů neuspokojovala. Forma je pro mne jen užitková hod-
nota. Malování je pro mne především cesta, cesta k poznání, je jedním z nej-
přirozenějších způsobů komunikace s okolím. Převážně pracuji technikou sta-
rých mistrů – barokní technikou olejomalby na tmavém (černém) podkladu
s lazurami a laky. Při malování se obraz vlastně rozsvěcuje zevnitř, jako když se

rozsvěcuje scéna, z tmavého nitra
vystupuje tvar, světlo. Většina ob-
razů vzniká pozvolna a dlouho,
v průběhu té doby se i proměňuje
původní myšlenka. Věnuji se
i kresbě, grafice, ale malba je mi
nejbližší. Pro mé výtvarné vidě-
ní bylo velice důležité setkání
s malíři Zbyškem Sionem a jeho
žákem Bedřichem Budilem.
V roce 2002 vyšla kniha Ladisla-
va Klímy „Vteřiny věčnosti“
s mými ilustracemi, v roce 2003
jsem měl příležitost ilustrovat další
Klímovu knihu „Lidská komedie“
a knihu Irvina Welshe „Noční
můry s čápem Marabu“ a Jana
Pelce „…vyberte si“.
Vaše díla byla prezentována na

více než třech desítkách výstav samostatných i kolektivních, jsou umístěna v ga-
leriích i v soukromých sbírkách. Co pokládáte za největší úspěch ?
Bedřich: Vážím si toho, že mé obrazy vlastní i manželé Havlovi, Jan Švankma-
jer i Peter Gabriel. Mediálně je asi nejznámější příběh obrazu „Trubači“. Pro vý-
stavu „Osaka Trienale Paintings“ jsem namaloval diptych (dva obrazy s proti-
lehlými ději – podle triptych). Celkem se českých malířů přihlásilo asi 300,
vybrali obraz můj a mého kamaráda Antonína Stibůrka. Jinak prý se z jedné
země vybírá obvykle jeden malíř, dva jen málokdy, jen z USA prý byli čtyři.
Po výstavě byl můj obraz zakoupen pro Muzeum – galerii současného umění
v Osace. 
A na rozměr? To byl dvanáctidílný obraz s názvem „Opus“ z let 1992-1994,
jeho rozměry jsou 840x70 cm. Název vychází z latinského OPUS MAGNUM
– vrcholné dílo, v řeči alchymistů tak byl označován kámen mudrců.
A unikátní? Jeden obraz jsme namalovali společně se Světlanou, ale jen jeden.
Byl jste jedním z prvních, kdo si v Česku zkusil multimediální projekty:
Bedřich: K příležitosti výstavy o Rudolfu II. v Praze to byl CD-ROM „Bird of Pa-
radise“ – tady jsme využili mnoho z naší znalosti alchymistické literatury, ale
taky z hermetických nauk v interpretaci C.G.Junga. Pro DVD-ROM „Planeta
záhad“ jsme připravili výtvarné zpracování a zpracovali animaci keramické hlíny
a pro Petra Gabriela – Real World to byl projekt s názvem „Ceremony of In-
nocence“.
Jen málokdo si v poslední době nezkusil vytvořit videoklip. Jaké jsou ty Vaše?
Bedřich: Spolupracovali jsme na klipu „Jiný druh lásky“ pro Hugha Cornwella.
Autorsky jsme připravili pro Michala Pavlíčka a Stromboli klip „Sandonoriko“,
pro Fénix „V jámě spí“, pro Precedens „Šílený pondělí“, pro Plastic People
„Kázání na Hoře“. Tenhle klip měl velký úspěch v Americe, když tam byli Plas-
tikové v r. 2004 na turné, hrál se v řadě televizních kabelových stanic.
A další tvorba?
Bedřich: V animací na příklad s Honzou Balejem klasické loutky, 4 dílný pro-
jekt o Tomu Palečkovi, Pájovi Koutskému jsem do 4 lásek animoval nahé holky.
Dostal jsem nabídku i od Aurela Klimta, měl jsem s ním točit 3 hrbáče, ale
protože termín natáčení se posunul, tak k tomu nedošlo.
Spolupracovali jsme na projektech Laterny Magiky Odysseus a Minotaurus, vy-

tvořili jsme řady znělek
a upoutávek. Nejkurióz-
nější ale byla zakázka pro
Německo. Šlo o zpraco-
vání Zákona o financová-
ní kultury v Německu.
Dostal jsem tlustou knihu
v němčině, plnou jakých-
si rovnic a čísel. Když
jsem výukový film a ho-
tový projekt předváděl
v Görlitz v saském ná-
rodním divadle, měl veliký úspěch, potlesk byl bouřlivý. A tak jsem v městě,
kde se narodil můj oblíbený mystik Jakub Bohme, měl výstavu a měl jsem i mož-
nost týden učit animaci.
Řada výstav, které jste uskutečnili s přáteli Antonínem Stibůrkem, Alešem Krej-
čou a Josefem Ryzcem byla nazvána „Lunghnasadh“. Jde o přímou souvislost
s „keltským cítěním"?
Bedřich: Už asi 20 let všude píšu „národnost keltská“, prostě se cítím být
Keltem. Narodil jsem se prvního listopadu a to je u Keltů svátek Samain. Tehdy
končí starý rok a začíná se nový. Tu noc mizí hranice mezi světem pozem-
ským a světem nadpřirozených sil, i smrtelný člověk se může dostat do ji-
ných paralelních světů. 
Světlana: Tohle „Keltství“ už mají asi v sobě i všechny čtyři naše děti, možná
i některé ze čtyř vnoučat. Hodně jsme se o Keltech dozvěděli v knihách naší ka-
marádky historičky Anny Bauerové „Zlatý věk v zemi bójů“ nebo „Srdce v ka-
menném kruhu“. Já jsem pro děti napsala sedmidílný seriál dětských pohá-
dek o keltských skřítcích, kde se vypráví o tom, „jak se co dělá“. Seriál zatím
nebyl přijat, takže zatím tyhle Večerníčky děti neuvidí.
A další autorská tvorba ?
Bedřich: Své první autorské náměty jsem si připravoval už jako animátor
v 80. letech. První vlastní projekt jsme začali natáčet v roce 1989 pod ná-
zvem „Útěk“. Byl to příběh, inspirovaný sny a odehrávající se v několika ro-
vinách, natáčený kombinací hraného filmu s animací. Když jsme měli nato-
čenu asi polovinu, přišel listopad – sametová revoluce. Negativ, který byl ve
filmových laboratořích k vyvolání, zmizel.
Světlana: Já už píšu scénáře asi 15 let – a většinou je hned také kreslím. V roce
2000 se mi podařilo dostat se mezi 6 nejlepších scénářů vybraných v soutě-
ži vypsané na „Sundance film festivalu“ – bohužel peníze na realizaci byly
jen pro dva filmy. V roce 2004 jsem požádala o grant – a ten nám dovolil re-
alizovat scénář inspirovaný povídkou Gustava Meyrinka „Přelud“. To byl film
„Samotář“, představa o proměnách, o rozdílech mezi světem skutečné reali-
ty a světem duchovním. O rok později jsem dostala další grant, a to pro scé-
nář s názvem „Host“, vzniklý na motivy povídky Ladislava Klímy „Jak bude po
smrti“. V kombinaci hraného filmu a animovaných sekvencí prochází hlavní hr-
dina představami, prochází krajinami, kde nic není nemožné, kde neživé ožívá.
Vidět tyhle filmy mohli jen diváci na festivalu Anifest a jako předfilmy v kině
Ponrepo.
V současné době realizujeme – opět díky grantu – další animovaný film. Scé-
nář má název „Stroj“ a je inspirován povídkou Franze Kafky „V kárném táboře“.
I tady půjde o pohled do absurdního světa s využitím animace reálných před-
mětů a animace 3 D. Film má být dokončen do října.
Na všech těchto projektech se podílí společnost UPP, kde jsou počítačově
výtvarně zpracovávány jak jednotlivé sekvence, tak i filmy celé.
A do budoucnosti? Naším záměrem je vytvořit sérii krátkých filmů, které by
bylo možné spojit do bloku, aby bylo možné uvádět je v kinech. Příštím filmem
by mělo být zpracování povídky Jakuba Demla „Hrad smrti“ a některé z poví-
dek Jiřího Karáska ze Lvovic.
Bedřich: A nakladatelství Maťa uvažuje o knižních vydáních, která by byla
doprovázena CD s audiovizním zpracováním.
Odpoledne skončilo, skončil rozhovor, ale obrazy v pokoji, kde jsme seděli,
stále vyzařují podivné kouzlo…

Dalších 30 šťastných let přeje Marta Šímová

SY vnitrek 1-07  12.2.2007 8:51  Stránka 36



Synchron  1 2007 37

A N I M O V A N Ý  F I L M

IRÉNA & KAREL DODAL
Průkopníci českého animovaného filmu

Ve třetím čísle 18. ročníku (2006) ILUMI-
NACE vyšla studie Evy Struskové o tvorbě
prvního českého filmového studia animo-
vaného filmu IRE-film, které v letech 1933
až 1938 vyrobilo více než 30 filmů. Je to zřej-
mě první souhrnný dokument, který sezna-
muje se zakladatelskou dvojicí Irenou a Kar-
lem Dodalovými. Oba ročník 1900, oba ve

druhém manželství (první Dodalovou ženou byla Hermína Týrlová). 
„Dodalovy přitahovala tehdy nedostupná televize jako ztělesnění moderního věku,
který přichází; motiv televizní obrazovky využili v několika filmech, například Všu-
dybylovo dobrodružství (1936), Co nového v televizi (1936), Tajemství Lucerny
(1936). Film Všudybylovo dobrodružství – kulturně výchovný animovaný film
(kreslený film s úvodní scénou s loutkou) vysvětluje základy radiofonie a propa-
guje práci Radiojournalu, na jehož zakázku film vznikl – využíval popularitu Sku-
povy postavičky Hurvínka a současně usiloval o svébytný výtvarný projev.“
Zatímco Karel Dodal odcestoval po krátkém pobytu v Paříži v prosinci 1938 do USA,
Irena Dodalová zůstala. V roce 1942 byla na udání zatčena a poslána do terezín-
ského ghetta. Na příkaz Němců se zde podílela na přípravě, natáčení a sestřihu
filmu GHETTO-THERESIENSTADT, který se pokládá za ztracený. (O terezínské-
mu období Ireny Dodalové připravuje Eva Strusková další samostatnou práci.)

Studie podrobně sleduje další osudy Dodalových jak v USA, tak v Argentině (New
York, Buenos Aires); „jednání o možnostech spolupráce se studiem Bratři v triku
v Praze, případně o možnosti návratu, zmařil politický vývoj po roce 1948. Nadě-
je, které vkládali Dodalovi do své práce, se z větší části nenaplnily. Patřili k tragic-
ké generaci. Plně ztotožnění s ideály první československé republiky, stačili pouze
položit základy své práce, na něž už nikdy v budoucnosti nemohli navázat,“ uvádí
v objevné studii Eva Strusková. Její text nepochybně patří k základním dokumentům
o počátcích animované tvorby nejen v českém, ale i evropském kontextu. -sk-

Plakáty Petra Poše zahájily cyklus výstav filmových
plakátů předních českých výtvarníků, kteří filmo-
vé plakáty vytvářeli od počátku 60. let až do roku
1989. Výstava Petra Poše je součástí obecnější snahy
znovu upozornit na vysoce uznávaný fenomén čes-
kého filmového plakátu 60. až 80. let. předních čes-
kých grafiků (Zdeněk Ziegler, Karel Vaca, Karel Te-
issig, Josef Vyleťal, Milan Grygar a dalších). 
Vernisáž výstavy proběhla 5. prosince a její součástí
byla projekce pěti loutkových filmů z dílny Petra
Poše Až opadá listí z dubu, Splněný sen, Lakomá

Barka, Tři sestry a jeden prsten (rež. Vlasta Pospí-
šilová), Pád (rež. Aurel Klimt). Výstava byla k vidě-
ní od 5. prosince do 5. ledna 2007.
Součástí projektu navrácení autorských plakátů
do kin bylo i oslovení ateliéru ilustrace a grafika
na UMPRUM Praha a vytvoření kolekce cca 20 fil-
mových výtvarných plakátů studenty této školy a je-
jich následná výstava v kinech Aero a Světozor. Spo-
lupráce s tímto ateliérem pokračuje lednem roku
2007, kdy právě jeden ze studentských návrhů 
výtvarného plakátu doprovodí do kin nový snímek

distribuční společnosti Aerofilms – Taxidermia (jedná
se o nový maďarský film, který bude součástí Pro-
jektu 100/–2007), jehož autorkou je Mariana Dvo-
řáková. Bude to po dlouhých letech opět jeden z po-
kusů, jak vrátit do českých kin a ulic český filmový
výtvarný plakát.
Projekt bude pokračovat výstavou filmových pla-
kátů jednoho z nejvýznamnějších českých výtvar-
níků, kteří se filmovému plakátu v minulosti věno-
vali – Zdeňka Zieglera.

PETR POŠ – ZLATÁ ÉRA ČESKÉHO FILMOVÉHO PLAKÁTU 
(výstava filmové galanterie Terryho ponožky v kině Světozor)
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✄✄

D A B I N G

Jeden z posledních filmů fran-
couzského režiséra Clauda
Berriho podrobně rozebírá lec-
kdy podivné zákruty, jimiž se
ubírají rodinné krize stárnou-
cích manželů, když zejména
muži – zde zastoupeni Dani-
elem (Daniel Auteuil) a Alai-

nem (Pierre Arditi) – nacházejí ukojení i uspoko-
jení v náruči mladších milenek. Tomu odpovídají
i početné rozmluvy, které se vyznačují širokým rozk-
mitem od bručivé smířlivosti až k vyčítavému žár-
lení, od bezstarostné bujarosti k depresivním vý-
čitkám svědomí.
Daniela přetlumočil do češtiny Jaromír Meduna, Ala-
ina namluvil Vladimír Brabec. Náročnější part čekal
na Jaromíra Medunu, neboť Daniel se zmítá v pro-
tichůdných pocitech – a český převod toto bohat-
ství nepostihuje v úplnosti, má sklon k nivelizaci hla-
sového zabarvení. Zejména v úvodní sekvenci
rodinné oslavy, kdy Daniel spíše jen ve formálním
veselí se snaží rozverně hlaholit, ačkoli to ze sebe
jen obtížně vymačkává, přestává fungovat jak syn-

chronizace hlasu na ústa ze široka se otevírající, tak
věrohodnost ploše přednášených replik. Naopak
Brabec výtečně navodil smířlivý, bručivě medvíd-
kovitý hlas svého hrdiny, sužovaného jak tlakem ro-
diny, tak rostoucími milenčinými požadavky – na-
nejvýš se zmohl na rozpačité protesty. Rozkošný je
obšourníkovitý nádech v řeči, když své ženě lako-
nicky navrhuje život ve třech. Zde naopak došlo
k ideálnímu propojení původního herce s jeho čes-
kým dabérem, vznikla nedílná jednota obrazu i zvuku.
Méně výrazné, jakoby zakulacené k bezbarvosti,
jsou ženské úlohy, možná se na tom podílí i česká

verze. Milenku Judith, kterou ztvárnila Charlotte Ga-
insbourgová, přemluvila nepříliš sdělně Tatiana Vil-
helmová, jenž se dosti míjela s hrdinčiným napětím,
očekáváním i zábranami, které by měly pronikat i do
hlasové složky. Stárnoucí znervóznělé ženy, které
původně ztvárnily Nathalie Bayeová a Miou-Miou,
opatřily češtinou Zlata Adamovská a Dana Batul-
ková, v obou případech příliš strojově řemeslné.
Překladu Gabriely Klikové, který do dialogů upra-
vila Helena Čechová, snad nelze vyčítat podstatnější
prohřešky, výhrady lze vznést ke dvěma drobnos-
tem. V jednom okamžiku je ponecháno původní ru-
chové pozadí ve francouzštině (ve scéně před prv-
ním Judithiným příchodem), jindy jsou bez překladu
ponechány nápisy – zvláště opakující se hanlivé
slovo „salopé“, vytrvale stříkané na kapotu auta.
Tyto drobnosti snad měla včas odchytat režisérka
českého znění Zuzana Zemanová, o níž se domní-
vám, že se jí plně nepodařilo sjednotit hlasové na-
sazení ve filmu jako celek. Možná i proto výsledek
vyznívá přespříliš mondénně. JAN JAROŠ

(Vychází ve spolupráci s deníkem Lidové noviny)

Jeden zůstává, druhý odchází 
(ČT 2, 30. listopadu) R: Claude Berri, Francie 2005

POZVÁNKA
Výbor Dabingové sekce FITES zve všechny své
členy i nečleny, kteří se dabingem zabývají, na
výroční schůzi, která se bude konat ve čtvrtek
1. března 2007 od 18 hod. jako už tradičně
v klubu Divadla Bez zábradlí, Jungmannova 31,
Praha 1 (palác Adria). Stávající předseda Petr
Pospíchal přednese výroční zprávu o čin-
nosti za uplynulý rok a dojde k volbě výboru
nového. Přijďte všichni, pokud máte zájem
o to, aby dabingová sekce pokračovala ve
své práci i nadále, v rámci možností pro-
pagovala dobrý dabing a hájila zájmy svých

členů. Podělte se s ostatními o své názory
na budoucnost DS a cestu, kterou by se měla
ubírat. Pozvěte i své kolegyně a kolegy a na-
vrhněte členy nového výboru nebo se sami
jeho členem staňte. 
Současně vás všechny srdečně zveme i na
poslední schůzi stávajícího výboru, která
se bude konat ve čtvrtek 22. 2. v 19 hodin,
rovněž jako vždy v klubu Divadla Bez 
zábradlí.
Těšíme se na setkání s vámi a na vaše 
názory.
Za výbor dabingové sekce 

Petr Pospíchal, předseda

Program výroční schůze: Petr 
Pospíchal přednese zprávu, přípra-
va 13. ročníku Ceny FF, současný
stav českého dabingu, informace pro
režiséry o INTERGRAMU, informa-
ce pro překladatele a úpravce
o DILIA, Webové stránky DS, da-
bingové recenze Jana Jaroše pro LN
a Synchron, dabingové čtvrtletníky
– budeme pokračovat? Návrhy na
kandidáty do nového výboru a volba
nového výboru DS.
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„Ahoj, tady je Honza Wahle, volám, že
jsem taky ten pamětník,“ ozvalo se mi
ze sluchátka na počátku roku 2003. Při-
pomínali jsme si půlstoletí naší televize.
„Jsem v Praze, máte čas a chuť se sejít?,“
ptal se. Chuť jsem měl a čas si našel, his-

torie televize mě zajímá. Nejprve mi vy-
právěl, jak v roce 1953 stál u začátků Čes-
koslovenské televize a proč pak po srp-
nové okupaci odešel do Západního
Německa, kde nastoupil do ZDF. Obdi-
voval jsem ho, že i po těch letech mluví
plynně česky. Líbilo se mi, že místo slova
„důchodce“, kterým dávno byl, užíval sy-
nonymum „rentiér“. Jako důchodce však
nepůsobil. Vypočítal, co všechno ještě
dělá: zvukaře, produkčního, učitele, při-
pravuje velkou výstavu svých fotek. A pak
mi začal nadšeně povídat o televizním
muzeu „u nich“ v Mainzu, jaká je to edu-
kativně i ekonomicky velmi úspěšná in-
stituce. A navrhoval takovou instituci za-
ložit i u nás. Výborný nápad, televizní
muzeum tady opravdu chybí, jenže… ČT
měla nové vedení a vrchní ředitel utáhl
rozpočet, takže i myšlenka na nějaké mu-
zeum neměla vůbec šanci projít. Rozlou-

čili jsme se s tím, že hned jak nastanou
příznivější podmínky, rozjedeme „nápad
muzeum“ znovu. O dva roky později se
úvahy o zřízení jakési formy muzea na
půdě vedení České televize objevily.
Honza – už jsme si dávno tykali a vymě-
nili několik dopisů – přijel do Prahy znovu.
A opět nabízel svou pomoc a zkušenosti.
Bohužel, plánovaná schůzka se zástupci
České televize byla na poslední chvíli zru-
šena. Takže nový slib, že se opět sejde-
me. Ale… Honza mezitím odešel budo-
vat nebeské televizní muzeum a své
zkušenosti si vzal s sebou. A nás tu
i s naším muzeem–nemuzeem, bohužel,
nechal samotné. I slibovaný rozhovor pro
Synchron už spolu neuděláme, a přitom
to byl po čertech zajímavý člověk.

Daniel Růžička
(Hans-Peter Wahle 22. 2. 1931 – 20. 12.
2006)

Honza Wahle – propagátor televizního muzea

Tohle nám neměl dělat
Stalo se, že se jednoho zimního dne objevilo na vrátnici České
televize na Kavčích horách parte se jménem Jiří Polák. Až po
chvíli mi došlo, že to byl ten bohatýr, který nezkazil žádnou
legraci, ba častěji ji sám inicioval. Pro kameramanské povolá-
ní se rozhodl zřejmě ve chvílích, kdy mohl pány (a ne-
pochybně i jednu dámu – Věru Štinglovou) kame-
ramany pozorovat coby dětský herec. Komediant to
byl evidentně od přírody, ale když dospíval, moud-
ře se rozhodl pro to, že se přidá k těm, kteří se na
svět dívají hledáčkem objektivu. Patřil ke generaci,
která ještě měla to štěstí, že se k řemeslu mohla do-
stat od příslovečné píky a požadované papíry „o vzdě-
lání“ získávat za pochodu a dálkově. Pamětníci kon-
certu Louise Armstronga v březnu 1965 v Lucerně
si možná ještě vybaví, jak ten kluk s Paillardem – asi-
stoval tehdy Jiřímu Lebedovi a Janu Eisnerovi – se
neostýchal přitočit se na pódiu snad až na pár cen-
timetrů ke klapkám „jeho zlaté trumpety“ a zůstat
tam dlouhé vteřiny než ho Satchmo odkázal ostře,
ale s úsměvem, do zákulisí. Ale to už je dávno. 
Jednou snad někdo spočítá, že to byly desítky 
inscenací a především stovky zábavných pořadů, na
nichž se coby kameraman podílel. Když se ještě 
za bolševika dávaly do občanských průkazů razít-
ka, stvrzující zaměstnavatele, měl tam jenom jedno.
Občanku mu oštemplovali v Československé tele-
vizi a v ní vytrval až do chvíle, kdy ho, jako mnoho

dalších, poslali na volnou nohu. A kam jinam by se pak stále vracel…
Jirka Polák byl fešák, takže není divu, že se usadil v srdcích
mnoha dívek a žen, někdy to trvalo chvíli, někdy déle, byl v tom
tak trochu neposeda, ale takhle uměl žít. V ten osudný den
na začátku letošního roku se mu prý tehdy do cesty připletl ně-
jaký neosvětlený výkop v ulici, kde bydlel. Ke zlomené kon-
četině se přidaly komplikace… -msk-

Bylo mu tehdy 10, možná už 12 let. Se Zdeňkem Řehořem si zahrál bezprizorné dítě v ruské hře „V těžkých
dnech“, režíroval Ludvík Ráža, hlavní kameramankou byla Věra Štinglová.
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Zavolali mi, abych se prý přišel s vámi roz-

loučit. Nějak tomu nerozumím.

A ještě k tomu, v poslední době jsme se přece

potkávali u Orionky, a co teď tady?

Jak to mysleli, že se mám rozloučit? 

Vždyť vy tady přece pořád jste, možná, že na

nějakou dobu neuvidíme vaši tvář, váš úsměv,

vaší hřívu. 

Ale vy tady přece jinak pořád jste. 

Je tady vaše práce. 

Stovky a stovky recenzí a článků o hudbě, to

jsme se ještě neznali, když jste se do toho dal. 

Ale v branži, a nejen v ní, i obyčejní lidé, kteří

mají rádi hudbu a přečtou si o ní, když někdo

něco napíše, ti všichni vás už znali. 

Jsou tady a pořád budou filmy, které by možná,

nebo někdy určitě, bez vás nevznikly a dnes-

ka jsou ve všech encyklopediích a slovnících. 

Je tady vaše rodina, vaši spolupracovníci, vaši

žáci. 

Jsou tu vaši obdivovatelé, známí, kamarádi,

přátelé. 

I možná nepřátelé, ty máme každý, někdy víme,

ale také někdy ani nevíme proč. 

Copak tohle všechno tady je a vy že byste tady

už nebyl? 

Ne, nechci se dovolávat toho, že lidská duše

je nesmrtelná. 

Ale tvrdím, že duch, ta nesmírná síla, která nás

nutí žít, nekončí tím, že se někdo tváří, jako

teď vy, že už není. 

Víte sám dobře, jak s vámi neustále byl váš ta-

tínek, jeho talent a tvůrčí síla. 

A vy jste k tomu prostě jen přidal další, svůj

svět, operu, film, chování gentlemana, i zá-

roveň poněkud šokující svět recesisty. 

Vaše děti zase přidávají něco dál. 

Prostě vy tady pořád, česky furt, jste, jako

je tady pořád s námi všechno, co bylo před

námi, i co je teď. 

Poprvé jsme se setkali někdy před půlstoletí

ve filmovém klubu. 

Já, něco málo víc než dvacetiletý drzý, dnes-

ka se říká asertivní novinář, a vy, přesně o dva-

cet let starší známý hudební kritik a ještě

k tomu již ostřílený filmový dramaturg. 

A navíc se za vámi ohlížely všechny dívky

a ženy v širém okolí. 

Ony se ohlížely a vy jste je přehlížel – podle

nás až marnotratně – s vlídností chápavého

gentlemana. 

Nevím, kolik vás to stojí úsilí, tvářit se, že jste

nad věcí, ale je to vždycky impozantní a vždyc-

ky jsme vám to záviděli, já samozřejmě také. 

Vzpomínám si, jak jsme se spoustou dalších

jeli, je tomu také bratru už čtyřicet let, hasit

hasiče, kteří se bouřili, že jim Miloš Forman

nechal shořet panenku. 

Některé z toho jímal údiv, jiné vztek, něko-

ho strach, jen vy jste se jenom díval, v kout-

cích úst vám škubal úsměv a ani náznak, že

byste ztratil glanc.

Gentlemani nepláčou nad rozlitým mlékem ani

lidskou blbostí jste nám dával najevo.

Vzpomínám si, jak jste nás s Honzou Schmid-

tem v noci v moskevském hotelu vzbudil, abys-

te odhodil svůj klobouk a těžce usedaje do vr-

zavého křesílka a se slovy „Pánové, to jsem

ještě neviděl“ jste nám líčil svoje zážitky z ná-

vštěvy Velkého divadla. 

Vzpomínám si – a takhle mohou vzpomínat de-

sítky, možná stovky vašich známých, přátel,

spolupracovníků a žáků, člověk prý za život

pozná několik tisíců lidí. 

Nebudu už nikoho jmenovat, většinou jsou,

většinou jsme tady. 

A věřím, že stejně jako já vám přišli říci, že z je-

jich vzpomínek, z jejich duší, z jejich srdcí

nikam neodcházíte a pořád, česky furt, jste

tady s námi.

Takže, vážený pane doktore.

Můj otec vždycky v těchto místech, když to

tady skončilo, venku si s kamarády zapálil ci-

garetu, říkal: „Tak co, kandidáti."

Všichni jsme, marná sláva, kandidáti. 

Ale všichni máme šanci i potom, když nám vy-

prší kandidátská lhůta, zůstat tady a dál být. 

Jako vy. 

Jste tady a budete tady napořád a už s tím

nic neuděláte. 

Jste tady, i když už tam někde možná píšete

nějaký scénář s Karlem Kachyňou nebo Ja-

romilem Jirešem či dokonce s Pavkou Blu-

menfeldem. 

Nebo recenzi na andělské chóry.

Takže jaképak loučení. Žádné sbohem. Jenom

nashledanou.

Slyším, pane doktore, slyším, jak mi říkáte, tak už

jděte a dávejte na sebe pozor a nezakopněte.

Nezakopnu, a když, tak to bude vaší vinou,

protože budu mít oči plné slz. 

(Rozloučení Vladimíra Bystrova 26. ledna 2007
ve Velké obřadní síni strašnického krematoria.)

Dobrý den, pane doktore!

Vladimír Bor 
25. 11. 1915 – 18. 1. 2007

Výběr z filmografie:
námět: Horká zima (1973). 

scénář: Kouzelníkův návrat (1984), Sestřičky

(1983), Pozor, vizita! (1981), Rytmus 1934 (1980),

Sarajevský atentát (1975), Horká zima (1973), Zná-

most sestry Aleny (1973), Morgiana (1972), Smrt

za oponou (1966), Fotbal (1965), Úplně vyřízený

chlap (1965), Tam za lesem (1962), O věcech nad-

přirozených, Glorie, Tajemství písma (1958), Ju-

rášek (1956), Neporažení (1956), Frona (1954),

Slepice a kostelník (1950). 

dramaturgie: Stůj, nebo se netrefím (1998), Sedm

hladových (1988), Lev s bílou hřívou (1986), Smrt

krásných srnců (1986), Dobré světlo (1986), Ve-

ronika (1985), Prodavač humoru (1984), Všech-

no nebo nic (1984), Barrandovské nokturno aneb

Jak film tančil a zpíval (1984), Komediant (1984),

Katapult (1983), Babičky dobíjejte přesně! (1983),

Písně by neměly umírat (1983), Smrt talentova-

ného ševce (1982), V podstatě jsme normální

(1981), Víkend bez rodičů (1981), Tajemství hradu

v Karpatech (1981), Zlatá slepice (1980), Jak se

dělá smích (1980), Rukojmí v Bella Vista (1979),

Jen ho nechte, ať se bojí (1978), Adéla ještě ne-

večeřela (1977), Příběh lásky a cti (1977), Dobrý

den, město (1976), Marečku, podejte mi pero!

(1976), Hřiště (1975), Prodaná nevěsta (1975),

Hudba kolonád (1975), Hvězda padá vzhůru (1974),

Kdo hledá zlaté dno (1974), Tři chlapi na cestách

(1973), Akce Bororo (1972), Smrt si vybírá (1972). 

spolupráce: Lidé jako ty (1960), Vojtěch, řeče-

ný sirotek (1989), pedagogické vedení.

SY vnitrek 1-07  12.2.2007 8:51  Stránka 40



Single Projects – pro jednotlivé projekty
Slate Funding – pro soubory více projektÛ

FFiinnaannããnníí  ppooddppoorraa  jjee  uurrããeennaa  pprroo::  

– jednotlivé filmy a seriály

– hrané filmy del‰í neÏ 50 min.

– kreativní dokumenty del‰í neÏ 25 min.

– animované filmy del‰í neÏ 24 min. 

– multimédia

FFiinnaannããnníí  ppooddppoorruu  llzzee  ppoouuÏÏíítt  nnaa::

– akvizici práv

– psaní a dal‰í úpravy scénáfie

– vyhledávání hercÛ a dal‰ích ãlenÛ ‰tábu

– vyhledávání koproducentÛ a finanãních partnerÛ

– plánování propagace a prodeje

– dal‰í práce spojené s pfiípravou audiovizuálního díla

ZZaa  jjaakk˘̆cchh  ppooddmmíínneekk??  

– Ïadatel musí doloÏit realizaci a distribuci audiovizuálního díla ve stejném 

nebo podobném Ïánru v období 24 mûsícÛ pfied podáním Ïádosti 

– Ïadatel musí doloÏit 50% vlastnictví práv k projektu

Uzávûrka: 16. dubna 2007

Podrobnûj‰í informace o aktuálních moÏnostech financování a konzultace pfii podávání Ïádostí 

vám poskytne MEDIA Desk âeská republika.  

MEDIA Development
Finanãní podpora pfiípravy 

audiovizuálních dûl v‰ech ÏánrÛ 

MEDIA Desk âeská republika, Národní 28, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 105 209 – 210, Fax: 221 105 303
E-mail: info@mediadesk.cz 

www.mediadesk.cz 

Provoz kanceláfie MEDIA Desk financuje Ministerstvo kultury âR a Evropská komise. 
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