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Tak už to víme, kdo vyhrál a nevyhrál letošní volby.
Byl to pat a teď,  když držíte toto číslo v rukou,
už možná víte, kdo že tedy novou vládu (možná)
sestaví. Anebo půjdeme k urnám na podzim znovu?
Nás bude samozřejmě nejvíce zajímat, zda po těch-
to volbách bude pro kinematografii, televizi a pro
kulturu všeobecně   politické prostředí spíše 
nepříznivé nebo se přece jen blýskne na lepší
časy… Kdypak se asi prosadí nová novela záko-
na  o Státním fondu kinematografie? Kdypak naši
nově zvolení zákonodárci odsypou ze státního roz-
počtu pro kulturu konečně to ve velké Evropě
obvyklé jedno procento? 
Než byli zvoleni, slibovali všechno možné. Zatím
se perou bezcitně o moc. Už jim na voličích moc
nezáleží… 
Takže teď už o tom, co byste v tomto čísle ne-
měli přehlédnout zejména. Jsou zde tři pozván-
ky: nejbližší akci je 45. Čtvrtletník na téma Český
film – jak dál? (K tomu najdete na dalších strán-
kách celou řadu dokumentů jako např. otevřený
dopis Petra Václava prezidentu republiky, věc-
nou a pregnantní polemiku Pavla Strnada k vý-
vodům Václava Klause, kterými zdůvodňoval své
veto zákonu o Státním fondu kinematografie, ale
také tragikomický zápis z 56. schůze a 43. hla-
sování Poslanecké sněmovny PČR a řadu dalších

postřehů a poznámek včetně bystrého fejeto-
nu Jana Hřebejka.) Další pozvánka připomene se-
minář, který Fites spolupořádá 5. července 2006
v rámci 41. Mezinárodního filmového festivalu
v Karlových Varech na téma „Jak fungují pro-
fesní svazy a asociace z oblasti audiovizuální tvor-
by ve visegrádských zemích. A konečně třetí po-
zvánka patří Letní filmové škole, kde ve dnech
26. – 27. července proběhne setkání a pane-
lová diskuse o prezentaci a propagaci význam-
ných děl světové i domácí kinematografie ve 
veřejnoprávních televizích zemí Visegrádu.
Do minulého století Vás vrátí hned dva obsáh-
lé dokumenty: FITES v hlášení spolupracovní-
ka StB – v archivech je objevil Daniel Růžička
a dále je to stručná historie našeho svazu z let 
šedesátých a sedmdesátých, kterou sestavila 
Jarmila Cysařová.
O tom, že dabingoví interpreti a tvůrci to mají čím
dále složitější, svědčí i několik dopisů a prohlá-
šení, které naleznete v dabingové rubrice.
Obsáhlé jsou opět stránky o animovaném filmu,
které připravuje Marta Šímová. V rámci třeboň-
ského Anifestu letos poprvé odstartovala soutěž
„nové projekty animované tvorby“, bohatě do-
tovaná ministerstvem kultury. Její výsledky a rov-
něž i rozhodnutí poroty 5. ročníku tohoto jedi-

nečného festivalu (Cenu za nejlepší celovečerní
film si odvezli tvůrci Fimfára 2) můžeme chápat
i jako blýskání na lepší časy české animované
tvorby, přičemž dalším důkazem tohoto trendu
je i novinka Karneval zvířat, za níž si Michaela 
Pavlátová odvezla z Třeboně Grand Prix Anifestu.
A protože k budoucnosti patří i minulost, pak
z rodu skvělých zpráv je fakt, že v červnu uvidí
diváci České televize už sté vydání seriálu Mistři
českého animovaného filmu.
Zlatá Praha, Envirofilm, Igric, B-kult, Mezinárodní
studentský festival Písek – to jsou jen některé
z názvů festivalů a soutěží, které přinášíme v naší
pravidelné rubrice. Dominuje jí již zmíněná 
pozvánka na Letní filmovou školu.
A nakonec bohužel opět několik vzpomínek 
na vzácné tvůrce, s nimiž jsme se nedávno 
rozloučili… -msk-
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SYNCHRON
SYNCHRON, časopis Českého filmového a televizního svazu FITES, Pod Nu-
selskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel./fax 222 562 331. Číslo účtu u Ko-
merční banky Praha-východ je 26831021/0100. Řídí redakční rada:
Jarmila Cysařová, Jiřina Hradecká, Marta Šímová (animovaný film), Josef
Eismann, Daniel Růžička, Martin Skyba a Jan Štern. Sazba, grafická úpra-
va 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, Sobě-
slavská 1, 130 00 Praha 3, tel. 777 830 011, info@clown.cz. Expedice 
DUPRESS Podolská 110, 147 00 Praha 4, tel. 241 433 396, 721 407 486.
Toto číslo bylo dáno do tisku 7. června 2006. Předplatné 400 Kč (včet-
ně poštovného) je pro členy Fitesu zahrnuto v členském příspěvku. 
Cena jednoho výtisku v distribuci 60 Kč. 
E-mail:info@ fites.cz http://www.fites.cz

Autoři fotografií: České filmové centrum (obálka), Peter
Procházka (Igric), Martin Skyba, soukromé archivy Daniela
Růžičky, Miloše Volfa, Michaely Pavlátové a Pavla Koutec-
kého, archiv ČT, KF a.s. a Fitesu.

2 Členské zprávy z Nuslí

4 Filmaři protestují proti vetu 

6 Zákon, který neprošel

10 Jan Hřebejk: Tak už snad dost!

14 FITES v hlášení StB

18 Historie FITES

21 A znovu dabing

25 Animovaný film

28 Festivaly a soutěže

32 Pozvánka na LFŠ

34 IN MEMORIAM 

(Jan Pinkava, Vojtěch Červený, Jiří Průcha
Pavel Koutecký, Štěpán Koníček)
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4444 5555 ....     ČČČČ tttt vvvv rrrr tttt llll eeee tttt nnnn íííí kkkk     FFFF IIII TTTT EEEE SSSS uuuu
panelovou diskusi tentokrát na téma

Český film – jak dál?Český film – jak dál?
Jak stát podporuje kinematografii? 
Kde jsou slabá místa českého filmu? 

Čím může český film zaujmout ve světě, 
co potřebuje, aby se dostal na mezinárodní festivaly? 

Je pro zahraniční publikum zajímavější 
česká hraná tvorba nebo dokumenty?

Účast v panelu přislíbili: Jana Černik, Helena Uldrichová, Radovan Holub a Ondřej Trojan. 
Moderuje Jan Kraus.

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

Český filmový a televizní svaz Fites  zve všechny, 
kteří to českým filmem myslí upřímně a dobře!

Karneval zvířat
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Zprávy z Nuslí
✓ Tahle zpráva by asi měla patřit do rubriky POŠTOVNA, ale tady pobaví také.
Napsal nám náš člen z Toronta 27. dubna: „Vážení přátelé, dostal jsem od vás obál-
ku se zelenou nálepkou Celní prohlášení a s označením obsahu: PRESS. Obálku
někdo otevřel a sebral, co bylo v ní. Můžete mi sdělit, oč šlo, resp. poslat znova?
Předem dík, Váš Josef Škvorecký, v.r.“ A co v té obálce bylo? To je zpráva, při níž
se náš SYNCHRON musí nadmout pýchou, on je totiž tak vzácným čtením, že už jej
také kradou!!! Jestli ještě v Česku či cestou nebo až v Kanadě už se nedovíme… Pan
Škvorecký dostal 2. číslo znovu a věříme, že došlo tentokrát v pořádku…
✓ Ve čtvrtek a pátek 18. – 19. května roku tohoto ožilo pražské kino nároč-
ného diváka Světozor oslavou svých druhých narozenin, tedy pestrým pro-
gramem pro diváky a všechny příchozí. První den byl zasvěcen předpremié-

ře korejského filmu SAMARITÁNKA
(2004, režie Kim Ki-duk), druhý den
patřil samotným narozeninám: večer
se uskutečnil FESTIVALOVÝ JAR-
MARK všech důležitých filmových
akcí, které se ve Světozoru v uply-
nulých letech udály a které snad na-
jdou svůj prostor v tomto kině i v bu-
doucnosti.
✓ Skoro až do konce prázdnin může-
te v pražské galerii LANGHANS na-
vštívit zajímavou výstavu STOPY
A ZNAMENÍ. Expozice je výběrem
z fotofestivalu Noorderlicht 2005
a navazuje tak na loňský rok, kdy

tento nizozemský festival uvedla Langhans Galerie do Prahy poprvé (výstava
„Nazar – fotografie z arabského světa“). Díla třinácti fotografů pocházejících
z Číny, Německa, USA, Francie, Austrálie, Velké Británie, Nizozemí, Turecka,
Japonska a Íránu zajímá otázka, nakolik snímky realitu pouze dokumentují a kdy
ji už samy dotvářejí svým subjektivním pohledem. Kurátorem je Wim Melis.
Cílem výstavy, jejíž vernisáž se konala v úterý 6. června a potrvá až do 20. srpna,
je seznámit veřejnost se zahraniční fotografickou tvorbou vysoké estetické
úrovně a zároveň poukázat na některé aktuální problémy doby.
✓ Výkonný výbor Fitesu hodlá iniciovat v Radě uměleckých obcí (RUO) a ve
spolupráci s dalšími profesními organizacemi (APA, ČFTA, ARAS aj.) bojkot ná-
vrhů na nominace členů mediálních rad (ČT, RTV, Státní fond kinematografie apod.),
protože volební výbory Poslanecké sněmovny dlouhodobě neberou tyto návr-
hy vůbec v úvahu a sestavují rady podle politických a stranických zájmů a klíčů.
✓ Absolvent katedry animované tvorby FAMU, autor několika úspěšných

filmů a v poslední době dramaturg
Večerníčků České televize Miloš
Zvěřina připravuje návrh „resus-
citace“ animované sekce Fitesu.
Prvním krokem k tomu bude za-
čátkem září diskusní tribuna se za-
tímním pracovním názvem „Kam
kráčí česká animovaná škola, sou-
časnost, perspektivy, naděje…“. Na
toto setkání budou pozváni nejen
členové Fitesu, ale i další profesi-
onálové z oboru animované tvorby.
✓ Český filmový a televizní svaz
FITES vyhověl žádosti Nadace Český
literární fond o návrh kandidáta do

Členské příspěvky
Tentokrát už seznam členů, kteří zaplatili příspěvky nebude tak obsáhlý jako
v minulém čísle. A bohužel ještě stále nebude úplný, bohužel ještě stále jsou
mezi vámi liknavci, kteří svoji základní členskou povinnost zatím nesplnili.
Oč lépe se píší jména těch, kteří od poslední uzávěrky SYNCHRONU přís-
pěvky zapravili: Senta Tesárová Prof. Ivan Tesár (dobrovolné, dík!), Miloň Terč,
Vladimír Dousek, Andrea Majstorovičová, Ing. Dita Hajná (dobrovolné, dík!),
Petr Kudela, Miloš Volf (zápisné), Petr Amler, Radovan Holub (přidal, dík!),
Dušan Klein, Ivan Látal, Anna Friedmannová (2004–06), Vojtěch Štursa, Ivan
Šářec (přidal, dík!), Ing. arch. Leopold Zeman (dobrovolné, dík!), Prof. MgA.
Petr Prokop, Ing. arch. Petr Gleich (dobrovolné, dík!), Antonín Krosnař, Luděk
Koutný, Petr Pospíchal, PhDr. Hana Jemelíková (dobrovolné, dík!), Zuzana 
Jupová, PhDr. Jiří Josek, Ing. Jan Štern, Karel Slach (2003–06), Ivan Štědrý
(dobrovolné, dík!), Michal Michálek (včetně zápisného), Antonín Trš, Halina
Pawlowská, Jaroslav Černý, Petr Weigl (přidal a opět přímo královsky, dík!),
Jana Kresslová (dobrovolné, dík!), Mgr. Radomír Kos, Martin Glas (dobro-
volné, dík!), František Karoch, Mario Klemens (dobrovolné, dík!), Helena 
Třeštíková, Elmar Kloss, Judita Čapková, František Chmela, Ivo Popek, 
Ing. Hana Jarošová, Iva Ježková, Martin Kolár (přidal a numericky jsou to tři
pětky, dík!), Lucie Svobodová (včetně zápisného), Stanislav Milion (2004–06),
Karolina Průšová, Vladimír Kunz, Šárka Váchová, PhDr. Eva Štorková, 
Vladimír Mráz a Doc. Mgr. Jiří Moudrý.

Předplatné
zapravili: Anna Nádeníčková, EUROFILMFEST a ARAS.

Noví členové
Období od poslední uzávěrky bylo opět nebývale bohaté na přijímání 
nových členů a až na jednu výjimku posilovala především Dabingová sekce. 

24. dubna 2006 přijal výkonný výbor úpravkyni českých dialogů a dabingovou
režisérku Radku Přibyslavskou (1970), která působí převážně v Brně a spo-
lupracuje vedle ČT i s televizemi Prima a Markíza, se společnostmi Hallmark,
HBO, G-studio Brno a Pro-time Praha. Na stejné schůzce výboru byli přijati he-
rečka Lucie Petra Svobodová (1971) a dabingoví režiséři a úpravci Ladislav K.
J. Novák (1970) a Michal Michálek (1976). 9. května přijal výkonný výbor za
člena Českého filmového svazu Fites herce a režiséra dabingu Libora Hruš-
ku (1965). Jedním z bodů zatím poslední schůzky výkonného výboru 29. květ-
na bylo přijetí režiséra a úpravce dabingu Vladimíra Žďánského (1964) a ab-
solventa katedry animované tvorby FAMU Františka Mlčáka (1964), z jehož
tvorby připomeňme např. animaci a režii Večerníčků Škriatok do bytu ne-
patrí a Odyssea nicotiana( oba STV), Míša a Píša (ČT), jako animátor se podí-
lel na seriálech Edudán a Francimor, Bob a Bobek, Rozprávky z kremnickej bani
aj. Animátor, výtvarník, layoutista a režisér Mlčák spolupracuje i se zahranič-
ními společnostmi např. ZDF, TV Bayern a studiem Disney.

V prvním čísle SYNCHRONU byla vložena složenka na zaplace-

ní příspěvků. Vy, kteří jste ji zatím nepoužili, tak učiňte laska-

vě neprodleně. Příspěvky můžete samozřejmě uhradit i bez-

hotovostním převodem na náš účet č. 26831021/0100. Zahraniční

členové mohou poslat šek v jakékoli měně. 

Roční příspěvek činí 500,- Kč, důchodci platí polovic tj. 250 Kč.

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 přípěvků osvobo-

zeni, ale jak si můžete stále číst v této rubrice, převažují ti, kteří

příspěvky posílají dobrovolně.

Roční předplatné SYNCHRONU je včetně poštovného 400 Kč 

(členové Fitesu je mají zahrnuto v členském příspěvku).

Marie Šandová
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správní rady této organizace. Výkonný výbor doporučil nominaci dokumentaristky
a pedagožky Marie Šandové. Jak bude náš návrh úspěšný, to se dovíme nej-
později v září t.r.
✓ Od kolegy Petera Hledíka jsme ze Slovenska dostali varování pro majitele
e-mailu: pokud se ve vaší poště objeví na pohled neškodná zpráva „Life is
beautiful“, pak ji za žádnou cenu neotvírejte, pokud otevřete, pak se na vaší ob-
razovce objeví zpráva „It is too late now, your life is no longer beautiful – už
je příliš pozdě, teď už váš život není krásný“. Následně ztratíte všechno ve vašem
PC a osoba, která vám to poslala, získá přístup k vašemu jménu, e-mailu a heslu.
Tento nový virus se objevil koncem května a antivirové programy nejsou 
schopny jej zničit. Virus byl vyroben hackerem, který si říká „life owner“.

Národní filmový archiv vydá koncem června 2006 čtrnáctý sva-
zek publikace, ve které jsou soustředěny všechny dostupné 
informace o českém filmu 

FILMOVÁ ROČENKA 2005
Přibližně 750 stran obsahuje seznam hraných, dokumentárních, animovaných
filmů a reklam, natočených v roce 2005, který je doplněn jmény tvůrců, herců
a výrobců, charakteristikami filmů a technickými údaji. Filmová ročenka uvádí

také přehled premiér českých a zahraničních filmů, distribučních údajů, výčet
nejúspěšnějších filmů uvedených v distribuci, seznam vyvezených filmů do za-
hraničí a přehled oceněných českých filmů a filmových osobností doma i v za-
hraničí. Součástí je rovněž aktualizovaný adresář významných organizací
a institucí české kinematografie (filmové a video produkční společnosti, 
distribuční firmy, obchodní společnosti, agentury, ochranné organizace, 
nadace, profesní svazy, zájmové organizace, odborové organizace, archivy,
muzea, knihovny, školy a redakce odborných filmových časopisů). Kromě 
uvedených údajů obsahuje ročenka i seznam festivalů, publikací a periodik 
vydaných v České republice v roce 2005, informace o dotacích a příspěv-
cích na realizaci filmových projektů v oblasti české kinematografie, kalendář
filmových událostí, jmenný rejstřík osobností, rejstřík českých a anglických
názvů filmů a rejstřík organizací a společností.
Předpokládaná cena této dvojjazyčné publikace (česko-anglické) je 299 Kč. Na
skladě je i několik posledních výtisků Filmové ročenky za rok 2004 (Kč 299),
2003 (Kč 299), 2002 (260 Kč), 2001 (220 Kč), 2000 (220 Kč), 1999 (220 Kč),
1998 (170 Kč), 1997 (150 Kč), 1996 (140 Kč), 1995 (125 Kč) a 1992 (sleva na
10 Kč). Filmové ročenky 1993 a 1994 jsou zcela vyprodány.
Prodej knih a objednávky: Národní filmový archiv – odbyt NFA, Bartolo-
mějská 11, 110 00 Praha 1, tel. 224 237 164 l26, fax 224 237 233, e-mail:
stepanka.erhartova@nfa.cz

PPPP řřřř iiii jjjj eeee ďďďď tttt eeee     nnnn aaaa     ffff eeee ssss tttt iiii vvvv aaaa llll !!!!
Český filmový a televizní svaz FITES

pod záštitou 41. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech pořádá 
ve čtvrtek 6. července 2006 od 10 hodin v salonku Bohemia Grandhotelu Pupp

seminář na téma

Jak fungují profesní svazy aJak fungují profesní svazy a asociace asociace 
vv oblasti audiovizuální tvorby ze zemí Voblasti audiovizuální tvorby ze zemí Visegrádu.isegrádu.

Moderátoři v panelu: předsedové filmových a televizních svazů, za ČR Jan Kraus.

Téze:
a) Jak fungují ve vztazích mezi sebou (podobně jako v České republice i v sousedních zemích 

existují filmové a televizní svazy a profesní asociace (ARAS, A.Č.K., APSZ aj.);
b) ve vztazích ke státním orgánům (jak jsou organizace vnímány, 

jakou mají autoritu např. u ministerstva kultury a financí);
c) podpora činnosti (dotace ze státních zdrojů nebo fondů?, jak je činnost těchto organizací financována);

d) příklady úspěšné činnosti (např. prosazení zásadních legislativních úprav, podíl na tvorbě zákonů);
e) příklady neúspěšné činnosti (dtto jako v bodě d);

f) podíl na organizaci veřejných soutěží (v ČR je to soutěž o nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu, 
Cena Vladislava Vančury a výroční Ceny TRILOBIT, 

organizace přehlídek české a slovenské dokumentární a audiovizuální tvorby).

Účastníci:
Český filmový a televizní svaz FITES, ARAS,

Únia slovenských televizních tvorcov, Slovenský filmový zväz,
Stowarzyszene Filmówców Polskich,

Slovenian Film Fund, Slovinski Filmski Sklad Republike Slovenije,
Magyar Filmüvészek Szövetsége.

Jednací řeči: čeština, slovenština, angličtina (tlumočení).
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P O Š T O V N A

Vážení přátelé, 
děkuji za Synchron a sli-
buji, že vbrzku navštívím
banku a zapravím drobný
příspěveček (dobrovolný,

dík). Ráda bych se také omluvila za svou neúčast
na Valné hromadě a volbách. Nezlobte se na mě,
ale když dostanu volební lístek se jmény, z nichž
polovinu neznám a o druhé polovině se domní-
vám, že to nejsou ti praví, považuji svou účast
na takovém podniku za ztracený čas. Ale tento-
krát by to asi ztracený čas nebyl, když jsem si pře-
četla záznam diskuse. Mrzí mě, že takové tvůrčí
osobnosti, jako je pan režisér Krejčík, nebylo do-
přáno sluchu, i když má v mnohém pravdu – Česká
televize rok od roku upadá, a pokud uvede ně-
jakou novinku, je to hrůza... o dabingu nemluvě,
tam se přebírají často „díla“, která mají k české
dabingové škole daleko. Škoda mluvit. Při této pří-
ležitosti mě napadá – a promiňte mi mou smělost,
když navrhnu, aby panu Krejčíkovi byl alespoň po-
skytnut prostor v Synchronu, v článku, který si na
rozdíl od neustálých výplodů onoho grafomana
s italským jménem, velice ráda přečtu. Moc se mi
líbil příspěvek pana Kaňky a k jeho názorům se
připojuji.
S pozdravy všem – v lásce a úctě

Eva Lavická
(Pozn. red.: dopis, který jsme dostali e-mailem, byl pře-
dán panu profesorovi Krejčíkovi „normální“ poštou.)

Otevřený dopis 
Václavu Klausovi, 
prezidentovi 
České republiky 

V Paříži dne 16. května 2006
Pane prezidente,
před několika dny jste vetoval zákon o kinemato-
grafii, kterého se čeští filmaři již mnoho let dovo-
lávají. Tvrdíte, že snaha o to, aby vzniklo v Čechách
řádné financování kinematografie je ve skutečnos-
ti pouze nátlak jakýchsi lobbyistických skupin, které
si chtějí sami sobě přidělit peníze. Tento argument
nemůže obstát, protože po zákonu, který umožní fi-
nancování českých filmů, touží především autoři
sami, tedy autoři nekomerčních projektů, kteří bez
státní podpory nejsou schopni zrealizovat své 
projekty. 
Kinematografie je nejen průmysl, ale také umění.
Nejdražší, jaké existuje, jelikož mobilizuje velké
množství spolupracovníků a techniky. Srovnávat film
s malířstvím či s literaturou je tudíž přinejmenším
zarážející, i když větší podporu spisovatelů a vý-
tvarných umělců bych jen vítal. Jejich problémy jsou
však nesrovnatelné s nároky filmařů, kteří potřebují
míti k disposici neskonale vyšší finanční prostřed-
ky, aby mohli své představy materializovat do 
obrazů a zvuku.

Podpora kinematografie, tak, jak existuje ve Francii
a v dalších evropských zemích, je nezbytně nutná,
pokud chceme, aby nezanikly národní kinemato-
grafie. O tom, proč je třeba, aby národy měly svou
národní kinematografii, se snad nemusím rozepi-
sovat. Nebo snad ano ?
Vaše veto rozhodně nepodporuje možnost vrátit se
v Čechách k tradici kvalitního filmu, která se může
stát občas odrazovým můstkem k filmům výjimeč-
ným tak, jak tomu bylo v šedesátých letech. 
Sám jste se kdysi zmínil o filmu „Sedmikrásky“ jako
o zásadním počinu české kinematografie. Buďte
si jist, že v dnešní době by Sedmikrásky nevznik-
ly. Rozhodně ne v dnešním audiovizuálním prostředí,
které pěstuje silnou aversi ke všemu nonkonform-
nímu. Sedmikrásky by rozhodně nevznikly ani v te-
levizi Nova, jejíž zakladatel a ředitel je přesvěd-
čen, že jedinou panevropskou kinematografií je film
americký, jelikož evropským národům vadí se dívat
na filmy svých sousedů. Jak řekl v jednom rozho-
voru: „Když například Maďar vidí finský film, ví, že
je finský a vadí mu to“.
Vaše ideologie hlásající, že film je zboží a z ní vy-
plývající neochota podporovat kinematografii se, stej-
ně tak jako teorie evropského poslance Železného,
potažmo vysmívá Bergmanovi, Fellinimu, Godar-
dovi či Kaurismakimu, ale i českým tvůrcům šede-
sátých let, kteří dodnes ve světě znamenají něco jako
filmový zázrak. Všichni totiž dobře víme, že v dneš-
ním světě národní kinematografie zanikají, pokud ne-
jsou podporovány kulturní politikou své země. 
Prezident, který dělá vše pro to, aby lidé neměli mož-
nost reflektovat problémy své země a své doby skrze
svou vlastní kinematografii, aby nemohli tvořit, ale
aby byli redukováni pouze na konzumenty im-
portované a vesměs komerční zábavy, je skuteč-
ně pozoruhodný prezident své země.
Jistě se lze bavit o kvalitě předloženého zákona, jeho
chyb v několika podstatných bodech, například
o znovu potvrzené absenci kontrolního mechanismu
při rozhodování komise pro udělení podpory jed-
notlivým projektům. Tento fakt ovšem léta kritizují pře-
devším sami autoři. Jistě by bylo dobré zákon pře-
pracovat v tom smyslu, aby v grantové komisi zasedali
pouze nezávislí lektoři, nikoli zástupci televizí či snad
dokonce politických stran. Tyto chyby však autoři po-
važují za relativně malé zlo oproti tomu, jak dlouho
a s jakými obtížemi bylo vůbec možné Zákon o ki-
nematografii dostat do jednání Parlamentu.
Jak to v současné době vypadá, z české kinema-
tografie zbude pouze festival v Karlových Varech,
kde se čeští filmaři budou dívat, jak se film dělá v za-
hraničí a kde se Vy rád ukážete mezi partií tenisu
a golfu, osvětlen přítomností nějaké celoplanetární
hvězdy a postav českého showbusinessu.
Jsem neskutečně vděčný, že mohu žít ve Francii,
kde jsem již měl možnost několikrát požívat různých
podpor zdejšího Centra pro kinematografii a pra-
covat tak na svých projektech. Kdybych žil ve své
vlasti, byl by den vašeho veta pro mne jistě hořkým
dnem. Petr Václav 

režisér a scenárista, autor filmů Marian, 
Paralelní světy, Paní Le Murie…

----- Original Message ----- 
From: Tomáš Bělohradský
To: FITES ; Sent: Thursday, May 25, 2006 
12:28 AM
Subject: Re: dopis premiérovi od Petra Václava
Zdravím kolegové, 
myslím, že jsme se pozvolna ocitli na mezníku.
Jsme v podobné situaci, jako jiné profese ve spo-
lečnosti. Z případu třeba zdravotníků, či lépe ře-
čeno celého zdravotnictví, či mašinfýrů, nebo lépe
řečeno celé dopravní oblasti, či podobných, jasně
vidíme, že čím déle budeme hrát se státem tuto
hru, tím hůře se nám bude dále točit, potažmo hrát
v divadlech, operách, malovat, atd. Domnívám se
též, že ani volby tuto situaci nevyřeší. Proto je
pouze na nás, abychom si určili pravidla a státu je
předložili, aby je akceptoval. Stát tu není od toho,
aby nám dělal oponenta našich cílů a záměrů, aby
nám říkal, co všechno nejde, stát je tu pro nás.
Slouží nám a my jej za to platíme. A jestliže žádná
z vlád problém kultury neřešila, ba ani neotev-
řela, nebude tomu jinak ani po volbách. Je tedy
opravdu pouze na nás, jaká si nastavíme pravidla.
A pravidla si nastavíme až tehdy, kdy pochopí-
me všichni, že je potřebujeme. Bělohrad

Pavel Strnad 
Václavu Klausovi
Redakce Aktuálně.cz mě požádala, abych se vy-
jádřil k argumentům, kterými zaštítil prezident
Václav Klaus svoje veto zákona o Státním fondu
kinematografie. Myslím, že nemá smysl polemi-
zovat s názory laika, který nemá ponětí o eko-
nomice filmové výroby, ale pokusím se alespoň
upozornit na faktické chyby a omyly v jeho textu:
1. Nesouhlasím s tím, že je podnikání ve filmovém
průmyslu, který je standardním obchodním od-
větvím, veřejným statkem, který má být financován
z veřejných zdrojů. Pokud si parlament přesto něco
takového myslí, jsem přesvědčen, že má být tento
záměr porovnáván s jinými prioritami veřejných
zájmů v momentu projednávání jednotlivých kapi-
tol státního rozpočtu. Při této příležitosti by tako-
vý záměr musel být poctivě zdůvodněn, vysvět-
len, obhájen a veřejný zájem v této věci by musel
být přesně vymezen. Nic takového součástí tohoto
zákona není. 
Václav Klaus si bohužel plete filmový průmysl a fil-
movou tvorbu. Filmový průmysl je opravdu stan-
dardní obchodní odvětví – na provoz filmových
laboratoří, zvukových studií nebo půjčoven ka-
merové techniky se opravdu může dívat pouze
ekonomickým pohledem.
Filmová tvorba ale představuje především strán-
ku uměleckou, české filmy vyprávějí naše příbě-
hy, používají jazyk, kterým mluvíme, a zobrazují
prostředí, v němž žijeme. Jsou součástí naší ná-
rodní identity. K vzniku jednoho českého filmu
je potřeba investice v průměru okolo 30 milió-
nů korun, která je vzhledem k omezenému jazy-
kovému trhu ve většině případů nenávratná. 
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Státní podpora, která kryje jen část rozpočtu filmu,
tak sníží potřebnou investici a umožní realizaci
filmu.
Ve všech evropských zemích je podpora filmové
tvorby zajišťována prostřednictvím samostatných
fondů financovaných státem nebo z jiných zdro-
jů. To zaručuje nezávislost filmové tvorby na po-
litických rozhodnutích a dlouhodobou kontinuitu
této podpory. 
2. Není obhajitelné, že chce stát touto formou pod-
porovat podnikatele ve filmovém průmyslu, a ne 
například českou hudbu, české výtvarné umění či
architekturu, českou literaturu, české divadlo anebo
český sport. Není žádný důvod, proč by podnika-
telé v kinematografii měli být jako jediní takto 
privilegováni oproti jiným, srovnatelným oborům. 
Stát podporuje i jiné druhy umění. Ze státního roz-
počtu dotuje například Národní divadlo (418 mil.
korun v roce 2005), Národní galerii (208 mil. Kč),
Státní operu (118 mil. Kč) nebo Českou filharmonii
(69 mil. Kč), z rozpočtu krajů a měst pak další kul-
turní instituce. Tvorba v ostatních uměleckých
oborech je dále dotována v rámci grantových pro-
gramů ze státních a obecních rozpočtů.
Český sport získává z výtěžku loterijní činnosti
provozované akciovou společnosti Sazka ročně
přes 1 miliardu korun, kterou si rozdělují spor-
tovní svazy. 
Jen pro srovnání – v minulém roce přišlo na české
filmy do kin celkem 2,3 miliónu diváků, to je na-
příklad dvakrát více než na všechny zápasy první
fotbalové ligy… 
3. Pokud je záměrem parlamentu použít institut mi-
morozpočtového státního fondu, pak je třeba velmi
zodpovědně přemýšlet jak o jeho zdrojích, tak o ob-
jemu finančních prostředků, které bude mít k dis-
pozici, tak o co nejkorektnějším způsobu rozdě-
lování finančních prostředků. Tento zákon se 
nad žádnou z těchto věcí nezamýšlí vůbec, natož
zodpovědně.
Zdroji Fondu jsou vedle příspěvku ze státního roz-
počtu a výnosů z prodeje filmů z let 1965–91 nově
odvody ze vstupného do kin, prodeje videono-
sičů a příjmu vysílatelů z televizní reklamy. Na
financování Fondu, a tím pádem podpoře vzniku
nových filmů, se tak podílejí všichni, kteří zde bez

jakýchkoliv omezení
obchodují s filmy. Di-
stributoři stejně jako
TV stanice kupříkladu
dovážejí na český trh
zahraniční filmy bez 
jakýchkoliv cel nebo
omezení. 
Celkový objem takto
získaných finančních
prostředků by se měl
blížit 300 miliónům
korun ročně. Státy se
srovnatelným počtem
obyvatel přitom na
podporu filmové tvor-
by věnují ročně něko-

likanásobky této částky. Proto považuji za ne-
zbytné, aby stát do Fondu každoročně přispíval ze
státního rozpočtu (což mu zákon umožňuje) stej-
nou částkou, kterou vybere od poplatníků.
4. Nepřijatelné je, že má Fond prostředky získá-
vat od velmi nahodile vybraných soukromých sub-
jektů. Stát uhýbá z odpovědnosti zdůvodnit každou
korunu vynakládanou z peněz daňových poplatní-
ků a s finančními prostředky privilegovaným sub-
jektům zachází s pocitem, že to zaplatí někdo jiný.
Nahodile vybrané soukromé subjekty navíc platí
– na základě tohoto zákona – třikrát: svými nor-
málními daněmi, v rámci běžné komerční transak-
ce při případném užití kinematografického díla a pro-
střednictvím tímto zákonem stanovené další
dodatečné daně. Tento povinný příspěvek mají pla-
tit i subjekty, které žádná kinematografická díla nikdy
neužívají. 
Jak je už výše uvedeno, do Fondu kinematogra-
fie by měly plynout odvody ze vstupného do kin,
z prodeje videonosičů a z televizního vysílání.
To jsou v současné době tři základní a nejdůle-
žitější způsoby šíření filmů. Nejde tedy o „naho-
dile vybrané subjekty“, ale o subjekty, které ob-
chodují na českém trhu s filmy. 
5. Neadekvátně velký je sám objem finančních 
prostředků, které chce stát tímto zákonem získat
a rozdělovat. Fond, jehož příjmy v roce 2003 čini-
ly cca 53 milionů Kč, v roce 2004 cca 66 milionů Kč
a v roce 2005 cca 83 milionů Kč, má tímto zákonem
získat každoroční příjem ve výši kolem 280 milio-
nů Kč. Takřka čtyřnásobné navýšení příjmů Fondu
považuji za neodůvodněné. 
Uvedená čísla svědčí podle mého názoru spíše
opaku a dokazují, že Fond kinematografie má za
současné situace k dispozici minimum finančních
prostředků. Příjmy Fondu se v minulém roce ani
nepřiblížily výše uvedeným dotacím pro Národ-
ní divadlo, Národní galerii nebo Státní operu. Srov-
nání se zahraničím je ještě tristnější – Česká re-
publika je na jednom z posledních míst v Evropě.
Naši sousedé vynakládají na podporu filmu nes-
rovnatelně vyšší prostředky, Maďarsko 29 mili-
ónů euro, Rakousko přes 30 mil. euro, Polsko 
27 mil. euro. V minulém roce nás předstihlo 
i Slovensko…

6. Navzdory skokově zvýšenému objemu financí,
o kterém se má rozhodovat, se pravidla pro roz-
hodování rozvolňují. Nejenže se na rozhodování
Rady Fondu o přidělování finančních prostředků
z Fondu nevztahuje správní řád a nejenže proti roz-
hodnutí Fondu neexistuje žádný řádný opravný pro-
středek, zákon umožňuje, aby Rada Fondu přidě-
lovala finanční prostředky na rozvoj kinematografie
i svým vlastním členům. 
V tomto jediném bodě lze s prezidentem souhla-
sit. Zákon v §3, odst. 4 a 5 nařizuje, aby byl z jed-
nání Rady vyloučen člen, který je jakýmkoliv způ-
sobem spojený s projektem žádajícím o podporu.
Místo toho by měl být takový projekt rovnou od-
mítnut. Snížil by se tím možná počet odborníků
ochotných zasednout v Radě, ale předešlo by se
jakémukoliv podezření z ovlivňování Rady. 
7. Nepochopitelné je – ze zákona určené – zvý-
hodnění děl, která, slovy zákona, „podporují 
evropskou identitu“. Ty mají být tímto zákonem 
vyjmuty ze standardního posuzování a má o nich
být rozhodováno přednostně. Zákon tím preferu-
je vybraný politický názor na úkor ostatních.
Václav Klaus zřejmě novelu zákona nečetl pozor-
ně – v textu se výraz „evropská identita“ vysky-
tuje pouze dvakrát v souvislosti s Evropskou úmlu-
vou o koprodukci: poprvé v §4a, odst. 2, ve kterém
je zakotvena definice finanční koprodukce, po-
druhé v příloze zákona, kde se stanovují podmínky
pro získání koprodukčního statutu. Získání 
koprodukčního statutu je nezbytné pro filmová
díla, která se vyrábějí v mezinárodní koproduk-
ci a chtějí například žádat o peníze z evropské-
ho fondu Eurimages.
Koprodukční statut není žádným způsobem svá-
zaný s rozhodováním Rady Fondu, nemůže tedy
dojít k nějakému vyjmutí a upřednostňování, 
kterými straší pan prezident. 
8. Jsem si jist, že tímto zákonem není sledována pod-
pora umění, ale podpora vybraných podnikatelských
zájmů a určitých zájmových skupin. Skutečné tvůr-
čí a svobodné umění je tímto zákonem spíše ohro-
žováno. Proto jsem přesvědčen – i vzhledem k tomu,
že zákon nevzal v úvahu ani hlasy odborné veřej-
nosti, ani stanovisko Senátu – že je třeba, aby se
poslanci nad jeho zněním zamysleli ještě jednou.
Těžko polemizovat s prezidentovým přesvědče-
ním o smyslu tohoto zákona, ale můžeme si při-
pomenout, že tuto novelu připravovalo minis-
terstvo kultury od roku 1998. Její první verzi
poslanci v roce 2001 odmítli. Přepracovanou no-
velu vláda schválila v prosinci roku 2004 a Po-
slanecká sněmovna se jí zabývala po celý minu-
lý rok – zpravodajkyně zákona Kateřina Dostálová
(ODS) uspořádala dokonce dvě otevřená zasedá-
ní Podvýboru pro kulturu, na kterém o zákonu 
poslanci diskutovali s odbornou veřejností. Na 
základě těchto jednání vznikla na podzim 2005
upravená verze zákona, kterou poslanci v únoru
2006 schválili. 
Takže celé ještě jednou pro Václava Klause?

Pavel Strnad, předseda představenstva 
Asociace producentů v audiovizi
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KMOTR SUPRU
V jakési letní anketě – tak před deseti lety – byl Václav Klaus tázán, co si píská
ve sprše. S humorem sobě vlastním tehdy odpověděl: „Já si raději poslechnu
Brahmse nebo kvalitní jazz.“
Minulý týden Klaus vetoval zákon o kinematografii. V dopise předsedovi Po-
slanecké sněmovny vysvětlil v několika bodech své rozhodnutí: Film je pouhý
byznys. Zákon je neodpovědný v hledání zdrojů, které často s filmem nemají
nic společného. Případné navýšení peněz je neúměrně vysoké. Stát nepod-
poruje žádná umělecká odvětví. Zkrátka obvyklá směsice vyvratitelných pololží,
neinformovanosti, primitivního pravicového populismu a navrch pak trochu
obligátního protievropského řečnění.
Pochopitelně o žádné principy, „respektování hlasu odborné veřejnosti“, nebo
o hledání odpovědnosti Klausovi ani tentokrát nejde.
Veškeré vysvětlení tkví v uražené ješitnosti. Většina respektovaných tvůrců
v této zemi – od Formana, Chytilové, přes Menzela ke Svěrákovým, prostě 

Klause nebere dostatečně vážně. Převážně je jim jedno, nebo je jim pro smích
a nebo jím prostě pohrdají. A on to ví. Jeden Jakubisko mu to nevyváží.
Samozřejmě, že film je i v Čechách byznys. Zejména pro televize a distribu-
tory. Prodej zeleniny je také byznys. Podle Klause hlavně pro ty, kteří stojí 
v holinkách na poli. 
Je to pomsta státního úředníka, který sice poslouchá Brahmse, ale zároveň
nechá vytvořit skrytě volební noviny Super, které slavnostně pokřtí. Nic 
odpornějšího tu, myslím, od roku 1989 nevycházelo. Bez ohledu na denun-
ciace, které jiný bulvár, Blesk, šíří, (naposledy o Klausem vyznamenané 
Janě Brejchové), mu dělá reklamu na titulní stránce demonstrativní 
návštěvou redakce. 
Proč vlastně o tomto vynálezci neokomunismu a podobných věcí psát?
Proč se brodit mělkou bažinou jeho chorobně soutěživého, narcistického světa?
Což skrze obdiv Adolfa Borna či Libora Peška nevnímám osvícenost naší hlavy
státu? Ne – nevnímám. Bohužel na něj všude narážím. Tak jako když posled-
ní měsíc jezdím po Praze a odevšad vidím pankrácký mrakodrap – hrob Pavla
Kouteckého. To byl známý český byznysmen, pane inženýre.
Chvála lidem, co si ve sprše pískají… Jan Hřebejk

Milí přátelé.
Včera navečer vypil český film pohár hořkosti do dna. 
Ostudné nepochopení významu jedné z nejstarších kinematografií na světě a nutnosti podpory těch jejích odvětví, která se bez podpory neobejdou, ostud-
né argumentování pomluvou předních tvůrců Jiřího Krejčíka, Věry Chytilové a Jiřího Menzela, ostudné selhání ministra kultury ve chvíli nejdůležitější,
kdy bylo nutné věcnými argumenty bojovat a ne rezignovat, ostudné chování a hlasování poslanců, kteří v zájmu politických a lobbyistických hrátek do-
pustili zmaření mnohaletých snah důstojně pomoci tvůrcům hraných, dokumentárních a animovaných filmů, kinům a distributorům, pečujícím o neko-
merční programy – to vše by mělo být zaznamenáno a zachováno pro budoucnost. Včetně jmen těch, kteří takto konali. Doufám, že na vzdory posled-
nímu hlasování končící sestavy poslanecké sněmovny nebude znamenat konec našeho filmu.
(připojuji záznam schůze PS a jmenný výsledek hlasování) Jan Jíra

24.5. 2006 v 5.00 hodin

Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním
jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo roz-
dáno jako sněmovní tisk 854/9. Nejdříve se ptám
pana ministra kultury, pana Vítězslava Jandáka, zda
se chce ke stanovisku prezidenta republiky vyjád-
řit. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo. 
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Vážená paní
předsedající, dámy a pánové, myslím si, že k tomuto
zákonu už bylo řečeno všechno. Jednou prošel Sně-
movnou, prošel Senátem, prezident ho nepodepsal.
To je všechno. Děkuji vám mockrát. 
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji.
A nyní se ptám paní poslankyně Kateřiny Dostálové,
zda se jako zpravodajka výboru chce vyjádřit. Není
tomu tak. Děkuji. Otevírám rozpravu, do které mám
přihlášku pana poslance Zdeňka Jičínského a poté
pana poslance Michala Doktora. A prosím o klid. 
Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předse-
dající, kolegové, kolegyně, chápu, že v tuto dobu už
není náladu pro věcnou diskusi, jakkoliv by tento
problém věcnou diskusi velmi zasloužil. 
Nemyslím si, jak říkal pan prezident, že filmová pro-
dukce je jenom součástí normálního komerčního
provozu. Samozřejmě, filmová produkce je komerční
záležitost. Ale, podíváme-li se na poválečná léta, vi-
díme, že filmová produkce šedesátých let … (zvo-
nek) … filmová produkce šedesátých let patří

k tomu, co ve světě se uznává jako přínos české 
národní kultury do filmové tvorby. A chceme-li 
udržovat národní kulturu, potom pro to musíme 
něco udělat. Abychom pro to něco udělali, je třeba
podpořit návrh zákona, který jsme svého času schvá-
lili. Myslím, že to je jasné. 
To, že je to na poslední chvíli, by nemělo být do-
kladem toho, že kultura pro Sněmovnu je také až na
posledním místě. (Potlesk., 20.10 hodin)
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní
vystoupí pan poslanec Michal Doktor. 
Poslanec Michal Doktor: Vážené kolegyně a ko-
legové, vystoupení pana ministra kultury je spíše
tragikomické. Přemýšlím nahlas o tom, zda si vůbec
zaslouží nějakého komentáře. Já myslím, že není
možné se z pozice ministra vyrovnat takovýmto 
způsobem se stanoviskem prezidenta a není možné
opomíjet to, že tento návrh sice byl přijat, ale 
těsnou většinou Poslanecké sněmovny. 
To, co ale zůstává nezměněným faktem, je to, že Po-
slanecká sněmovna v poněkud zvláštní atmosféře
přijme nové zdanění. Prosím, aby bylo veřejnosti
černým písmem na bílém papíře sděleno pouze
jedno jediné: až od účinnosti tohoto zákona za-
platíte více na půjčených videokazetách a CD no-
sičích, jedno s jakou kulturou, protože pan minis-
tr Jandák tvrdí, že kultura je jenom jedna, zaplatíte

více, protože byla zavedena nová Jandákova kulturní
daň. Nic více, nic méně. (Potlesk zprava.) 
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: O slovo
se přihlásil ministr kultury pan Vítězslav Jandák. 
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Vážená paní
předsedající, dámy a pánové, já jsem ani nechtěl
mluvit, protože to je zbytečné. Já vidím, že pan ko-
lega si ten zákon asi ani nepřečetl, když mluví o dvo-
jím zdanění. Ale já mám pocit, že to skutečně nemá
smysl dále pokračovat v této diskusi. Rozhodněte
se, buď ho přijmete, nebo nepřijmete. Mně už je
to po pěti měsících jedno, vám řeknu upřímně. 
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan
poslanec Michal Doktor. 
Poslanec Michal Doktor: Vážený pane ministře, do-
volte, abych vás požádal, alespoň z pohledu kole-
giality, abyste po těch pěti měsících úsilí, které
vás dovedly do rozpoložení, se kterým jste se nám
svěřil, věnoval při vystoupení ostatních řečníků ales-
poň tolik pozornosti, abyste byl schopen odlišit v je-
jich vystoupení fakt, že o dvojím zdanění jsem zde
neřekl jediné slovo. 
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se,
zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak.
Rozpravu končím. Článek 50 odst. 2 Ústavy České
republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmov-
na setrvá na vráceném zákoně nadpoloviční větši-

22.
Zákon, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu

a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

/sněmovní tisk 854/8/ – vrácený prezidentem republiky

SY vnitrek 3-06  8.6.2006 15:21  Stránka 6



Synchron  3 2006 7

Č E S K Ý  F I L M  –  J A K  D Á L ?

nou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že
zákon nebyl přijat. Kvórum je nastaveno. Budeme
hlasovat o následujícím návrhu usnesení: 
Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým
se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu
České republiky pro podporu a rozvoj české kine-
matografie, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění po-
zdějších předpisů, podle sněmovního tisku 854/8. 
Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku
a stiskne tlačítko. Kdo je proti? 
V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 151
pro hlasovalo 98, proti 28. Návrh nebyl přijat. 
Vidím, že bude docházet ke kontrole výsledků hla-
sování. Před konečným vyhlášením chvilku po-
čkejme. (Předsedající čeká.)
Zřejmě dojde ke zpochybnění výsledku hlasování.
Prosím, ještě vydržte. O slovo se přihlásil pan po-
slanec Vlastimil Aubrecht. 
Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážená paní před-

sedající, zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro
a na sjetině mám křížek. 
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně
a kolegové, budeme hlasovat o námitce, která byla
vznesena. Vidím návrh na odhlášení, takže vás ještě
před hlasováním všechny odhlašuji a prosím, abys-
te se přihlásili svými kartami. Budeme hlasovat o ná-
mitce, kterou vznesl pan poslanec Vlastimil Aub-
recht. Prosím, abyste se všichni přihlásili. 
Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí s touto námit-
kou, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? 
V hlasování pořadové číslo 44 z přítomných 
134 pro bylo 90, proti 16. Návrh byl přijat. 
Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu usnesení.
Myslím si, že jej nemusím opakovat. 
Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro, stiskněte tla-
čítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? 
V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 
136 pro hlasovalo 95, proti 31. Návrh nebyl přijat. 
Nyní už nebude docházet ke kontrole výsledků hlasování. 

Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych ukončila
poslední schůzi Poslanecké sněmovny ve čtvrtém
volebním období. Dovolte mi, předtím, než předám
slovo předsedovi Poslanecké sněmovny, abych vy-
užila této příležitosti k tomu, abych se s vámi všemi
rozloučila a poděkovala vám za spolupráci. Dovo-
lím si říci, že jsem mezi vámi našla hodně dobrých
přátel napříč politickým spektrem. Chci vám popřát
všem hodně úspěchů v další práci, hodně zdraví
a rodinné pohody. Děkuji. (Dlouhotrvající potlesk.) 
Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolego-
vé, já vím, že jsme před volbami, je to takové dost
těžké období, přesto bych vás chtěl požádat – vzhle-
dem k tomu, že jsme tady takto naposledy, v této
sestavě se už nesejdeme – abychom se za pět minut
sešli v místnosti Státních aktů ke krátkému přípitku,
abychom se rozloučili. Bez ohledu na politické 
střety mezi námi vás prosím, abychom se tam za 
pět minut sešli. 
(Schůze byla ukončena ve 20.18 hodin.) 

56. schůze, 43. hlasování, 23. 5. 2006, 20:13
Novela z. o St. fondu ČR pro rozvoj kinematografie

NÁVRH BYL ZAMÍTNUT 
PŘÍTOMNO=151 JE TŘEBA=101
[A] ANO=98 [N] NE=28 [0] NEPŘÍTOMEN, [M] OMLUVEN [Z] ZDRŽEL SE

ČSSD
Z Vlastimil Aubrecht 0 Robin Böhnisch A Vladimír Čada Z Silva Černohorská 
A Karel Černý A Anna Čurdová 0 Milan Ekert Z Andrej Grega 
A Václav Grüner M Jana Hamplová A Michal Hašek A Pavel Hönig 
A Petr Ibl A Zdeněk Jičínský A Miloslav Kala Z Miroslav Kapoun 
A Jan Kavan 0 Robert Kopecký A Karel Kratochvíle A Jaroslav Krákora 
A Stanislav Křeček A Jozef Kubinyi A Pavol Kubuš A Jitka Kupčová 
A Miloš Kužvart 0 Petr Lachnit 0 Vladimír Laštůvka 0 Radko Martínek 
A Lenka Mazuchová Z Miroslav Máče A Miloš Máša Z Miloš Melčák 
A Alfréd Michalík 0 Josef Mikuta A Dagmar Mocová A Oldřich Němec 
A Eva Nováková A Hana Orgoníková Z Břetislav Petr 0 Petr Rafaj 
A Josef Řihák A Antonín Seďa Z Jaromír Schling A Ladislav Skopal 
A Josef Smýkal 0 Evžen Snítilý 0 Bohuslav Sobotka A František Strnad 
0 Miroslav Svoboda 0 Antonín Sýkora 0 Hana Šedivá A Iva Šedivá 
0 Zdeněk Škromach A Karel Šplíchal A Petr Šulák A Miloš Titz 
A Rudolf Tomíček A Jiří Třešňák Z Radim Turek A Jiří Václavek 
A Miroslav Váňa A Miloslav Vlček A František Vnouček A Jitka Vojtilová 
A Ladislav Vomáčko A Václav Votava A Lubomír Zaorálek A Cyril Zapletal 
A Eduard Zeman A Petr Zgarba

ODS
0 Walter Bartoš Z Jan Bauer N Marek Benda N Miroslav Beneš 
0 Jiří Bílý N Josef Bíža Z Petr Bratský N Michal Doktor 
N Kateřina Dostálová 0 Tomáš Dub N Eva Dundáčková N Tomáš Hasil 
0 Zdeňka Horníková N Pavel Hrnčíř 0 Radim Chytka 0 Libor Ježek 
N Tomáš Kádner Z Tomáš Kladívko N Jan Klas M Martin Kocourek 
0 Jozef Kochan N Miroslav Krajíček Z Petr Krill 0 Miloslav Kučera 
N Ivan Langer 0 Helena Mallotová M Václav Mencl N Václav Nájemník 
Z Petr Nečas N Veronika Nedvědová N Miroslava Němcová N Zbyněk Novotný 
Z Jiří Papež 0 Miloš Patera N Alena Páralová N Miroslav Pátek 
Z Jaroslav Pešán N Jaroslav Plachý 0 Petr Pleva N Josef Poláček 
N Jiří Pospíšil N Aleš Rozehnal Z Martin Říman 0 Karel Sehoř 
N Jan Schwippel N Pavel Suchánek 0 Lubomír Suk Z David Šeich 
N Lucie Talmanová 0 Tomáš Teplík N Petr Tluchoř M Vlastimil Tlustý 
0 Eduard Vávra N Jan Vidím Z Oldřich Vojíř 0 Tom Zajíček 
Z Bohuslav Záruba

KSČM
A Vlastislav Antolák A Marta Bayerová A František Beneš A Milan Bičík 
A Petr Braný A Ladislav Býček A Květoslava Čelišová A Alexander Černý 
A Vlastimil Dlab 0 Jiří Dolejš A Václav Exner A Jiřina Fialová 
A Vojtěch Filip A Stanislav Fischer A Václav Frank A Jaroslav Gongol 
A Miroslav Grebeníček A Stanislav Grospič A Jitka Gruntová A Pavel Hojda 
A Kateřina Konečná A Vladimír Koníček A Pavel Kováčik A Ivana Levá 

SY vnitrek 3-06  8.6.2006 15:21  Stránka 7



Synchron  3 20068

Č E S K Ý  F I L M  –  J A K  D Á L ?

A Josef Mandík A Soňa Marková A Zdeněk Maršíček A Ladislav Mlčák 
A Miroslav Opálka A Svatomír Recman A Vladimír Reiber A Zuzka Rujbrová 
A Marie Rusová A Josef Šenfeld A Josef Švarcbek Z Ladislav Urban 
Z Miroslava Vlčková A Josef Vondruška 0 Miloslava Vostrá A Karel Vymětal 
A Antonín Zralý

KDU-ČSL
0 Libor Ambrozek A Jan Grůza M Jiří Hanuš A Vilém Holáň 
A Ludvík Hovorka A Josef Janeček 0 Miroslav Kalousek A Jiří Karas 
0 Jan Kasal A Tomáš Kvapil Z Jaroslav Lobkowicz 0 Vlasta Parkanová 
A Vladimír Říha A Pavel Severa M Cyril Svoboda Z Jan Škopík 
A Michaela Šojdrová N Ladislav Šustr A Jaromír Talíř A Josef Vícha 
0 Ivo Vykydal

US-DEU
A Taťána Fischerová A Svatopluk Karásek A Zdeněk Kořistka 0 Petr Kott 
0 Karel Kühnl Z Pavel Němec 0 Vlastimil Ostrý A František Pelc 
M Pavel Svoboda 0 Robert Vokáč

Nezařazení
0 Tomáš Vrbík

Politici opětovně poškodili český film

Vážený pan
prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
prezident České republiky
118 26 Praha 1 – Hrad 
V Praze dne 4. května 2006
Vážený pane prezidente, 
obracíme se na Vás s naléhavou prosbou, abyste ještě
jednou pečlivě zvážil svůj podpis pod novelou záko-
na č. 241/1992 Sb, o Státním fondu České republi-
ky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění
pozdějších předpisů. Velmi pozorně jsme sledovali
vývoj legislativního návrhu na zavedení tříprocentní
daně (nazývané nepřesně „poplatkem“) z audiovizu-
álního představení, z rozmnoženiny audiovizuálního
díla a z vysílání reklamy a teleshoppingu v televizním
vysílání, a jsme hluboce znepokojeni výslednou 
podobou návrhu novely tohoto zákona.
Chceme předeslat, že se na Vás obracíme z titulu pro-
vozovatelů celoplošného plnoformátového televizní-
ho vysílání v České republice. Reprezentujeme tedy
organizace, které mají mimořádný zájem na rozvoji
české kinematografie. Zdůrazňujeme, že omezení 
původní české filmové a televizní produkce by se 
negativně projevilo na činnosti našich institucí. Proto

českou kinematografii podporujeme a obohacuje-
me. V žádném případě není naším záměrem podvá-
zat další vývoj české filmové tvorby. Domníváme se
však, že i v této oblasti musí být nastavena jednodu-
chá a transparentní pravidla svobodné soutěže, pro-
tože jedině za tohoto předpokladu bude tato tvorba
postavena na zdravých a životaschopných základech. 
Zavedení výše zmíněné nové daně dává finanční pro-
středky, vzniklé činností podnikatelských subjektů,
které svou úspěšnou a samostatnou činností vytváře-
jí zisk, nebo instituce, která výnosy své podnikatelské
činnosti zpětně vkládá do rozvoje služeb veřejnosti,
k dispozici pro rozhodování nepočetného grémia, pře-
durčujícího potom v míře nepřiměřené okolnostem
budoucí podobu české kinematografie. Nepochybu-
jeme o dobrých úmyslech členů tohoto grémia, ne-
pochybujeme ani o jejich odborné kvalifikaci či schop-
nostech. Toto grémium však nerozhoduje a nemůže
rozhodovat manažersky, s odpovědností vůči kon-
krétním vlastníkům či jejich zástupcům. Každý z nás,
pokud se podílí na rozhodování o významných kine-
matografických projektech, nese značnou osobní od-
povědnost a rozhoduje se na základě jasně stanove-
ných kritérií. To se bohužel o Státním fondu České

republiky pro podporu a rozvoj české kinematogra-
fie takto kategoricky prohlásit nedá. 
Návrh na zavedení nové daně poškozuje nejen provo-
zovatele kin, distributory a prodejce nosičů s audio-
vizuálními díly a provozovatele plnoformátového tele-
vizního vysílání (a jejich prostřednictvím rovněž diváky).
Omezuje také rozvoj reklamního trhu v České repub-
lice. Ve svém důsledku pak paradoxně poškozuje také
samotnou českou kinematografii. Dovolte nám, 
abychom shrnuli některé podstatné body, hovořící
proti přijetí tohoto zákona v navrhované podobě: 
1. V oblasti komerčního vysílání, výroby audiovizu-
álních děl a reklamy v České republice jsou zaměst-
nány tisíce Čechů; jen komerční vysílání samo při-
náší výnosy z reklamy ve výši více než 250 mil. USD
ročně. Daň uvalená na tento vznikající průmysl – kde
se tempo růstu v posledních pěti letech snížilo – bude
mít proporcionálně větší negativní dopad ve srovná-
ní s potenciálními výhodami, které mohou vyplývat
z financování českého filmového průmyslu z veřejných
finančních prostředků. 
2. Navrhovaná daň by byla nespravedlivá a může 
narušit svobodu obchodování Postihla by totiž pouze
některé způsoby šíření reklamy a poskytla by tak 

(Prohlášení zástupců profesních organizací
ze dne 24. května 2006)
Čeští filmaři jsou znechuceni likvidačním
přístupem českých politiků k národní kul-
tuře. Před hlasováním o schválení nového
zákona o kinematografii ministr Jandák zra-
dil český film, když poslancům řekl: „Roz-
hodněte se, buď ho přijmete, nebo nepři-
jmete. Mně už je to po pěti měsících jedno,
vám řeknu upřímně.“ Jednalo se o zákon,
o kterém ministr Jandák prohlašoval, že je
jedním z nejdůležitějších v jeho práci na mi-
nisterstvu. 

Česká kinematografie má dlouhodobě jeden
z nejhorších systémů podpory v Evropě. Ne-
závislá studie vypracovaná na objednávku mi-
nisterstva kultury uvádí, že příjmy do státní-
ho rozpočtu z filmového průmyslu za poslední
zdaňovací období tvoří 1,4 miliardy Kč. Je roz-
díl mezi filmovým průmyslem a filmovou tvor-
bou. Filmový průmysl odvádí na daních vysoké
částky, zatímco podpora české filmové tvor-
by ze strany státního rozpočtu je nulová. 
Český film dlouhodobě reprezentuje českou
národní kulturu a podporuje naši identitu
v Evropě. Je hanbou našich politiků, že česká

filmová tvorba zůstává jedinou kulturní ob-
lastí bez přímé státní podpory odpovídají-
cí jejímu významu.
Česká filmová komora ČFK
Asociace producentů v audiovizi APA
Unie filmových distributorů UFD
Asociace provozovatelů kin APK
Filmová a televizní fakulta AMU
Český filmový a televizní svaz FITES
Asociace režisérů a scénáristů ARAS
Česká filmová a televizní akademie ČFTA
Asociace filmových a televizních střihačů AFTS
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary MFFKV

Ředitelé lobovali i s Janečkem
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vydavatelům periodik, provozovatelům rozhlasových
stanic, poskytovatelům venkovní reklamy atd. ne-
opodstatněnou konkurenční výhodu v soutěži 
o reklamní výdaje inzerentů. V mnoha případech bude
toto opatření zvýhodňovat cizí mediální společnosti
před domácími produkčními společnostmi. 
3. Navrhovaná daň porušuje svobodu obchodování na
mezinárodní úrovni. Mnoho zadavatelů reklamy do vy-
sílání českých televizních stanic jsou nadnárodní pod-
niky se značkovými výrobky, které plánují a kupují svou
reklamu na mezinárodní bázi. V rámci svého globál-
ního podnikání neustále monitorují místní trhy z hle-
diska cenových možností. Další zvýšení cen televiz-
ního vysílání v České republice by mohlo negativně
ovlivnit rozsah jejich podnikání, směřujícího do čes-
kého reklamního průmyslu. 
4. Předpokládá se, že se ceny televizní reklamy tento
rok zvýší o 4 %, o něco více než u rozhlasu (+1.4 %),
novin (+3.7 %) a časopisů (+2.4 %). To částečně od-
ráží zvýšené náklady na tvorbu a šíření programů na čes-
kém trhu. Další zvýšení formou zdanění by narušilo rov-
nováhu trhu a způsobilo další disproporci. 
5. Tento problém podtrhuje skutečnost, že jiné země
nezavedly selektivní zdanění médií. Pouze dvě evrop-
ské země – Francie a Rakousko – mají povinné daně
z médií, které ale postihují veškerá média, nikoli pouze
televizní vysílání. Ani v jedné z těchto dvou zemí eko-
nomika reklamního průmyslu nefunguje dobře. I ve srov-
nání s ostatními zeměmi EU by byla taková daň z re-
klamních příjmů naprostou raritou. Ve Francii, Švédsku
a Rakousku sice existují daně z reklamy, ale žádná z nich
není omezena pouze na provozovatele televizního vy-
sílání s tím, že by celý její výnos byl určen na „blan-
ketní“ podporu tvorby kinematografických děl. 
6. Je vysoce pravděpodobné, že jakákoli selektivní daň
bude mít v konečném důsledku za následek zvýšení cen
pro české spotřebitele. Budou-li výrobci značkového
zboží nuceni platit víc, aby bylo dosaženo stejné úrov-
ně zasažení publika jako před zavedením daně z vysí-
lání, přenesou tyto dodatečné náklady na zákazníky. 
7. Český trh již představuje vysoce zdaněnou eko-
nomiku pro podnikání. Všechny další daně budou ještě
více odrazovat zájemce o zahájení podnikání na čes-
kém trhu. To se netýká pouze podnikání v oblasti au-
diovize. Růst cen v oblasti televizního vysílání a vý-
roby audiovizuálních děl představuje skutečnou
překážku vstupu zahraničních podnikatelů na trh. 
Zahraniční inzerenti by mohli v navrhované dani a s ní
souvisejícím zdražením inzerce najít další důvod, proč
stáhnout finanční prostředky ze svých rozpočtů na 
reklamní výdaje v ČR, což by mohlo vést – mimo jiné
– ke ztrátě pracovních míst nejen na straně vysílatelů,
ale v celém reklamním průmyslu, který v ČR zaměst-
nává tisíce lidí. 
8. Růst cen v českém televizním vysílání by působil
jako další překážka i pro místní české společnosti, sna-
žící se využít televizní reklamy jako prostředku pro zvý-
šení podílu na trhu, protože by je zbavil e jednoho z je-
jich základních nástrojů rozšiřování jejich potenciálního
trhu. Navíc je pro větší společnosti snazší absorbo-
vat navrhovaný poplatek (daň), čímž se malé a střed-
ní podniky octnou v konkurenční nevýhodě.
9. Daň z reklamy je v konečném důsledku daní 
z informací. Toto opatření v zásadě omezuje infor-

movanost spotřebitelů a jejich svobodná informova-
ná rozhodnutí. 
10. Potenciální pokles výnosů z reklamy by měl přímý
dopad na investice do domácích českých televizních
programů. Studie, kterou provedla EGTA (European As-
sociation of TV and Radio Sales Houses) u 15 „sales hou-
ses“ vysílacích subjektů zastupujících 12 zemí v Evropské
unii, odhalila, že 94 % čistých výnosů z reklamy jsou 
investována zpět do programů (241 mil. EUR). V eko-
nomice digitálního vysílání neexistuje žádná alterna-
tivní regulační metoda pro zajištění investic do původ-
ní programové tvorby a získání příslušných práv. 
11. Televize v souvislosti s vysíláním audiovizuálních děl
za práva autorů, výkonných umělců a výrobců platí u kaž-
dého z pořadů jednak přímo autorům, výkonným uměl-
cům a výrobcům (nebo distributorům u akvizičních po-
řadů), jednak kolektivním správcům (OSA, Intergram,
Dilia). V obou případech vynakládají částky v řádu sto-
vek milionů korun českých ročně; na těchto platbách
se významnou měrou podílí Česká televize. 
12. O výsledné podobě návrhu tohoto zákona nebylo
dosaženo shody v obou komorách Parlamentu České
republiky. Verze, kterou schválil Senát Parlamentu
České republiky, byla výrazně odlišná od podoby, kte-
rou proti pozměňovacím návrhům Senátu přijala dne
25. dubna 2006 Poslanecká sněmovna Parlamentu
České republiky. 
Musíme zdůraznit, že se významným způsobem po-
dílíme na české filmové a televizní produkci. Je velmi
obtížné představit si, jak by dnes vypadala česká kine-
matografie nebýt dlouholeté systematické podpory,
kterou jí od svého založení v roce 1992 poskytovala
Česká televize. Jen ona sama za uplynulých třináct
let buď produkovala, nebo se podílela na produkci více
než sto třiceti českých filmů. Zejména v posledních 
letech pak sílí i podíl komerčních provozovatelů te-
levizního vysílání na původní české filmové a televiz-
ní tvorbě. Proto jsme i nadále toho názoru, že se 
provozovatelé televizního vysílání i videodistributoři
mohou na další tvorbě českých kinematografických
děl účinně podílet i bez zavedení další daně, která
by zvýšila již tak nadměrné daňové zatížení a navíc
by byla výrazně nesystémová a nespravedlivá. 
Domníváme se, že iniciativa těch subjektů, jejichž
úspěšnost v mnohém závisí právě na objemu a kvalitě
české filmové produkce, je podstatně lepším a dlou-
hodobě perspektivnějším řešením podpory a rozvo-
je české kinematografie než jejich nestandardní do-
datečné zdanění formou speciálního zákona. Proto
Vás, vážený pane prezidente, ještě jednou žádáme,
abyste se zevrubnou znalostí všech okolností zvážil,
jaký přístup k tomuto návrhu zákona zvolíte.
S úctou (ředitelé českých televizních stanic)

Zeptal se jiný Janeček:
-----Original Message-----
From: Vit Janecek [mailto:vitjan@email.cz]
Sent: Friday, May 26, 2006 2:58 AM
To: Krafl Martin
Subject: žádost o stanovisko
Vážený pane Krafle,
píšu do Literárních novin text stran zákona o Fondu na
podporu a rozvoj české kinematografie, které po pre-
zidentově vetu sněmovna nepřehlasovala a prosím Vás

o sdělení konkrétních důvodů, které vedly Českou 
televizi že se připojila k žádosti komerčních televizí
prezidentu Klausovi, aby tento zákon vetoval.
Děkuji, s pozdravem, Vít Janeček.

From: „Krafl Martin“ <Martin.Krafl@ceskatelevize.cz>
Date: 26. květen 2006 14:05:47 GMT+02:00
To: „Vit Janecek“ <vitjan@email.cz>
Subject: RE: žádost o stanovisko
Vážený pane Janečku,
vysvětlení je prosté. Podle zákona o České televizi pod-
poruje televize veřejné služby českou filmovou tvor-
bu. Tuto povinnost jí sice zákonodárci výslovně sta-
novili až v roce 2001, ale ve skutečnosti Česká televize
hrála pro českou filmovou tvorbu klíčovou roli již od
svého založení v roce 1992. Jak určitě víte, za čtrnáct
let své existence Česká televize produkovala nebo se
podílela na produkci bezmála sto šedesáti distribučních
kinematografických děl. Jejich výrobu podpořila více
než miliardou korun.
Tak např. v roce 2005 ze všech nově vzniklých čes-
kých distribučních filmů koprodukovala Česká tele-
vize 10 snímků (Kousek nebe, Skřítek, Mír jejich duši,
Sametoví vrazi, Krev zmizelého, Sluneční stát, Štěstí,
Doblba, Šílení a Anděl Páně), které podpořila celko-
vou částkou 126,5 milionů korun. V letošním roce
2006 mělo či bude mít premiéru  8 koprodukčních
filmů České televize (Indián a sestřička, Experti, Fim-
fárum II., Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí, Hezké
chvilky, Kráska v nesnázích, Grandhotel a Záhada sta-
rého talismanu) v celkovém rozsahu finanční a kapa-
citní podpory ve výši necelých 73 miliónů korun. Zá-
roveň máme rozpracováno dalších pět distribučních
filmů (Pusinky, Love story Bathory, Roming, Lištič-
ky, Zlatá nitka) v objemu 60 milionů korun.
Česká televize je rozhodujícím činitelem, který v 90.
letech minulého století umožnil zachování tradice české
filmové tvorby v celém jejím bohatství a žánrové a te-
matické rozmanitosti. Tuto úlohu Česká televize plní
a bude plnit i nadále.
Návrh novely zákona o Státním fondu kinematografie
v podobě, v níž ho Poslanecká sněmovna Parlamentu
České republiky postoupila prezidentovi republiky k pod-
pisu, tuto skutečnost vůbec nezohledňoval. Naopak,
vzhledem k úpravám textu zákona, k nimž došlo během
legislativního procesu, stavěl Českou televizi do ještě ne-
výhodnějšího postavení než komerční vysílatele, jejichž
podíl na české filmové tvorbě byl a zůstává nesrovna-
telně menší.
Česká televize považuje za nesystémové, aby z do-
sažených výnosů přispívala jiné organizaci na úkol,
jehož plnění jí samé ukládá zákon.
Proto se připojila k iniciativě ostatních provozovatelů
celoplošného televizního vysílání a vyzvala preziden-
ta republiky, aby svůj podpis pod tímto zákonem zvá-
žil. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že Česká te-
levize bude i nadále aktivně hledat další cesty, jak
prospět rozvoji českého filmu. Nebude se vyhýbat
ani spolupráci na přípravě lépe koncipované novely zá-
kona o Státním fondu kinematografie, pokud o to od-
borné organizace filmových tvůrců projeví zájem
a budou své aktivity v tomto směru s vedením České
televize ochotni konzultovat.

Hezký víkend, Martin Krafl
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Tak už snad dost!
Naprosto v šoku čtu poslední týden snůšky urážlivých hloupostí, ať už od Ondře-
je Neffa (Stávka nestávka v LN), Jana Kábrta (Dobré filmy stát nepotřebují v MF
DNES) nebo naposledy v pondělních Lidovkách od Vladimíra Bystrova, který
svým článkem Komunistické duše filmařů porušil snad všechna pravidla 
normální argumentace.
Protože k podstatě odborného problému s tvorbou zákona o kinematografii
existuje řada studií a článků, (odkazuji třeba na věcnou argumentaci Přemys-
la Martinka v Respektu č. 22), ještě jednou zrekapituluji ve stručnosti, o co jde.

K ČEMU ZÁKON O KINEMATOGRAFII
Jelikož žijeme v Evropě, potřebujeme také tomuto teritoriu odpovídající 
zákony, určující pravidla v dané oblasti podnikání. Film – ať už jako byznys, 
zábava, tvorba nebo kulturní statek má celou řadu souvislostí mezinárod-
ních, sociálních i finančních. Zákon z roku 1992 je špatný, dokonce mimořádně
špatný a o jeho novelizaci se mluví od doby jeho přijetí. Pokud chceme nějakou
kinematografii mít, je potřeba k její existenci vytvořit fungující rámec, tak
jako ho mají jiná odvětví podnikání a veřejného života. Standardní je vícezdrojové
financování filmové tvorby, obvyklé nejenom v Evropě, ale i v Americe. Na-
prostá většina evropských filmů je financována z několika zdrojů, včetně 
veřejných, a to nikoli pro blaho producentů a tvůrců, ale protože souvislosti
s výrobou a prezentací filmů mají celou řadu společenských dosahů. Film je
mimořádně nákladný proto, že se neobejde bez desítek specialistů, které je
třeba zaplatit. Z podařeného filmu mají samozřejmě prospěch nejen jeho
producent, koproducenti a tvůrci, ale také kina, televize a také stát v podobě
své reprezentace. 

PROČ POTŘEBUJE FILM STÁTNÍ PODPORU 
Český film potřebuje investice z několika dobrých důvodů: 
protože, podobně jako sport je filmová tvorba lukrativní pouze ve své nej-
špičkovější fázi, (a někdy ani to ne), a ta je bez širší základny nemyslitelná. Nelze
vyrábět jen vynikající filmy.
Protože představuje kulturní statek, který zůstává pro příští generace a kterým
se stát může bez dalších velkých nákladů reprezentovat v zahraničí. 
Protože jinak obchodně neobstojí v konkurenci ostatních kinematografií,
a to nikoli z důvodů kvality, ale vysokých vstupních nákladů na výrobu i pre-
zentaci. Protože stojí za to pokračovat v národní tradici animované tvorby a tvor-
by určené dětem. 
Protože v tomto odvětví pracují tisíce lidí, kteří mají rodiny, platí daně a je-
jichž zručnost přivádí do naší země miliardové investice v zahraničních kine-
matografických zakázkách. 
Protože bez garance minimálních vstupních nákladů dosáhneme jen obtížně
na zahraniční koprodukci a tedy pozdější zahraniční distribuci. To není zase
pouze otázka kvality jednotlivých projektů. 
Protože se jedná o vcelku úspěšné odvětví, kdy na korunu zdejší veřejné 
investice, obvykle seženeme další tři koruny investicí soukromých nebo ve-
řejných zahraničních. Bez té vstupní koruny jsme ale často v koncích. A tato
agónie trvá už čtrnáct let, jak dokládá i podrobná studie, kterou si ve Velké 
Británii nechala vypracovat Česká vláda. Včetně neblahých a nezanedbatelných
důsledků ekonomických. 

JAK JE TO JINDE
Ve VŠECH zemích demokratické Evropy zákony, které nějak upravují možnosti
vícezdrojového financování, existují. Na financování filmů se velice často po-
dílí přímou investicí stát, potom subjekty, které z obchodování s filmy žijí a nebo
filmy pro svoje podnikání využívají (např. komerční televize, kdy bývá běž-
nou podmínkou, že za udělení licence budou tyto televize procento odvádět
do kinematografických fondů). Také řada regionálních institucí běžně investuje
do propagace místní kultury a jazyka. Kina odvádějí malá procenta z lístků. Z hle-
diska státu, televizí i kin jsou to, ruku na srdce, zcela zanedbatelné peníze,
pro filmovou tvorbu a její rozvoj je to dobře, protože se to všem „investo-

rům“ nakonec vrací zpátky: Na daních, na kvalifikovanosti filmových profesí,
což sem také přináší lukrativní zakázky ze zahraničí, na dílech, která reprezentují
naši kulturnost, zemi a ostatní umělecká odvětví. A také proto takové inves-
tice evropské země podporují, že to patří ke kulturním tradicím, podobně
jako nesmrkat do rukávu a nefackovat se na zubařských konferencích.

FACKA ZLEVA – HLASOVÁNÍ
Producenti nejsou mesiáši, ale také žádní kapitalističtí vydřiduši nebo socia-
lističtí hýřilové. V tomto bludu žijí věci neznalí lidé a nedají si to vymluvit. Ti pro-
ducenti, které znám, jsou často pracovití, odvážní, zcestovalí a kulturně vzdě-
laní lidé, kteří zaměstnávají – tedy živí – stovky lidí.
To poslední sociálně demokratická vláda přišla s nedokonalým, kompromisním
zákonem – po mnohaleté neochotě vlád předchozích situaci v oboru jakkoli
řešit (pozn: opravdu nejde o platy tvůrců a zisky producentů!!!). Podstata měla
být zhruba v tom, že vyhandluje s televizemi takovou dohodu – komerčním te-
levizím se postupně přidělí reklamní časy České televize, ČT vyšší koncesio-
nářské poplatky – za příslib pozdější solidarity při tvorbě kinematografické-
ho zákona, který se bude alespoň vzdáleně podobat tomu, co v Evropě funguje.
Byla to polovičatá dohoda – my za vás dneska budeme pracovat na zahradě,
vy nám zítra přijdete umýt okna. Televize nám nakonec vzkázaly, že nám 
maximálně umyjí hlavu. 
A nakonec ta naprostá absurdita: filmaři loajálně souhlasí s dalším nedoko-
nalým zákonem, ať je proboha alespoň něco. Načež vládní poslanci, včetně mi-
nistra, naprosto zaujatého už pouze svou předvolební kampaní, nechají zákon
posměšně spadnout pod stůl a filmaře div neoznačí za hamižné kapitalisty („Ten
váš guru Klaus!“ řekl Jandák Trojanovi zcela vážně!) Potom co překroutí a po-
ruší všechny dohody, ke kterým se spělo složitě osm let, se všechno zničí za
dvě hodiny na nátlak televizí. A nakonec z filmařů, mezitím vydíraných svými
komerčními koproducenty, dělá ministr darebáky, kteří chtějí ošidit dětské-
ho diváka na Zlínském festivalu! Bývalé štaci ministra, kde měl dětský divák
– rozuměj:český volič – přihlížet, jak ministr Jandák s premiérem Paroubkem
a Gerhardem Schröderem pár dnů před volbami demonstrují s dětmi světlé zítř-
ky o kulturu tak příkladně pečující ČSSD. Za smutné stafáže lidí, kterým týden
před tím („Mě už je to jedno, jak budete hlasovat!“ ) sociálně demokratičtí
poslanci prachsprostě naplivali do obličeje.

FACKA ZPRAVA – STRÁŽCI TRHU
Načež jakoby pravicoví novináři popustí uzdu fantazii nebo nějaké vnitřní frust-
raci a navezou se do „hrstky producentů… co chtějí dary od státu, na kvalitu
nehledíc“ (Kábrt), do „komunistických duší... producenta T., režiséra H. nebo
animátora K.“ (Bystrov), do „nejhlubší krize české kinematografie… která vy-
rábí filmy, které publikum vidět nechce“ (Neff).
Kolik by asi v Čechách mělo být producentů, nežli hrstka, pane Kábrte? A z ja-
kého důvodu myslíte, že nehledí na kvalitu práce, která je stojí tolik peněz a úsilí?
A proč takové plky, prosím, musíme číst v článku „Dobré filmy stát nepotře-
bují“ na stejné stránce, kde je fotogalerie z festivalu v Cannes, jehož miliar-
dový rozpočet z naprosté většiny hradí stát – Francie? A filmy České nové vlny,
jimiž se dodnes chlubíme, vznikly z vůle soukromých investorů? Kterých?
Byl to Gumotex? Nebo snad Pepa z Hongkongu? Přinesly ty filmy jen prospěch
svým tvůrcům? Žije Jan Němec na Seychelách nebo Jiří Menzel v Belize, jako
někteří sponzoři současné politické reprezentace? Kvůli Věře Chytilové a Jiří-
mu Krejčíkovi snad uveřejnily všechny důležité americké noviny celostrán-
kové inzeráty „Neinvestuje v České republice – okradou vás!“??? Nebo to bylo
kvůli Železnému se Zemanem? Čím projevil svojí „komunistickou duši“ pro-
ducent Ondřej Trojan? Tím, že přivedl za posledních deset let na svět dva filmy
– Musíme si pomáhat a Želary – které byly za Českou republiku nominovány
na Oscara? Že jsme natočili další dva miliónové projekty, Pelíšky a Pupendo,
aniž jsme se divákům nízce podbízeli? (Mimo jiné – s naprosto minimálními roz-
počty, na šestnáctimilimetrový film!) Že máme za sebou celou řadu retrospektiv,
které v Německu, Řecku, Maďarsku nebo Polsku zorganizovali – pod hlavičkou
České republiky – naši hostitelé za tamní veřejné peníze? Co komunistické-
ho spatřuje Bystrov na obdivuhodném a vlastně statečném boji Aurela Klim-
ta za pokračování tradice animovaného filmu v Čechách? 
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Č E S K Ý  F I L M  –  J A K  D Á L ?

Když píše Ondřej Neff o „nejhorší krizi českého filmu“, musím se zeptat, jest-
li on se setkává s gratulacemi – například šéfredaktora New York Times, za svoje
fejetony? A nebo kdy dostal nějaké srovnatelné mezinárodní ocenění, jako v po-
sledních letech dostávají na významných přehlídkách v zahraničí Bohdan Sláma,
Saša Gedeon, Petr Zelenka, Jan Němec nebo – nyní už ve Francii žijící – Petr
Václav? Nebo zdali se stává jeho tvorba tématem diplomových prací studen-
tů v Německu, Polsku nebo Maďarsku, jako se to děje našemu současnému,
podle Neffa prachmizernému filmu? A proč ty filmy, které nikdo nechce vidět,
přesto vidělo loni více návštěvníků kin, nežli celou slavnou extraligu, s jejími
Ivánky, nezbytnými Národními stadiony na soukromých pozemcích J&T – 
Sparty, která tak nádherně demonstrovala smysl pro fair play nedávno v Plzni?

EVROPA JAKO KULTURNÍ PROSTOR
Vůbec sleduji u všech tří publicistů uvažování – když jsme u sportu – takového
typu: Češi potřebují Nedvěda, Jágra a Neumannovou, kteří jsou tak dobří, že si
na sebe vydělají. Ale nějaké přípravky, nižší soutěže, nešťastně zranění spor-
tovci. To nemá na tomto tržišti prvobytně pospolné nabídky a poptávky místo.
A co jiného je vrcholový sport, než zábava, tedy showbyznys? Je proto třeba
zrušit Sazku, jako nemístný zdroj financí pro případné podnikání majitelů a před-
sedů sportovních klubů?
Copak naše vláda nespěchá s miliardovými pobídkami a daňovými úlevami pro
firmy, jejichž vedení chodí s klepety na rukou? Jsou nějaká taková podezře-
ní, jako třeba v případě Setuzy, spojena s českou kinematografií? A chystá-

me se snad vytáhnout z vašich kapes skutečné peníze, jak se to v tichosti a bez
problémů povedlo třeba ČEZu?
Není nejmenší problém – v jejich vlastním stylu – parodovat „fašizující ne-
kulturnost“ Bystrovova ubohého článku, „rudoprávní hantýrku“ Jana Kábrta,
nebo označit Neffovu logiku Stávky nestávky za „bohorovné ignorantství“. Nebo
vzkázat zdvořile – po foglarovsku: „Dejte si, klucí, placku na čelo!“ 
A vy – budoucí poslanci a ministři – přijměte, prosím, konečně už nějaký zákon
o kinematografii. Udělejte to poctivě a rychle, věřte, že z toho budou mít 
všichni méně škody a více užitku, nežli z otravné vybíjené na mentálním 
hřišti, které vykolíkovali Krejčíř s Mrázkem.
V globálně propojeném světě je naprosto důležité se na národní, tedy i stát-
ní úrovni starat o svojí kulturu. Tedy i o kinematografii. Protože se to – ze všech
trochu dlouhodobějších hledisek bohatě vrátí. A protože to žádné ohromují-
cí prostředky nevyžaduje. (Tipoval bych, že jeden Gripenek by pokryl dese-
tiletku.)
Evropa je zkrátka také kulturní prostor, do něhož, jak věřím, patříme a patřit
chceme. 
Ale možná by část našich spoluobčanů, kterým lahodí smysl článků Kábrta,
Bystrova a Neffa, raději do Ameriky počátku 19. století. V takové společnos-
ti ovšem počítejte – Johnny, Vladimir and Andrew, že po příštím nactiutrhač-
ném článku beru neprodleně opakovačku a ustřelím vám kebuli za zvuků Klau-
sovy foukací harmoniky.  

Jan Hřebejk

Pošetilý boj o nemravný zákon
Prezidentské nepře-
hlasované veto záko-
na, kterým  se mění
zákon č. 241/1992
Sb., o Státním fondu
České republiky pro
podporu a rozvoj
české kinematografie,
vyvolalo mezi částí fil-
mařské veřejnosti vlnu
protestů a hysteric-
kých reakcí. Na jedné

straně je zjevné, že stát by měl českou kinematografii podporovat, když
tak hojně přihazuje nemalé peníze sportovcům a podporuje i jiné druhy umění,
na druhé straně by ovšem bylo dobré, aby se tak dělo systémově, kupří-
kladu zvláštní kapitolou rozpočtu na kulturu, a nikoliv dalším zdaňováním sou-
kromých subjektů. V logice neschváleného návrhu by pak někdo mohl při-
jít s tím, že prodejci barev a výtvarných potřeb budou přispívat na chod galerií,
že prodejci not, houslových strun a hudebních nástrojů budu zatíženi zvlášt-
ní daní na podporu České filharmonie a tak všelijak podobně. 
Doposud se ovšem nemluvilo o jiné nemravnosti, která se v návrhu zákona
objevila a která souvisí s angažovaností členů Rady fondu, kteří rozdělují o při-
dělených dotacích. V § 3 odstavec 2 zákona č. 241/1992 Sb., o Státním fondu
České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie stojí psáno: „Člen
Rady nesmí mít funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí
aktivně jejich jménem veřejně vystupovat nebo působit v jejich prospěch v sou-
vislosti s funkcí v Radě; dále nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly
být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat
jeho nestrannost a objektivitu rozhodování.“ To znamená, že členové Rady ne-
smějí podávat žádost o grant na své vlastní projekty ať již jako tvůrci či producenti.
Toto pravidlo však bylo v minulosti porušeno, když předsedovi a místopředse-
dovi minulé rady byly přiděleny peníze na jejich filmy, o čemž se vedly bouřli-
vé diskuse a režisér Bernard Šafařík dokonce kvůli tomu podal na Fond žalobu.
A hle, v novele zákona se zákonodárci snažili nějakým způsobem celou věc
napravit a to dost svérázným způsobem. V § 3 zamítnuté novely se dočteme toto:

„(3) Je-li člen Rady nebo osoba jemu blízká v pracovněprávním nebo ob-
dobném vztahu k fyzické nebo právnické osobě, která žádá o přidělení pro-
středků Fondu, nebo je statutárním orgánem, členem statutárního orgánu
anebo kontrolního orgánu, společníkem nebo členem právnické osoby, která
žádá o přidělení prostředků Fondu, nesmí se tento člen Rady účastnit jednání
Rady, během něhož se rozhoduje o přidělení prostředků Fondu takové fy-
zické nebo právnické osobě. Obdobně se člen Rady nesmí účastnit jedná-
ní Rady, během něhož se rozhoduje o přidělení prostředků Fondu právnické
osobě, k níž je člen Rady nebo osoba jemu blízká v postavení ovládající osoby
z jiného titulu než společníka nebo člena.
(4) Ustanovení odstavce 3 se použije obdobně, žádá-li o přidělení prostředků
Fondu člen Rady nebo osoba jemu blízká, nebo osoba, s níž člen Rady nebo
osoba jemu blízká jedná ve shodě.
Nemravnost, k níž v minulosti došlo, měla být legalizována, což ještě zdů-
razňuje důvodová zpráva v části B): „Z důvodu možného střetu zájmů je
zakázána účast člena Rady při jednání Rady, při němž se rozhoduje o při-
dělení prostředků Fondu samotnému členu Rady, osobě jemu blízké nebo
osobě, která je ke členu Rady nebo osobě jemu blízké v některé z vyjme-
novaných forem vztahu.“ Teoreticky vzato tak mohou všichni členové Rady
žádat o grant, při hlasování o své žádosti odejít, získat grant a na oplátku
jej při dalším hlasování přiklepnout svým kolegům. Návod k mravní korup-
ci jak z čítanky.
Protesty proti neschválení zákona jsou proto víc než hloupé. Navedeným stu-
dentům FAMU, kteří se
k protestům přidali, zřej-
mě nedošlo, že kdyby
byl zákon schválen, oni
sami by na grant nemu-
seli nikdy dosáhnout,
neboť peníze by si mezi
sebe rozdělili jejich pe-
dagogové se svými ka-
marády, sedící v Radě.
A nebylo by to poprvé.
David Jan Novotný
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D O K U M E N T Y

teorie a praxe
Velkými změnami po Listopadu 1989 procházejí naše vysoké školy, aby 
jejich úroveň odpovídala nejen evropským, ale i světovým standardům. 
Informace o tomto vývoji rozhodně patří také na stránky našeho Synchronu.
Přinášíme první z nich.
Co se studuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
Přicházejí sem uchazeči o bakalářské a magisterské studium, jak politologie a me-
zinárodních vztahů, sociologie a sociální politiky, tak žurnalistiky, marketingo-
vé komunikace a public relations. Jde o Fakultu sociálních věd Univerzity Kar-
lovy v Praze ((110 01 Praha 1, Smetanovo nábřeží 955/6, telefon 222 112 111,
internet www.fsv.cuni.cz), jejímiž součástmi jsou IES (Institut ekonomických stu-
dií), IKSŽ (Institut komunikačních studií a žurnalistiky), IMS (Institut meziná-
rodních studií), IPS (Institut politologických studií), ISS (Institut sociologických
studií). Kromě těchto institutů (bývalých kateder) je zde CEMES (Centrum me-
diálních studií), CESES (Centrum pro sociální a ekonomické strategie), SVI (Stře-
disko vědeckotechnických informací), KJP (Kabinet jazykové přípravy) a CIVT
(Centrum informatiky a výpočetní techniky). O rozvoj a strategii vědecké a vý-
zkumné činnosti FSV se stará vědecká rada, která je poradním orgánem děka-
na. V současné době je v ní 36 řádných a 16 čestných členů.
Studium magisterského oboru masová komunikace, stejně jako studium oboru
žurnalistika končí státní závěrečnou zkouškou, tj. obhajobou diplomové práce
a ústní zkouškou. Budoucí žurnalisté masových médií mají možnost výběru pro
své práce z tématických okruhů:, jimiž jsou 1. dějiny a současný vývoj ma-
sových médií a základy mediálních studií (v tom základní historické otázky, vývoj
komunikace a masových médií, masová média v české společnosti, jejich
role a fungování, struktura, funkce a jejich obsah), 2. teorie masové a medi-
ální komunikace (v tom mj. mediální diskurz,, modely komunikace, publi-
kum, veřejnost a veřejné mínění), 3. základy a širší kontext novinářské práce
(role novináře ve společnosti, dějiny světové a české žurnalistiky, regulace, 
autoregulace a odpovědnost novináře, organizace novinářské práce a současné
trendy ve vývoji této práce).
Pro studium jsou k dispozici základní učební texty, povinná odborná literatura,
časopisy, beletrie a filmové tituly. Podívejme se na některá témata bakalářských
prací ve školním roce 2005/2006, která mají vypovídací hodnotu pro naši praxi.
U PhDr. Martina Lokšíka jsou to zejména: 1 Etika práce se synchronem v te-
levizním zpravodajství, 2. Videotelefon a jeho uplatnění v televizní žurnalistice,
3. Žánrové proměny současné televizní zprávy, 4. Profese televizního redak-
tora z pohledu vývoje technologií, 5. Obrazové a zvukové kompoziční prvky
výstavby televizní zprávy, 6. Zpráva jako příběh a zpráva jako koláž, 7. Info-
grafika v televizním zpravodajství, 8. Tvůrčí paradigma audiovizuálního 

vyjadřování, 9. Nové formáty digitálního videa a jejich využití, 10. Virtualita v te-
levizním zpravodajství, 11. Vliv digitalizace na práci zpravodajské televizní re-
dakce, 12. Ikonografie televizní zprávy, 13. Uplatnění digitálních technologií
v zahraničním zpravodajství televize, 14. Moblogová žurnalistika jako nová
forma produkce a distribuce audiovizuálního zpravodajství, 15. Digitální ko-
munikační technologie a konvergence audiovizuálních médií, 16. Klipovitost
a mozaikovitost v realizačních metodách televizního zpravodajství, 17. Pro-
měny české televizní žurnalistiky.
PhDr. Václav Moravec (jen vybraná témata): * Vznik kodexů České televize
a Českého rozhlasu a jejich naplňování, * Redakční samoregulace elektronic-
kých médií v ČR po roce 1989, * Vznik Etického kodexu novináře ČR a jeho pro-
měny, * Referování o trestných činech v českých médiích po roce 1989, *
Případy plagiátorství, * Chápání pojmu „střet zájmů“ při práci novináře, * Pří-
pady ekonomické závislosti českých médií po roce 1989, * Reklamní trh v ČR
po listopadu 1989.
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová (jen vybraná témata): * Informační role médií
* Proměny metod a forem kreativní žurnalistické práce s nástupem nových tech-
nologií, * Jak píší česká média o médiích.
PhDr. Milan Šmíd: 1. Proměny politických diskusních pořadů v ČT v létech 1998
– 2005, 2. Talkshow jako televizní žánr a jeho podoby v českých televizích, 
3. Funkce moderátora v televizních zpravodajských pořadech, kritéria jeho hod-
nocení, 4. Funkce moderátora v televizních diskusních pořadech, kritéria jeho
hodnocení, 5. Publicistické využívání výsledků peoplemetrového měření sle-
dovanosti v českých televizích 6. Česká televize a volební rok 2006, 7. Reality
TV a její uplatnění v českých televizích, 8. Pořady českých televizních stanic vě-
nované propagaci vlastního programu (tzv. selfpromotion), 9. Výuka on-line žur-
nalistiky na evropských/amerických univerzitách (zaměření, rozsah, metody),
10. Weblog jako žurnalistický produkt (hlavní znaky, které z osobní webové strán-
ky učinit médium masové komunikace, příklady z ČR a zahraničí).
PhDr. Otakar Šoltys (jen vybraná témata): * Přejímání replik v televizních
diskusních pořadech z hlediska jazykové správnosti a komunikační přiměře-
nosti * Spisovná čeština ve vysílání BBC.
PhDr. Petr Bednařík, Ph. D. – kromě jiných událostí a osobností jde o téma Vy-
braná osobnost z dějin televizního vysílání v českých zemích.
U dalších vyučujících pedagogů jsou to témata z oblasti reportážní a doku-
mentární fotografie (PhDr. Alena Lábová), rozhlasové žurnalistiky (PhDr.
Josef Maršík, CSc.), agenturní žurnalistiky (PhDr. Ludmila Trunečková), na-
kladatelské činnosti (doc. PhDr. Jan Halada), témata o autorech a analýzách ča-
sopisů (PhDr. Anna Jonáková).
Snad tento informativní přehled alespoň u některých čtenářů Synchronu vzbu-
dí zájem, měli bychom být v neustálém spojení s vyvíjející se teorií a součas-
ným studiem, znát, jací absolventi a s jakou výbavou přicházejí do naší filmo-
vé a televizní praxe, případně vyvolávat k těmto otázkám diskusi a připomínky,
sdělovat zkušenosti. Miroslav Sígl

ale hlavně pro naše nejmladší čtenáře je urče-
na protější stránka převzatá z týdeníku Respekt,
která si v Synchronu zaslouží krátkou předmluvu:
táborský rodák Miloš Volf spolupracoval od roku
1939, od svých patnácti let, s vojenskou od-
bojovou organizací Obrana národa. V podkrov-
ním pokojíku ukrývala rodina několik lidí, kterým
hrozilo zatčení gestapem, pomáhala rodinám za-
tčených či popravených. Po vyzrazení odbojové
činnosti byl v únoru 1943 spolu s matkou, otcem
a babičkou zatčen, po měsících tvrdých výsle-
chů, kdy zhubnul o 34 kilo, byl odtransportován

do Malé terezínské pevnosti, a přes gestapo na
Kladně, věznicích na Pankráci, v německém Hofu
a Weidenu byl 7.února 1944 odvezen do kon-
centračního tábora Flössenburg.s poznámkou
„návrat nežádoucí“. V dubnu 1945 se po tří-
denním pochodu smrti dočkal osvobození ame-
rickou armádou. Studia na právnické fakultě
musel po únoru 1948, po úspěšné první stát-
nici, opustit – protože otec měl obchod se smí-
šeným zbožím a byl osvobozen nikoli sovětskou,
ale americkou armádou.
Před PTP ho na vojně zachránili odbojáři, po prv-

ním roce vojny se dostal do Armádního rozhla-
su a v roce 1958 přešel na výzvu svého profe-
sora latiny z táborského gymnázia Vladimíra Ko-
váříka do televizního Vysílání pro děti a mládež.
Spoluzakládal magazín Zvědavá kamera, který se
po nástupu dalších kolegů z rozhlasu (Otta Bed-
nářová, Vladimír Branislav aj.) transformoval v 60.
letech v nejprogresivnější kritický publicistický
a dokumentární tým. V těch letech byl vedoucím
Vysílání pro děti a mládež. Výpověď z ČST v roce
1970 byla zdůvodněna tím, že pod jeho vedení
spadala také Zvědavá kamera, která odvysílala
několik pořadů, které zpochybnily vedoucí úlohu
strany, úspěchy epochy od roku 1948 a kriti-
zovaly mocenské orgány státu, zejména bez-
pečnost a justici.

-cys-

Pro pamětníky, 
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Mé vzpomínky na vznik a historii FITESu jsou už
velmi kusé, nepatřím mezi typy, které si dělají o své
práci poznámky – a tak už je mnohé zasuto zapo-
měnim. Mohl bych si události a lidi kolem nich při-
pomenout rozhovory s některými kolegy z býva-
lého ÚV FITESu, ale nechci – jednak by to trvalo
dlouho a pak bych je na sebe zbytečně upozornil.
Upřímně řečeno – FITES je ještě dnes příliš mocná
organisace a já jsem zatím pořád ještě v situaci, kdy
si nemohu dovolit postavit se otevřeně proti ní.
O tom však dále.
Je tedy třeba brát tyto mé poznámky s reservou, s ri-
sikem omylu v jménech či časovém určení – uply-
nulá doba a mnohem dramatičtější události zakryly
to, co bylo. 

1. VZNIK A PŮVODNÍ CÍLE FITESU
Filmoví a televizní umělci (a ti ještě ne jmenovitě)
byli původně soustředěni ve Svazu divadelních a fil-
mových umělců. Tam se poněkud v záplavě diva-
delní problematiky ztráceli, byli stále na okraji, cítili
se v tomto Svazu cizím, nesourodým tělesem. V té
době zanikla i další platforma k hájení zájmu těch-
to kumštýřů, totiž odborový svaz pracovníků
v umění. Byl totiž sloučen s Odborovým svazem 
zaměstnanců ve školství – a tam mezi problemati-
kou učitelů a školníků docela zmizel.
Byl to právě rozvoj a růst televize, který otázku vy-
tvoření platformy pro umělce filmu a obrazovky na-

stolil přímo palčivě. Film
a televize jsou příliš vý-
znamné a mocné organi-
sace, sdružující velký
počet i velkou osobnost-
ní váhu dnes už význam-
ných kumštýřů – a neby-
lo už udržitelné, aby se
o nich a o jejich zájmech

mluvilo jen bokem, jako o přívažku nějaké jiné, mno-
hem méně důsažné umělecké instituce. (V důsled-
ku toho je nesmylné a politicko-organisačně ne-
chytré, když dnes obnovujeme Svaz dramatických
umělců, tj. starou organisaci spojující divadla, film,
televizi a rozhlas. Tato organisace se totiž zákoni-
tě buď rozpadne – a vznikne FITES, třeba s jiným
názvem, znovu – nebo v ní převládnou televizní a fil-
mové zájmy. Mnohem chytřejší bylo za čas FITES
v nové, progresivní podobě a v pevném kontaktu se
stranou a jejími zájmy obnovit.)
Proto se v první polovině šedesátých let scházejí
dvě skupiny kumštýřů z této oblasti, aby se poku-
sily o založení nového uměleckého svazu. První sku-
pina, v níž byli: Eduard Hofman, Vladimír Valenta,
Jiří Procházka, Ladislav Helge, Emil Ludvík a něk-
teří další, na něž už si nevzpomínám, si dala za cíl
ustavit organisaci, která by měla za cíl ochraňovat
pracovně-právní a ekonomické zájmy filmových a te-
levizních umělců. Druhá skupina, v níž byli, pokud

si vzpomínám: Elmar Klos, Ján Kádár, Jiří Krejčík, 
A. J. Liehm a další, nezávisle na skupině první při-
pravovala založení téhož Svazu, ovšem s cíli pře-
devším i d e o v ý m i, tj. jakousi obdobou Svazu spi-
sovatelů. Přitom oběma skupinám šlo v první fázi
o schválení nového Svazu, o delimitaci majetku Svazu
divadelních a filmových umělců a o rozdělení 
Litfondu, aby nový Svaz měl dost mocnou ekono-
mickou základnu.
Konečně – po řetězu schůzí a porad – jsou všec-
ky otázky projednány a ÚV ustavení nového Svazu
schvaluje – vedení tohoto Svazu v prvních dnech
přejímají členové obou přípravných výborů, které
z radosti nad úspěchem odhazují rozpory ve svých
koncepčních pohledech a slučují se. Tentokrát jsme
ovšem ještě netušili, co jsme založením tohoto no-
vého Svazu způsobili.

2. PRVNÍ, USTAVUJÍCÍ SJEZD FITESU
Krátce nato se schází ustavující sjezd nového Svazu.
Do čela jako předsedu moudře staví národního uměl-
ce Martina Friče, významného a pokrokového fil-
mového režiséra. To bylo dobré rozhodnutí – Mar-
tin Frič pak dlouho svou autoritou, životní moudrostí
i stranickou zásadovostí tlumil mnohé vášně a cti-
žádostivé útoky. Placeným, úřadujícím místopřed-
sedou se stává Ladislav Helge. Z přípravných vý-
borů se do nově zvoleného ústředního výboru
dostávají jen někteří. (Ed. Hofman, Vl. Valenta /dnes
v emigraci v Kanadě/, Elmar Klos, Ján Kadár, A. J.
Liehm, Jiří Krejčík). Já se dostávám jen do revizní ko-
mise ÚV, někteří další, mezi nimi i Emil Ludvík, ne-
jsou zvoleni vůbec. Ten to nese velmi těžce, vě-
noval založení nového Svazu velmi ctižádostivě
mnoho času. Snad právě z této neukojené ctižádosti
se pak dostává do čela Společnosti pro lidská práva,
aby se také ukázal. Do ÚV však nastupuje celá řada
nových lidí, kteří se založením FITESu neměli pů-
vodně nic společného, kteří však v budoucnu se-
hrají v jeho vývoji významnou roli. Jsou to za tele-
vizi: Jiří Bělka, Eva Sadková, Antonín Moskalyk,
Jan Matějovský, Zdeněk Bláha, Jaroslav Dietl, Jiří
Hubač, Jiří Pilka, Jiří Malásek, Jindřich Fairaizl, 
Ladislav Daneš, Arnošt Frydrych, Roman Hlaváč
a další, za film: A. P. Borovička, Jan Kališ, Jan Pro-
cházka, Vojtěch Jasný, Ewald Schorm, Radúz Čin-
čera, Oldřich Daněk, Št. Skalský a mnoho dalších –
za filmové novináře: A. J. Liehm, Miloš Fiala, Dr. Ant.
Novák /Žalman/, Jiří Pitterman, Milan Schulz, 
Jaroslav Boček aj. Ustavuje se zároveň pět hlavních
sekcí se svými výbory a vedeními:
a) Sekce hraného filmu, b) sekce krátkometrážní tvor-
by, c) sekce televizních umělců, d) sekce televizních
zpravodajců a dokumentaristů – tyto poslední dvě
sekce se scházejí většinou na společných zasedá-
ních, na kterých tón udávají televizní umělci, protože
jsou organisačně pevnější a mocnější významem, 
e) sekce filmových a televizních teoretiků.

Zároveň je schválen jako placený tajemník FITESu
bývalý pracovník aparátu ÚV KSČ Ludvík Pacovský.
Filmoví a televizní umělci si na něho vzpomněli proto,
že kdysi – podle pověstí – musel odejít z ÚV pro to-
lerantní názory na film a umělce – a je jim za to sym-
patický. Toto rozhodnutí se později ukáže pro vývoj
FITESu a jeho vztahu ke straně jako tragické.

3. VÝVOJ FITESU
Fites se totiž velice rychle odchyluje od původ-
ních cílů, pro které byl zakládán. Způsobuje to právě
Pacovský, který s nesmírnou ctižádostí, organisač-
ním talentem i (a to je třeba přiznat) úpornou pra-
covní obětavostí, začíná budovat z FITESu politic-
kou organisaci, politickou stranu filmových
a televizních umělců. Využívá svých zkušeností z apa-
rátu strany a organizuje FITES na stranických prin-
cipech, postupně prosazuje právo FITESu řešit otáz-

ky ideově-politické, kádrové i organisační
v podnicích, které jsou v dosahu jeho působnosti
a jeho členské základny. Pomáhají mu v tom velmi
filmoví novináři, kteří postupně získávají vedoucí
postavení a hlavní slovo nejen v ústředním výbo-
ru FITESu, ale i ve výborech jednotlivých sekcí. Jsou
to právě A. J. Liehm (který pochopil, že pro jeho cíle
bude FITES vhodnější a účinnější než unavený Svaz
spisovatelů), Miloš Fiala, Jiří Pitterman, Dr. Ant. Dvo-
řák, Milan Schulz a Jaroslav Boček. Získávají také
možnost výjezdů do zahraničí – nový Svaz má i svůj
devizový fond a své zahraniční, pasové oddělení.
Velmi této možnosti využívají – uskutečňuje se celá
záplava zahraničních cest na festivaly, konference
i na soukromá jednání, jichž se za peníze svazu zú-
častňují především tito novináři a někteří kumštýři,
kteří patří do party. A bůhví, jde-li na těchto cestách
opravdu jen o umění.
Hlavními ideology a organizátory toho všeho se 

Pohled do archivu: 
FITES v hlášení spolupracovníka StB

JAK TO BYLO S FITESEM – KDYSI A DNES

SY vnitrek 3-06  8.6.2006 15:21  Stránka 14



Synchron  3 2006 15

D O K U M E N T Y

stávají Ludvík Pacovský a A. J. Liehm. Pacovský zřej-
mě hraje prostřednictvím svazu za vysokou stra-
nickou funkci v oblasti kultury, nebo možná přímo
o funkci ministra kultury, A. J. Liehm touží zpočát-
ku po funkci ústředního ředitele čs. filmu, později
po funkci ideologického tajemníka ÚV KSČ. Způ-
sob, který si vyberou, je zajímavý. A. J. Liehm, tento
v kritice bývalý stalinovec, se náhle dá na pokrok
a teoreticky zdůvodní a postaví se do čela tzv. mladé
české vlny. Pochlebuje mladé generaci, staví ji proti
významným umělcům generace starší, ale záro-
veň i proti straně, starým „aparátníkům a dogma-
tikům“ – strhává mladé, opilé jeho pochlebováním,
na svou stranu a nechá se jimi nést vzhůru. Přitom
(jako zkušenému dogmatikovi) se mu brzy podaří
prosadit teror modernismu, ví dobře, že má-li zví-
tězit jeho revoluce, musí být ještě krutější a into-
lerantnější než revoluční diktatura předchozí. Jen
zpočátku se ve FITESu ozývají hlasy proti této nad-
vládě bývalých aparátníků, teoretiků a novinářů nad
kumštýři (pro něž byl přece nový Svaz zakládán)
– brzy však i tyto hlasy umlkají, nová elita začíná být
příliš mocná, od ní odvisí, zda budeš slavný, zda
se bude o tobě mluvit s úctou či s posměchem a zda
vůbec dostaneš práci. A tak ve jménu boje za umě-
leckou svobodu prosazují Pacovský a Liehm dik-
tátorskou svobodu jen pro vyvolené – a všichni na-
jednou touží se mezi ty vyvolené dostat – i starší
režiséři najednou se pokoušejí točit a vyjadřovat se
jako Liehmovská „mladá vlna“ (Ot. Vávra, Kadár-
Klos aj.). Velice přesně vyjádřil tuto Liehmovskou
diktátorskou koncepci Ivo Fleischman, dnes taky
emigrant (musí být legrace, jak se tam tihle dva sná-
šejí). Řekl: Nedej bůh, aby se Tonda Liehm stal mi-
nistrem vnitra. To bychom všichni, co máme jiný
názor na kumšt než on, seděli v koncentráku.
A. J. Liehm má tedy na svědomí politické pokřive-
ní a umělecké zmatení celé generace (Ewalda Schor-
ma, Jana Němce, Miloše Formana, Věry Chytilové
a dalších) – a je to zločin, protože to udělal jen kvůli
své kariéře – a Ludvík Pacovský má na svědomí po-
litickou tragedii celého FITESu, který bez jeho vlivu
mohl být třeba i pokrokovým uměleckým Svazem.

4. PROČ SE FITES DOSTAL DO ČELA
OSTATNÍCH SVAZŮ

Fites se brzy stal významným politickým centrem
uměleckého a kulturního života a dostal se do čela
všech ostatních uměleckých svazů. Bylo to způ-
sobeno zejména tím, že má čilý, organisačně schop-
ný sekretariát (Helge, Pacovský, M. Čálková, Jar.
Kříž, Dr. Valenta) a že je nový, neopotřebovaný.
Abyste rozuměli: Svaz výtvarníků a Svaz hudebních

skladatelů nebyly nikdy příliš výrazné a nehrály v po-
litickém životě nikdy významnou roli. Svaz diva-
delních umělců se vždy soustřeďoval hlavně na své
odborně-divadelní zájmy – a i když svoji politic-
kou roli sehrával, byla to role povýtce úzce specia-
lizovaná, a tedy ne příliš nebezpečná. Dosud nej-
významnější a politicky nejvýraznější roli hrál Svaz
čs. spisovatelů – ale na tom už se projevovala únava,
ironické skepse a jistý politický cynismus. Spiso-
vatelé vystupovali se svými útoky proti straně a její
politice jen na sjezdech nebo takových shromáž-
děních, kde jejich výpady měly širokou publicitu
a mohly jim posloužit k osobní popularitě, popř. ka-
riéře. O nic jiného už dávno nešlo. Jinak se Svazo-
vého, schůzového života nezúčastňovali. [dále ne-
čitelná věta – pozn. dr].
Naproti tomu filmoví a televizní umělci, kteří na-
stupovali jako samostatný Svaz na politické kol-
biště jako poslední (a přitom ve velmi výhodné si-
tuaci jisté deprese stranického vlivu na kulturu), byli
plni energie, svatého nadšení, chuti schůzovat
a honem mluvit, aby si taky v onom boji o „osvo-
bození kultury“ od stranického administrování vy-
sloužili ostruhy. A tak nový Svaz je organisačně i po-
liticky nesmírně aktivní, ústřední výbor se schází
pravidelně a většinou v plném počtu, pracují i sekce
a jejich výbory, na schůzích se vášnivě mluví a dis-
kutuje – prostě pro politikáře typu Pacovského je
radost pracovat v takové organisaci – nachází tu ži-
vnou půdu a desítky ochotných rukou i mozků pro
každý nápad, se kterým pro rozvinutí politické ak-
tivity, pro zvýšení společenské váhy Fitesu, přichází.
Ostatní, trochu už apatické a zlenivělé Svazy, kde
už jde víc o individuální či skupinové boje o moc,
o prachy z Fondů, o vedoucí funkce v různých 
finančně výhodných komisích, nakladatelstvích či
redakčních radách, napřed trochu s ironickým 
posměchem, ale pak se stále rostoucím údivem
a úctou se dívají na toto nesmírně aktivní až 
zdivočele činorodé Svazové dítě.
Přitom má Svaz vůdčí postavení mezi ostatními ještě
z jednoho důvodu: je jaksi centrální, protože svým
dosahem má vliv i na spisovatele (které většinou film
a televize živí a kteří si musejí proto filmaře a tele-
vizní kumštýře předcházet) na herce (u nichž jde
o totéž a navíc ještě film a televize rozhodují o jejich
popularitě či o jejich zapadající hvězdě) na muzi-
kanty i výtvarníky (ti všichni se přece také nemo-
hou bez honorářů z filmu či televize obejít – a zda
se tam k práci dostanou, o tom přece rozhodují
kumštýři těchto institucí). Toto klíčové postavení si
Pacovský velmi chytře uvědomí – a brzy prosadí, že
on a Fites začínají hrát v kulturní frontě prim, oni
udávají tón a linii i pro ostatní svazy.
Schůze ústředního výboru v té době, zejména
v druhé polovině roku 1967 a na počátku 1968 bý-
vají velmi bouřlivé, patetické a efektní. Tak třeba nad
jednom zasedání režisér Krejčík za potlesku pří-
tomných spálí dopisy emigranta Pucholta z Ang-
lie, aby je nemusel předat naší bezpečnosti. Na jiném
spolu s Pacovským navrhne, aby se komunisté-uměl-
ci před každým svým jednáním na ÚV KSČ či na
jiném stranickém orgánu sešli na jakési protistra-

nické skupině s bezpartijními a přijali od nich 
instrukce, co mají na ÚV či jinde hájit. Na dalším 
zasedání se rozhodne o dvojí podřízenosti členů 
FITESU: za činnost ve svých podnikových funkcích
(zejména za důležité otázky kádrové, organisační
a programové) odpovídají i FITESU, mají se o kaž-
dém takovém rozhodnutí s orgány FITESu poradit
a obhajovat tak linii, kterou FITES (tj. Pacovský) určí.
A konečně na dalším je přijato a podepisováno tzv.
„Prohlášení Solidarity“ – že totiž všichni budou krýt
všecky. Kdyby kdokoliv z kumštýřů na celém území
republiky byl stranou poškozen, tj. zbaven pro své
názory místa, možnosti publikovat či točit, je po-
vinností ostatních, kterým tato možnost zůstane,
ho podporovat, přispívat mu ze svých platů a ho-
norářů, aby mohl u svých názorů a ve svém vzdo-
ru proti straně neomezeně dlouho vytrvat. Myslím,
že toto Prohlášení Solidarity funguje perfektně –
právě dnes.
V první polovině roku 1968, myslím, že to bylo
v dubnu, se také koná ve Slovanském domě II. sjezd
FITESu. Přijdou ho uctivě pozdravit delegace ostat-

ních uměleckých Svazů – Pacovský a Helge už tu
stojí plně v čele celé kulturní fronty, excelují. For-
mují si taky nově volený ústřední výbor k obrazu
svému – odcházejí z něho všichni, kteří mají jen tro-
chu odlišný politický či organisační názor, či kteří
nejsou podle jejich představ dost povolní a „pro-
gresivní“. Bohužel už si nepamatuji (ani jsem to moc
pozorně nesledoval, nebyl mi tehdy ještě úplně jasný
cíl, proč k těmto změnám dochází), kdo všecko tehdy
z ÚV FITESu odešel a z jakých důvodů. Vím jen, že
já jsem navržen už, ani kandidován nebyl – a že jsem
tedy odešel jak z revizní komise ÚV, tak z televizní
sekce. A všichni byli asi rádi.
Ještě jedna zajímavost byla na tomto I I. sjezdu. A. J.
Liehm tu připravil frontální útok na Aloise Poled-
ňáka, ústředního ředitele státního filmu. Jiří Krejčík
s posměchem předčítá z tribuny ukázky z Poled-
ňákovy knížky o skautech a pionýrském hnutí, i jiní
diskutují a označují Poledňáka za dogmatika, kte-
rého je třeba odstranit, (hle, jak se to potom všec-
ko otočilo: když pak Poledňák odcházel po srpnu
z funkce, píše mu Pacovský a ÚV FITESu pochleb-
ný, lítostivý dopis. Jaké pokrytectví.) – A. J. Liehm
na tomto zasedání nakonec pateticky žádá, aby sjezd
vyjádřil Poledňákovi nedůvěru (jde mu o to, aby

A major Zeman může na obrazovky!
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se sám mohl dostat na jeho funkci – a hloupý Po-
ledňák ho za to všecko po srpnu pošle za podnikové
peníze do Francie a umožní mu emigraci). Vypadá
to pro Poledňáka (a svým způsobem i pro Pelikána,
který je také v nástřelu, ale mnohem krotčeji a méně)
velmi zle – jen Martin Frič svou moudrostí a lidským
odporem proti této zběsilosti zvrtne hlasování a způ-
sobí, že Liehmův návrh neprojde. Vyslouží si tím vel-
kou nenávist zběsilců, Jiří Krejčík dokonce žádá, aby
byl národní umělec Frič „za tuto zradu kulturní fron-
ty“ zbaven všech funkcí a aby z Fitesu odešel. Ani
tento návrh pochopitelně neprojde – Martin Frič se
však už od té chvíle dostává na okraj, je sám otrá-
ven a nové vedení Svazu už o jeho předsedování pří-
liš nestojí – a tak už je do své smrti předsedou jen
formálním – ve Svazu definitivně a autoritativně 
vládnou Helge s Pacovským.

5. KOORDINAČNÍ VÝBOR
Založení koordinačního výboru – to byl geniální
nápad Pacovského, Liehma a dalších teoretiků
„obrodného procesu“, završení dlouhodobé or-
ganisační a politické práce Ludvíka Pacovského.
Neboť tady se v nejdokonalejší formě realizovala
kontrarevoluční myšlenka z II. sjezdu spisovatelů:
spisovatelé (teď už tedy: všichni umělci) – svědomí
národa. Spojení uměleckých Svazů, které do té chví-
le mají pod ideovým vedením Pacovského, Helge-
ho, Liehma, Jana Procházky, Edy Goldstückra a dal-
ších, postupovat jednotně, v jedné linii a frontě proti
straně – to je taková politická síla, která může pro-
sadit mocensky prakticky všecko. Neboť tento ko-
ordinační výbor ovládá teď – bezpečněji a suve-
rénněji než strana – prakticky všecky sdělovací
prostředky: především televizi a film, ale i rozhlas,
divadla, nakladatelství, redakce novin a časopisů
– a vlastně i plakáty a výtvarnou propagandu – může
určovat a ovlivňovat veřejné mínění – a prakticky
prostřednictvím nesmírného vlivu těchto masových
médií diktovat straně a jejímu ústřednímu výboru,
co dál: oni posouvají „obrodný proces“ a „praž-
ské jaro“ podle své vůle a představ, oni je ženou ke
katastrofě. Je to sláva a moc, o níž se Pacovské-
mu, který je spiritus agens tohoto Koordinačního
výboru, nikdy ani v nejtajnějších snech nezdálo. On,
malý, kdysi vyhozený aparátník, dnes vlastně pro-
střednictvím moci uměleckých svazů diktuje celé-
mu ústřednímu výboru a politbyru, určuje linii kumš-
týřům – a přes ně celé této zemi. Neboť Dubček a ÚV
KSČ může dávat příkazy a pokyny (nebo spíš pro-
sit) jen ředitelům a šéfredaktorům – Pacovský a ko-
ordinační výbor však ovlivňuje a řídí ty, kteří mají
tyto pokyny prakticky plnit, totiž dramaturgy, 
redaktory, herce, režiséry, výtvarníky, muzikanty –

a protože oni mu buď fandí, nebo mají z něho strach
(neboť on už teď má moc rozhodnout, kdo patří
do kulturní fronty a kdo ne, kdo má právo publi-
kovat, být slavný a mít peníze, a koho kulturní fron-
ta vyvrhne a zničí,) dělají to, co chce on (tj. koor-
dinační výbor, Pacovský a jemu podobní) a ne co
chce – a o co marně prosí Dubček. Sám jsem, jako
předseda stranické organisace v první polovině roku
68, byl mnohokrát přítomen tomu, když Pelikán při-
cházel od Dubček z ÚV s v podstatě správnými po-
kyny: aby se „neblblo“, nebo že se všecko pozi-
tivní, co je na obrodném procesu, zničí, aby se

neútočilo na Sovětský svaz a spojence, aby se ne-
útočilo proti straně, bezpečnosti, milicím, kořenům
socialismu. Redaktoři a dramaturgové ho většinou
vyslechli, pak se však šli poradit na Fites k Pacov-
skému a udělali na obrazovce přesně opak toho,
o co žádal marně a zoufale Dubček i Pelikán.
A tak malý aparátník, dnes „hodný a skromný“ ta-
xikář, Pacovský dělal najednou dějiny. Jeho role
v „obrodném procesu“ a v tragedii pražského jara
není, myslím, pořád dost oceněna.

6. FITES V SRPNU A PO SRPNU 1968
Sovětská rozvědka (nebo naše, pokud pro ni tu akci
připravovala) nepracovala dost dobře – a tak došlo
k celé řadě dětských chyb – v průběhu dramatic-
kých srpnových i posrpnových dnů. Tak například
sovětské jednotky obsazují v televizi ředitelství na
náměstí Maxima Gorkého a studia v Měšťanské be-
sedě – nechávají však absolutně volnou Jindřišskou
ulici a Jungmanku. Jenomže televize se na ředitel-
ství u nás nikdy nedělala a v poslední době ani ne-
řídila – mozek a srdce televize, ono „jádro kontra-
revoluce“, které sověti hledali, bylo vždycky
v redakcích a v dramaturgiích, tedy právě v oné bu-
dově v Jindřišské ulici, která zůstala neobsazena.
(Divím se, že někdo z těch, kteří se dnes v televizi
svou věrností k SSSR holedbají, na to Sověty ne-
upozornil.) A tak stačilo, aby Zdeněk Noháč zřídil
v Jindřišské ilegální vedení televize, dal příkaz dra-
maturgiím a redakcím k práci (pokud to bylo vůbec
třeba), pustil Škutinu přes vysilače na obrazovku

– a už to jelo. A sovětské jednotky zatím zbytečně
seděly na ředitelství a ve studiích.
Podobně to bylo s uměleckými svazy. Sověti ob-
sazují docela zbytečně Svaz spisovatelů na Národ-
ní třídě a nechávají volný FITES. Přitom nejenže ob-
sazují Svaz, který už je jako organisace politicky mdlý
a mrtvý, hraje druhé housle (tím neříkám, že jsou
v té době politicky mrtví jeho členové, jenomže or-
ganisačně působí jinde, ne tady), obsazují místnosti,
v nichž už se vlastně nikdo neschází – a přitom se
bezděky dopustí i další chyby, že tím totiž pobou-
ří všecky spisovatele, i ty, kteří by buď hned, nebo
velmi brzy stáli na jejich straně.
A přitom srdce a mozek uměleckých svazů, sídlo
koordinačního výboru, ono „svazové jádro kontrare-
voluce“, které Sověti hledají, je jinde, je ve FITESu, ve
Filmovém klubu a sekretariátu Pacovského v Adrii. 
Pacovský této chyby okamžitě mistrovsky využívá:
Nabídne s patetickým gestem místnosti FITESu „per-
sekvovanému“ Svazu spisovatelů – a dostává tedy
řadu chytrých mozků přímo k sobě, pod svůj přímý
vliv, do místnosti, v nichž denně od rána do noci
kraluje. A tak zase Sověti docela zbytečně (a trochu
i politicky chybně) sedí v mrtvém Klubu spisovatelů –
a pár metrů od nich, ve skutečném centru „obro-
dy“, ve Fitesu, to jede na plné obrátky.
A dále: Svaz spisovatelů je i později, po odchodu jed-
notek, organisačně ochromen, brzděn, nepovolován,
administrován (a vyvolává se tím i v poctivých spiso-
vatelích odpor a vzdor) – a Fites – ústřednější, důle-
žitější a mocnější kontrarevoluční organisace – pra-
cuje téměř bez zábran skoro až do konce roku 1969. 
Pacovský v té době svolává jednou i vícekrát týdně
do FITESu tzv. „politické informace“ – v podstatě
aktivy umělců všech uměleckých svazů a institucí

(velice četně navštívené, bylo vždy nabito) – atrak-
tivně a efektně je informuje o vývoji posledních udá-
lostí, dává jim instrukce a pokyny, určuje taktic-
kou linii, po níž má kulturní fronta jít, ve svém boji
se stranou, dál. Tady – na těchto aktivech, na těch-
to politických informacích, se připravuje i budou-
cí boj v podpolí, taktika a strategie tohoto dlou-
hodobého boje, neboť Pacovský tuší, že FITES
navzdory všem šťastným chybám protivníků a ná-
hodám přece jen nevydrží – a že bude pak třeba po-
stupovat jinak.
Využívá tehdy i své stranické funkce – dostal se
do obvodního výboru v Praze 1 – a z titulu této stra-
nické funkce přichází do výborů stranických 
organisací zejména v televizi, rozbíjí tam za pomo-
ci některých komunistů každou snahu televizního
vedení po konzolidaci – a hlavně i tam připravuje
„své lidi“ na dlouhé přezimování.

Chtěla být rozvědčicí.
Povedlo se jí to?

Smím prosit, 
pane ministře?
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7. A FITES DNES
Ano – ač je to zdánlivá absurdita – podle mého
názoru organisace žije a pracuje dál – jistě jinými
formami, rafinovaněji a zašifrovaněji, ale stejně in-
tenzivně a možná i účinněji než dřív – za dob své
plné legality. Dokonce se mi zdá, že Pacovského 
Koordinační výbor funguje – a zejména Prohláše-
ní Solidarity a podpisy na něm působí.
Není to dokonce ani tak složité, jak se zdá: v tele-
vizi je prakticky zachován celý výbor Fitesu, dokonce
v pevném organizačním celku a na výhodných mo-
cenských pozicích. Jak je to ve filmu, nevím, v re-
dakcích a rozhlase také ne. Podstatné však je, že se
proti této organisaci „teroru liehmovského mo-
dernismu“, diktatury samozvanců a příživníků na
kultuře typu Pacovského „svobody jen pro vyvo-
lené a nesvobody pro všecky ostatní“ přestalo téměř
bojovat. Naopak mnozí noví šéfové v centrálních
sdělovacích institucích vůdčí a aktivní členy těch-
to klanů, této organisace kryjí, pomáhají jim, po-
chlebují, snaží se straně a jejim vedoucím osob-
nostem dokázat, že ti „chlapci nejsou tak zlí“, že byli
jen „pomýlení“ a že jsou teď „plni dobré vůle“. Při-
tom podpolí FITESu žije, schází se, předává si zku-
šenosti i informace (jsou perfektně informováni
o tom, co se děje ve straně i na ÚV, zřejmě od oněch
příslušníků vedoucí vrstvy levice, která se rozhod-
la „udělat si strýčka“ a začala je krýt a podporo-
vat) – a hlavně podporují finančně i jinak ze svých

řad každého, kdo se „pro své názory“ dostal do
nouze – a ničí nemilosrdně každého, kdo by chtěl
jimi řízenou „kulturní frontu“ zradit.
A tak jdu Prahou – a cítím, jak mne sledují desítky
očí, jak hodnotí, s kým se zastavím, s kým mluvím,
co mluvím, jaké mám názory. A stačí jedna chyba –
a „Koordinační výbor“ zapracuje: budu mít zavřené
dveře v redakcích, divadlech, dramaturgiích, ale
často i na mnohých „levých“ ředitelstvích kultur-
ních institucí – a dokonce snad i na některých od-
děleních ÚV. Tak mocná je to pořád organisace – to
si ti, kteří se rozhodli „Pacovského koně“ krýt, snad
ani neuvědomují.
A pokud tato atmosféra strachu, teroru, umělecké
nesvobody, klanů a špiclování se strany podpol-
ního Koordinačního výboru a Fitesu neskončí, dokud
se nepodaří organizačně rozbít mozek a srdce této
organisace – nepodaří se straně vyřešit situaci
a opravdově zkonsolidovat kulturní frontu.
3. 11. 1971 Jiří Procházka

(ponecháno v původní jazykové úpravě)
Zdroj: Literární archiv Staré Hrady, fond Jiří 
Procházka

KS-SNB, Správa StB Praha
1. odbor – 1. oddělení

Praha dne 4. 7. 1972 
Návrh na získání ke spolupráci
Jmenovaný bude získán ke spolupráci s cílem, aby
s jeho pomocí byly rozpracovány osoby z řad Svazu
českých spisovatelů: býv. ústřední pracovníci FI-
TESu a Koordinačního výboru tvůrčích svazů, kteří
zůstávají na pozicích z let 1968–69. Taktéž je zís-
káván s perspektivou k čs. emigraci v zahraničí z let
1968–69.
Motivem vázání je jeho zájem znát zákulisní dění
a především jeho snaha o objektivní vysvětlení ru-
šivých jevů v celé kulturní frontě.
Kontakt se jmenovaným byl uskutečněn v r. 1970
při výjezdu Laterny Magiky do Japonska, kde bal vy-
užíván jako důvěrník.
Vlastní vázací akt bude proveden za přítomnosti zá-
stupce náčelníka odboru, se kterým již přišel do
kontaktu. K verbovce se přistoupí po schválení ná-
vrhu a kandidát bude vyvezen mimo Prahu, neboť
jeho osobnost je dosti známá. Při pohovoru bude
s ním proveden rozbor jeho styků na podkladě po-
znatků, o kterých již informoval. (Činnost ÚV 
FITESu, pracovníků televizní sekce FITESu, činnost
Jiřího PELIKÁNA a A. J. LIEHMA). Bude zdůrazně-
na nutnost objektivního objasnění činnosti těchto
osob, k čemuš je předurčen svými možnostmi a in-
telektem. Taktéž při té příležitosti bude upuštěno od
podepsání slibu, ani nebude sepsána smlouva o spo-
lupráci. Po odsouhlasení spolupráce bude jmeno-
vaný seznámen s hlavními zásadami konspirace styku
a spojení s ŘO. Bude úkolován k osobě Miloše FIALY,
kde je možnost kontroly. K prověření bude též 
použit úkon TA-133.
V případě, že jmenovaný nebude souhlasit se spo-
luprací, bude vyžádáno písemné vyjádření o za-
chování v tajnosti našeho rozhovoru. Předpoklad
je, že ani v případě nezdařené verbovky nebude jme-
novaný o styku s orgány MV hovořit, neboť by byl
vzhledem k situaci na pracovišti v podezření, že 
spolupráci přijal.
Vypracoval: mjr. Maxa

KS-SNB, Správa StB Praha
1. odbor – 1. oddělení

Praha dne 7. 7. 1972

MEMORANDUM
J A C E K *
Jmenovaný pochází z dělnické rodiny a jeho matka
byla ■■■. Vystudoval reálné gymnázium a vysokou
školu hospodářských a politických věd a je opráv-
něn používat titulu inženýr. V r. 1945 se zapojil jako
člen RG v Plzni. Nastoupil zaměstnání hlasatele Čs.
rozhlasu v Plzni ■■■. Ještě v témže roce přešel
do divadla Spejbla a Hurvínka jako herec. V r. 1947
nastoupil do Náprstkova muzea do funkce asisten-
ta, kde setrval do r. 1950. V r. 1948 v době poli-
tických změn byl ■■■. V této době začal se zabý-
vat spisovatelskou činností. V r. 1950–52 pracoval
již jako dramaturg u čs. Kresleného filmu a stal se
členem Svazu spisovatelů. V r. 1952 přijal zaměst-
nání redaktora v Armádním rozhlase, odkud po 

2 letech přešel do Čs. televize do funkce drama-
turga, kde pracuje dodnes.
V letech 1956–67 jeho spisovatelská práce se 
neustále rozvíjela a stal se členem vedení Svazu 
čs. spisovatelů – dramatické sekce. Taktéž byl 
členem Svazu divadelních umělců a po vzniku 
FITESu byl zvolen za člena revizní a členské komise
ÚV. Z FITESu odešel v dubnu 1968 pro nesouhlas
s politikou A.J.LIEHMA a Ludvíka PACOVSKÉHO,
kteří FITES používali jako politické platformy a po-
míjeli umělecké zájmy členů. Během svého zaměs-
tnání v Čs. televizi dosáhl až funkce programové-
ho náměstka Čs. televize. Z titulu této funkce často
vyjížděl do KS.
Funkci programového náměstka ředitele Čs. tele-
vize vykonával v r. 1969, kdy snaha některých pra-
covníků byla, aby vyráběli tendenčně zaměřená díla
proti politice KSČ. Jmenovaný svými zásahy tyto díla
vyřadil, proto mnohé z nich nebyly vysílány. I přes
tuto svou činnost byl ■■■.
V současné době je opět členem Čs. svazu spiso-
vatelů a jeho nejvýznačnějším dílem je publikace
„Ohně na horách“ o Slovenském národním povstání.
[Vynechány informace o rodině – pozn. dr]
Jmenovaný se podílel dramaturgickou prací v sou-
boru Laterna Magika, se kterou se zúčastnil výjez-
du do Kanady a Japonska na světové výstavy.
Jmenovaný se vyznačuje promyšleným jednáním
a je oblíben pro své společenské, přátelské cho-
vání. Jeho rozhled je značně široký a v rozhovoru
s kýmkoliv najde vždy téma, které upoutá. Velice
dobře navazuje nové styky. Při výjezdech do za-
hraničí byl několikrát omylem pokládán za spiso-
vatele Jana PROCHÁZKU.
Zaměření jmenovaného bude vedeno mezi býv.
členy ÚV FITESu, zájmové spisovatele a na novo-
dobou emigraci.
Vzhledem k jeho postavení a názorům na emigranty
lze vyloučit případnou jeho emigraci. Vzhledem k jeho
schopnostem lze vyžadovat od jmenovaného ucele-
né přehledy a rozbory, které jsou velice objektivní.
Během spolupráce bude memorandum průběžně
doplňováno.
Vypracoval: mjr. Maxa

** Dne 4. 12. 1974 převzat TS JACEK do řízení X.
S FMV 2. odb. 3. odd. ŘO mjr. Jakoubě. Bude na-
dále zaměřován do problematiky Čs. televize.
Spojení: TS JACKA je možno volat do bytu na linku
■■■

Do redakce linka 352 477
ŘO zná kromě vlastního jm. i jm. krycím KUČERA,
které je používáno při telefonickém styku.

Zleva: Vladimír Brabec, 
Jiří Sequens, 
uniformované očko 
a mluvčí MV 
plk. RSDr. Jan Kovář

Jacek si domlouvá práci?
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Heslo pro spojení: Pan KUČERA by potřeboval zpra-
covat námět pro film.
* v originále následuje krátký životopis
** připsáno později 
Černé čtverečky označují údaje začerněné Minis-
terstvem vnitra při zpřístupnění materiálu

KS-SNB, Správa StB Praha
1. odbor – 1. oddělení

Praha dne 26. 7. 1972
Zpráva o získání ke spolupráci
Dne 18. 7. 1972 byl zaveden v restauraci na Valmovce
vázací akt Jiřího PROCHÁZKY, krycí jméno „JACEK“.
Vázací akt provedl mjr. Maxa Lad. Za přítomnosti za-
stupujícího náčelníka odboru mjr. Jiřího Dvořáka. 
Na dohodnutou schůzku přijel jmenovaný vlastním
automobilem, časově není vázán, tudíž nebylo po-
třeba provádět legendu pro jeho vzdálení z Prahy.
Bylo dohovořeno, že v případě dotazů, co dělal na
Valnovce, sdělí, že se byl podívat v Nespekách na kou-
pání a cestou se stavěl v restauraci Na Valnovce.
Z počátku rozhovoru bylo JACKOVI poděkováno za
pomoc při zabezpečování Lat. Magiky v Osace, což
velice s povděkem přijal. Při rozboru poznatků o býv.
pracovnících FITESU, Čs. televize a Svazu spisova-
telů bylo poukázáno na jeho značné možnosti a in-

telekt, kterými je předurčen pro zpravodajskou práci.
Bylo zdůrazněno, že se jedná o objektivní vysvětle-
ní trestných jevů v kulturní frontě, zvláště ve spoje-
ní na emigrantská a zpravodajská centra v zahrani-
čí. Jmenovaný s tímto souhlasil, pouze měl zájem, aby
nedošlo k vyzrazení, neboť by ho to zdiskreditova-
lo na pracovišti i v jeho povolání spisovatele.
Po vysvětlení, že je v našem zájmu, aby nedošlo k vy-
zrazení, jmenovaný spolupráci přijal a bylo dohod-
nuto krycí jméno „JACEK“. Vzhledem k dobrému
vztahu k prac. MV z předcházejícího období bylo od
slibu o spolupráci upuštěno.
Po podrobnějším rozhovoru sdělil, že býv. pracov-
ník ČT KUBÍČEK mu sdělil, že Jiří PELIKÁN poslal
do ČSSR seznam osob z ČT, na které se lze spo-
lehnout. V tomto seznamu hned na počátku měl být
Karel KOHOUT. KUBÍČEK prý je nyní zaměstnán
v nějakém stavebním podniku na Gorkého náměs-
tí. Též uvedl, že při případném výjezdu do NSR by
měl možnost navštívit Jiřího PELIKÁNA, u kterého
předpokládá, že by byl dosti dobře přijat, vzhledem
k dřívějším vztahům. Dále uvedl, že se neustále stýká
s Borisem MORAVCEM, který má manželku Italku
a známost s dcerou Karla KYNCLA. K Borisovi 
MORAVCOVI uvedl, že pravidelně dojíždí do Itálie
a nelze vyloučit, že jeho cest je využíváno i k jiným

účelům.
Dále sdělil, jakým způsobem a komu jsou přijímaný
scénáře v ČT pod pseudonymem.
Jmenovaný nyní odjíždí na dovolenou a po dovo-
lené se sejdeme, abychom projednali konkrétní po-
stup k objasnění sdělených poznatků.
SP bude řízen mjr. Maxou Lad. – pracovníkem 1.odb.
1. oddělení. Schůzky budou kromě mimořádných
příležitostí prováděny pravidelně 1x za 14 dnů. Vy-
dání při vázání – 40 Kč (l lahev vína a 3x káva) 
(ponecháno v původní jazykové úpravě)
Zdroj: Archiv Ministerstva vnitra ČR

Připravil Daniel Růžička

Historie FITES
(připravila Jarmila Cysařová)

1959
V únoru se konal I. festival československého
filmu v Banské Bystrici, zamýšlený tvůrci jako
přehlídka poválečného filmu, obrozujícího se
od dogmat čtyřicátých a první poloviny pade-
sátých let. Před festivalem však první tajem-
ník ÚV KSČ a prezident republiky Antonín 
Novotný podrobil film ostré kritice, kterou se
vyznačoval na festivalu i referát ministra kul-

tury Kahudy. Následovaly postihy tvůrců a trezorování filmů (Tři přání, Zde jsou
lvi a.j.) Filmaři si však uvědomili nezbytnost společného odporu proti moci.
Samostatný svaz se v tomto roce nepodařilo ustavit, protože KSČ chtěla mít
tvůrce pod kontrolou v jednom svazu. Proto byli audiovizuální tvůrci členěni
jako filmová sekce do SČDU (Svaz československých divadelních umělců). Před-
sedou této sekce, ustavené na konferenci 28. října 1959, byl režisér Jiří Se-
quens. Slovenská filmová sekce SČDU byla ustavena v Bratislavě 9. listopa-
du 1959. Předsedou sekce hraného filmu byl zvolen v roce 1961 Radúz Činčera
a o rok později Elmar Klos.

1961
Rozdělení SČDU na dualistický Svaz československých divadelních a filmových
umělců (SČDFU) v roce 1961 předcházela dvouletá intenzivní práce v jedno-
tlivých komisích (režisérů, scenáristů, dramaturgů, teorie a kritiky, ediční), jed-
nání s řediteli filmu a televize, pořádání projekcí, seminářů, projednávání
mzdových otázek, připomínek ke kolektivním smlouvám. Následovala obra-
na časopisu Film a doba, řízeného šéfredaktorem Antonínem Novákem, 
a I. konference o hraném filmu 9.–10. února 1962, kde filmaři pojmenovali 
důsledky cenzury a mocenskou kritiku na banskobystrické konferenci jako 
dočasné přervání vývoje našeho filmu.

1963
Postoje tvůrčích svazů včetně filmové složky SČDFU přispěly k uvolňující se

politické atmosféře, jejímž důsledkem bylo tajné usnesení předsednictva ÚV
KSČ z dubna 1963 „Řešení otevřených otázek ve filmu a informace o pře-
hodnocení některých sporných jevů v literatuře a divadle, jež je nutno uza-
vřít v souvislosti s konferencí Svazu čs. divadelních a filmových umělců o hra-
ném filmu a s přípravou I I I. sjezdu spisovatelů.“ De facto šlo o revizi
banskobystrických závěrů a dalších postihů v kultuře. Filmaři byli s usnesením
seznámeni 30. dubna 1963 na své druhé tvůrčí konferenci. Pracovníci ČST
se v rámci SČDFU ustavili 25. ledna 1964 jako samostatná sekce, jejíž hlavní
náplní byla obrana rozvíjející se kritické televizní publicistiky a veškeré kul-
tivované tvorby.

1965
Dne 30. listopadu se konal ustavující sjezd Svazu československých filmových
a televizních umělců – FITES. Zakladateli byli reformní komunisté a nestraní-
ci, např. PhDr. Emil Ludvík, filmový scenárista Vladimír Valenta, režisér Jiří Krej-
čík. Povolení samostatného svazu předsednictvem a sekretariátem ÚV KSČ bylo
jedním ze signálů uvolňující se společenské situace pod neustálým tlakem tvůr-
ců, a zdůvodněno v usnesení KSČ tím, že se ze symbiózy v jednom svazu
„zákonitě vyvinula dualistická organizace, jejíž filmová a divadelní část pra-
covaly izolovaně. Důvodem izolace nebyla nedobrá vůle, ale odlišná specifi-
ka obou oblastí. Tvůrčí práce v divadle a filmu i organizace divadelnictví,
filmu a televize jsou tak rozdílné, že zřídkakdy mohlo dojít k řešení obdobné,
nebo dokonce shodné pracovní problematiky. Vznik dvou samostatných svazů
umožní oběma svazům hlubší tvůrčí specializaci a vytvoření hlubší jednoty
i s dalšími uměleckými svazy, která je nezbytná. Rozdělení svazu povede v této
souvislosti k pružnějšímu politickému řízení jejich činnosti a vytvoří předpo-
klad pro soustavnější a specializovanější práci stranických skupin ústředních
výborů obou svazů.
Rozdílné názory zakladatelů FITES o funkčnosti a poslání svazu prokáží nejbližší
léta. Neboť konflikty FITES kontra moc byly v samém zárodku vzniku samo-
statného svazu, výběrové organizace filmové a televizní tvorby. Řečeno slovy
režiséra Elmara Klose: „FITES bylo nežádoucí dítě režimu.“ Předsedou byl
zvolen režisér Martin Frič, vedoucím sekretariátu Ludvík Pacovský. Kritériem
členství byla odbornost a pracovní výsledky bez ohledu na členství v KSČ.
Výmluvné jsou podmínky členství ve stanovách FITES:
„Řádným členem svazu se může stát každý čs. umělec a tvůrčí pracovník,

Zleva: Sequens, Procházka, 
ruské vajíčko,Růžek, Obzina.
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podílející se rozhodujícím způsobem na vzniku filmových děl nebo televiz-
ních programů, jakož i významní teoretici, pedagogové a kritici v oblasti filmu
a televize. Podmínkou pro získání členství je nadprůměrná kvalita uskuteč-
něných uměleckých prací nebo dlouhodobá záslužná tvůrčí činnost, která skýtá
záruku, že členství žadatele bude pro práci svazu přínosem.“ 
Předsedou členské komise byl režisér Jiří Krejčík. Volby do orgánů svazu byly
tajné z více delegátů.

1966 – 1967
V šedesátém šestém roce poprvé uděloval svaz ceny Trilobit za mimořádné
tvůrčí činy v audiovizi. 
Nezastupitelný význam pro informování členů FITES měl interní bulletin svazu
Zprávy. Svědčí o dělnosti orgánů v otázkách tvůrčích, pracovně právních, 
mzdových aj. Nahrazoval zpočátku svazové noviny, jejichž registraci KSČ 
odmítala povolit.
Samostatný svaz se od počátku vymykal představám, na jejichž základě byl po-
volen. Po počátečním období samostatného FITES byl povinný rituál projed-
návání všech záležitostí nejprve ve stranických skupinách opuštěn, nebo se
stal pouhou povinnou kamufláží. Tím byla zpečetěna rovnost všech členů svazu,
příslušníků KSČ a nestraníků.
Podpora a obhajoba progresivní filmové a televizní tvorby, spory se členy apa-
rátu ÚV KSČ, předvolávání předsednictva FITES na ideologické oddělení ÚV
KSČ se jako červená nit táhlo celou činností svazu. Například „Stanovisko FITES
k současným problémům filmu a televize“ bylo oponenturou ke kritickému hod-
nocení dlouhometrážní filmové produkce za rok 1965, projednané sekreta-
riátem ÚV KSČ. Registrace Filmových a televizních novin byla ideologickým od-
dělením ÚV KSČ povolena teprve od 1. července 1967 – nikoli jako týdeník,
jak svaz požadoval, ale jako čtrnáctideník – teprve, když se předsednictvo FITES
rozhodlo v záporném případě podat demisi. Tlakem moci vzrůstal protitlak tvůr-
ců, kteří bránili jednotlivé kritizované filmy (O slavnosti a hostech, Sedmikrásky,
Znamení raka aj.), kritickou televizní publicistiku, celkovou linii českosloven-
ské kinematografie i liberální časopis Film a doba.

Po červnovém IV. sjezdu spisovatelů
1967 a po zákazu Literárních novin vydal
ústřední výbor FITES 21. října 1967 Pro-
hlášení, v němž vývoj v oblasti řízení kul-
tury označil za vážné ohrožení vývoje
umělecké tvorby, a Prohlášení končil:
„Principy tvůrčí svobody se dostaly do
ostrého rozporu s netrpělivostí autori-
tativních rozhodnutí. Zdá se, že tím skon-
čilo období dialogu.“ (Celé Prohlášení viz
příloha 1). Do obnovení Literárních novin
na jaře 1968 se tribunou jejich autorů
staly Filmové a televizní noviny.

Příloha 1
Prohlášení FITES z 21. října 1967
Poslední vývoj v oblasti řízení kultury a výměny
informací se vyznačuje symptomy, které sig-

nalizují vážné ohrožení dalšího rozvoje umělecké tvorby. Především jednostranné, ne-
úplné informování o průběhu IV. sjezdu Svazu čs. spisovatelů vytvořilo v naší veřejnosti
atmosféru nedůvěry vůči inteligenci a umělcům, která není přiměřená jejich společen-
ské a lidské návaznosti na nejhumánnější tradice a cíle naší společnosti. Někteří umě-
lečtí pracovníci byli v našem tisku lidsky a občansky dehonestováni, aniž by jejich myš-
lenky, za které byli obviněni, byly publikovány stejnou formou jako jejich odsouzení, ba
neposkytla se jim ani základní demokratická možnost rovnocenné obrany před veřejností.
Bohužel po tolikáté si musíme znovu položit naléhavou otázku: Kdo – kromě vývoje
času – dokáže v takových složitých otázkách vynášet spravedlivé soudy?
Možná že i příklad Literárních novin bude toho jednou dokladem. Svaz československých
spisovatelů ztratil svůj ústřední orgán, což je ve své podstatě politováníhodná anomálie.
Na oko jsou to problémy, které se týkají jen spisovatelů. Jenže dobře víme, že na spiso-
vatelské tribuně se bojovalo i za film a za kulturu vůbec, a v Praze se bojovalo i za Brati-
slavu. Na první pohled osud spisovatelů a Literárních novin nijak nesouvisí s připravo-
vanými opatřeními v řízení Československého filmu, které nevyplývají z cílů a potřeb tvorby,
ale naopak jsou proti jejich přirozenému vývoji. Stejnou atmosférou nedůvěry a netole-
rance je poznačena i „Úprava řízení a organizace ústředního ředitelství ČSF“, totiž návrh
na vytvoření centrálních uměleckých rad pro hraný a krátký film, anebo zřízení funkce ná-
městka ústředního ředitele pro tvorbu, totiž jeho kompetence. Tyto návrhy by mohly zna-
menat návrat ke stavu, jehož nepříznivé následky dokonce i vedení ČSF po dlouhou

dobu namáhavě odstraňovalo v lepší fázi své činnosti. Musíme připomenout, že tento prin-
cip autoritativnosti se uplatňoval i ve vztahu k ambiciózním a umělecky náročným dílům –
a to dokonce dávno před IV. sjezdem spisovatelů. K tomu se řadí i případ časopisu Film
a doba, jediné teoreticko-kritické revue čs. kinematografie, jejíž osud jsou filmoví tvůrci
a umělečtí pracovníci nuceni zachraňovat podpisovou akcí.
Je překvapující, že k takovým necitlivým zásahům dochází právě v období, kdy se čes-
koslovenský film stal kulturou.
Proč je tomu tak a komu to poslouží?
Principy tvůrčí svobody se dostaly do ostrého rozporu s netrpělivostí autoritativních
rozhodnutí. Zdá se, že tím skončilo období dialogu.
Praha, 21. října 1967
Ústřední výbory Svazu československých filmových a televizních umělců z podnětu před-
sednictva slovenské složky

1968
Nejzávažnější stanoviska FITES byla zveřejněna v brožuře Dokumenty FITES,
vydané při příležitosti konference svazu v březnu 1968 – např. výše citova-
né Prohlášení, Stanovisko k filmu Sedmikrásky z 30. září 1966 (film byl cha-
rakterizován jako varující podobenství o světě), Názor stranické skupiny před-
sednictva FITES na některé otázky československé hrané tvorby z února 1967,
v němž svaz oponoval oficiální kritice konzervativců a hájil „umění inspirované
občanským životem, jež se nepokrytě angažuje v duchu humanismu, pravdy
a spravedlnosti a v němž vidíme regenerovat nejenom progresivní myšlenky
českých a slovenských avantgard, ale spolu s nimi i tradice mnohem bytost-
nější a historicky trvalejší.“ Rovněž obsáhlý referát na konferenci byl obhajo-
bou progresivní filmové tvorby a kritické televizní publicistiky.
Od počátku roku však již začali tvůrci své iniciativy propojovat. Vedení KSČ
a státu jejich roli nepodceňovalo. Když ministr Karel Hoffman po skončení pléna
ÚV KSČ v prosinci 1967 pozval zástupce svazů, aby sondoval situaci, a ho-
vořil o perspektivách hmotného zajištění, odmítli představitelé svazů o finančních
otázkách jednat, protože za podstatné považovali aktuální informace o prů-
běhu jednání ÚV KSČ. Hlavním smyslem horizontálního propojování tvůrců,
vědců a novinářů byly bezprostřední reakce na vnitropolitické události, pod
dobovým dubčekovským heslem socialismu s lidskou tváří podpora naděje na
vývoj k demokracii. U vědomí, že svoboda tvorby a projevu není výsadou uměl-
ců a novinářů, ale nezadatelným právem občanské společnosti.
Kritika představitelů zemí tehdejšího tzv. socialistického tábora sílila. Šestého
května se ve Filmovém klubu sešli zástupci tvůrčích svazů spisovatelů, drama-
tických a rozhlasových, filmových a televizních umělců, výtvarníků, 
architektů, skladatelů, novinářů a vědců a ustavili Koordinační výbor tvůrčích
svazů (nadále KOO TS) s ambicí bránit reformní společenský proud, podílet
se na správě věcí veřejných. (Později se v onom roce k aktivitám KOO TS při-
pojil i nově založený ARTES, svaz estrádních umělců.) Horizontální propojení
tvůrčí inteligence, kontakty s koordinačními výbory v krajích, s vysokoškolá-
ky a s dělníky na závodech bylo základem občanské společnosti roku 1968.
Agendu KOO TS převzal FITES, předsedou se stal režisér Ladislav Helge, Lud-
vík Pacovský, tajemník FITES, se ujal téže funkce i v koordinačním výboru.
Byly to funkce čestné, tehdy se nikdo neptal „zač“, ale „proč“ Prvním naleze-
ným dokladem KOO TS je dopis Alexandru Dubčekovi z 15. května 1968, v němž
se např. signatáři ohradili proti jednostranné kritice tisku, rozhlasu, televize. Dne
8. června přijal KOO TS stanovisko na podporu svobodných médií, následně se
zasazoval o postavení pomníku T. G. Masaryka, nárokoval po jednom zástupci
za každý svaz v ÚV Národní fronty, hájil manifest 2000 slov atp.
Po úmrtí předsedy FITES Martina Friče v létě 1968 byl zvolen předsedou re-
žisér Štefan Uher a poté Elmar Klos. V pookupačním týdnu po 21. srpnu 1968
se stalo centrum KOO TS ve FITESu průběžným informačním pracovištěm – jak
reagovat, co dělat, nepodlehnout depresi. Od září proto vydával KOO TS pro
své členy informační bulletin,
v němž jsou zachovány aktivity
a doklady KOO TS i jednotlivých
tvůrčích svazů, prokazující bez-
výhradný odpor proti okupaci. Po
podpisu dohody o pobytu sovět-
ských vojsk na našem území
v říjnu 1968 signalizovalo za-
sedání Ústředního výboru KSČ
14. – 17. listopadu zřetelný ústup
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od vnitropolitického vývoje první poloviny roku. Odpor členů koordinačního
výboru proti společenskému vývoji byl impulsem k pohotovému svolání (spolu
s prezídiem ČSAV a s odborovým svazem umění a kultury) shromáždění ústřed-
ních výborů svazů na 22. listopad do Slovanského domu. Kromě závěrečné-
ho Stanoviska, přijatého 26. listopadu, které vyjadřovalo integritu postojů tvůr-
čí inteligence, formulovali přítomní dopis A. Dubčekovi, Národnímu shromáždění
a Národní frontě, kde žádali kromě jiného vyšetření, kdo pozval cizí vojska
na naše území, odmítli teorii o deformaci polednového vývoje, žádali zrušení
zákazu politické publicistiky.

1969
I nadále KOO TS využíval každé možnosti vyjadřovat se k vývoji, protestoval,
interpeloval, hájil zbytky svobody i v situaci, kdy od počátku roku stíhalo jedno
omezující opatření druhé, bránil sdělovací prostředky proti postihům publicistů
a tvůrců, nárokoval jako občanské právo účast na věcech veřejných.

Po federálním uspořádání státu se FITES na
svém druhém sjezdu v únoru 1969 rozdělil na
český a slovenský svaz (ČeFITES a SloFITES)
s federálním výborem. Ve sjezdové zprávě
o činnosti svaz nadále trval na kontinuitě svých
postojů – rovnosti práv členů KSČ a nestra-
níků, odmítání konzultací s orgány KSČ před
různými akcemi atp. 14. dubna požádali něk-
teří členové ÚV KSČ Ladislava Helgeho a Lud-
víka Pacovského o setkání se členy strany v ko-
ordinačním výboru před plénem ÚV KSČ.
Ludvík Pacovský schůzku svolal a tajemníkům
ÚV KSČ to dal na vědomí. V centru moci 
propuklo zděšení, jak si mohl zástupce 

jakési instituce dovolit svolávat některé členy ÚV KSČ a tajemníkům to pouze
dát na vědomí. Schůzka byla zrušena. KOO TS byl obviněn z organizování 
druhého centra v komunistické straně.
Dne 17. dubna Alexander Dubček abdikoval a do čela KSČ byl zvolen Gustáv
Husák. Na
22. května svolal KOO TS do auly právnické fakulty své shromáždění. 20. květ-
na přijalo předsednictvo ÚV KSČ usnesení, že Koordinační výbor tvůrčích svazů
není žádnou organizací v rámci Národní fronty a že ho jako partnera nebo
mezistupeň nebudou stranické a státní orgány brát v úvahu a doporučil jed-
notlivým svazům, aby účast na shromáždění KOO TS odmítli. Právnická 
fakulta proti původní dohodě odmítla propůjčení auly. Asi 350 zástupců tvůr-
čích svazů se proto sešlo v centru FITES, ve Filmovém klubu na Národní třídě.
Hlasování, zda shromáždění konat, bylo jednomyslné – ano. Závěrem bylo při-
jato Provolání českých umělců, vědců, publicistů a kulturních pracovníků, které
v opisech kolovalo mezi veřejností. „Můžeme být umlčeni, nikdo nám však ne-
může vzít svobodu ducha, jasnost vědomí a důstojnost. Rozum zůstává dál mírou
činů a čest a věrnost mírou lidí.“ Význam shromáždění v již beznadějné situa-
ci není menší proto, že ne všichni v dalších letech tzv. normalizace tlaku moci
více či méně neodolali.
V červnu zahájil Český úřad pro tisk a informace správní řízení s Filmovými a te-
levizními novinami. 14. listopadu byla čtrnáctideníku FITES odebrána regist-
race vzhledem k „narušování úsilí strany a vlády o plnou konsolidaci poměrů
v zemi“. (Podrobněji viz příloha 2). 
Šestého listopadu uděloval FITES Trilobity za rok 1968. Mezi oceněnými byla
rovněž publicistika Vlastimila Vávry, cyklus Na pomoc generální prokuratuře,
v němž autor pátral po příčinách úmrtí Jana Masaryka a zpochybnil oficiální verzi
o údajné sebevraždě. Udělení tohoto Trilobita bylo považováno za další pro-
vokaci. Vedení ČST se od ocenění Vlastimila Vávry distancovalo. (viz zprávu
ČTK, příloha 3). Rovněž komunisté v Ústředním výboru Národní fronty pova-
žovali Trilobita pro Vávru za provokaci a v mocenských orgánech probíhala jed-
nání o zákazu svazu. 
Pro omezení svobodné občanské společnosti byl přijat již 13. října 1968 zákon
128/68 Sb., podle něhož byla legální pouze organizace, která byla členem Ná-
rodní fronty. Podmínkou členství bylo schválení stanov ministerstvem vnitra.
Stanovy federalizovaného svazu ČeFITES schváleny nebyly. Kolotoč jednání

o těchto stanovách svědčí
o prvním roce tzv. normali-
zace a je natolik kuriózní, že
stojí za podrobnější popis.
(Viz příloha 4). Dne 15. li-
stopadu zastavilo minister-
stvo kultury financování
svazu.
Příloha 2
Rozhodnutí
Český úřad pro tisk a informace vydává na základě svých zjištění ve smyslu par. 8 odst.
1. písm.C/ zákona č. 81/1966 Sb., ve znění par. 4 zákona č. 127/1968 Sb., toto roz-
hodnutí:
Registrace časopisu „Filmové a televizní noviny“, jehož vydavatelem je Svaz českých fil-
mových a televizních umělců, pozbyla platnost ke dni 14. listopadu 1969 a oprávnění k vy-
dávání časopisu tímto dnem zaniká.
Odůvodnění
Časopis „Filmové a televizní noviny“ se svým obsahem odchýlil od svého politicko-
ideového programu a zaměření, jímž byla odůvodněna jeho společenská potřebnost, a ne-
dodržoval záruky uvedené v registrační přihlášce. Navíc nedodržoval soustavně ustano-
vení par. 2 zákona č. 81/ 1966 Sb. o poslání periodického tisku, neboť uveřejňované
materiály porušovaly důležité zájmy vnitřní a zahraniční politiky státu (par. 1 a 5 zákona
č.127/1968 Sb. o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku hromadných 
informačních prostředků).
Český úřad pro tisk a informace zahájil dne 6. června 1969 pod č. j. 1112/69-II s vyda-
vatelem časopisu „Filmové a televizní noviny“ podle odst. 2 par. 18 zákona č. 71/1967
Sb. řízení pro porušení par. 8 zákona č. 81/1966 Sb. ve znění zákona č. 127/1968 Sb.,
obsahem čísel 9, 10, 11 (viz příloha). K porušení citovaných ustanovení došlo i po tom,
kdy byla Svazu čs. filmových a televizních umělců jako vydavateli časopisu „Filmové
a televizní noviny“ udělena pod č. j. 957/69/II důtka za závadné články uveřejněné v čísle
8 uvedeného časopisu. Ani potom však nedošlo k odstranění nedostatků a dosavadní
záruky vydavatele se ukázaly za nedostatečné.
Poučení
Do tohoto rozhodnutí je možno ve smyslu par. 61 odst. I zákona č. 71/1967 podat do
15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí rozklad u Českého úřadu pro tisk a informace v Praze.
Vzhledem k tomu, že je nebezpečí dalšího negativního působení na veřejné mínění a tím
narušování úsilí strany a vlády o plnou konsolidaci poměrů v zemi, vylučuje se podle
par. 61 odst. 3 a par. 55 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. odkladný účinek výkonu toho-
to rozhodnutí. Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku nelze podat rozklad.
Boleslav Roháč
ředitel III. odboru
podpis v z. nečitelný
Razítko Českého úřadu pro tisk a informace
Příloha 3
Zpráva ČTK k udělení Trilobita Vlastimilu Vávrovi
Vedení Čs. televize považuje za nutné distancovat se veřejně od rozhodnutí Svazu čs.
Filmových a televizních umělců (FITES) udělit ceny za filmovou a televizní tvorbu za rok
1968, zejména v případě ocenění televizních publicistických pořadů V. Vávry. Jeho čtyř-
dílný televizní seriál Na pomoc generální prokuratuře sehrál v loňském roce výrazně
negativní úlohu při dezorientaci naší veřejnosti. Mezi motivy zrodu tohoto seriálu byla ne-
sporně i nezdravá honba za pochybnými senzacemi a při přípravě pořadu pak byly hrubě
narušeny základní principy novinářské etiky, především povinnost publicisty prověřo-
vat důkladně všechna fakta. Tyto pořady přispěly k sugestivnímu šíření výmyslů o smrti
J. Masaryka a k vytváření antikomunistické a antisovětské psychózy. Rozhodnutí Svazu čs.
filmových a televizních umělců ocenit podobnou publicistiku není zřejmě náhodné. Znovu
potvrzuje, že vedení této organizace chce i nadále orientovat tvůrčí pracovníky nespráv-
ným směrem. Současně se ukazuje, že vedení FITESu pokračuje ve své problematické po-
litické aktivitě nedávno uplynulého období. Tato skutečnost staví před celou veřejnost
na pořad dne aktuální otázku, zda má být ze státních prostředků podporována činnost takto
orientované organizace.
Příloha 4
Informace k otázkám legalizace Svazu českých filmových a televizních umělců 
(ČeFITES) a dalších tvůrčích svazů
Žádost o schválení stanov podal SloFITES slovenskému ministerstvu vnitra 24. března
1969, ČeFITES českému ministerstvu vnitra 14. května a federalizovaný svaz 15. dubna
1969. Podmínkou schválení stanov federálního svazu byla legalizace svazů národních. Na
Slovensku ministerstvo vnitra schválilo stanovy slovenského svazu 9. října. Pro české země
byla procedura zahájena 29. května. Návrh stanov dostaly k vyjádření ministerstva kul-
tury, financí, zahraničí, Česká rada odborových svazů, vedení filmu a televize.
Ministerstvo vnitra ČSR 25. listopadu 1969 některé „závadné“ formulace stanov napad-
lo. Například: svaz se sice hlásí k socialistickým principům výstavby v ČSSR, ale chce
se účastnit „při projednávání všech kulturně politických a jiných otázek týkajících se fil-
mové a televizní tvorby v příslušných federálních a národních orgánech, v podnicích
Čs. filmu a Čs. televize, ve stranických orgánech apod.“, chce se vyjadřovat k zásadním
kádrovým otázkám.
S formulací nesouhlasilo vedení televize ani filmu, námitky mělo i ministerstvo kultury.
Vnitro tudíž stanovy neschválilo a navrhlo následující scénář: „Ministerstvo vnitra ČSR
zašle Národní frontě ČSR k vyjádření návrh stanov ČeFITES. Na základě toho NF zjistí,
že ČeFITES požádal o přijetí do NF ČSR a byl přijat, aniž legálně existuje jako zájmová
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organizace. NF ČSR zhodnotí činnost ČeFITES, jeho politické postoje, činnost atd. a na zá-
kladě jeho nelegality a charakteru jeho polit. činnosti zruší své usnesení, na základě
kterého se ČeFITES stal členem české NF. Toto sdělí min. vnitra ČSR. Ministerstvo kul-
tury zašle min. vnitra ČSR vyžádané stanovisko k vytvoření ČeFITES, k návrhu stanov a k čin-
nosti kulturní politiky. Toto stanovisko bude zamítavé. Na základě rozhodnutí NF ČSR a min.
kultury ČSR min. vnitra vydá rozhodnutí, kterým zamítne žádost ČeFITES o schválení
stanov. Na jeho základě ČeFITES přestane vyvíjet činnost a musí se hospodářsky i jinak
likvidovat.“
pozn. dle dokladu Ministerstva vnitra ČSR

1970
Osmého ledna vyšla v denním tisku zpráva ČTK ze zasedání předsednictva Ná-
rodní fronty ČSR. FITES byl z NF vyloučen pro zvláště závažnou situaci, neboť „jeho
přední představitelé jsou známi mimořádnou iniciativou a organizátorskou akti-
vitou při vyvolávání koordinovaných nátlakových a posléze i opozičních akcí. Před-
stavitelé tohoto svazu se nejvíce zasloužili o neblahou činnost tzv. Koordinační-
ho výboru tvůrčích svazů, který se stal jedním z nejvýznamnějších nástrojů boje
pravice a protisocialistických sil o moc.“ (Podrobněji z citované zprávy viz přílo-
ha 5). Ministerstvo vnitra zánik českého FITES vzápětí stvrdilo. 27. ledna 1970 uve-
řejnily slovenské deníky zprávu o rozhodnutí slovenského ministerstva vnitra o zá-
kazu činnosti SloFITES se sídlem v Bratislavě.
Likvidací svazu byli pověřeni předseda Elmar Klos, právník Jiří Valenta, nechyběl
člen kontrolní a revizní komise ÚV KSČ. Ještě před zahájením likvidace tajemník
Ludvík Pacovský spolu s oběma jmenovanými likvidovali materiály, které by lidem
mohly ztížit situaci. Nic více, než chránit členy svazu, se již nedalo dělat. Bez odez-
vy zůstal dopis Elmara Klose z 3. února 1970 ministrovi vnitra ČSR, protest proti
neschválení stanov svazu, podobně jako připomínky Elmara Klose k elaborátu pra-
covníků Ústřední komise lidové kontroly, která byla do FITES vyslána.
Devátého června předložil Drahomír Kolder zprávu o hospodaření FITES před-
sednictvu komunistické strany, které uložilo Vasilovi Biľakovi a šéfredaktoro-
vi Rudého práva Miroslavu Mocovi využít materiál propagačně jako součást
boje proti pravici a oportunistickým silám. Splněno bezprostředně. Od 13. červ-
na 1970 vycházela v Rudém právu rozsáhlá, štvavá trilogie redaktora Jana
Klimenta s příznačným společným názvem „Z přírodopisu samozvané elity –
Dokoordinováno jest“ (13. 6. 1970), „Demokracie a la FITES“ (20. 6. 1970),
„Z přírodopisu samozvané elity – Za státní peníze proti státu“ (1. 7.1970).
Dopis členů likvidační komise FITES, jímž dementovali nepravdy, zkreslení a lži
Klimentova „přírodopisu“ ovšem uveřejněn nebyl. FITES zanikl na dvacet let.

Jarmila Cysařová
Literatura:
Cysařová Jarmila: Pokus o občanské společenství (vydal FITES 1994),
Cysařová Jarmila: FITES a moc (vydal ÚSD AV ČR 1997)
Cysařová Jarmila: Koordinační výbor, tvůrčí svazy a moc 1968–1972 (vydal
ÚSD AV ČR 2003)

Příloha 5
Zpráva ze zasedání předsednictva ÚV NF ČSR
(Rudé právo a jiný denní tisk 8. ledna 1970)
Praha/ČTK – Předsednictvo ÚV NF ČSR na svém včerejším zasedání projednalo součas-

nou politickou situaci ve vedení uměleckých a tvůrčích svazů a přijalo návrhy na řešení
dosavadního neuspokojivého stavu.
Do soustavy členských organizací NF ČSR byly pojaty i umělecké a tvůrčí svazy, přesto-
že dodnes většina z nich nemá schváleny stanovy ministerstvem vnitra a tedy není práv-
ně potvrzena. Část vedení uměleckých a tvůrčích svazů svými postoji, které jsou v rozporu
se současnou politikou KSČ a NF, soustavně porušuje zásady obsažené v základních
dokumentech, které přímo podmiňují členství v NF ČSR. Vedení těchto svazů nejsou
také ochotna se vypořádat s pravicovými tendencemi a jejich nositeli ve vlastních řadách.
Tím prodlužují jejich působení a vyvolávají ideovou dezorientaci mezi členstvem. Stále
se ještě projevují snahy o bojkot kultury a umění SSSR a zemí socialistického tábora a s tím
souvisí i neochota obnovit upřímné a přátelské vztahy s jejich uměleckými a kulturními or-
ganizacemi. Podobné postoje některých představitelů vedení uměleckých a tvůrčích svazů
brzdí rozvoj socialistické kultury, poškozují nejvlastnější zájmy členstva těchto svazů i zájmy
společnosti a dobré jméno našeho státu.
Zvlášť závažná je situace ve vedení Svazu filmových a televizních umělců, jehož čelní 
představitelé jsou známi mimořádnou iniciativou a organizátorskou aktivitou při vyvolá-
vání koordinovaných nátlakových a posléze opozičních akcí, udržujících permanentní 
napětí a prohlubujících politickou krizi.
Představitelé tohoto svazu se nejvíce zasloužili o neblahou činnost tzv. koordinačního 
výboru tvůrčích svazů, který se stal jedním z nejvýznamnějších nástrojů bojů pravice 
a protisocialistických sil o moc.
Neméně vážná situace vzniká ve vztahu k vedení Českého svazu spisovatelů. Pravicoví
představitelé vedení nejsou ochotni se vyrovnat s deformacemi v polednovém vývoji a s je-
jich nositeli, s politicky škodlivými usneseními a prohlášeními, a nejsou také s to zásad-
ně řešit problémy svého periodického a neperiodického tisku.
Situace ve Svazu rozhlasových a dramatických umělců je rovněž neúnosná a zralá k řešení.
Hlubší rozbor vyžaduje rovněž situace ve vedení Svazu hudebních skladatelů, v němž byly
učiněny první základní kroky ke konsolidaci.
V nejbližší době je dále třeba zhodnotit stav ve vedení Svazu výtvarných umělců a ve Svazu
architektů.
Předsednictvo ÚV NF ČSR na základě těchto poznatků, vyplývajících z rozboru politické
situace ve vedení většiny uměleckých a tvůrčích svazů, dospělo k závěru, že přes opětovná
vážná upozornění nejeví dnešní vedení většiny svazů ochotu a vůli vypořádat se s chybami
a deformacemi polednového vývoje a nastoupit cestu tvůrčího rozvoje socialistického
umění a kultury, jak to vyžaduje služba lidu a zájmy naší socialistické vlasti. Vedení čes-
kých uměleckých a tvůrčích svazů ve značné míře setrvávají na platformě vytvořené tzv.
koordinačním výborem tvůrčích svazů, která sleduje politiku opozice vyvěrající z netříd-
ního chápání úlohy inteligence v socialistické společnosti.
Předsednictvo ÚV NF ČSR je nuceno v zájmu dalšího rozvoje politiky Národní fronty,
stojící pevně na socialistických politických principech, vyvodit důsledky proti vedení Čes-
kého svazu filmových a televizních umělců za jeho soustavné porušování závazků, které
pro něj vyplývají z členství v NF ČSR. Po řadě upozornění vyslovených na adresu vede-
ní tohoto svazu při různých příležitostech pokračuje vedení v politické opozici a po-
vzbuzování protisocialistických nálad, jak dokazuje provokace s udělením cen v předve-
čer 7. listopadu, kdy mj. udělil cenu autorovi tv publicistiky, jejíž součástí byl též pořad Na
pomoc prokuratuře, který se v polednovém období 1968 nemalou měrou zasloužil o po-
vzbuzování kontrarevolučních nálad. Přestože toto rozhodnutí bylo oprávněně kritizo-
váno, vedení Českého svazu filmových a televizních umělců se od něho nedistancovalo,
a tím se fakticky zbavuje práva podílet se dále na činnosti Národní fronty, a proto před-
sednictvo ÚV NF ČSR je nuceno rozhodnout o zániku členství Českého svazu filmových
a televizních umělců v NF ČSR.

Od ostatních tvůrčích svazů požadovalo předsednictvo ÚV NF ČSR kritické pře-
hodnocení stanovisek, zrušení „nesprávných“ rezolucí, distancování se od ex-
ponentů pravice a politické emigrace z řad členů svazu, podporu současné-
ho úsilí o konsolidaci a další socialistický rozvoj kultury.

A znovu dabing…
Ztotožňujeme se s úsilím Herecké asociace (viz
níže), jehož cílem je dát smluvním podmínkám
mezi herci a studii korektnější a důstojnější po-
dobu.
Dabingová sekce FITES, 20. 4. 2006

Výkonný výbor Českého filmového a televiz-
ního svazu FITES podporuje společné prohlá-
šení účastníků valné hromady HA 5. 3. 2006
s tím, že je nutné u dabingových studií poža-
dovat stejně korektní smluvní podmínky i pro
tvůrce ostatních profesí, tj. překladatelů, úprav-
ců, režisérů, mistrů zvuku, hudebních režisé-
rů a střihačů, případně dalších. Proto vyzývá-
me jednající zástupce Herecké asociace, aby
respektovali principy solidarity a spojili se s vý-
borem Dabingové sekce FITESu a také s či-
novníky dalších profesních obcí a svazů, tj.
s Obcí překladatelů, Obcí spisovatelů, ARAS, 
Asociací pracovníků se zvukem, Asociací fil-
mových a televizních střihačů aj., aby opráv-
něné požadavky řešila dabingová studia en bloc
a nikoli roztříštěně.
Výkonný výbor FITESu, 24. 4. 2006

Společné prohlášení účastníků mimořádné
valné hromady Herecké asociace konané k otáz-
kám dabingu dne 5. března 2006.
Účastníci mimořádné valné hromady, členové He-
recké asociace a další výkonní umělci, vedeni sna-
hou o prosazení svých profesních společných
zájmů, dávají prezidiu Herecké asociace mandát,
aby v jejich zastoupení jednalo se všemi subjek-
ty působícími v oblasti dabingu s cílem dosáhnout
souladu s právními předpisy ve smluvních 
vztazích vznikajících v oblasti dabingu mezi 
výkonnými umělci a dabingovými studii a pro-
sazovat zlepšení podmínek honorování práce 
výkonných umělců v oblasti dabing.
Za tím účelem požadují, aby ve smlouvách, které
budou uzavírány mezi výkonnými umělci a da-
bingovými studii na vytvoření výkonu popř. i po-
skytnutí licence, byly počínaje nejpozději dnem
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1. května, obligatorně uvedeny následující údaje
1. český + originální název díla (titulu), do nějž
má být výkon zařazen
2. časový rozsah (minutáž) díla (titulu), do nějž
má být výkon zařazen
3. termín zaplacení odměny za vytvořený výkon
se splatností nejpozději do 45 dnů ode dne pro-
vedení výkonu a smluvní pokutu pro případ pro-
dlení dabingového studia s úhradou této odmě-
ny, ve smyslu ustanovení § 544 a násl. zák.
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
4. firmu nebo označení právnické či fyzické
osoby, pro níž je dabingovým studiem dílo (titul)
realizováno.
5. Na vytvoření výkonu v určitém díle (titulu) včet-
ně poskytnutí licence musí být uzavřena s vý-
konným umělcem vždy samostatná smlouva
(smlouva nesmí pokrývat výkony ve více dílech
titulech) a v této smlouvě musí být odděleně uve-
dena odměna za vytvoření výkonu a odměna
za poskytnutí licence.
Účastníci mimořádné valné hromady, členové
Herecké asociace a další výkonní umělci, dále
požadují na prezidiu Herecké asociace, aby vstou-
pilo v další následná jednání, která by vyústila
v uzavření zastřešující Smlouvy o spolupráci mezi
Hereckou asociací a dabingovými studii, popř.
i zadavateli, která by stanovila obecné zásady,
které by dopadaly na individuální smluvní vzta-
hy, sjednávané mezi výkonnými umělci a da-
bingovými studii v oblasti dabingu.
Členové Herecké asociace a další výkonní uměl-
ci zúčastnění na dnešním jednání současně vy-
zývají dabingová studia a ostatní subjekty pra-
cující v oblasti dabingu, aby aktivně vstoupily
v jednání s Hereckou asociací tak, aby nedůstojné
podmínky práce výkonných umělců mohly být
odstraněny a výkonní umělci se již nemuseli na-
dále domáhat svých práv, která jim v řadě pří-
padů přísluší již ze zákona.
V Praze dne 5. března 2006

Výkonnému výboru FITESu
Prezídium Herecké asociace s potěšením při-
jímá Vaši podporu naší snahy vnést do vzta-
hů mezi výkonnými umělci a výrobci dabin-
gu korektní pravidla hry. Bohužel, musíme
konstatovat, že máme trochu jiný úhel pohle-
du na postup.
Princip solidarity považujeme za samozřej-
mý a přivítáme spolupráci kterékoli zainter-
esované profesní skupiny. Celá naše akce však
nevzešla z iniciativy prezídia, ale zcela přiro-
zeně zdola na žádost členské základny. Proto
nepovažujeme za správné začít oslovovat jiné
profesní skupiny, které navíc o naší akci vědí.
Jsou-li tyto skupiny schopny definovat sebe
samy a své požadavky, jsme připraveni bo-
jovat za ně společně. Vyzvěte tedy k takovému
kroku je a ne nás. I my je vyzýváme, aby se
s námi spojily ve společném zájmu. Ale jen od-
hodlaná a soudržná profesní skupina má na-
ději na úspěch a my v současné době věnu-

jeme všechny síly, abychom takovou skupinou
byli. Prezídium Herecké asociace

Kolegové a kolegyně,
přestože nejsem členkou odborové organizace
„Herecká asociace“, ani nepatřím k těm, kteří da-
bují denně, mám potřebu vyjádřit se k současné
problematice v dabingu, a to nejen jako členka
výboru Dabingové sekce FITESu, ale především
jako herečka – občasně dabující – a hlavně jako
člověk.
S požadavky HA, které byly formulovány a se-
psány na mimořádné Valné hromadě HA dne
5. 3. 2006, souhlasím, ale nesouhlasím s me-
todou a průběhem celé této akce.
Vede mě k tomu několik následujících důvodů:
1. Dne 24. 4. 2006 bylo vydáno stanovisko Vý-

konného výboru FITESu k této problematice.
S ním beze zbytku souhlasím. (Žádala jsem
HA o vysvětlení, proč toto stanovisko neby-
lo vyvěšeno na webových stránkách HA, ale
do dnešního dne se mi nedostalo odpově-
di, ani toto stanovisko nebylo zveřejněno, ba
ani zmíněno, že vůbec existuje).
Dabing je přece týmová práce. Jedna složka
se bez druhé neobejde. Kvalitní překlad, úpra-
va, skvělá režie, odborná práce mistra zvuku
a střihače, obětavá a psychicky náročná práce
asistentů režie a celé produkce – bez nich se
dílo nevyrobí. Požadavek, aby se do řešení
daného problému zahrnuly všechny tyto slož-
ky, je pro mne rozhodující. 

2. 14. 4. 2006 ve 13:50 byl na vašich webových
stránkách zveřejněn návod „CO DĚLAT A JAK 
SE CHOVAT“ – body d.); e.); f.) považuji za 
nepřijatelné (udávání, seznamy, zastrašová-
ní a výhružky).

3. Podmínky (termín bojkotu i bod týkající se
délky splatnosti) by měly být pro všechna stu-
dia stejné, bez výjimek. Proč nebyla oslove-
na např. studia zabývající se převážně výro-
bou reklam, která mívají splatnost 100 i více
dnů? Platí pro ně jiný metr než pro dabin-
gová studia jen proto, že od nich herci do-
stávají daleko vyšší honoráře?
Některá dabingová studia mají tu výhodu,
že dostávají část platby za provedenou (resp.
prováděnou) práci předem, tudíž nemají pro-
blém přistoupit na požadavek včasného pl-
nění směrem k umělcům. Dále jsou studia,
která splnila čtyři požadované body a pátý re-
spektují, ale z právních důvodů jej nemohou
zapracovat do smluv – toto se musí řešit spo-
lečně se zadavateli, na tento bod sama studia
nestačí. A konečně jsou ta (aspoň se o tom
mluví, ale žádné důkazy nikdo nikdy ne-
předložil, což je chyba), která platby směrem
k tvůrcům zadržují záměrně. Toto je dle mého
soudu problém, který by se měl naléhavě řešit. 
Z vlastní zkušenosti – ze sedmileté práce pro-
ducenta a produkční vím, že studio a uměl-
ci musí být na jedné lodi. Snažit se společně
dosáhnout nejlepšího výsledku, a ne proti

sobě bojovat. Celý problém se musí řešit se
zadavateli především. Studia mohou kvůli
těmto stávkám i zkrachovat, ale vytvoří se jiná,
jinde, s jinými, ale pro nás se stejnými, možná
i horšími podmínkami.

4. Další důvod mého rozčarování z celé akce vy-
volala věta v jednom příspěvku na webových
stránkách HA (autor neuveden): „…ty, co by
nám ukradli práci…“. Pokud vím, smlouvy na
celoživotní práci v dabingu neexistují. Ostat-
ně leckde již dnes „převzali“ práci za reno-
mované a vzdělané režiséry jiní. 

5. Tento bod považuji já osobně za nejdůležitější.
V žádném prohlášení HA ani v příspěvcích na
webových stránkách jsem nezaznamenala je-
dinou zmínku o kvalitě současného české-
ho znění zahraničních filmů. To, že kvalita šla
u velkého množství dabovaných filmů za po-
slední roky rapidně dolů, je neoddiskutova-
telný fakt. Po zhlédnutí některých filmů na-
bývám dojmu, že překládá i ten, kdo má doma
kapesní česko-anglický slovník; úprava spo-
čívá v napsání kódů; režie se omezila pouze
na hlídání synchronu (a ne vždy aspoň to zda-
řile) a „herecké“ obsazení….?! Vskutku kva-
litních dabérů je slyšet méně než je šafránu. 
Dle mého soudu daleko větším problémem
než výše honoráře a jeho včasné připsání
na účet je nedostatek času na přípravu a sa-
motnou výrobu českého znění. 
Z uvedených důvodů se nemohu a nechci při-
pojit k vámi vyhlášenému bojkotu nahráva-
cích studií. Věřím, že vaše akce bude mít ales-
poň ten smysl, že vyvolá širší diskusi o celé
problematice. 
Přeji vám všem osobní štěstí, otevřená srdce
a objektivní úsudek.

V Praze 10. 5. 2006 Alice Šnirychová

Vážená paní Šnirychová,
považuji za svou povinnost reagovat na Váš dopis,
který jste napsala dne 10. 5. 2006. 
1. Již na konci loňského roku, kdy se formulo-

valy požadavky HA pro schválení valnou hro-
madou, HA vyzývala FITES (prostřednictvím
předsedy dab. sekce FITES, pana P. Pospí-
chala, který je členem HA a účastnil se ně-
kterých schůzek HA, kde se jednalo o pro-
blematice, kterou zmiňujete ve svém dopise),
aby se přidal k požadavkům HA a pomohl je
formulovat a případně ovlivňovat. Od ledna
do dubna 2006 proběhlo velké množství schů-
zek a jednání, na které byli zástupci FITES pra-
videlně zváni a na které chodila jen hrstka re-
žisérů, úpravců, žádný překladatel, žádný
zvukař, a to přestože schůzky byly otevřené
a přístupné všem. Na Valné hromadě HA se
projednávaly a schválily jednotlivé body již 
5. 3. 2006 a opětovně byl FITES vyzván, aby
se připojil. Já osobně jsem se zúčasnil ně-
kolika schůzí Dabing. sekce FITES, kde jsem
vysvětloval stanoviska HA a postup při je-
jich prosazování. Po usilovné půlroční práci
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DABINGOVÁ recenze
Anglická pohádka Kouzelná chůva Nanny McPhee vypráví o sedmi
neposedných dětech, které dokáží zneškodnit jakoukoli chůvu – dokud
k nim nepřibude ta pravá, samozřejmě kouzelná, která je zvládne. Po-
hádková stylizace se zde poněkud rozchází jak s neumělým viktorián-
ským zakotvením, tak s nadnesenou groteskní stylizací událostí i ně-
kterých postav, navíc leckteré motivy postrádají přiměřené odůvodnění:
naprostá nekňubovitost věčně zaneprázdněného tatínka i zavilý odpor
dětí k chůvám. Nemluvě o tom, že celý syžet se nápadně podobá mno-
hem slavnějšímu snímku Mary Poppins.

Scénář k filmu napsala a titulní roli si navíc zahrála Emma Thompsonová, do tuzemských kin při-
chází toto dílo přirozeně v českém dabingu. Hned úvodem musím poznamenat, že výsledný tvar,
který nejen děti jistě uspokojí, je ovlivněn jakousi uspěchaností a snad i ledabylostí. Upomínám již na
samý název, který je nesmyslný, neboť už samotné anglické „nanny“ označuje chůvu, v českém (česko-
anglickém) názvu tedy nebylo třeba tuto skutečnost zdvojovat. Navíc svérázný titul zůstává uvede-
ný jen v distribučních materiálech k filmu vydaných, ve filmu samém se původní název Nanny
McPhee nijak nepřekládá. A je rovněž obtížné zjistit jednotlivé tvůrce českého přetlumočení, neboť
v závěru je přečten jen holý souhrn jmen bez přiřazení funkce a bez označení výrobce.
Jak jsem dříve napsal, chůvu McPhee (bez rodového přechýlení) ztělesnila Emma Thompsono-
vá. Vtiskla jí výrazně přidušeně úsečný, zhrublý, basovitě posunutý hlas, který pozvolna, spolu
s proměnami chůvina vzhledu, změkčuje, propůjčuje mu až jakousi sametovou hebkost. Lucie Svo-
bodová, která chůvu McPhee dabovala do češtiny, si naproti tomu vystačila sice s přiměřenou

výslovností, avšak s dikcí nevzrušivou, s neproměnným timbrem, ve výsledku jakoby „zprůmě-
rovaným“, bezpříznakovým hlasem.
Ovdovělého otce sedmi dětí, kterého představuje Colin Firth, přemluvil Zbyšek Pantůček se
stejnou rutinou, kdy zapadly drobné eskamotérské kousky oživující originál – zvláště jistá zají-
kavost pramenící z breptavosti, udivené či mírně vyděšené odezvy na nenadálý průběh událos-
tí. Podobně jako Hana Talpová , která namluvila povýšeneckou bohatou tetičku, zůstává i Zby-
šek Pantůček v zajetí jednorozměrného hlasového nasazení, jemuž po profesní stránce nelze
vytknout závažnější chyby, například je dodržen synchron hlasu s pohyby úst, avšak svou výra-
zovou monotónností stírá osobitost původního hlasového vymezení.
Dětské postavičky v českém přetlumočení nezněly příliš dětsky, vkrádalo se do něj odrostlejší hla-
sové posazení. Naopak vcelku věrně, v karikující kabaretní nadsázce, byly postiženy už v originálu
přepjaté ženské postavy, především vznešená lady a rovněž výstřední nápadnice. Zde víceméně
nebylo co kazit, neboť se český dabing vcelku věrně přidržoval předlohy. Značně bezbarvé,
opět ve shodě s původním zněním, zůstávají postavy kuchařky a mladičké služky.
Český překlad, vypracovaný téměř utajenou Sylvií Antochovou-Peckovou, považuji za vcelku
přiměřený, splňuje nároky rychle plynoucích, mnohdy však lakonických dialogických výměn i náhle
zjihlého, zámlkovitého pozastavení. Postihl i parodický rámec titulování vznešených osobností.
Avšak převažující doslovnost, příliš neuvažující o svébytnosti předlohy, občas vede k podivným
zkratům. Třeba namísto nabízející se „polepšovny“ zazní velice rušivý a odlišnými konotacemi
vybavený termín „pracovní tábor“, když se otec dětí děsí, kam by se jeho potomci mohli dostat.
Též blíže neupřesněný režisér (dle údajů distributora Martin Kolár) odvedl řemeslně přijatelnou
práci, která jistě splňuje základní řemeslné požadavky, avšak nelze přehlédnout, že původní ja-
zykovou bohatost, jakkoli na sebe nijak neupozorňovala, zploštil do unylé výrazové linky. Dabé-
ry nepodnítil k více odstíněnému hlasovému projevu. 22. 5. 2006, JAN JAROŠ

vydal FITES 20. 4. 2006 zprávu: „Ztotožňu-
jeme se s úsilím HA“. Děkujeme, ale co dál?...
Nic. FITES se nepřipojil, nevyslal zástupce na
jednání HA, jen čekal a čekal, co z toho bude.
A pak 24. 4. 2006 vyzve FITES HA!!!!, aby
„respektovala princip solidarity…atd.“ Ne-
mělo by to být spíš obráceně? Neměla by so-
lidaritu chtít naopak od Vás HA? Jsme to přece
My, kdo nastavujeme krk, ne FITES! Vaše sta-
novisko bylo tlumočeno na setkání dabin-
gové sekce HA s herci. To nám přišlo v danou
chvíli dostačující. Nebyl důvod prohlášení
FITES (pro HA nic nepřinášející) zveřejňo-
vat na stránkách HA. Položte si otázku: Co do-
kázala vybojovat dab. sekce HA pro všech-
ny herce pracující v dabingu (i nečleny HA!)?
Vždyť i VY jste herečka! A teď se zeptejte sama
sebe a výboru, co udělal FITES pro zlepšení
podmínek pro své členy: režiséry, úpravce,
překladatele, zvukaře atd.? Myslím, že roz-
díl je patrný. Je hezké, že jste se „ztotožnili
s úsilím HA“, ale proč jste nevyzvali své členy,
aby také vyžadovali změny ve smlouvách? Až
FITES pojmenuje své požadavky, vydá pro-
hlášení ke svým požadavkům a vyzve HA, aby
jej podpořila, HA ráda doporučí svým členům,
aby podporovali FITES. S Vaším požadavkem,
aby „do řešení daného problému byly zahrnu-
ty všechny složky výroby dabingu“, se zto-
tožňujeme. Ano, pojďme řešit situaci společně
– všechny profese, které se na výrobě da-
bingu podílí! HA už první konkrétní kroky uči-
nila. Úspěšně! Teď jste na řadě vy!

2. Chápu, že se Vám návod: „Co dělat a jak se
chovat v dabingu“ nelíbí. Nám se taky moc ne-
líbí, ale nevíme, jak bojovat proti lidem, kteří
jdou proti své profesi, proti svým kolegům
a dokonce sami proti sobě. Naštěstí k ničemu
takovému nemuselo vůbec dojít, protože, ko-

legů, kteří nesouhlasili s našimi požadavky,
bylo skutečně jen pár. Nechápu, proč někdo
nechce mít smlouvu právně v pořádku a pe-
níze dostat v co nejkratším termínu. A chci Vás
ujistit, že seznamy herců a udávání, výhruž-
ky telefonem, zastrašování a podobné taktiky
užívala druhá strana, nikoliv HA!
Díky statečným kolegům a téměř stoprocentní
jednotě se podařilo prosadit naše požadavky.

3. Tak tady je vidět, že vůbec nemáte o koncepci
práce dabingové sekce HA ani ponětí. Ně-
kolikrát jsme vysvětlovali, jakým způsobem
chceme jednat a co pro splnění našich po-
žadavků můžeme studiím nabídnout. Vše je
věcí dohody, ale vše směřuje k tomu, že od
určitého data budou podmínky pro všechna
dabingová studia stejné. A promiňte, Vaše
úvaha, že jedno studio má zálohy a jiné ne, je
velice směšná. Ať si studia podnikají, jak umí,
ale férově ke svým spolupracovníkům. Je to
věc účetnictví studia, nikoliv HA. Vzhledem
k tomu, že reklama je velice specifická dis-
ciplína, domlouvá si herec podmínky sám,
a tedy nejen finanční, ale i splatnost dané-
ho honoráře. Pokud si domluvíte 100 dní,
je to Vaše věc. HA doporučuje hercům do-
mlouvat si termín co nekratší, a v případě,
že termín nebude dodržen, pomůže HA svým
členům při vymáhání pohledávky…. 
I my říkáme, že umělci musí být se studii na
jedné lodi a rádi podpoříme jakékoliv studio,
které bude jednat se zadavateli o splatnosti od-
vedené práce, ale dělat to za ně nebudeme.

4. Máte pravdu, celoživotní práci v dabingu nikdo
nemá, ale pokud chcete prosadit oprávně-
ný požadavek, práci odmítnete, a váš kole-
ga práci vezme, protože mu je honorář bliž-
ší než napravení obludností v dab. smlouvách,
bere nám práci. A někteří to cítí jako krádež.

5. Mluvíte o kvalitě. Naprosto souhlasím! Ale to,
co vytýkáte HA, je přece práce FITESu. Neznám
herce, který by po příchodu do studia záměr-
ně šeptal, záměrně vynechával ve slovech pís-
mena, popřípadě vynechal každé páté slovo.
Ale je velmi mnoho překladatelů, úpravců a na-
konec i režisérů, kteří svou práci odflinknou.
Překladatel přeloží nesmysl, úpravce ani ne-
napadne, aby to opravoval a klidně vynechá
pauzy a režisér pak nutí herce roli zahrát a do-
stat do retnic.To, že je, jak píšete “...kvalitních
dabingových herců jak šafránu...“,přece není
vina herců či HA, ale režisérů, kteří si film těmi
nekvalitními herci obsazují. Přece nečekáte, že
se o kvalitu úprav, překladů a režisérů budou
starat herci? Neměl by to být spíš FITES sdru-
žující tyto profese? Co dělá FITES, aby tyto lidi
podchytil a upozornil je na klesající kvalitu? Proč
tyto lidi neoslovuje? Proč nehájí FITES stavov-
skou čest těchto profesí?
Závěrem bych chtěl říci, že mne moc mrzí, že
je stále ještě několik lidí, kteří naše úsilí ne-
chápou a neustále hledají skulinky, jak HA na-
padnout, popřípadě jí cosi vyčíst, místo toho,
aby vedli konstruktivní jednání, které by vedlo
ke prospěchu všech, kteří se rozhodli tuto
krásnou profesi – herectví, proměnit v svoji
životní cestu. 
Přeji všem mnoho štěstí jak v osobním živo-
tě, tak v životě pracovním. 

24. 5. 2006 Libor Hruška 

P.S. Vzhledem k tomu, že jsem herec, ale i re-
žisér, a jsem čerstvým členem FITES, budu 
se snažit prosadit lepší podmínky i pro již 
zmíněné režiséry, úpravce, překladatele,
zvukaře, střihače atd., stejně jako se je po-
dařilo prosadit HA.
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Slovenskí režiséri 
hraných filmov
SFÚ vydal knihu od Renáty Šmatlákovej a Martina

Šmatláka (2005, 876 strán, náklad 1 200 výtlač-

kov), ktorá musí potešiť každého filmára. Pred pár

dňami bola pri udeľovaní 17. Igricov 2006 oce-

nená Prémiou LF, SFZ a ÚSTT v kategórii teória

a kritika – „za jedinečné a profesionálne spra-

covanie encyklopedického diela“. Keby bol v tejto

kategórii udeľovaný Igric, niet pochýb o tom, že

by ho táto kniha získala. 

V knihe je 68 profilov slovenských režisérov, ktorí

nakrútili aspoň jeden slovenský celovečerný hraný

film, abecedne – Adásek Vladimír, Bahna Vladi-

mír, Balaďa Ivan, Balco Vladimír, Barabáš Stanislav,

Bielik Paľo, Bindzár Juraj, Borušovičová Eva, Bud-

ský Jozef, Ditrich Alois, Filan Ľudovít, Furková Zita,

Gejdoš Pavol ml., Grečner Eduard, Halama Ladislav

ml., Hanák Dušan, Haspra Pavol, Havetta Ello, 

Heriban Jozef, Herz Juraj, Hledík Peter, Hollý 

Martin, Horňák Miroslav, Húšťava Ivan, Jakubisko

Juraj, Jarábek Július, Jariabek Ondrej, Kadár Ján, 

Kavčiak Vladimír, Kodaj Dušan, Kováč Ctibor, 

Krivánek Otakar, Kudláč František, Lacko Ján, 

Lahola Leopold, Lettrich Andrej, Lihosit Juraj, 

Luther Miloslav, Majerčík Anton, Matula Julius, 

Medveď Jozef, Mináč Matej, Nvota Juraj, Párnický

Stanislav, Pavlovič Vladislav, Petrenko Roman, Piroh

Ján, Plichta Dimitrij, Rapoš Dušan, Režucha Jozef,

Semjan Štefan, Siakeľ Jaroslav, Siváková Laura, 

Slovák Jozef, Solan Peter, Šindelka Miroslav, 

Štefankovičová Eva, Štric Vladimír, Šulajová Kata-

rína, Šulík Martin, Trančík Dušan, Ťapák Martin, Uher

Štefan, Valent Martin, Záhon Zoroslav, Zachar Jozef,

Zeman Ján a Žáček František. Každý režisér má sle-

dované rovnaké údaje – citát tvorcu, stručný pro-

fil, filmografiu, výberovú bibliografiu. 

Úvahu Filmová réžia a filmová reflexia napísal Mar-

tin Šmatlák. Nechýba menný a názvový register

filmov, použitá literatúra a vysvetlenie skratiek. Texty

majú slovenskú a anglickú verziu. Kniha je dopl-

nená fotografiami. Nechýba faksimile podpisu. 

Jakubiskovi je napríklad venované 26 strán textu.

Kniha váži 2 kg. Niet pochýb o tom, že sa stane

každodenným pomocníkom každého filmára.

Blahoželáme k ojedinelému encyklopedickému

dielu v dejinách slovenskej kinematografie. Treba

dúfať, že kniha bude inšpirovať k napísaniu po-

dobných profilov o režiséroch krátkych filmov.

Zaslúžili by si to. -štvr-

Televize v Iluminaci
Čtvrté číslo (ročník 2005) časopisu pro teorii, his-

torii a estetiku filmu Iluminace vychází s podtitul-

kem Archeologie televize. PhDr. Mgr. Jan Svoboda,

PhD. zde publikuje výňatek ze své disertační práce

Jan Kučera – český teoretik filmu a televize, při-

pravované k vydání v Národním filmovém archi-

vu. Dalšími autory jsou např. William Uriechio (Te-

levize jako historie – o německém televizním vysílání

v letech 1935 – 1944), William Boddy (Amatér, hos-

podyňka a prodejna – propagace poválečné ame-

rické televize), Lucie Česálková („TVŠ“: televizní vy-

sílání pro školy a domácnosti), Tomáš Dvořák (Když

byla klasická televize nová, rozhovor s Williamem

Boddym).

Zajímavostí je scénář první televizní hrané scénky

z března 1949, Bez názvu, odehrávající se v ateli-

éru fotografa z let 1860 s prospektem zimní krajiny

v pozadí. K publikovanému scénáři uvádí mimo jiné

Ediční poznámka: „Scénář vůbec první české te-

levizní hrané scény vznikl v souvislosti s činností te-

levizního studia, zřízeného u příležitosti jarních

veletrhů na Novém výstavišti Pražských vzorkových

veletrhů v Holešovicích. Studio propojené s pet-

řínským vysílačem představovalo jeden z dílčích ex-

perimentů, jež předcházely zavedení pravidelné-

ho televizního vysílání v Československu. Po stránce

technické zde spojily své síly Tesla Pardubice, Čes-

koslovenský rozhlas a Vojenský technický ústav. Po

stránce autorské stojí u zrodu tohoto dílka jako

původce námětu Jindřich Brichta, kameraman, his-

torik filmové techniky, ale v kontextu této edice pře-

devším organizátor kinematografických sbírek Ná-

rodního technického muzea. Kdo námětu vtiskl

podobu technického scénáře a scénku režíroval, se

nám zjistit zatím nepodařilo. O hereckém obsaze-

ní nicméně víme díky autogramům na první stra-

ně strojopisného scénáře – roli fotografa ztvárnil

František Filipovský, tehdy již člen Národního 

divadla, v roli pána se představil člen Městských di-

vadel pražských Erik Zámiš, slečnu s aparátem si za-

hrála Jiřina Krejčová a hlasatele zřejmě V. Kopecký.

Scénka byla živě odvysílána 19. března 1949. Počet

diváků, kteří se mohli touto scénkou potěšit, asi pří-

liš nepřesahoval počet herců a členů televizního

štábu a studia – aparátů schopných přijímat tele-

vizní signál, nebylo tehdy v Praze ani dvacet…“

Čtenáři Synchronu by si tuto zajímavost a celou Ilu-

minaci neměli nechat ujít. -cys- 

O granty 
Filmové nadace RWE 
& Barrandov Studio
soutěží 81 žadatelů
V rámci prvního kola výběrového řízení na nové

scenáristické projekty splnilo podmínky 

Filmové nadace RWE & Barrandov Studio pro

poskytnutí finanční podpory 81 z celkových 

84 žadatelů. Shodli se na tom členové výbo-

ru nadace, kteří budou v následujících třech

měsících předložené práce hodnotit. Jména au-

torů nejlepších filmových povídek anebo scé-

nářů budou oznámena 3. července 2006 na Me-

zinárodním fi lmovém festivalu v Karlových

Varech. Mezi tvůrce vítězných projektů plá-

nuje nadace v letošním roce rozdělit 800 tisíc

korun.

„Rozhodli jsme se, že nebudeme zveřejňovat

jména jednotlivých žadatelů. Pro zachování ma-

ximálně nezávislého hodnocení bude ke kaž-

dému projektu existovat pět interních posud-

ků, jeden od každého člena výboru,“ uvedla

Helena Uldrichová, předsedkyně správní rady

Filmové nadace RWE & Barrandov Studio, a do-

dala: „Mohu však říci, že spektrum žadatelů

je široké, od mladých a neznámých autorů až

po velmi známé a zkušené tvůrce,“ 

Do prvního kola výběrového řízení se přihlá-

silo 21 žen a 54 mužů, přičemž někteří před-

kládali několik projektů. Nejstaršímu žadateli

bylo 87 let, nejmladšímu 25 let. K posouzení

bylo předloženo 49 (vyřazeny 2) filmových po-

vídek a 32 (vyřazen 1) filmových scénářů. 

„Při hodnocení budeme brát v potaz nejen umě-

leckou kvalitu díla, ale i možnosti realizace v čes-

kých podmínkách. Chceme totiž, aby vítězné pro-

jekty neskončily v šuplíku, ale v kinech,“

zopakoval doc. Ivo Mathé, nově zvolený před-

seda výboru Filmové nadace RWE & Barrandov

Studio. S vybranými žadateli uzavře nadace opční

smlouvu a smlouvu o poskytnutí účelové finanční

podpory. Příspěvky budou vázány na vytvoření,

dokončení nebo úpravu filmových literárních děl

v určeném termínu.

Podrobné informace o činnosti Filmové nada-

ce RWE & Barrandov Studio jsou k dispozici na

internetových stránkách www.barrandov.cz

a www.rwe.cz.

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio se 

zaměřuje na podporu české audiovizuální 

tvorby a jejích tvůrčích osobností v oblasti 

l i terární přípravy. Dvakrát ročně vypisuje 

výběrové řízení určené zájemcům o finanční

příspěvek na vypracování nebo dokončení 

scénáře celovečerního hraného fi lmu nebo 

fi lmové povídky. Členy výboru nadace jsou 

doc. Ivo Mathé, Kristián Suda, Prof. Edgar

Dutka, doc. Lubor Dohnal, Štefan Uhrík. 

Ideovými zakladateli nadace jsou Barrandov

Studio a RWE Transgas, a.s. 

Kontakt: 

Michal Dolana, 737 411 339,222 250 300, 

fax 222 250 299, mdolana@ddmanagement.cz,

D.D.M, Polská 10, 120 00 Praha 2

FILMOVÉ PROFILY
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Od období „společenských proměn“ nebyly podmínky pro tvorbu českých ani-
movaných filmů radostné, nové animované filmy vznikaly jen sporadicky,
nebylo ani místo, kde by bylo možné těchto několik filmů uvidět. Místem ta-
kových setkávání tvůrců a jejich děl se stal festival Anifest v Třeboni, jehož
pořadatelem je už pátý rok společnost Corona. Ta si zadala několik cílů, sou-
visejících s budoucností české animované tvorby: najít prostor ke zviditelně-
ní tvorby i jejích autorů, inspirovat vznik nových děl, pomoci tvůrcům v zís-
kávání zkušeností (zejména zkušeností zahraničních), pokusit se vyvolat aktivity
pro vznik nových děl a najít i finanční zabezpečení. 
K naplnění těchto plánů byl na letošním festivalu uskutečněn seminář, věno-
vaný zkušenostem zahraničních tvůrců s koprodukcemi, jejich podmínkami,
specifiky, složitostmi a úskalími – škoda jen, že čeští tvůrci i producenti o něj
nejevili příliš velký zájem. Zahraniční panelisté tady otevřeně hovořili o prak-
tických zkušenostech, které je už stály mnoho nervů a mnoho peněz.
Zároveň byly letos vyhlášeny výsledky soutěže „nové projekty animované 

tvorby“, která by měla být jednak pomocí tvůrcům bez vlastního zázemí a také
začátečníkům. 
V lednu 2006 společnost Corona veřejně vyhlásila podmínky, které bylo nutno
splnit, aby byl projekt do soutěže přijat – zároveň tyto podmínky rozeslala
na cca 300 kontaktních adres. 
Základními podmínkami bylo, že musí jít o autora českého, o animované dílo
nekomerčního typu, určené pro dospělého diváka v délce 5 – 10 minut, které
by bylo určeno pro festivalové využití a jehož rozpočet nepřesáhne 1 milion
Kč. Předkladatelem žádosti je režisér, který již v projektu potvrzuje předběž-
nou dohodou se studiem, kde by se film realizoval, termín dokončení do konce
roku 2006 – aby v příštím roce mohl mít premiéru na Anifestu a aby pak
mohl být využit pro uvedení na dalších festivalech či přehlídkách. 
Uzávěrka přihlášek byla 14. dubna 2006 a v termínu došlo přihlášek 14 (z nich
1 byla vyřazena, protože autorem nebyl Čech ). Odborná porota tedy posu-
zovala 13 projektů. 
Protože finanční příspěvek poskytnutý Ministerstvem kultury činil 6 milionů
Kč, existovala teoretická možnost poskytnout finanční pomoc ve výši 1 mili-
onu Kč šesti projektům.
Rozhodujícím hlediskem pro hodnocení byla kvalita scénářů. Jak zdůraznili pří-
tomní zástupci poroty (Edgar Dutka, Alena Munková a Martin Vandas), neby-
la to lehká práce. Řada scénářů trpěla „myšlenkovou nedostatečností“ a ne-
měla dostatek nosné látky pro vytvoření kvalitního díla. Třeba to byla i krátká
doba, které byla pro předložení určena. A tak porota vybrala projekty tří 
autorů, kterým budou poskytnuty podpory pro realizaci:
Jiří Barta: „Hrnečku, vař!“ je věnován „obrazu rodinných vztahů“, 
Pavel Koutský: “ Plastic People“ ukáže „posedlost lidí plastickými operacemi“ a
Michal Žabka: „Paní G“ se podívá na „nezvyklé celoživotní partnerství“. 
Premiéra těchto filmů je určena na Anifest 2007 – možná některý z nich bude
i filmem vítězným.

PRO BUDOUCNOST ČESKÉ ANIMACE

V červnu 2006 se ozvalo z úst herce Miroslava 

Táborského již po sté přivítání: „Zdravím všechny

diváky, které animovaný film vždycky potěší“.

Od ledna 2004 se tento pořad stal pravidelnou

součástí víkendového vysílání druhého programu

ČT. Za tu dobu měli diváci možnost vidět na 

500 filmů, a to jak děl klasických, která patří do

základní sumy znalostí kulturních Čechů, až po

unikáty – díla, která (kromě uvedení v tomto pro-

gramu) na českém území nebyla pro veřejnost

uvedena. Nejvýraznější osobnosti českého ani-

movaného filmu byly v cyklu připomenuty mo-

notematickými pořady – ať už to byla „trojice kla-

siků – zakladatelů“ (Jiří Trnka, Hermína Týrlová,

Karel Zeman), tak ti, kteří byli jejich „učedníky“

a dnes patří mezi „mistry“ (Břetislav Pojar, Jiří 

Brdečka, Stanislav Látal, Vlasta Pospíšilová, Jan

Švankmajer), až ke generaci dnešních „čtyřicát-

níků“ (Pavel Koutský, Michaela Pavlátová, Aurel

Klimt). Veselým bonbónkem pak byly filmy, které

vznikly na půdě škol, jež se výukou animace za-

bývají (VŠUP, FAMU, Písek, Zlín). 

Z hudebních skladatelů byli zatím jmenovitě při-

pomenuti Zdeněk Liška a Luboš Fišer. V pořadech,

které byly laděny „tematicky“, pak byly uvede-

ny filmy desítek dalších autorů, bylo zajímavé při-

pomenout si, jak rozdílné byly pohledy jednotli-

vých autorů na obdobné téma. I nezasvěcení diváci

měli možnost se blíže seznámit s technikou a s růz-

nými technologiemi, které se v animovaném filmu

používaly – a to od jeho začátků až po dnešní 

možnosti využití počítačů. 

Do roku 1990, dokud byl krátký film součástí

filmových představení v kinech (a dokud byla tato

tzv. „programová tvorba“ financována

státem), měla většina diváků pravidelnou

možnost se s českým animovaným fil-

mem (ale i s filmy zahraničních produk-

cí) seznamovat. Dnes už je taková mož-

nost jen výjimkou – a tak řada diváků

pořad nejen sleduje, ale mnozí si pořady

natáčejí do rodinných videoték – a to jak

pro sebe, tak pro své děti. Pořady si na-

táčejí ale i studenti odborných škol a je-

jich pedagogové – ať už jen tak pro ra-

dost, nebo proto, aby si připomněli, jak

to ti „mistři českého animovaného filmu“

uměli. Je samozřejmé, že do omezené

doby vysílání je možné vybrat jen část z té

plejády tisíců titulů, které tvůrci českých animo-

vaných filmů za 70 let vytvořili…

Oblíbeným průvodcem pořadu se stal Miroslav Tá-

borský. Jeho civilní projev je jistě prohlouben i tím,

že – jak sám zdůrazňuje – „má k loutkám blízko

a má je rád“. 

Vysílání cyklu „Mistři českého animovaného filmu“

je – zatím – proponováno do konce roku 2006

a tak se diváci, které „animovaný film vždycky 

potěší“, mají ještě na co těšit. 

RUBRIKU PŘIPRAVUJE 
MARTA ŠÍMOVÁ

MISTŘI ČESKÉHO ANIMOVANÉHO FILMU 100x

18. díl seriálu: Pohlednice z Prahy
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Mezinárodní festival animovaných filmů v Třebo-
ni, který se konal od 4. do 10.května, rozdělil ceny.
Některé putují do zahraničí: 
- do Británie: za nejlepší krátký film („Ráj velko-
města“ režisérky Denis Gaelleové) a za reklamu
(„Grand Classics“ autorů Smith and Foulkes) a za
nejlepší studentský film (Asaf Agaranato: „Autobus
a květiny ve vlasech"), 
- do Portugalska zvláštní cena za původní tvorbu (re-
žisérka Regina Pessoaová: „Tragický příběh se šťast-
ným koncem"), 
- do Japonska cena za nejlepší televizní film (režisér
Hirojuki Nakao: „Steam Head"). 
A ceny pro autory české:
Cenu za nejlepší celovečerní film získal film „Fim-
fárum 2“ čtveřice českých režisérů Jana Baleje, Vlas-

ty Pospíšilové, Aurela Klimta a Břetislava Pojara
(podle pořadí jednotlivých povídek tak, jak jsou
ve filmu zařazeny). Podle vyjádření poroty je „Fim-
fárum 2 důkazem neutuchající vitality české lout-
kové animace, film, který je novátorský ve spoje-
ní kreslené a loutkové animace“.
Cenu ministra kultury, určenou pro české tvůrce
– spolu s dotací ve výši 30 000 korun získal Libor
Pixa za krátký film „PsiCHO“. Katalogová anotace
uvádí film jako „veselé psí psycho aneb infarktové
setkání na psacím stole“. V 10 minutách je využita
kombinace techniky 2D, 3D a speciálních efektů.
Mimochodem: i jeho bakalářská práce na katedře
animace FAMU má titul „Tvorba 3D animovaného
počítačového filmu“.
Dalším z českých autorů, který získal cenu, byl Radek

Doskočil – u jeho videoklipu „Murder Song“ ohod-
notili porotci „animaci, inspirovanou technikou 
komiksu“.
V rámci kategorie „Studentský film“ roztleskal 
publikum osmiminutový film „Ze života matek“, uve-
dený jako „thriller o přílišné péči“ posluchačky FAMU
Kristiny Dufkové.
Výbuchy smíchu a potlesk téměř frenetický vyvolal
film Michaely Pavlátové „Karneval zvířat“. Porota mu
udělila hlavní cenu Anifestu – Grand Prix. 

Ceny Anifestu 2006

KARNEVAL ZVÍŘAT: Užijte si 10 minut erotiky!!!
Autorka vám nabídne deset minut, ve kterých se opravdu velmi dobře bavíte (pokud
nejste příliš prudérní). Z celého filmu je cítit, jak si film autorka opravdu „užíva-
la“, jak se při jeho tvorbě dobře bavila – a takhle máte šanci se bavit i vy. 
A tradičně: jak to všechno začalo :
řada klasických děl světové literatury se erotikou zabývá velmi vážně, roze-
bírá psychologii onoho „popudu“, který lidstvo – ať si to přiznáme, nebo ne
– žene a žene. Historicky je erotika „kulturně transformovanou sexualitou“…

Téma lásky prostupuje
všechny oblasti kultury,
potřeba milovat a být mi-
lován je jednou z nejsil-
nějších lidských potřeb. 
A takhle k tomu tématu
přistupovala i Michaela
Pavlátová. Sama vzpomí-
ná na to, že už asi v r.
1996 (to už měla za
sebou cenami ověnčené

filmy „Etuda z alba“, „Křížovka“, „Řeči, řeči, řeči“ a „Repete") začala uvažovat
o dalším filmu. Motivem jejích předchozích filmů byly vždy „vztahy“ – vztahy
mezi muži a ženami, vztahy láskyplné, vášnivé, ale také dramatické, vzruše-
né. A teď uvažovala o filmu inspirovaném erotikou. Erotikou tajemnou, plnou
vzrušení, citu, něhy – žádnou legraci, ale film, míněný možná až smrtelně vážně.
Jenomže filmy jiných autorů na tohle téma, které byly míněny vážně, jí připa-
daly směšné, někdy až komické, nepravdivé… A tak si začala kreslit, zkoušet
– jen tak, sama pro sebe, a hledala a hledala – a kreslila a kreslila… 
Mezitím si zkusila i jiné druhy tvorby – spolu s dokumentaristou Pavlem Kou-
teckým natočila v r. 1997 film „…Až navěky“ (kombinaci dokumentu s animací),
v roce 2000 pak obdob-
nou technikou (tedy kom-
binací dokumentu s ani-
mací) využila rodinných
dokumentů a zpracovala
historii 20. století na pří-
běhu osudu své vlastní
babičky. Vyzkoušela si
i celovečerní film: ať už
jako herečka (Knoflíkáři
–1997, Praha očima… –

1999, Musím tě svést – 2002) nebo jako režisérka (Nevěrné hry – 2003).
V té době (2003) už dál nekreslila, ale jen animovala na tabletu.
A pak – jak se to tak stává – se potkala s grafikem Vratislavem Hlavatým, začala
poznávat jeho tvorbu – ale také jeho.
Zároveň dostala nabídku, aby na Harvardské universitě vyučovala animaci –
a to opravdu od základů, od základů techniky, od základů animační abecedy
– jak vzniká pohyb, jak se chodí, jak figura ožije. „Přece jim o tom nemůžu
jen povídat, musím jim to ukázat – a aby to bylo tak, jak si to představuju já,
musím si to nakreslit SAMA“. Půjčila si jehly a sklo a začala znovu kreslit… Kres-
lit tak, aby dokázala ve svých posluchačích vzbudit zájem, posedlost, nadše-
ní pro tvorbu, bez ohledu na výsledek – a tohle nadšení z práce studentů se
přeneslo zpět na ni – a už se přihlásila znovu touha vrátit se k animaci, najít 
příběh – a nakreslit jej…V té době to měl být asi desetiminutový velmi smut-
ný příběh o chlapečkovi a jeho mamince, celý laděný v šedivých barvách...
A tak kreslila a kreslila…
Mezitím se ale začala se blíže seznamovat s tvorbou Vratislava Hlavatého i s jeho
staršími kresbami – zdály se jí podivné, směšné, ale zároveň fascinující a in-
spirativní – a tak opustila smutný příběh a vrátila se k erotice s pevným roz-
hodnutím: „Tentokrát se budu bavit já i diváci – půjdu na erotiku přes legra-
ci, s odstupem, z různých úhlů pohledu, při tvorbě chci být volnější, svobodnější,
nehledat žádné vážné poselství“. To byla jedna část rozhodnutí – tedy CO,
ale druhou částí byla otázka JAK? Zpracování jednoho kontinuálního příběhu
je velmi těžké – ať už jde o výtvarné vyjádření nebo timing jednotlivých fází ani-
mace (znamená to obvykle, že s jedním příběhem žije autor až dva roky) –
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a to byla další část rozhodnutí: zpracovávat jednotlivé uzavřené epizody dovolí
více volnosti. Inspirace kresbami Vratislava Hlavatého a jejich „výtvarná 
úprava“ jistě nebyla jednoduchá – zachovat osobitý rukopis a podřídit jej po-
třebám animace není lehké, Michaela měla ale štěstí, že jí pan Hlavatý „nemluvil
do režie“, že respektoval její ženské hledisko – i když prý byly momenty, kdy
ji přesvědčoval či přemlouval k tomu, že celý přístup by měl být „více natvrdo“.
A pak další rozhodnutí: je příjemné pracovat na hudbu, to dává inspiraci, ná-
pady – a když je ta hudba veselá, dodá i animaci veselou notu, pomáhá najít
způsob zobrazení, dodává obrazu vnitřní rytmus a tempo… Původně Micha-
ela uvažovala o hudbě původní, komponované, rozhodnutí vybrat si některé
části z Karnevalu zvířat bylo věcí náhody. Při svém pobytu v USA si koupila
nahrávku a na tu začala animovat…
Skladba Camila Saint-Saense, napsaná pro dva klavíry a komorní soubor měla
zajímavý osud: vznikla v roce 1886, tedy před 120 lety – a to dokonce v Praze
(některé prameny udávají, že tento mnohostranný autor, jehož dílo charak-
terizuje „klasická forma a uhlazená elegance“, napsal „Karneval“ jen tak, pro
pobavení svých přátel). V té době byl autor na vrcholu své slávy, v r. 1884
byl za své zásluhy vyznamenán Čestnou legií. (připomeňme: 13 oper, 3 hous-
lové, 2 violoncellové a 5 klavírních koncertů, 5 symfonií, symfonické básně,
varhanní skladby, komorní, klavírní a komorní kompozice). „Karneval zvířat“ se
v průběhu let stal oblíbenou skladbou – a ve 20. století se z této skladby – spolu
s „Péťou a vlkem"- stala pomůcka hudební výchovy. Protože jednotlivé věty
jsou velmi různé, byla každá z nich doplněna odborným mluveným slovem,
tedy výkladem jak obsahu, tak i formy – a zejména dopívající mládež se tady
učila tomu, co to je „hudební nálada“ či „hudební rytmus“. 
Tahle velmi proměnlivá hudba dovolila Michaele, aby si z původní délky cca 20
minut vybrala pro své obrazové zpracování asi polovinu, tedy 10 minut (mně osob-
ně je jen líto, že jednotlivé kapitoly neuvedla jejich původními tituly, takže já si teď
už nepamatuju, zda jedna z vět „Fossiles“ byla v jejím filmu použita či nikoliv). 
A ještě zajímavost z realizace: když produkce jednala s firmou Sony o použití
nahrávky, požadovala tato firma za použití nahrávky 100.000 Kč za práva pro
Českou a Slovenskou republiku na dobu dvou let. A tak produkce (protože
šlo o dílo volné) zakoupila originální partituru, nechala zpracovat aranžmá 
a 10 mladých hudebníků znovu skladbu nahrálo – a tak je možné film „Kar-
neval zvířat“ uvádět po celém světě…
Mimochodem: „Karneval zvířat“ z dílny Michaely Pavlátové ale není prvním
zpracováním tohoto díla v animovaném filmu. Studio Walta Disneye chtělo při-
vítat příchod nového tisícíletí, vytvořilo prestižní projekt s názvem „Fantasie
2000“, kam byl zařazen i „Karneval zvířat“ v režii Erica Goldberga.

Film Michaely Pavlátové bude mít i svou distribuci na českém území: zatím
byl uveden na Finále Plzeň a na festivalu Anifest v Třeboni. Pražští diváci budou
mít možnost jej uvidět v Artkinu Evald – a uvidí jej i návštěvníci Letní filmové
školy v Uherském Hradišti.
A kdybyste chtěli potěšit i své děti: v roce 2005 vydalo nakladatelství Albatros
Michaele autorskou knížku – malovaný příběh (tedy její vyprávění s jejími
ilustracemi) pro nejmenší děti s názvem „Jakopes“

Upozorňujeme na uzávěrky dvou 
ekologických festivalů:

32. ročník EKOFILMU, který se koná od 9. do 15. října 2006 v Českém Krumlově 
měl uzávěrku přihlášek do soutěže 15. června 2006. 

Domácím autorům je tolerováno zpoždění cca o týden. 
Formulář přihlášky a další informace na www.ekofilm.cz

O 33. ročníku EKOTOPFILMU, který se koná od 23. do 27. října 2006 v Bratislavě 
budeme sice ještě podrobně informovat v příštím čísle, ale už dnes si poznamenejte, 

že uzávěrka přihlášek tohoto festivalu je 31. srpna 2006. 
Statut je k dispozici v kanceláři Fitesu. 

Další informace a formulář přihlášky najdete na www.ekotopfilm.sk

Letošní FEBIOFEST byl zakončen skutečně efektně. V Pardubickém krematoriu, kde se film na
sklonku šedesátých let natáčel, se konala obnovená premiéra SPALOVAČE MRTVOL režiséra Juraje
Herze a kameramana Stanislava Miloty na námět románu Ladislava Fukse. Hlavní role vytvořili
Vlasta Chramostová a Rudolf Hrušínský.
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ČESTNÉ UZNÁNÍ
Kategorie 4: „Live“ záznamy koncertů 

či představení (opera, opereta, balet)

THE GREAT MASS – A BALLET BY UWE SCHOLZ

VELKÁ MŠE. BALET UWE SCHOLZE.

EuroArts Music International GmbH, Germany

Koproducenti: NHK, SF DRS, YLE Teema

Působivý televizní záznam významného

choreografického díla , který si zároveň uchovává

citovou bezprostřednost živého představení.

MATTHÄUS-PASSION

MATOUŠOVY PAŠIJE – PODLE JOHNA

NEUMEIERA

SÜDWESTRUNDFUNK (SWR), Germany

Koproducenti: BAYERISCHER RUNDFUNK (BR)

Vynikající živý televizní záznam klasického díla

z oboru choreografie. Nápadité záběry, dobrá

práce s kamerou a střihem.

Kategorie 3: Dokumentární pořady
s hudební či taneční tematikou

ROLANDO VILLAZON

Česka televize

Koproducenti: PANART Taťána Čechovská

Díky nadšení tvůrců i mladé pěvecké hvězdy je

tento dokument vynikajícím příkladem toho, jak

přiblížit živé hudební vystoupení televizním

divákům, a to i s nevelkým rozpočtem. Skvělé

využití (možná omezeného) záznamového

materiálu.

IN THE HEART OF MUSIC

V SRDCI HUDBY

VAN CLIBURN FOUNDATION, USA

Koproducenti: ARTE FRANCE; BEL AIR MEDIA

Poutavý dokument nabízející pohled hluboko do

zákulisí slavné klavírní soutěže. Laskavý zájem

a důvěrná lidskost se zde pojí s ohromující

dokonalostí kvality zvuku i obrazu.

Kategorie 2: Hudební nebo taneční
pořady přepracované pro televizi

ENOUGH ROPE

UŽ TOHO MÁM DOST!

SVT-Sveriges Television, Sweden

Koproducenti: Barracuda Film & TV (Sweden)

Zajímavý a hravý způsob, jak přetvořit scénické

představení v originální televizní pořad.

ONE

JEDNA

Gaudeamus, The Netherlands

Koproducenti NPS 

(Nederlandse Programma Stichting)

Náročný projekt a výborný příklad tvořivého

zpracování současné komorní opery pro televizní

obrazovku. Dokonalý zvuk a vokální projev.

Jedna z nemnoha produkcí mimo „hlavního

proudu“, které porota považuje za důležitou

součást nabídky televizních programů.

Kategorie 1: Hudební nebo taneční
pořady vytvořené pro televizi

BERIO'S SEQUENZA VIII FOR VIOLIN SOLO

BERIOVA SEQUENZA VIII PRO SÓLOVÉ HOUSLE

LGM, Francie

Působivé ztvárnění díla, čistá a nápaditá režie

(prolínání živého představení s video záznamem)

překonává omezené prostředky a neokázale

tlumočí hudební dílo.

STUDENTSKÁ CENA

WIRE FRAME

KLEC Z DRÁTŮ

Amérimage-Spectra, Canada

Po zhlédnutí všech pořadů představovaných

v rámci letošního festivalu Zlatá Praha došla

Studentská porota, složená ze studentů z České

republiky, Holandska, Norska, Švýcarska, Srbska

a Černé Hory, k jednomyslnému rozhodnutí

udělit svoji cenu televiznímu zpracování

choreografie „Klec z drátů“ v režii Oana Suteu

a produkci kanadské společnosti Amérimage-

Spectra. „Klec z drátů“ se vyznačuje vynikající

choreografií, skvělou interpretací, novátorskou

režií a postprodukcí ve spojení s pečlivým

a profesionálním přístupem. Výsledkem je

abstraktní a přitom dobře srozumitelný příběh

zasazený do neosobního prostředí

architektonického ateliéru. Odvěké téma

obětování lásky kvůli práci vychází ze středověké

básně o nutnosti obehnat živou, milující bytost

zdmi věže, aby její láska mohla trvat věčně.

Pohyby tanečníků sledují téměř hypnotickou

hudbu, která ještě umocňuje prapůvodní

a obecný charakter příběhu.

CENA Nadace „VIZE 97“ Dagmar a Václava

Havlových

MISTR JAN HUS, SCÉNICKÉ ORATORIUM

Regionální Televizní Agentura, a.s., Česká

republika

NADACE VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových

ocenila zejména skutečnost, že se realizace tak

závažného tématu, jakým odkaz Jana Husa

bezesporu je, ujala soukromá produkční

společnost. Přes omezené technické prostředky

je pořad realizován s velkou péčí a svědomitostí.

Představitelé NADACE VIZE 97 Dagmar a Václava

Havlových věří, že udělení ceny tomuto pořadu

bude povzbuzením pro další nezávislé tvůrce

a producenty k realizaci podobných, svým

charakterem zcela nekomerčních projektů.

CENA ŘEDITELE FESTIVALU

ANNA MARLY, THE RUSSIAN MUSE OF THE

FRENCH RESISTANCE

ANNA MARLY, RUSKÁ MÚZA FRANCOUZSKÉHO

ODBOJE

Direction of Presidential Programs of The Russian

Culture Foundation, Russia

Koproducenti: The Cultural&Educational Center

„ORDEN“

Snímek přibližuje poutavou formou na pozadí

konkrétních lidských osudů temné stránky ruské

historie 20. století

ČESKÝ KŘIŠŤÁL
Kategorie 4: „Live“ záznamy koncertů či

představení (opera, opereta, balet)

THE GRAND-DUCHESS OF GEROLSTEIN

KNĚŽNA Z GEROLSTEINU

François Roussillon et Associés, France

Koproducenti: Théâtre du Châtelet; France 2;

NHK; BBC

Obdivuhodné zachycení vynikajícího

představení: zábavné, poutavé a vysoce kvalitní.

Výborně obsazené role (především Felicity Lott

v roli kněžny); poutavá jevištní režie: rychlé

tempo, živost a dynamika, humor a ironie

neustále udržují celou scénu v napětí.

Skvostná televizní režie, která zachycuje veškeré

detaily, aniž by potlačila původní představení.

Bezchybná práce kamery. Výborná grafická

úroveň úvodních a závěrečných titulků.

Kategorie 3: Dokumentární pořady
s hudební či taneční tematikou

FROM SHTETL TO SWING

ZE ŠTETLU KE SWINGU. HUDEBNÍ ODYSEA

ARTE France, France

Koproducenti: ARTLINE Films; LOBSTER Films;

Thirteen/WNET New York; WETA Washington,

D.C.

Nápadité využití impozantního a rozsáhlého

záznamového materiálu, skvělý střih a odborná

příprava; poutavý a zároveň sdělný dokument

o historicky významném tématu.

CENY 43. MTF Zlatá Praha
Kongresové centrum Praha, 27. 4. – 4. 5. 2006
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Kategorie 2: Hudební nebo taneční
pořady přepracované pro televizi

V TÉTO KATEGORII NEBYLA NEJVYŠŠÍ CENA

UDĚLENA

Prohlášení poroty: Přestože procento zajímavých

a poutavých pořadů bylo v této kategorii vyšší

než v ostatních, nenašla mezi nimi porota takový,

který by zasloužil ocenění Českým křišťálem.

Rozhodla se nicméně udělit dvěma z nich Čestné

uznání.

Kategorie 1: Hudební nebo taneční
pořady vytvořené pro televizi

BLACK WIDOW

ČERNÁ VDOVA

Enigmatico Films Inc., Canada

Koproducenti: Holland Park Productions

Fascinující, napínavý a poutavý film natočený 

s vkusem a rafinesou; výborné herecké

a pěvecké výkony; nápaditý způsob citací „Philip-

Marlowe-

B-film-style“ a využití příběhu založeného na

písních („příběh založený na písňových

příbězích)

MOUNTAIN AIR

HORSKÝ VZDUCH

Egmond Film & Television, The Netherlands

Koproducenti: NPS 

(Nederlandse Programma Stichting)

Originální hudebně taneční příběh s odkazy k dílu

Thomase Manna ve vysoce kvalitním televizním

zpracování. Taneční výraz zde lehce a nenuceně

přechází od tragičnosti ke grotesce a parodii.

Nevšední využití hudby.

Grand Prix GOLDEN PRAGUE
BURNT TOAST

SPÁLENÁ TOPINKA

Rhombus Media Inc., Canada

Koproducenti: Marblemedia

Originální nová „opera buffa“, brilantně

rozdělená na sled epizod. Lze ji uvádět jako

celistvý film složený z komických „interludií“, ale

jednotlivé epizody obstojí také jako samostatné

„medailonky“.

Film, vyznačující se vysokou úrovní režijního

zpracování, produkce a zpracování příběhu.

Pozornosti se dostává i těm nejmenším detailům

– od animovaných hlavních titulků až

k hudebnímu podkresu závěrečných titulků.

V tomto pořadu je soudobá hudba součástí velmi

zábavné a humorné televizní show se všemi

předpoklady dostat se na obrazovku v hlavním

vysílacím čase.

ENVIROFILM 2006
V pátek 5. května v podvečer slavily dokumenty o přírodě svůj svátek na zvo-

lenském zámku. Udělováním cen končil 12. ročník festivalu filmů a televiz-

ních programů Envirofilm 2006, který už tradičně probíhal první květnový týden

v Banské Bystrici, ale i ve Zvoleně a v Banské Štiavnici. 

Už tři dny před zahájením festivalu se sešla mezinárodní porota, aby ve slo-

žení Steve Lichtag (ČR), Katarína Javorská (Slovensko), Adrian Warren (Velká

Británie), Andrej Traczykowski (Polsko), Hakan Őniz (Turecko) a Ferenc Varga

(Maďarsko) zvážila, kterým z čtyřiatřiceti filmů, jež z celkového počtu 109

pro ně vybrala předvýběrová komise, udělí ocenění.

Zvítězil bez jakýchkoliv pochybností nejkratší film festivalu – skvělý, pouze

dvouminutový indický Deštník (režie Nandita Das), ale úspěšné byly i filmy ma-

ďarské, slovenské a také české. Josef Císařovský okouzlil porotu i diváky svým

nejnovějším filmem o tajemstvích a hodnotách pralesů V šeru ticha, který je

spíše než dokumentem filmovou esejí či básní. Dalším oceněným českým 

filmem byl dokument Ljuby Václavové Putování starými cestami, který si

pozornost získal právě jednoduchostí a čistotou své výpovědi. 

Festival byl tak trochu ve znamení právě oné jednoduchosti filmového vy-

právění, dokonalého filmového řemesla bez zbytečných ornamentů a počíta-

čových schválností. A tak když v závěrečném hodnocení poroty rezonovala

slova „vítr z východu“, bylo to zcela oprávněné. Dvě ceny si odnesly filmy české,

pět cen získal fenomén slovenské dokumentaristiky Pavol Barabáš za filmy 

Proměny Tater, který zachytil nádheru, ale i tragédii těchto nejmenších vele-

hor, a další ze svých úžasných cestopisných dokumentů Pururambo z Nové

Guineje. (Pozn. red.: viděli jsme jej začátkem loňského prosince na 13. pře-

hlídce české a slovenské dokumentární tvorby v MATu.)

Dvě ocenění získali maďarští tvůrci. Peter Kocsis – loňský vítěz Envirofilmu –

dodal opět zajímavě zpracované burcující upozornění na ohrožení řeky Tisy,

překvapením však byl zejména film Mnišky velkohlavé – červi z pekla, které re-

žíroval Mosonyi Szabolcs. Dokonalá ukázka toho, že i naučný film lze udělat

dramaticky, vtipně a nápaditě. 

HLAVNÍ CENA FESTIVALU ENVIROFILM 
Deštník, režie Nandita Das, Indie za nápadité a skvěle zpracované filmové

poselství, obsahující silnou a mimořádně aktuální výzvu k uchovávaní vody.

CENA ŘEDITELKY FESTIVALU NEJLEPŠÍMU FILMU SLOVENSKÉHO
REŽISÉRA
PROMĚNY TATER, režie Pavol Barabáš, Slovensko, za silnou a emotivní 

výpověď, která navzdory absenci slov naléhavě klade otázky o vlivu klimatic-

kých změn na životní prostředí. 

CENA MINISTRŮ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZEMÍ V4
PUTOVÁNÍ STARÝMI CESTAMI, režie Ljuba Václavová, Česká republika, za jed-

noduché, ale o to dokonalejší filmové vyprávění, které podává upřímné a prav-

divé svědectví o ztracené krajině.

CENA V KATEGORII A
ČASOVANÉ BOMBY, režie Tibor Kocsis, Maďarsko, za aktuální a burcující vzkaz

dokumentující poškození životního prostředí průmyslem. Takový film může 

zapůsobit na veřejné povědomí právě v souvislosti s nekontrolovatelným

rozvojem.

CENA V KATEGORII B
PURURAMBO, režie Pavol Barabáš, Slovensko, za skvěle zrežírovaný film

natočený citlivým způsobem v extrémních podmínkách, který zobrazuje řídké

setkání s prehistorickou kulturou, ale i vztah mezi lidskou společností 

a přírodou.

CENA V KATEGORII C
MNIŠKY VELKOHLAVÉ – ČERVY Z PEKLA, režie Mosonyi Szabolcs, Maďarsko,

za film plný zajímavých informací zpracovaný mimořádně okouzlující 

formou, film s celou škálou filmařských nápadů, které vyústily do dokonalé-

ho příběhu.

CENA V KATEGORII D
V ŠERU TICHA, režie Josef Císařovský, Česká republika, za nádherné spojení

obrazu a zvuku do poetického celku, který ukazuje křehkost posledních zbyt-

ků pralesů – tajemného, a přece živého prostředí ohroženého moderním

světem. 

CENA V KATEGORII E
QUARKS & CO – ZEM, KONTAJNER NA SMETÍ, režie Claudia Heissová a její

tým, Německo, za nápaditý televizní program, který nabízí zajímavé odpově-

di na otázky týkající se zacházením s odpadem – jedním z nejzávažnějších

environmentálních problémů současnosti. 

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY
STAROSTI A RADOSTI SALTONSKÉHO MOŘE, režie Chris Metzler, Jeff 

Springer, Německo, za originální a humorný pohled na závažný problém – řetěz

destruktivních událostí, které odstartovaly zaslepená rozhodnutí v oblasti

plánování.

CENA DĚTSKÉ POROTY
PURURAMBO, režie Pavol Barabáš, Slovensko.

CENA RÁDIA REGINA (rozhodovala také dětská porota)

PROMĚNY TATER, režie Pavol Barabáš, Slovensko.
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B-KULT REPORT
ZPRÁVA O PRVNÍM FESTIVALU B-KULTURY

V sobotu 13. května v kině Světozor proběhl oje-
dinělý festival, první svého druhu, festival béčko-
vých filmů – B-KULT. Festival si předsevzal před-
stavit divákům několik hitů mezi béčkovými filmy,
a umožnit tak zažít pocity a stavy, které se nám jen
zřídka dostávají během běžného programu stan-
dardních kulturních zařízení.
Svět béček a béčkových hodnot na festivalu B-KULT

reprezentovaly filmy The Toxic Avenger (1985, 
Michael Herz, Lloyd Kaufman), Tigers in Lipstick
(1979, Luigi Zampa), Beneath The Valley Of The
Ultra-Vixens (1979, Russ Meyer) a horor Suspiria
(1977, Dario Argento).
Vidět všechny filmy v jednom dni byl trochu „záhul“,
ale stálo to za to! Naštěstí k odpočinku mezi filmy
probíhala vždy živá vystoupení béčkové kapely Est-
rada, která setřásla veškeré přebytečné napětí z hlav
diváků vycházejících z kina.
A jaký film dostal cenu diváků za opravdové Béčko?
Cena putuje Russu Meyerovi za film Beneath the

Valley of the Ultra-Vixens (1979), který získal ze
všech uvedených snímků nejméně diváckých hlasů.
Zvláštní cenu získali: Jiří Grus & co. za výtvarnou
akci, Jana Počtová za úvodní předtáčky filmových
úvodů a Robert V. Novák za logo B-kult
B-KULT svou první přehlídkou neskončil. Pro zájem
diváků a stále rostoucí popularitu všeho „béčko-
vého“ festival B-KULT bude pokračovat – jako te-
matický večer v kině Světozor s měsíční periodi-
citou. 
Kontakty + foto: Jiří Šebesta | +420 608 300 437
| jiri.sebesta@kinoaero.cz www.kinosvetozor.cz

14. CENY SLOVENSKEJ FILMOVEJ KRITIKY 2006
za audiovizuálnu tvorbu roku 2005 udelené
na základe hlasovania členov Klubu filmo-
vých novinárov Slovenského syndikátu no-
vinárov
Cena slovenskej filmovej kritiky v kategórii dl-
hometrážne hrané filmy pre kiná (aj koprodukč-
né filmy)
film 
Slnečný štát (r. Martin Šulík) 
Cena slovenskej filmovej kritiky v kategórii ostat-
ná audiovizuálna tvorba
film

ex aequo 
Pururambo (r. Pavol Barabáš)
My zdes (r. Jaroslav Vojtek)
Cena slovenskej filmovej kritiky v kategórii fil-
mová kritika a publicistika
Štefan Vraštiak – za dlhoročnú a stále trvajúcu
publikačnú činnosť a 15 ročné redigovanie a vy-
dávanie mesačníka Informácie KFN SSN 
Cena slovenskej filmovej kritiky v kategórii naj-
lepší zahraničný film v slovenských kinách v roku
2005 film
ex eaquo

Volanie mora (Mar adentro, 2004) – Španiel-
sko/Francúzsko/Taliansko – r. Alejandro Ame-
nábar – SPI International 
Jar, leto, jeseň, zima ... a jar (Bom yeoreum gaeul
gyeoul geurigo bom, 2003) – Južná Kórea/Ne-
mecko – r. Kim Ki-duk – ASFK 
Cena slovenských filmových novinárov pre di-
stribučnú spoločnosť, ktorá uviedla do kín najlepší
zahraničný film v roku 2005
SPI International – Volanie mora
Asociácia slovenských filmových klubov – Jar, leto,
jeseň, zima ... a jar.

17. IGRICE 2006
Výročné ceny Literárneho fondu, Sloven-
ského filmového zväzu a
Únie slovenských televíznych tvorcov za au-
diovizuálnu tvorbu roku 2005 v Bratislave
25. 5.  2006 udelené v Bratislave 25. 5. 2006

IGRIC ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO: LADISLAV CHU-
DÍK – za výnimočný, mimoriadne tvorivý a cha-

rakterovo vyhranený celoživotný herecký vklad
do slovenskej filmovej a televíznej tvorby
IGRIC ZA HRANÚ TVORBU PRE KINÁ: SLNEČNÝ
ŠTÁT – Marek Leščák a Martin Šulík – za scená-
ristické zobrazenie súčasnej reality
IGRIC ZA TELEVÍZNU DRAMATICKÚ TVORBU: po-
rota cenu v tejto kategórii neudelila
IGRIC ZA FILMOVÚ A TELEVÍZNU DOKUMEN-
TÁRNU TVORBU: MY ZDES – Jaroslav Vojtek – za
scenár, réžiu a kameru – za mimoriadne filmárske
úsilie pri stvárnení súčasnej témy
IGRIC ZA ANIMOVANÚ TVORBU: NAZDRAVÍČKO!

– Ivana Zajacová a Jozef Mitaľ – za kultivované spra-
covanie bábkovej animácie 
IGRIC ZA HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO
TELEVÍZNOM DIELE: TICHO – Táňa Radeva – za
herecky precítený výkon postavy Marty
Prémia za hranú filmovú tvorbu pre kiná: ŠÍLENÍ
– Juraj Galvánek – za mimoriadny kameramanský
výkon. Druhú prémiu porota neudelila.
Prémia za televíznu dramatickú tvorbu: TICHO – 
Zuzana Liová – za scenár a réžiu televízneho 
dramatického debutu. Druhú prémiu porota ne-
udelila.
Prémia za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu:
MOJA MISIA – ANJELI – Marek Poláček – za scenár
a réžiu dokumentárneho filmu, PURURAMBO – Pavol
Barabáš – za skvelý autorský filmársky výkon 
z expedície v Papui – Novej Guiney
Prémia za animovanú tvorbu: LIONARDO MIO –
Ivana Šebestová – za pozoruhodnú a znamenitú ani-
movanú interpretáciu vzniku da Vinciho Mony Lízy,
OSUD PRASIATKA – Šimon Matrka – za vtipné 
a výtvarné riešenie animovaného filmu
Prémia za ostatnú televíznu tvorbu: VÍZIE Z INFERNA
– Peter Dimitrov – za mimoriadne presvedčivú ume-
leckú výpoveď o holocauste, ROZHOVORY
S OTCOM – Ján Šuda – za klasické a čisté spra-
covanie témy a žánru
Prémia za herecký výkon vo filmovom alebo tele-
víznom diele: SLNEČNÝ ŠTÁT – Ivan Martinka – za
prirodzené a presvedčivé stvárnenie postavy 
Tomáša. Druhú prémiu porota neudelila.
Prémia za študentskú tvorbu: ZO ŽIVOTA HYDI-
NY – Jana Mináriková – za nápadité a recesistic-
ké zobrazenie študentského života

Ďalšiu Prémiu získal film: MESTO LIETAJÚCICH
SLOV – Martina Diosi – za ľudsky úprimnú autor-
skú výpoveď
Prémia za teóriu a kritiku: PAVEL BRANKO: 
STRATY A NÁLEZY 2 – Martin Kaňuch – za redakčné
zostavenie publikácie, FILMOVÉ PROFILY – 
Renáta Šmatláková a Martin Šmatlák – za jedinečne
a profesionálne spracovanie encyklopedického dielo
Prémia za DVD a CD-Rom: SLOVENSKO SLOVAKIA
– Jozef Krajčovič, Viliam Zelmanovič a Ivan Kraj-
čovič – za dizajn a zostavenie reprezentačného sú-
boru o Slovensku, KRVAVÁ PANÍ – Miroslav Ulman
a Marián Brázda – za dramaturgickú prípravu a zo-
stavenie DVD.
POROTA: Peter Hledík, predseda, Štefan Vraštiak,
tajomník, členovia: Mária Kráľovičová, Juraj 
Lihosit, Miloslav Končok, Peter Tóth, Ondrej 
Slivka.

Igrice za celoživotní dílo předával 
předseda poroty Peter Hledík.

Radost má i paní Chudíková.
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Na Letní filmové škole 2004 se za mimořádného zájmu diváků uskutečnila velká
retrospektiva čínské kinematografie, na které bylo uvedeno takřka třicet filmů
z celé její historie. Proto organizátoři LFŠ s nadšením přijali nabídku Minis-
terstva kultury ČR organizačně a programově zajistit letošní Festival čínských
filmů. Za výrazné pomoci a podpory Státního úřadu pro rozhlas, film a televi-
zi ČLR a Velvyslanectví Čínské lidové republiky v ČR byla českým filmovým
divákům nabídnuta unikátní kolekce osmi významných a mezinárodně oce-
ňovaných čínských celovečerních filmů posledních pěti let. I přes velký zájem
se letošní festival uskutečnil jen ve čtyřech českých městech a na dvou 

domácích filmových festivalech – na MFF Anifest Třeboň a MFF DM Zlín. V sou-
časné době se jedná o zakoupení práv filmů NIKDO NESMÍ CHYBĚT, CESTA
DOMŮ, POTALA a HORSKÁ HLÍDKA, aby od září tohoto roku byly nabídnuty
dalším českým kinům.
V přehlídce bylo uvedeno celkem osm filmů: šest celovečerních hraných, jeden
celovečerní animovaný film pro děti a jeden celovečerní dokument:
Hrané filmy
• Cesta domů (The Road home, 1999, 110 min.), režie: Zhang Yimou 
• Horská hlídka (The Mountain patrol, 2004,95 min.), režie: Chuan Lu
• Life Show (2002, 105 min.), režie: Huo Jianqi
• Nebeská pastvina (The Heavenly Grassland, 2002,110 min.), režie: Sai Fu,

Mai Lisi
• Nikdo nesmí chybět (Not one less,1999,100 min.), režie: Zhang Yimou
• Spolu s tebou (Together, 2002, 116 min.), režie: Chen Kaige
Dokumentární film
• Potala (The Potala Palace, 2005, 94 min.), režie: Chen Zhen
Animovaný film
• Lotosová lucerna (Lotus Lantern, 2000, 85 min.), režie: Chang Guangxi

Festival čínských filmů 24. 5. – 15. 6. 2006

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
28. května – 3. června 2006

46. ročníku se zúčastnilo 410 filmů z cel-

kem 35 zemí. Do Zlína přijelo představit

své filmy 31 delegací ze 13 zemí. Pro děti

a mládež připravili pořadatelé během

sedmi festivalových dní 27 doprovodných

akcí ve Zlíně i v satelitních městech ve 

zlínském kraji a 3 profesní akce pro od-

borníky i laiky. Na závěrečném galavečeru

filmového festivalu bude předáno 16 cen.

Celkem bylo v 6 soutěžních sekcích 

130 filmů, které posuzovalo 8 porot. Pro-

jekce ve Zlíně i satelitních městech vidě-

lo celkem 54 501 diváků (ve Zlíně 31 947). 

Do Zlína zavítali vzácní hosté ze zahra-

ničí – např. Maximillian Schell, Götz Geor-

ge, Katerina Jacob, Oleg Tabakov, Ale-

xej Kotěnočkin, Jan Pinkava, Jurij Obuchov,

Rock Demers, Dick de Jonge nebo Gali-

na Jevtušenko – i z České republiky –

např. Václav Vorlíček, Karel Smyczek, Juraj

Herz, Marie Poledňáková, Zdeněk Zelen-

ka, Věra Šimková-Plívová, Jan Saudek, Jan

Přeučil, Bára Basiková, Vendula a Karel

Svobodovi, Pavel Nový, Dana Morávko-

vá, Tomáš Krejčíř, Markéta Hrubešová,

Milena Steinmasslová, Gabriela Vránová,

Jan Čenský nebo Miroslav Donutil.

Vítězné filmy a ocenění

Mezinárodní odborná porota 
pro hraný film:
Zlatý střevíček za nejlepší hraný film pro děti:
Blázni, režie Martin Koolhoven, Nizozemí
Zlatý střevíček za nejlepší hraný film pro mlá-
dež: Jednou budem dál, režie Niels Arden
Oplev, Dánsko
Cena Města Zlína – zvláštní uznání hranému
filmu pro děti: Xiaoyanin příběh, režie Fang
Gangliang, Čína
Cena Miloše Macourka – zvláštní uznání hra-
nému filmu pro mládež: Skleníkový efekt, režie
Valerij Achadov, Rusko
Společná mezinárodní porota dětí 
a dospělých pro animovaný film:
Zlatý střevíček za nejlepší animovaný film:
Kreslený film, režie Pál Tóth, Maďarsko
Cena Hermíny Týrlové - cena pro mladého tvůr-
ce do 35 let: Maestro, režie Géza M. Tóth, 
Maďarsko
Mezinárodní dětská porota 
pro hraný film pro děti:
Hlavní cena dětské poroty za nejlepší hraný
film pro děti: Blázni, režie Martin Koolhoven,
Nizozemí
Mezinárodní dětská porota 
pro hraný film pro mládež:
Hlavní cena dětské poroty za nejlepší hraný
film pro mládež: Tommyho inferno, režie Ove
Raymond Gyldenas, Norsko

Mezinárodní odborná porota 
pro soutěž evropských debutů:
Cena Evropa: Láska + nenávist, režie Dominic
Savage, Velká Británie
Zvláštní cena poroty: Saimir, režie Frances-
co Munzi, Itálie
Mezinárodní porota pro hraný film 
zemí Visegrádu:
Cena ministra kultury ČR: Ticho, režie Zuzana
Liová, Slovensko
Divácké ceny:
Cena diváka – nejúspěšnějšímu hranému filmu:
Jednou budem dál, režie Niels Arden Oplev,
Dánsko
Cena diváka – nejúspěšnějšímu animované-
mu filmu: Syn superhrdinky, režie Kaisa Pent-
tilä, Finsko
Porota FICC
Cena Dona Quijota: Jednou budem dál, režie
Niels Arden Oplev, Dánsko
Ekumenická porota
Cena ekumenické poroty: Skleníkový efekt,
režie Valery Akhadov, Rusko
Uznání za tvůrčí přínos 
ve filmové tvorbě pro děti a mládež: 
Karel Smyczek
Nestatutární ocenění předaná 
v rámci 46. Mezinárodního festivalu
filmů pro děti a mládež: 
Maximillian Schell – pocta festivalu mimořádné
osobnosti světové kinematografie
Götz George – cena za tvorbu ve světové 
kinematografii
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(setkání a panelová diskuse na LFŠ 2006
ve dnech 26. – 27. 2006 Uherské Hradiště)

Nedílnou a významnou součástí televizního programu jsou i projekce filmů. Většina veřejnopráv-
ních televizí se snaží nabízet především filmy kvalitní a nekomerční. Tradice uvádění těchto filmů je
v každé zemi různá a úzce souvisí nejenom s pozicí veřejnoprávní televize na televizním trhu, ale i s tra-
dicí klasické filmové distribuce a úrovní celkové národní filmové kultury. 
Prosazení pravidelných projekcí nejvýznamnějších děl světové i domácí kinematografie (tzv. filmo-
vého kulturního dědictví) je v současné době velmi problematické a závisí i na potencionální sledo-
vanosti této nabídky. Každá národní veřejnoprávní televize má své vlastní zkušenosti s nasazením těch-
to filmů, každá z nich má svůj vlastní model prezentace (např. nepravidelné cykly, pravidelné projekce
televizního filmového klubu atd.).
V současnosti dochází ve většině zemí VISEGRADU k zásadním změnám v oblasti propagace 
a šíření filmové kultury a aktivity národních veřejnoprávních televizí mohou výrazně tuto oblast
obohatit. Tyto změny přímo souvisí s prioritami ostatních zemí EU, které v posledních pěti letech
výrazně posilují oblast filmové výchovy a ochrany i prezentace filmového kulturního dědictví. 
Proto hlavním smyslem a důvodem plánovaného setkání na letošní LFŠ bude :
– formální (panelová diskuse) i neformální setkání zástupců veřejnoprávních televizí zemí 

VISEGRADU, kteří se podílejí na propagaci prezentaci filmového kulturního dědictví (dramatur-
gové, vedoucí programu, producenti), zástupci jednotlivých veřejnoprávních televizí VISEGRADU
i dalších zúčastněných zemí budou prezentovat své zkušenosti a výsledky v oblasti prezentace
filmového kulturního dědictví, zástupci MEDIA PROMOTION EU budou prezentovat současný
stav a aktuální problémy zemí EU v oblasti šíření a prezentace filmového kulturního dědictví í (ve
všech oblastech tj. filmová distribuce, DVD distribuce, televizní prezentace),

HH LALAVNVN Í Í CÍL
formální i neformální navázání formálních i neformálních styků zástupců veřejnoprávních televizí 
jednotlivých zemí,inspirativní prezentace zkušeností jiných národních veřejnoprávních televizí, 
aktuální trendy podpůrných fondů EU v oblasti prezentace filmového umění a zařazení televizní
prezentace filmového kulturního dědictví do celkové koncepce všeobecné filmové výchovy. 
Setkání se uskuteční pod patronací České televize a FITES – písemný záznam jednání a výsledků dohod
bude otištěn ve 4. čísle Synchronu.
Jiří Králík, ředitel LFŠ 2006, Produkce AČFK, mobil 602 704 620, jiri.kralik@acfk.cz, www.lfs.cz

Členové Fitesu se mohou přihlásit na Letní filmovou školu
do 30. června 2006 telefonicky nebo poštou (i mailem) v kanceláři Fitesu.
Podmínkou k získání akreditace a ubytování ve dnech 26. – 28. července 

zdarma je pochopitelně účast na tomto setkání a panelové diskusi.
Podrobný program na místě.
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12. Zlatý žobrák – Medzinárodný festival mestských
a lokálnych televízií Košice 7. – 10. 6. 2006
14. Art film – Medzinárodný festival hraných a do-
kumentárnych filmov Trenčianske Teplice, Tren-
čín 23. 6. – 1. 7. 2006
8. 4 živly – Letný filmový seminár Banská Štiavni-
ca 10. – 13. 8. 2006
4. Minority Film Festival Bratislava
12. Projekt 100 – Putovná prehliadka premiér 
umelecky hodnotných filmov Slovensko 
15. 9. – 15. 12. 2006

3. Eskulapov medzinárodný filmový a televízny fes-
tival hraných a dokumentárnych filmov o zdraví
1. – 4. 10. 2006
23. Agrofilm – Medzinárodný filmový festival Nitra
2. – 6. 10. 2006
21. Medzinárodný festival potápačských filmov Tat-
ranská Lomnica – Vysoké Tatry 5. – 8. 10. 2006
14. Medzinárodný festival horských filmov Poprad
11. – 15. 10. 2006
33. Ekotopfilm – Medzinárodný festival odborných
filmov, televíznych programov a videoprogramov
Bratislava 23. – 27. 10. 2006

14. Etnofilm – Medzinárodný filmový festival Čadca
25. – 28. 10. 2006
7. Jeden svet – Medzinárodný festival dokumen-
tárnych filmov o (ne)dodržiavaní ľudských práv Bra-
tislava 25. – 29. 10. 2006
8. Medzinárodný filmový festival Bratislava
1. – 9. 12. 2006 

Prevzaté z FILM.Sk 2/2006 – Príloha: Filmové festivaly, prehliad-

ky a semináre na Slovensku v roku 2006 (spracoval Peter Vrašti-

ak) – kde nájdete aj charakteristiky festivalov a kontaktné adresy.

FESTIVALY NA SLOVENSKU jún – december 2006

Ve dnech 12.- 14. října 2006 se bude v Písku konat
již po šesté Mezinárodní festival studentských filmů
Písek 2006. Festival se koná pod záštitou ministra
kultury Vítězslava Jandáka, hejtmana Jihočeského
kraje Jana Zahradníka a ve spolupráci s Městem
Písek. Partnery festivalu jsou: ČSOB, Kodak En-
tertainment Imaging, AFM Lighting, UPP, ČVTS
a další. 
V rámci festivalu se u příležitosti 10. výročí zalo-
žení SVOŠF v Písku uskuteční setkání absolventů

a pedagogů Soukromé vyšší odborné školy filmo-
vé v Písku a absolventů a pedagogů Filmové školy
ve Zlíně z let 1992 – 1995.
Na organizaci festivalu se podílejí studenti obou 
píseckých škol – Soukromé vyšší odborné školy 
filmové a Filmové akademie Miroslava Ondříčka
v Písku.
Pořadatelé věří, že se jim i letos podaří získat zají-
mavou kolekci filmů z mnoha zemí a zvou všech-
ny příznivce filmu k návštěvě festivalového Písku.

6. mezinárodní festival studentských filmů Písek 2006

Na PRIX JEUNESSE to začalo…
Ano, na tomto festivalu UNES-
CA v Mnichově v roce 1966
získala Československá tele-
vize za tři pořady pro děti a mlá-
dež 4 ceny, včetně zvláštní
ceny UNESCO.
Vzrostl zájem o pořady ČST,
pozvali mne do Stockholmu,
abych zástupcům skandináv-
ských televizí pověděl o kon-
cepci pořadů ČST pro děti
a mládež podle věkových ka-
tegorií. V Irsku, v Dublinu, měli
zájem o typy našich publicis-
tických pořadů pro děti ve věku
elementární výchovy. Na se-
mináři Prix Jeunesse v Mni-

chově jsem měl vystoupit s tématem !Výchova k televiznímu diváctví“. V roce
1967 mne pak Eurovize pozvala do Benátek, abych na festivalu EUROPRE-
MIO promluvil na téma „Mládež, morálka a televize“. Protože jsem jako ilus-
trace k mému výkladu použil úryvky z Branislavovy Zvědavé kamery, požá-
dala jsem Eurovizi, aby se akce mohl zúčastnit i Bráňa.
Přilétli jme do Milána, odkud jsme měli z ústředního nádraží odjet vlakem do
Benátek. Před letištěm řada autobusových zastávek, ale na žádné z nich nebylo
uvedeno, že by autobus směřoval na to nádraží. Zkusil jsem se zeptat řidičů:
„Prego signore, Milano centrale…?“ „No signore“, řekl mi ten první řidič
a po něm stejně i ti ostatní. Co teď?
Všiml jsem si, že ulici přechází kněz. Ten jistě bude umět francouzsky, s tím
se domluvím, řekl jsem si.

Bráňa zůstal u zavazadel a já zamířil k panu faráři. Vysvětlil mi, že ta zastávka
je poněkud bokem v prostoru letištní haly, ale on mne tam dovede.
Zvědavý Bráňa na mne zavolal: „Víme to?“ „Víme, počkej chvíli!“ Jen jsem to
řekl, kněz se na mne zvědavě podíval a když mne dovedl ke správné zastáv-
ce, řekl: „Pozritě sa, tuná…“ On to byl slovenský kněz.
Dorazili jsme do Benátek, jízdou na motoscafo linia 2 jsme dopluli na Insole
Lido a ubytovali se v Albergo quatra fontane. Druhý den jsme si prohlédli
Benátky a Bráňa fotil a fotil. Však měl s sebou také dva fotoaparáty – jeden
na černobílý a druhý na barevný film.
Potom už zahájil festival, jedno dopoledne došlo na naše vystoupení, s nímž
byli organizátoři festivalu nadmíru spokojeni – a protože nic netrvá věčně –
i náš úkol v Itálii skončil a my se odebrali na cestu zpět.
Na letiště do Milána jsme do-
razili včas a jen jsme zaujali
vhodná místa v čekárně, ozná-
mil místní rozhlas, že právě při-
letěl kanadský kardinál a že v le-
tištní hale zájemcům požehná.
„To si musím vyfotit,“ zareago-
val Bráňa a odběhl. Vrátil se se
šťastným úsměvem, že získal
vzácný snímek – já se na něho
kouknu a – „Bráňo, kde máš ten
druhý foťák? Přes rameno máš
jen uříznutej řemínek…“
Tak jsme jeli do Itálie předná-
šet o morálce – a Bráňovi amo-
rálně ukradli foťák!

Miloš Volf

Miloš Volf

Vladimír Branislav ještě s oběma foťáky.
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Je už to téměř šedesát let, co tehdy sedma-
dvacetiletý učitel z Náchoda Josef Pinkava,
posedlý fotografií a filmem, zaklepal na dveře
zlínských filmových ateliérů. Měl štěstí. Našel
podporu u režiséra – dokumentaristy, sho-
dou okolností rovněž učitele a otce školní-
ho filmu v ČSR Jaroslava Novotného.
Pro Pinkavu to byl zázrak. Už po dvou letech
asistování mohl samostatně natočit svůj první
školní film Cement a odvézt si z Mariánských
lázní festivalové čestné uznání.
Během deseti let odevzdal dalších šedesát
filmů školních, výukových a dokumentárních
a podepsal se rovněž pod čtyři filmy kombi-
nované, na nichž spolupracoval s Hermínou
Týrlovou. 
Skladba zlínské filmové tvorby byla sice pest-
rá, ale teprve koncem padesátých let měl nový
ředitel Aleš Bosák odvahu k rozšíření progra-
mu. Nedal si vzít možnost výchovného pů-
sobení na nejmladší generaci a vedle účelo-
vých a animovaných filmů a specifické
Zemanovy tvorby prosadil hraný film pro děti.
Josef Pinkava využil nabídku a natočil první
hraný dětský film, byť krátkometrážní, s ná-
zvem Pětikoruna… Ve Zlíně se tak zrodila dra-
maturgická skupina hraného dětského filmu.
Pro režiséra Pinkavu to byl druhý zázrak. Téměř
celý život se pak mohl věnovat tvorbě nejen
daleko náročnější, ale i s možností širokého
uplatnění doma i v zahraničí. Za pětadvacet let
to bylo více než dvacet titulů pro děti a mládež.
Nečekaně dobrý ohlas na zlínskou dětskou

hranou tvorbu přispěl už v roce 1961 ke 
vzniku zdejšího, dnes světoznámého dětského
filmového festivalu.
Je známo, že normalizační tlaky v sedm-
desátých letech se nevyhnuly ani zlínskému
studiu. A byla to právě Slovenská televize, pro
kterou Josef Pinkava mohl natočit večerníčkový
seriál Nikto nie je doma a několik hraných 
dětských pořadů.
Není nadsázkou, když řekneme, že Pinkavo-
va tvorba spoluvytvářela páteř zlínského stu-
dia a pomohla Československu získat pověst
velmoci dětského filmu.
Jeho filmy byly prodány více než třistakrát za-
hraničním distributorům. Přestože mnohé ti-
tuly byly natočeny již před třiceti lety, jsou
dosud uváděny televizními stanicemi v ČR
i v zahraničí. Už pro třetí generaci.

Stručná filmografie

1960 Pětikoruna
Benátky – Cena za nejlepší dětský film
La Plata – Universitní cena Reforma

1960 Komu patří pohár ?
Cortina d’Ampezzo – Cena katolické-
ho filmového ústředí 

1961 Kino
Benátky – Hlavní cena Lev sv. Marka
Cork –  Hlavní cena v kategorii hraných
filmů

1961 OK 12 startuje

1962 Prázdniny s Minkou
Benátky – Stříbrná medaile
Gijon – Cena mezinárodní poroty 
Pelayo de Oro
Cena nár. Federace filmových klubů

1963 Ivana v útoku
Teherán – Hlavní cena v kategorii 
zahraničních filmů

1964 Neobyčejná třída
Gottwaldov – Cena československých
dětí
Trutnov – Hlavní cena Velké zlaté slunce

1966 Kočky neberem
Pardubice – Cena festivalového diváka

1967 Automat na přání
Rimini – Cena za zábavný film

1969 Mlčení mužů
Teherán – Zvláštní cena kritiky

1970 Kapitán Korda
Gijon – Cena španělského ústředí pro
děti a mládež
Ostrov nad Ohří – Zlatý dudek za nej-
lepší dětský herecký výkon

1971 Metráček
Trutnov – Zlaté slunce za nejlepší dět-
ský herecký výkon

1974 Poštovský panáček
1974 Ocet

Teherán – Grand Prix a Zlatý delfín (Ze
seriálu Nikto nie je doma) 

1976 Terezu bych kvůli žádné holce ne-
opustil

JOSEF PINKAVA (25. 11. 1919 – 5. 4. 2006)

Kapitán Korda

Metráček
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V oblíbené rubrice čtenářů bý-
valého Zpravodaje i nynějšího
Synchronu NAŠI JUBILANTI jsme
u jeho jména uváděli vždy pří-
domek „legendární barrandov-
ský produkční“. Vojtěch „Víťa“
Červený se narodil v Černíně
u Berouna krátce po první svě-
tové válce 30. listopadu 1918.

A před tou druhou se objevil v ateliérech AB. Jeho jméno na-
jdeme v titulcích filmů Za tichých nocí (režie Gina Hašler, 1940),
Maskovaná milenka (1942) nebo také už v zapomenutém filmu
Bludná poušť. Mezi jeho přátele patřili režiséři Vladimír Slavín-
ský, Miloš Makovec, Věra Ženíšková a také filmový architekt Jan
Zázvorka. Stýkal se i mimo své povolání s mnoha herci – Jiřinou

Šejbalovou, Lídou Baarovou, Adinou Mandlovou, Annou a Mar-
cellou Sedláčkovými, Karlem Hőgerem, Emanem Fialou, Raulem
Schránilem. Se Svatoplukem Benešem sdíleli v Praze společný
dům…
V roce 1948 emigroval do Západního Německa, pak odjel „za
velkou louži“ do Los Angeles, ale většinu života pak pobýval
ve venezuelském Caracasu, aby se opět do L.A. vrátil. Se starou
vlastí i filmovou branží udržoval stále kontakty, např. ve svých
amerických začátcích u něho v Los Angeles bydlel Jan Tříska. Do
Čech se vrátil po „něžné“ revoluci, v roce 1991 mu bylo vrá-
ceno české občanství a pak dožíval v rodné zemi nedaleko svého
rodiště, v malebné vesničce Svatá u Zdic. 15 let statečně bojo-
val se zákeřnou nemocí, které podlehl v nedožité osmaosm-
desátce 6. dubna 2006.

-msk- (podle podkladů Dany Červené)

Odešel Pan skladatel a dirigent
Před uzávěrkou jsme se dověděli, že nás ve věku 78 let opustil dirigent a hudební skla-
datel Dr. Štěpán Koníček. Na Filosofické fakultě UK vystudoval hudební vědu a estetiku
a na HAMU dirigování. Od roku 1956 byl dirigentem FISYO, kde působil až do roku
1991, v poslední době jako šéfdirigent. Komponoval hudbu k více než 300 filmům různé
metráže a to nejen pro české, ale i slovenské a jiné zahraniční filmy, hudbu si u něho
objednali mj. David Lynch, Roman Polanski nebo Jane Campionová.
Vzpomínku na tohoto vzácného a ušlechtilého muzikanta přineseme v příštím čísle.

Podepisoval se Jiri
Ta zpráva přišla skoro do tiskárny: zemřel Jiří Průcha, jeden z prvních kameramanů
Československé televize (tehdy samozřejmě televise, správněji Televisního studia Praha).
Jeho začátky patřily zpravodajství, ale od šedesátých let minulého století natáčel pře-
devším publicistické a dokumentární filmy a pořady. Profesionál, jemuž nikdy nechyběl
suchý anglický humor. Naposled jsme se s ním rozloučili v pátek 9. června ve strašnic-
kém krematoriu. I jemu věnujeme v příštím čísle obsáhlejší vzpomínku.

Gottwaldov – Cena dětského diváka
Ostrov nad Ohří – Zlatý dudek za nej-
lepší chlapecký herecký výkon 
České Budějovice – Cena Františka
Hrubína

1979 Chlapi přece nepláčou
Gottwaldov – Hlavní cena Zlatý stře-
víček
Cena Sedmičky pionýrů 

1981 Kopretiny pro zámeckou paní
Gottwaldov – Cena dětského diváka
Giffoni Valle Prana – Zvláštní cena 
poroty

1982 Malý velký hokejista
Ostrava – Čestné uznání

Moskva – Cena za nejlepší film se spor-
tovní tematikou
České Budějovice – Cena jihočeských
dětí

1984 Výbuch bude v pět
Gottwaldov – Stříbrná píšťalka
Gijon – Cena Katolické unie

1985 Pohlaď kočce uši
Gottwaldov – Hlavní cena Festivalo-
vý panáček
Cena Sedmičky pionýrů
Indie Bangalore – Stříbrný slon
Ostrov nad Ohří – Křišťálová váza
Mariánské Lázně – Čestné uznání

1986 Cizím vstup povolen
Chlapi přece nepláčou

Říkali mu Víťa
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Rozloučení s Pavlem

Přišli jsme se rozloučit s Pavlem Koutec-
kým. Pořád mi to zní absurdně. Ale na Pav-
lovi a na jeho způsobu existence nebylo nic
absurdního. Dokonce bych řekl, že jeho
život měl velmi ustálený řád a i ta pitomá
smrt měla v jeho případě určitou logiku.
Pavel byl prostě filmař a zemřel při práci. 
Vyrůstal s maminkou, otec fyzikální che-
mik žil v cizině. O jeho dětství vím jen tolik,
že jeho oblíbenou hračkou byla imaginární
parta elektrikářů, kterou si vysnil a se kte-
rou si hrál ve své fantazii. Když jsme spolu
natáčeli – on v roli kameramana a režisé-
ra, Michal Houdek jako zvukař a já jako
všechno ostatní, připadal jsem si často jako
jeho zhmotněná parta elektrikářů. Hrál si.
S kamerou, se záběry, s námi. Miloval dráty,
roury, stíny, vztahy, překvapení, podivné
souvislosti, tajemné atmosféry, nečekané
otázky. Byl někdy nesnesitelně umíněný.
Jednou jsme na Islandu točili asi dvanáct
hodin v kuse, já jsem po celou tu dobu řídil
po krkolomných silnicích a k večeru Pavel
spatřil v dálce geotermální elektrárnu.

Věděl, že už jsme fyzicky i psychicky na dně
a já jsem navíc rázně prohlásil: „Pavle, na
tu továrnu už zapomeň!“ Zavěsil se na 
ni pohledem dítěte, kterému berou 
hračku, a tak dlouho mlčky a zoufale civěl
z okna automobilu, až jsme se tam rozjeli
a strávili natáčením továrny další dvě a půl
hodiny. 
Zažili jsme spolu bouři na moři. Seděli jsme
v otevřené kabině, do které cákala ledo-
vá tříšť z osmimetrových vln a příšerně zvra-
celi. Námořníci se uculovali. Po dvou ho-
dinách jsme vystoupili na břeh ostrůvku
Christiansoe, chvíli se prospali a Pavel začal
točit. Všechny dveře jinak dosti nedůvěři-
vých ostrovanů se nám najednou otevře-
ly. – Á, to jste vy, co jste zvraceli na lodi?
Jen pojďte dál... To zvracení nebylo sou-
částí strategie, jak se co nejlépe sblížit s do-
morodci, ale kdyby to jinak nešlo, věřím,
že by nás Pavel na tu kymácející se loď do-
stal znovu...
Nezavrhoval žádný, ani ten nejbláznivější
nápad, dokud ho neprozkoumal. Byl se
svou kamerou svědkem těch nejintimněj-
ších okamžiků, ale nedokázal by ani jediný
záběr zneužít. Proč asi dostal tak bezmez-
nou důvěru prezidenta Václava Havla, že
mohl po léta točit v jeho soukromí? Se stej-
nou cudností, nevtíravostí a taktem za-
chycoval ty nejdelikátnější scény muzikantů
v zákulisí Pražského jara, nastávajících ro-
dičů a lékařů na porodním sále, sklářů či
handicapovaných tanečníků. 
Jednoduše by se dalo říct, že Pavel měl
schopnost vidět to, co jiní lidé nespatřili.
Někdy proto, že na to měl přirozený talent,
jindy dokázal tvrdošíjně čekat tak dlou-
ho, až se ten zázrak stal. 
I jeho smysl pro humor byl podobný. Uměl
se smát i tomu, čemu se jiní lidé nesmáli,
protože si toho prostě nevšimli... 
Jeho roztržitost v nás občas vzbuzovala
hrůzu, jindy byla zdrojem nepřekonatel-
ných humorných příhod. Jednou v Chile
jsme za odměnu spali v apartmá, kde před
lety nocovala i anglická královna. My s Mi-
chalem Houdkem jsme byli odsouzeni spát
v malém pokojíku pro služku, protože jsme
chrápali, a Pavel, aby si pořádně odpoči-
nul, dostal přidělenu onu legendární po-
stel. Ráno přišel ke snídani a byl příšerně

omlácený a odřený. Vyprávěl: „Tak já jsem
v noci vstal a šel na záchod, a když jsem se
vracel, došlo mi, jaká je to krása, že spím
v posteli anglické královny, a skočil jsem
do ní. Jenomže ta postel byla úplně jinde.“ 
Byl citlivým pozorovatelem, ale zároveň
také aktérem a tvůrcem. Tyto dvě složky
v něm byly vzácně vyvážené. Dokázal vy-
pnout kameru v situaci, kdy by někteří tepr-
ve začínali točit – když se rodila laciná sen-
zace. Takové věci ho nezajímaly a myslím,
že ho dokonce rozčilovaly. 
Když řeknu, že byl hledajícím ateistou, je
v jeho případě ovšem nutno klást důraz spíš
na slovo hledající než na slovo ateista. Jsem
přesvědčen, že kdyby se Pavlovi Bůh zje-
vil, nejspíš by o něm chtěl natočit sběrný
dokument. Především by ho asi zajímalo,
jak je to v Ráji všechno udělaný a jak to tam
funguje.
I teď mám pocit, že tu přece někde musí
nenápadně postávat s kamerou a divit 
se tomu, kdo tu všechno je, a bavit se těmi
náhodnými konstelacemi a kompozicemi
nás, co jsme se s ním přišli rozloučit. Na
tom také není nic absurdního a je to
logické. Měl obrovskou spoustu přátel

a lidí, kteří ho měli rádi, protože on sám
měl spoustu lidí rád. 
Je těžké na tomto místě mluvit o naději. Ale
musíme mluvit o naději, neboť tu vzpomí-
náme na život, který měl smysl. 

Jan Burian
28. 4. 2006 ve Velké obřadní síni 

strašnického krematoria

Zánik Československa v Parlamentu

V Chile

Se Stanem Slušným při natáčení Plečnika
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Provoz kanceláře MEDIA Desk financuje Ministerstvo kultury ČR a Evropská komise.

Podpora distribuce evropských filmů v kinech

MEDIA Desk Česká republika 
Národní 28, 110 00 Praha 1 – Nové Město
T: 221 105 209 – 210 
F: 221 105 303
E: info@mediadesk.cz

www.mediadesk.cz

Finanční podporu lze získat na: 

• distribuci a propagaci evropského obsahu 
 prostřednictvím personalizovaných služeb
·• sítě databází pro lepší zpřístupnění a využití archivů 
 a katalogů

Za jakých podmínek? 

• do projektu se musí zapojit alespoň čtyři členské 
 země MEDIA
• projekt musí být alespoň ve třech jazycích

Kolik peněz  je možné získat? 

• maximálně 50% rozpočtu na projekt
• podpora má formu dotace

Uzávěrka: 17.7.2006

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

Finanční podpora projektů využívajících nové technologie 

Finanční podpora je určena pro: 

• hraný, dokumentární nebo animovaný film delší 
 než 60 min

Za jakých podmínek? 

• uskupení alespoň pěti distributorů s různých 
 zemí se musí zavázat ke společnému uvedení 
 minimálně jednoho zahraničního filmu 

Kolik peněz je možné získat? 

• až 50% rozpočtu na distribuční náklady
• maximální výše podpory je 150 000 EUR na 
 distributora a film
• podpora má formu dotace ve výši max. 50% nákladů 
 na dabování a titulkování (max. 30 000 EUR) a zálohy 
 ve výši max. 50% dalších distribučních nákladů

Uzávěrky 7.7.2006, 1.12.2006




