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Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu FITES
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54. Čtvrtletník
Slouží Česká televize stoprocentně?

ČST a FITES
v šedesátém osmém

O slavnosti a hostech

Festivaly a soutěže

Vzpomínky Martina Glase
na počátky televize u nás

Miloslav Hůrka o filmu

Vychází jako program
16. přehlídky

české a slovenské
dokumentární

a animované tvorby

MAT Club
20. – 22.11. 2008

Dobře placená procházka Dětský zvěřinec

Inspektor Fousek Sedm světel

Bhútán Kočka Linda

Uvidíte na 16. přehlídce v MATU
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FINANČNÍ PODPORA VÝVOJE AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL
PRO JAKÁ DÍLA? 
– hrané filmy delší než 50 min.
– kreativní dokumenty delší než 25 min.
– animované filmy delší než 24 min. 
– interaktivní on-line a off-line díla 
– seriály

NA CO? 
– akvizice autorských práv
– psaní a úpravy scénáře
– vyhledávání koproducentů a finančních partnerů
– příprava marketingového a finančního plánu a jiné

ZA JAKÝCH PODMÍNEK? 
– předchozí realizace a distribuce audiovizuálního díla 
– většinové vlastnictví práv k projektu 

KOLIK? 
– 10 000 – 60 000 EUR (80 000 EUR) – jednotlivý projekt 
– 70 000 – 190 000 EUR – soubor 3 – 6 projektů 
– 10 000 – 60 000 EUR (100 000 EUR) – interaktivní dílo

Podrobnější informace a konzultace při podávání žádostí vám poskytne MEDIA Desk Česká republika.  

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

Provoz kanceláře MEDIA Desk financuje Ministerstvo kultury a Evropská komise. 

FINANČNÍ PODPORA PRODUKCE TELEVIZNÍCH PROJEKTŮ
PRO JAKÁ DÍLA? 
– hrané filmy delší než 50 min.
– kreativní dokumenty delší než 25 min.
– animované filmy delší než 24 min. 
– seriály

ZA JAKÝCH PODMÍNEK? 
– dílo musí být primárně určeno pro televizní vysílání
– žadatelem je nezávislá produkční společnost – většinový

majitel práv k dílu
– minoritní podíl min. 3 TV stanice z různých evropských zemí

formou koprodukce (práva na 10 let) nebo předkoupení práv
(práva na 7 let)

KOLIK? 
– 12,5 % výrobního rozpočtu na hraný nebo animovaný film

(max. 500 000 EUR) 
– 20 % výrobního rozpočtu na dokumentární film 

(max. 300 000 EUR) 

TV BROADCASTING*

DEVELOPMENT *

Uzávěrky: 17. 11. 2008, 17. 4. 2009

Uzávěrky: 14. 11. 2008, 27. 2. 2009, 26. 6. 2009 
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TRILOBIT BEROUN 2008TRILOBIT BEROUN 2008
Vyhlášení výsledků soutěže o Ceny TRILOBIT BEROUN 2008 a udělení Ceny Vladislava Vančury

se koná v berounském kině Mír v sobotu 24. ledna 2009 od 17.30 hodin.

Ale program dne berounských Trilobitů poběží již od rána!

Nabídka kina Mír:
otevření 9.30
dopoledne s Večerníčky 10.00 – 11.00
beseda s dětmi a kvíz 11.00 – 12.15
odpolední program 13.00 – 16.30
vítězné pořady z loňského ročníku

TRILOBIT BEROUN 2008
Vyhlášení výsledků s Ester Kočičkovou 17.30 – 19.00
Oceněné filmy a dokumenty letošního ročníku 19.30 – 22.00

Fites tradičně vypraví autokar, který odjede do Berouna
24. ledna 2009 v 15.30 hodin od stanice metra B – Stodůlky.

Zájemci o místa se mohou přihlásit v kanceláři Finesu telefonicky, e-mailem nebo poštou
nejpozději do pátku 16. ledna 2009 do 12 hodin.

Pohromu, která postihla Fites v polovině září, bohužel už nelze odvrátit. Co se stalo – jednoho dne se na obrazovce počítače objevilo
sdělení ve smyslu, že systém Windows je bohužel nefunkční – obraťte se na svého operátora. Jenomže ani ten nic nezmohl. Později se
zjistili, že na hard disku se cosi ulomilo, polámalo, udělalo bác… A tak jsme přišli o všechna data za posledních 7 let – archiv článků
psaných pro Synchron, archiv fotografií, kartotéku, důležitou složku o placení příspěvků atd. Autor těchto řádků prostě dostal poučení,
že je třeba dokumenty zálohovat, bohužel až po této katastrofě.
Takže tohle neštěstí je i důvodem toho, že tentokrát vycházíme jako dvojčíslo. Přičemž není vyloučeno, že se této praxe osudem způ-
sobené přidržíme i v roce příštím z toho prostého důvodu, že důležitým materiálem je program pravidelné listopadové přehlídky české
a slovenské dokumentární a animované tvorby.
Program 16. přehlídky anoncujeme už obálkou, ale přesto bychom rádi připomněli, že vás v MATu od 20. do 22. listopadu všechny

rádi uvítáme. Je pro vás připraveno 1557 minut promítání, což je bez tří minut 26 hodin. A navíc tu jsou ještě dva slovenské dokumenty (50+63 minut), které
můžete shlédnout ve volných promítacích časech na přání. Nepochybujeme o tom, že „šlágrem“ přehlídky bude uvedení dokumentu Pavla Kouteckého,
Stana Slušného a Miroslava Janka Občan Havel – projekce se koná v pátek 21. listopadu od půl deváté večer.
V tomto čísle, které je snad už tradičně obsahově rozsáhlé, se rozloučíme se vzpomínkami legendárního barrandovského zvukového mistra Miloslava Hůrky.
Jeho Malou filmovou historii však už v tomto čísle střídají jiné audiovizuální dějiny – Vzpomínky na počátky televize u nás, které sepsal (a bohužel ne-
dokončil) jeden z prvních zaměstnanců tehdejšího Televisního studia Praha Martin Glas. Škoda, že si ve svém záslužném díle nebude moci znovu listovat.
Tento vzácný člověk nás v posledním srpnovém dni opustil…
Končí i seriál ČST a FITES v šedesátém osmém, který zpracovala naše houževnatá kolegyně Jarmila Cysařová. Tentokrát je to kalendář významných událostí,
které se v tom tragickém roce udály v listopadu a prosinci. Ta je také autorkou jednoho ze dvou medailonků, které otiskujeme k významným životním ju-
bileím – článek Kořeny Břetislava Rychlíka je věnován jeho nedávné padesátce. Helena Slavíková pak ve druhém medailonku nazvaném O slavnosti 
a hostech připomíná životní výročí Zdeňky Škvorecké.
Nu, a pak jsou také stále rubriky jako Členské zprávy z Nuslí, Festivaly a soutěže, Úvahy a názory a bohužel nechybí ani rubrika In memoriam.
Podstatnou část obsahu tohoto čísla tvoří – vedle programu 16. přehlídky – stenografický (upravený) záznam ze zářijového 54. Čtvrtletníku Fitesu, který se konal
pod titulkem Slouží Česká televize stoprocentně? Na otázky a postřehy přítomných odpovídali programová ředitelka Kateřina Fričová, šéfdramaturgyně
Centra vzdělávacích pořadů Alena Millerová a ředitel výroby Václav Myslík. Doporučujeme – je to zajímavé čtení. (Během uzávěrky tohoto dvojčísla se konal
3. listopadu již 55. Čtvrtletník s aktuálním tématem Digitalizace včera, dnes a zítra. Jaké to bylo – o tom v 1. čísle nového ročníku v polovině února příštího roku.)
A protože je advent už za dveřmi nezbývá než popřát všem pilným čtenářům a příznivcům Synchronu – a především Fitesu samotného – příjemné a klidné prožití
vánočních svátků a dobré vykročení do nového, už devátého roku dvacátého prvního století a třetího tisíciletí… Všechno nejlepší, přátelé! -msk-
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Naši jubilanti
55 Daniel Dítě, herec a režisér dabingu *21. 1., Dušan Kukal, dramaturg, producent, ředitel *17. 2., Jiří Kodeš, herec, úpravce

a režisér dabingu *25. 2., Ak. arch. Svatava Součková, architektka *9. 3., Vladimír Kunz, scenárista, režisér, popularizátor

vědy *24. 3., PhDr. Anna Kareninová, překladatelka *28. 3.

60 Věra Čejková, střihačka  *11. 2., Alexander Lukeš, dramaturg, scenárista *16. 3., Jagoda Hozo-Lazarević, scenáristka

*27. 3.

65 Maxmilián Petřík, scenárista a režisér *1. 1., Milan Švihálek, scenárista, dramaturg *11. 1., Kristián Hynek, kameraman *26. 1.,

Petr Švéda, režisér *28. 1., Jiří Vanýsek, režisér *3. 2., Jiří Kubíček, dramaturg, scenárista, pedagog *6. 2., Lordan 

Zafranović, režisér *11. 2., Alena Berková, dramaturgyně a scenáristka *20. 2., Jan Gogola, dramaturg, scenárista,

peda gog *24. 2., Marie Žochová, dramaturgyně, scenáristka, moderátorka *1. 3., Libor Sedláček, mistr zvuku *9. 3., 

Naďěžda Coufalová, úpravkyně dabingu *24. 3. 

70 Petr Weigl, režisér *16. 3.

75 Jan Schmidt, režisér *3. 1., Hanka Horáková, režisérka *24. 2., Milena Vostřáková, moderátorka *2. 3.

80 Věra Chytilová, režisérka, scenáristka *2. 2., Olga Šišková, animátorka *6. 2.

85 Miloslav Hůrka, mistr zvuku, pamětník a vypravěč *3. 1.

90 PhDr. Přemysl Prokop, kameraman *11. 1.

V prvním čtvrtletí devátého roku třetího tisíciletí si připomeneme (a někdy i spolu s nimi), že své narozeniny oslaví i tito
zplozenci předchozího jara a léta: nestor českých filmových režisérů Otakar Vávra, *28. 2. 1911, loutkář, který je symbolem
luminiscence František Tvrdek, *26. 1. 1920, erudovaný filmový kritik a výtečný překladatel literárních skvostů ze sladké
Francie Gustav Francl, *28. 1. 1920, umělecký maskér Miloslav Jandera *23. 2. 1921, televizní publicista, pracovník v kotel-
ně a opět televizní publicista PhDr. Jiří Látal, *13. 1. 1922, režisérka Lada Vacková, *4. 3. 1922, mistr střihu Jaromír Janáček, 
*6. 1. 1923, kameraman a pedagog Ilja Bojanovský, *20. 1. 1923, ta, která pomáhala slávě českého animovaného filmu
Zdenka Skřípková, *13. 2. 1923, a spolu s ní i jeden ze zakládajících této slávy, dramaturg Jindřich Vodička, *17. 2. 1923,
televizní režisér hlavně pro mladé Pavel Kraus, 23. 2. 1923, angažovaný důchodce Ota Skalski, *12. 3. 1923, scenárista
Milan Pavlík, *24. 3. 1923, televizní střihačka jedna z prvních Jarmila Vlčková *23. 2. 1925, kameraman a správce domů
města Košíře Josef Pešek *28. 2. 1925, Josef Vaniš, kameraman *6. 1. 1927, PhDr. Zdeněk Smejkal, kritik a teoretik, peda-
gog *12. 1. 1927, Ing. arch. Aleš Voleman, filmový a televizní architekt *4. 2. 1927, Doc. Ing. Tomáš Kulík, režisér *8. 2.
1927, Mgr. Jiří Ployhar, kameraman *28. 3. 1927, Karel Forst, dramaturg a scenárista *20. 1. 1928, Zdeněk Kopáč, scenárista,
režisér, dokumentarista *20.1. 1928, Ludvík Kadleček, režisér *22.1. 1928, Zdena Josková, dramaturgyně *18.2. 1928, Věra
Barešová, překladatelka, úpravkyně *9. 3. 1928. umělecký maskér František Havlíček *3. 3. 1930, kameraman Jaroslav Miša
Utíkal *30. 3. 1930, Rudolf Čechura, scenárista *5. 2. 1931, Jindřich Bernard, producent *11. 3. 1931, Otto Zelenka, scenárista,
dramatik *12. 3. 1931, Miloš Forman, režisér náš a světový *18. 2. 1932, Miloš Smetana, dramaturg a scenárista *1. 3.
1932, Emil Bártek, kameraman *23. 3. 1932, Jarmila Šusterová-Horčičková, televizní programová hlasatelka *29. 3. 1932, Josef
Šilhavý, dramaturg a scenárista *14. 2. 1933, Marcela Pittermannová, dramaturgy ně a scenársitka *3. 3. 1933, Valentina
Thielová, herečka *12. 3. 1933 a Eva Barbora Povondrová-Nývltová, dramaturgyně a scenáristka *17. 3. 1933.

Všem pevné zdraví i nervy, přehršel spokojenosti a nikoli nakonec také mnoho dalších tvůrčích činů!

Členské příspěvky
Koncem srpna jsme posílali zdvořilé upomínky

hříšníkům, kteří opomněli tuto základní členskou

povinnost učinit. Zdá se že ta více než stovka dopisů

zabrala, ale bohužel jen částečně, do uzávěrky to-

hoto dvojčísla koncem října 2008 se tedy polepšili

tito naši členové a členky: Zdeňka Sajfertová, Lucie

Konášová, Zdena Šmídová, Radovan Holub (při-

dal, dík!), Magdaléna Turnovská, Libor Hlavatý,

Gabriela Bártová, Adam Komers, PhDr. Jindřiška

Švecová (navýšila, dík!), Zuzana Meisnerová – Wis-

merová, Petr Pospíchal (2007, 2008), Jiří Josek,

Jan Lengyel (2007, 2008), Jan Lipšanský, Bedřich

Ludvík, Jan Mattlach, Břetislav a Monika Rychlíkovi,

Vladimír Hendrich, Hana Pinkavová, Petr Makovič-

ka, Viktor Polesný, Jana Soprová, Drahoslav

Nikodém, Svatopluk K. Jedlička, Maxmilián Petřík,

Marek Dobeš, Elmar Kloss, Martin Václavík, Zdeněk

Štěpán, PhDr. Jana Hádková, Vladimír Žďánský,

Josef Plšek, Miroslav Sedláček (2008, 2009), 

Antonín Trš, Judita Čapková, Andrea Sedláčková,

Ing. Arch. Jan Zázvorka, Jaromír Nekuda, Jaroslav

Večeřa, Jelena Silajdžič, Jiří Chlumský (přidal 

a hodně, dík!), Karel Bělohlavý, Jan Procházková,

Miloš Fedaš, Jan Otčenášek, Juraj Šajmovič ml.,

Zuzana Zemanová, Nataša Boháčková, PhDr. Eva

Štorková, Jan Petras, Alena Hynková, Jiří Chalupa,

Vladimír Kunz a Tomáš Bělohradský (oba přidali, dík!),

Mgr. Jan Vyčítal a Ivan Jáchim. Bohužel ještě stále

zůstali mnozí, kteří naši upomínku zatím ignorovali.

Předplatné
zapravily Marie Kšajtová a Petra Struna.
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Město Beroun je od roku 2000 spjato s udělováním našich Trilobitů a Cen
Vladislava Vančury. Na začátku letošního roku se náš svaz bude v tomto po-
hostinném městě prezentovat další zajímavou akcí. Ve středu 14. ledna 2009
v 17.00 hodin bude v Městské galerii Beroun (v tzv. Duslově vile) vernisáž
výstavy členů Fitesu, kolegů (i kolegyň ovšemže!!!), kteří vedle své hlavní pro-
fese osedlali koníčka (či přímo koně) v oblasti výtvarna – kreslí, malují, sochaří
nebo našli zalíbení v keramických hlínách, ve skle a jiných materiálech. Počítáme
s tím, že někteří autoři vystaví i své umělecké fotografie.
Proto tento článek berte, vážené kolegyně a vážení kolegové jako výzvu k účasti
na tomto zřejmě historicky prvním salonu Fitesu. Výstava potrvá až do pátku
6. února 2009.
Výstava je prodejní, ale o tom, zda budou vystavená díla nabídnuta ke koupi,
rozhodne si každý zúčastněný autor sám.
Prosíme vážné zájemce, aby se spojili prostřednictvím mailu nebo tele-
fonu se sekretariátem Fitesu a dohodli možnosti a podmínky své účasti. Zatím
je naše úvaha taková, že pokud se přihlásí více než 10 účastníků, budou
se moci prezentovat každý cca 5 – 7 afrtefakty. Pokud bude těchto odvážlivců
(což nemíníme pejorativně) méně, pak samozřejmě dostanou větší pros-
tor pro více svých děl.
Městská galerie Berou nabízí tři výstavní sály o celkové rozloze
ca 70 m2. Obvyklý počet vystavených děl je cca 45 (záleží na
formátech obrazů a fotografií).
Těšíme se na vaše přihlášky a připojujeme 

zásady pro vystavování v Městské galerii
Beroun:
MGB vyhotoví pozvánky a plakáty v jednotném vzoru na základě podkladů 

dodaných vystavujícím, zajistí jejich rozeslání a výlep plakátů i informovanost
médií, zhotoví popisky (po dohodě je může zhotovit i vystavující), pomůže
při instalaci, zajistí běžné potřeby používané k úpravě exponátů a vitríny a pod-
stavce dle dohody, připraví vystavovací smlouvu a ceníky, zajistí občerstvení
při vernisáži, zahájí a bude moderovat vernisáž, zajistí dozor, úklid, hradí
náklady na energie, dle přání pomůže při ukončení výstavy, zhotoví darovací
smlouvu. Při nedodržení uvedených podmínek (zejména uvedených v závěru
těchto podmínek) si MGB vyhrazuje právo výstavu zrušit.
Vystavující (Fites) 16 dnů před vernisáží dodá podklady pro zhotovení pozvánek
a plakátů a životopis, nejpozději 7 dní před výstavou dodá seznam vystavo-
vaných děl a uvede název, rozměry, techniku, rok vzniku a cenu (i u děl ne-
prodejných), instalace výstavy bude v úterý od 10.00 do 16.00 hod., dle potře-
by je možno pokračovat i ve středu. Při instalaci je nutno dbát pokynů MGB
a využívat pouze závěsná zařízení či podstavce. Je zakázáno lepit cokoliv na zeď
či do ní zatloukat. Dojde-li k dotčení prostor oproti původnímu stavu, zajistí
vystavující nápravu na vlastní náklady. Vystavená díla odveze vystavující v sobo-
tu po skončení výstavy v době od 10.00 do 13.00. hod. V tento den zároveň
předá vystavující městské galerii dílo, které bude vybráno po konzultaci se členy
výstavní rady MGB.
Vystavená díla nesmějí propagovat hnutí směřující k potlačení práv a svo-
bod člověka, zejména propagovat fašismus, komunismus či násilí, ne smějí
podněcovat k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svo-
bod nebo hanobit národ, etnickou skupinu, rasu a přesvědčení. Dále nes-
mějí vzbudit veřejné pohoršení, nesmějí zesměšňovat společenské 
hodnoty.
Kontakt: PhDr. Jana Forejtová, oskvv6@muberoun.cz, 737 311 137,
311 654 242, www:mestoberoun.cz

Výzva všem členům,
kteří se umí mazlit s internetem!

Jak jste se dočetli jinde, Fites postihla morová rána v podobě
zkolabování počítače. Všechna pracně posbíraná data, která jsme

shromažďovali nejméně 10 let, jsou fuč. Naštěstí máme např. členskou
kartotéku i v písemné podobě, adresy, na něž zasíláme Synchron jsou

zachráněny také, ale e-mailový adresář je zatím velmi chudý.

Přihlaste se prosím vy, kteří máte elektronickou adresu na

info@fites.cz
co nejdříve, abychom s vámi mohli opět komunikovat 

i touto moderní cestou.

Děkujeme!

Když filmaři malují a fotografují
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Z E  Ž I V O T A  F I T E S U

V roce 2006 došlo na základě soudního rozhodnutí k situaci, kdy kamera-
mani a další autoři audiovizuálních děl museli opustit kolektivní správu o.s.
DILIA a byli nuceni se přihlásit do OOA-S. Nedivím se, že v řadách těchto 
autorů zavládlo zděšení. Autoři byli totiž postaveni před skutečnost, že se musí
vrátit do instituce, ze které před lety odešli, protože nikdy totiž od této orga-
nizace v rámci kolektivní správy autorských práv nespatřili ani korunu.
Obavy z nechtěného návratu do „macešské náruče“ OOA-S se ukázaly podle
očekávání oprávněnými ihned po prvním kontaktu. Při hromadném předání
přihlášek těchto autorů byla ředitelka OOA-S osobně dotázána, zda budou
přihlášky kladně vyřízeny do konání zasedání Valné hromady. Tím by bylo
umožněno nově přijatým autorům rozhodovat o postavení v OOA-S. Paní
ředitelka odpověděla na tuto otázku kladně. Skutečnost však byla jiná. OOA-
S naopak naprosto účelově změnila své stanovy tak, že nově přihlášení člen-
ové budou pouze registrováni a členy se mohou stát až po pěti letech. Tím
jim bylo zabráněno rozhodovat v OOA-S o čemkoliv.
Takové „demokratické“ metody, které nelze hodnotit jinak než jako odplatu
za někdejší odchod těchto autorů z OOA-S do o.s. DILIA, volí organizace,
jejíž název začíná slovem „ochranná“. Smutná však je i skutečnost, že takové-
to jednání připouští i náš právní řád.
Kameramani i ostatní autoři, kterých se to týká, jsou přesvědčeni, že finanční

prostředky z kolektivní správy nepatří ani OOA-S ani o.s. DILIA, ani nikomu
jinému, ale autorům, kteří mají nezadatelné morální právo rozhodovat o tom,
kdo bude s jejich prostředky nakládat. O tom, že tento předpoklad není
za současné situace naplňován, svědčí bezesporu skutečnost, že finanční
částky vyplácené prostřednictvím OOA-S kameramanům jsou zhruba o 70%
nižší než ty, které byly vypláceny o.s. DILIA. V této souvislosti nezbývá
než položit otázku: „Kam plynou zbylé peníze?“
Je nutno říci, že bylo vynaloženo nesmírné úsilí a snaha tuto situaci změnit.
Výsledkem bylo konání řady schůzek, výměna dopisů, v nichž byli ministři
kultury a jejich podřízení na tyto nesrovnalosti několikrát upozorňováni.
Dotčení autoři věřili, že ministerstvo vyřeší tuto záležitost rychle a k je-
jich spokojenosti, zejména když k jejich nechtěnému návratu do OOA-S přis-
pěla v podstatě administrativní chyba aparátu tohoto ministerstva. Tento pří-
pad ukazuje, že od termínu „ právo“ k pojmu „spravedlnost“ může být hodně
daleko.
Někteří autoři doufají v nápravu a věří, že právo a spravedlnost najdou společ-
nou řeč. Jiní doufají v to, že v horizontu několika let budou milostivě při-
jati za členy OOA-S a budou tak moci rozhodovat o svých záležitostech.
Pokud ovšem do té doby nezemřou.

Josef Hanuš, prezident A.Č.K.

Od termínu „právo“ 
k pojmu „spravedlnost“ může být hodně daleko

ČST a FITES v šedesátém osmém
listopad – prosinec
1. – 7. 11. ❖ Sovětské jednotky se začaly staho-
vat do určených prostorů – Televize uvedla doku-
ment Oty Poppa a Karla Kyncla Je to kniha bílá nebo
proužkovaná? proti tak zvané Bílé knize. V interním
hodnocení televizního programu docent Kučera oce-
nil velký společenský účin pořadu bez snahy o sen-
začnost. – Představitelé KOO TS odeslali dopis
předsedovi vlády Oldřichovi Černíkovi. Žádali 
o setkání s ním a s Gustavem Husákem ještě před
zahájením listopadového pléna ÚV KSČ, neboť
„dlouhotrvající izolace mezi vedoucími osobnostmi
politického života na jedné straně a umělci, vědci
a novináři na druhé způsobila stav, který hrozí
vážnými důsledky“. – Na setkání předválečných
členů strany ve VŽKG se účastníci přihlásili k pro-
letářskému internacionalismu. S předválečnými
členy KSČ se rovněž sešli na Hradě Alexandr Dub-
ček a Oldřich Černík k 51. výročí VŘSR. Zdůrazni-
li že moskevský protokol nevylučuje polednový kurs.
Veškerá svobodu omezující opatření však již to-
muto tvrzení odporovala. – Proti politice po srpnu
v ulicích protestovali studenti, strhávali sovětské
vlajky, došlo k prvním zatčením. V Českých Budě-
jovicích vysokoškoláci stávkovali.
8. 11. ❖ Byly zastaveny časopisy Reportér a Poli-
tika. Koncem měsíce bylo vydávání povoleno, když
se vydavatel obrátil na soud. 
9. – 13. 11. ❖ Další velkou podpisovou akci ini-
ciovalo Prohlášení Luďka Pachmana a manželů Zá-
topkových, zaslané Národnímu shromáždění, vládě
a ÚV KSČ na obranu svobody tisku. – Českobudě-
jovická Akademická rada vysokoškoláků vyzvala stu-

denty k podpoře představitelů Pražského jara. –
V Bratislavě na shromáždění Lidových milicí Gustav
Husák pobouřil veřejnost výroky o skrytých nátla-
kových silách. – Výbor základní organizace KSČ
literárně dramatického vysílání ČST poslal již v
říjnu ÚV strany Rezoluci proti rozmístění sovět-
ských vojsk na našem území, netajil se obava-
mi z návratu před leden 1968, neboť „zdá se nám,
že vedení strany je na krajní mezi ústupků vůči
sovětské straně“. V listopadu pak literární dra-
matici žádali tajné volební právo, neboť názo-
rové rozdíly nepovažovali za důvod k trestu. V te-
levizi pokračovala rehabilitace televizních
pracovníků, postižených tzv. třídně politickými
prověrkami nestraníků roku 1958; ředitel praž-
ského studia Viktor Růžička potvrdil ve vedení re-
dakcí zastánce polednové linie Arnošta Frydry-
cha, Romana Hlaváče a Miloše Volfa. 
14. – 17. 11. ❖ Účastníci listopadového pléna ústřed-
ního výboru KSČ se sice slovně přihlásili k poled-
nové politice, ale varující bylo distancování se od
údajných negativních jevů. Vasil Biľak v diskusi kri-
tizoval média za psychózu zastrašování a Miloš Jakeš
anarchismus a živelnost ve straně; Alexandr Dub-
ček sice nepřipouštěl návrat před leden, ale kriti-
zoval média za protisocialistické články; zavedení
cenzury zdůvodňoval tím, že nebyly vytvořeny práv-
ní a politické záruky, které by vyloučily jevy od-
porující polednové politice. Průběh i závěr pléna ÚV
KSČ byl výrazným signálem, směrovkou k norma-
lizaci.- Z funkce tajemníka ÚV KSČ odstoupil Zde-
něk Mlynář. – Na shromáždění k výročí 17. listo-

padu vyhlásili pražští studenti stávku na podporu
deseti požadavků z Akčního programu KSČ, ke které
se připojily všechny vysoké školy. – Bývalí vězňo-
vé koncentračního tábora Sachsenhausen se sešli
na akci „17. listopad 1939“; ve svém Prohlášení
se postavili za stranu a vládu a deklarovali osudo-
vou nezbytnost jednoty studentů s národem. – Ma-
ďarský a bulharský tisk označil stávku studentů za
spiknutí podnícené protisocialistickými silami. –
Prezident přijal na Hradě delegaci Společnosti so-
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větsko-československého přátelství.- Opět vznika-
ly různé zájmové, místní i závodní výbory a orga-
nizace jako projev svobodné občanské společnos-
ti. 
18. 11. ❖ V pražské Lucerně se sešlo cca tisíc praž-
ských novinářů z tisku, rozhlasu a z televize, aby
protestovali proti omezování svobodných názorů.
Vyjímám z Prohlášení: „…To není jen útok na tisk,
rozhlas a televizi, to je především útok na to, aby se
lidé této socialistické země mohli odpovědně vy-
jadřovat k osudovým otázkám jejího vývoje. Kdy-
bychom to připustili, byl by to konec polednové po-
litiky…Překážíme-li někomu, pak překážíme těm
protisocialistickým silám, které by nás chtěly vrh-
nout zpátky nejen do dob předlednových, ale přímo
do padesátých let…“ K Prohlášení se živelně při-
pojovali krajští novináři, tvůrčí svazy, dělníci. 
21. 11. ❖ V televizním programu byl avizován do-
kument, který měl být původně vysílán 21. srpna,
Kádrový případ – s podtitulkem „Zpráva o člově-
ku, který vždycky říkal jen to, co si myslel.“ Do vy-
sílání však nebyl zařazen.
22. – 26. 11. ❖ Po novinářích protestovali proti
průběhu listopadového pléna ÚV KSČ také čle-
nové Koordinačního výboru tvůrčích svazů. Spolu
s prezídiem ČSAV a s Odborovým svazem umění
a kultury svolal KOO TS do Slovanského domu
v Praze na pondělí 22. listopadu shromáždění
ústředních výborů asi pěti set zástupců vědců, 
divadelních, filmových a televizních umělců, spi-
sovatelů, skladatelů, novinářů, výtvarníků, ar-
chitektů, artistů a estrádních umělců za účasti
stávkujících studentů. Shromáždění moderoval ta-
jemník KOO TS Ludvík Pacovský; úvodní referát re-
žiséra Ladislava Helgeho začínal slovy: „Doba je
komplikovaná a realita v naší zemi víc než tvrdá. Sešli
jsme se tedy v čase, který nepotřebuje sentimen-
tální vyznání ani velká patetická gesta, ale upřím-
né zamyšlení nad ztroskotanými i stále trvajícími na-
dějemi občanů našich národů, pro něž kultura byla,
je a doufejme že i nadále bude tím nejintimnějším 
a v hledání pravdy nejspolehlivějším spojencem…
nemůžeme stát mimo politiku. Dnes víc než kdykoli
dříve…“ Dále Ladislav Helge připomněl cenzor-
ské zásahy do médií, zákaz polemiky s tiskem zemí
Varšavského paktu, kritiku na slovenském plénu
KSS, kde Gustav Husák přirovnal některé jevy prv-
ního pololetí roku k deformacím padesátých let. Zá-
věrem apeloval, aby „ti, kdož dnes mají na sobě nej-
těžší odpovědnost – řídit stranu a stát – postupovali
otevřeně. Aby zrušili nedomyšlená opatření… 

aby vše základní ze skutečné polednové politiky 
rozvíjeli“.
Z diskusních příspěvků zástupců všech svazů ci-
tuji alespoň úryvek z vystoupení režiséra Elmara
Klose: „ Co nám zbývá, když lidé důvěry vlády ne-
budou lidmi důvěry naší?…vždycky mi zbývá právo
nepracovat s lidmi, kteří nejsou lidmi mé důvěry.
A toto právo mi nikdo nemůže odepřít…Kdo nechce
s někým pracovat, zbývá mu jediná možnost: ne-
pracovat… jestliže svoboda není jen ta poznaná nut-
nost, ale že svoboda je především možnost volby,
pak tato možnost volby nám v každém případě zů-
stává“. Nerezignovat na vlastní rozum, vyjadřovat
vůli většiny národa a nutit tím politiky, aby ji re-
spektovali, bylo mottem vystoupení Václava Havla,
jeho návrhu na závěrečnou rezoluci.
Alexandr Dubček byl o atmosféře shromáždění,
která se diametrálně lišila od závěrů pléna strany,
informován progresivním vedoucím kulturního od-
dělení ÚV KSČ Karlem Kostrounem; pozval na pon-
dělí 25. listopadu delegaci KOO TS, aby náměty 
a závěry společně projednali, spolu s prosbou, aby
do setkání s ním nebylo ze shromáždění nic zve-
řejněno. Prosba vzbudila nevoli, nicméně většina
rozhodla. Několikahodinového setkání asi pěta-
dvacetičlenné delegace se kromě Dubčeka účast-
nil Oldřich Černík a další politici. „Dubček působil
unaveně a utrápeně“, napsal po letech ve vzpo-
mínkách Jiří Lederer. „Všichni jsme hovořili naprosto
otevřeně… Černík i Dubček hovořili pomalu, těžce.
Bylo cítit že chápou všechny naše obavy, které měli
také. Slíbili, že se postarají, aby se napětí mezi kul-
turou a politikou zmenšilo…Všechno bylo pozna-
menáno jedním: tlakem mravnosti na politiku…“
Den poté, 26. listopadu, se zástupci KOO TS sešli
znovu. Ladislav Helge seznámil přítomné s ne -
úprosným faktem, že k původně přijatému Stano-
visku, k vlastní, od listopadového pléna zcela od-
lišné platformě, by vedení strany a státu nemohlo
mlčet a znamenalo by to rozkol s neblahými dů-
sledky pro obě strany. Ve snaze neradikalizovat
situaci ve jménu obhajoby možného proto v tento
den zástupci svazů vynechali pasáže především 
o nátlaku ze zahraničí. Finální Stanovisko tedy končí:
„My – vědci, umělci, publicisté a  pracovníci kul-
turních zařízení – pociťujeme dnes naléhavěji než

dříve potřebu účastnit se obtížného a bolestného
hledání východisek ze současné situace. Po děl-
nících a studentech vystupujeme společně i my 
a dáváme jasně najevo, že i s námi je nutné po-
čítat jako s vrstvou, která má zvláště v moderní
společnosti svůj specifický význam a vliv. Svého
vlivu chceme použít k udržení socialistické jed-
noty národů jako garance humanitních základů
života u nás“. Celé Stanovisko vyšlo pouze v Lis-
tech a mezi občany kolovalo v kopiích. 
Shromáždění rovněž schválilo text dopisu, za slaný
Národnímu shromáždění, Národní frontě a Ale-
xandru Dubčekovi, s požadavky: vyšetřit kdo po-
zval vojska na naše území, odmítnout tezi o defor-
maci vývoje po lednu, zrušit zákaz politické
publicistiky, dodržovat zákony o právech občanů.
27. 11. ❖ Kulturní výbor Národního shromáždění
požádal generálního prokurátora o sdělení, jaká
opatření podnikl proti nelegálním tiskovinám cizích
států, rozšiřovaných na našem území. 
28. – 30. 11. ❖ Shromáždění Lidových milicí v Os-
travě, kde měl proslov Vasil Biľak, se přihlásilo k Re-
zoluci listopadového pléna ÚV KSČ. – A závažnost
závěrů tohoto pléna zdůraznil první tajemník ústřed-
ního výboru slovenské komunistické strany Gustav
Husák při přijetí delegace slovenských novinářů. 
1. – 6. 12. ❖ Mimo avizovaný program uvedla te-
levize dokument Zprávy mimo zákon. Ohlas di-
váků i v tisku byl mimořádný. „Na několika kon-
krétních příkladech byla nepravdivost Zpráv
prokázána víc než důkladně. Byly tam hlasy lidí ze
závodů, z družstev, pracovníků vyšetřovacího od-
boru generální prokuratury…“, napsal autor (znač-
ka -sav-) do Moravského večerníku. A Jiří Pittermann
(značka -jpn) ocenil ve Filmových a televizních no-
vinách že „pořad prokázal proč je třeba politické
publicistiky. Byl věcný, argumentace byla precizní
a k odpovědím pozval nejkompetentnější osobnos-
tí…“ Autorem Zpráv mimo zákon byl tehdy známý,
výrazný dokumentarista Zdeněk Lavička.(V sedm-
desátém roce se však obsáhlou sebekritikou v Tý-
deníku Čs. televize za svou tvorbu v roce 1968 omlu-
ví, zřekne se jí a následně bude spolupracovat na
lživých kontrapropagandistických pořadech.) – V roz-
hlase Václav Havel prohlásil, že kruh nezávislých spi-
sovatelů nemění nic na svém programu. 

D O K U M E N T Y
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Čtvrtého prosince měla premiéru dokumentaris-
tická alegorie scenáristy a režiséra Vlastimila Vávry,
provázená komentářem Václava Vosky, Blaničtí ry-
tíři, s podtitulkem Jsou? Nejsou? Odpověď na otáz-
ku, zda a co je pravda na starobylém proroctví,
pomáhali hledat i místní občané. Alegorie končila
záběrem na starého muže a jeho slovy: „Blaničtí
rytíři? To jsme přece my, my všichni…“ Přijetí di-
váků vystihl Jiří Pittermann ve Filmových a televiz-
ních novinách.„Vávrova fakty perfektně fundovaná
metoda posloužila tentokrát k průzkumu poněkud
bizarnímu, nicméně korespondujícímu svým způ-
sobem s obecnou atmosférou těchto dnů. Vznikla
perfektní publicistická kuriozita, zajímavá a nápa-
ditá, s perfektní závěrečnou pointou.“
Zvědavá kamera ještě vysílala např.pořad O lásce 
a přátelství, konfrontaci názorů mladých lidí s Ru-
dolfem Hrušínským a s Františkem Pavlíčkem, na
obrazovku se dostal druhý a po definitivním zákazu
poslední díl Publicistického magazínu Vladimíra
Škutiny a Karla Kyncla; byly to však jen dozvuky pub-
licistické televizní expanze první poloviny roku.  
6. 12. ❖ V bratislavské Pravdě vyšel projev Ale-
xandra Dubčeka „Stále obnovovať dôveru ľudu k po-
litike strany“.
7. – 11. 12. ❖ Miloš Jakeš vedl delegaci Ústřední
kontrolní a revizní komise ÚV KSČ na jednání 
v Moskvě. – 7.– 8. prosince se konala v Kyjevě další
schůzka vedoucích představitelů KSSS a KSČ – účast
Josefa Smrkovského byla sovětskou stranou od-
mítnuta. Požadavky Sovětů byly radikálnější než
moskevský protokol. Žádali změny ve stranických
a státních orgánech, z médií kritizovali především
časopisy Reportér a Politika. Dokumentace histo-
riků ČSAV „Sedm pražských dnů 21. – 27. srpen
1968 (tj. dle obalu tzv.Černá kniha) byla pro ně dal-
ším antisovětským dokladem. Když Alexandr Dub-
ček opakovaně protestoval proti ilegálním Zprávám,
Brežněv mu doporučil, aby Zprávy legalizoval jako
jediný tiskový titul, který není antisovětský; a dle
předsedy prezídia Nejvyššího sovětu SSSR Nikola-
je Podgorného by zastavení Zpráv bylo vítězstvím
pravicových sil. Legalizaci tiskoviny Zprávy ovšem
Alexandr Dubček odmítl. – Po tomto jednání uva-
žoval o rezignaci z funkce. Po nátlacích Sovětů při
jednáních i průběžných telefonátech Leonida Brež-

něva, výhrůžkách včetně hrozby občanskou válkou,
pokud nesplní jejich požadavky, se však rozhodl 
vytrvat co nejdéle – aby se jeho spojenci, obča-
né, mohli připravit a rozhodnout jak dál. Obával
se sankcí vůči nim, zvláště kdyby se stal prvním
tajemníkem KSČ Gustav Husák. – Představitelé so-
větských vojsk se účastnili v Olomouci shromáždění 
u příležitosti 25. výročí podpisu československo-
sovětské smlouvy.  
13. – 17. 12. ❖ Neúčast Josefa Smrkovského na ky-
jevském jednání znepokojila veřejnost. Delegace
Svazu protifašistických bojovníků se dostavila na
jednání ÚV KSČ s požadavkem, aby byl Josef Smr-
kovský předsedou Federálního shromáždění. Návrh
podporovaly rezoluce ze závodů.
Televizní celozávodní výbor KSČ adresoval Dub-
čekovu sekretariátu protestní dopis – Josef Smr-
kovský se nemohl zúčastnit plenární schůze KSČ
v televizi, protože mu nebyl vystaven delegační list,
což CZV KSČ považoval za návrat ke starým prak-
tikám kabinetní politiky. – Orgán KS USA Daily World
otiskl interview s Vasilem Biľakem, který hovořil 
o škodlivých tendencích vývoje po lednu, o dezo-
rientaci dělníků, kritizoval novináře, umělce, stu-
denty. Rozhořčení občanů vyjádřil např. otevřený
dopis Českého odborového svazu kovodělníků (vyšel
20.12.v deníku Práce), který Biľakovy výroky kla-
sifikoval jako ostouzení našich občanů.
18. – 20. 12. ❖ Delegace brněnských Královo-
polských strojíren vyzvala na sjezdu Českého od-
borového svazu pracovníků v kovoprůmyslu k ne-
ústupnosti od demokratického vývoje a k obraně
Josefa Smrkovského.- Odborový sjezd kováků při-
jal rozhodnutí že pokud bude Josef Smrkovský či
kdokoli jiný z představitelů Pražského jara odvolán,
vyhlásí generální stávku.  
22. 12. ❖ Na plenárním zasedání ÚV KSS vystoupil
Gustav Husák s požadavkem, aby byl předsedou Fe-
derálního shromáždění Slovák, když je Čech před-
sedou vlády.
25. – 28. 12. ❖ Se stejným požadavkem vystou-
pil Husák v televizi. – Proti odstranění dalšího „muže
ledna“ z politiky se zapojily tisk, rozhlas, televize,
která např. vysílala v reportáži Jiřího Svejkovské-
ho stanovisko revírního výboru horníků. Celozá-
vodní výbor KSČ ČST klasifikoval v dopise před-

sednictvu ÚV KSČ Husákův požadavek jako účelo-
vý pokus o odstranění představitele polednové po-
litiky z ústavní funkce. – Odborový svaz kováků vy-
hlásil na podporu Josefa Smrkovského stávkovou
pohotovost, připojovaly se další podniky 
a instituce. Situace v zemi směřovala ke generální
stávce.
29. 12. ❖ Svaz vysokoškolského studentstva vyzval
k jednotě proti cizím zásahům do našeho vnitro-
politického vývoje.- Ve Slovenské národní radě Gu-
stav Husák trval na nároku obsadit funkci předsedy
FS Slovákem. – Další závody se přihlásily k výzvě ke
generální stávce. 

Čtvrtým lednem 1969 je datovaný otevřený dopis
Koordinačního výboru tvůrčích svazů prvnímu ta-
jemníkovi KSS Gustavu Husákovi: „V poslední
době jste vystoupil k jednáním o předsedovi Fe-
derálního shromáždění způsobem, který vzbu-
dil velké rozhořčení. Tím jste se v očích celé ve-
řejnosti dotkl osobnosti tak spjaté s polednovým
vývojem, jakou je Josef Smrkovský. O tom však
již bylo napsáno mnoho rezolucí a dopisů. Zvláš-
tě dělníci a naposledy také čeští kováci se k těmto
problémům vyjadřovali přesně a my je spolu-
podepisujeme…Vaše názory již delší dobu před-
stavují stále ucelenější koncepci jistých politic-
kých postojů, tendencí, jejichž důsledky pro vývoj
socialistického Československa pokládáme za
velmi neblahé.“
Pátého ledna však Josef Smrkovský v televizním vy-
stoupení požádá o stažení požadavků na generál-
ní stávku a oznámí že z kandidatury na funkci před-
sedy Federálního shromáždění ČSFR odstupuje. 
Občanská společnost se znovu semkne proti oku-
paci a ústupkům naší reprezentace cizí moci po nej-
vyšší oběti Jana Palacha.

Jarmila Cysařová

Prameny: Osobní archiv a předešlé studie autorky, Tý-

deník Čs. televize, dobový tisk, Benčík, Antonín: V cha-

padlech kremelské chobotnice – Mladá fronta 2007,

Hoppe, Jiří: Pražské jaro v médiích – ÚSD-Doplněk, Praha

– Brno 2004, Kalendárium v publikaci Proměny Praž-

ského jara – sborník, v nakladatelství Doplněk vydal ÚSD

AV ČR 1993, K událostem v Československu – Tisková

skupina sovětských žurnalistů – Moskva 1968, Lederer,

Jiří: Touhy a iluze – Sixty eight publishers 1984, Sígl, Mi-

roslav:Na vlně 490 metrů – Magnet Press 1990 a stu-

die téhož autora Srpnové události 1968 a Čs. televize,

zpracovaná v roce 1990 na popud Komise vlády ČSFR

pro události let 1967–1990, Stenografický záznam ze

shromáždění KOO TS – listopad 1968, Vlastní životo-

pis Alexandra Dubčeka:Naděje umírá poslední – Svo-

boda-Libertas 1993, Vzpomínky redaktora ČST Jiřího Svej-

kovského na průběh Pražského jara ve zpravodajství ČST

(nedatováno, strojopis).

V roce osmiček je osmašedesátý první významný, kdy již

vysílala ČST. Redakce Synchronu i autorka přivítají do-

plnění pokusu o kalendárium, zaměřené ve stroze za-

znamenaných dobových kontextech onoho roku na ČST

a FITES. 
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Krátké blahopřání Zdeně Škvorecké
Milá Zdeno,
když jsi hrála jednu z hlavních rolí ve filmu Jana Němce, bylo Ti třiatřicet let a
nikdo by Ti je nehádal.Vypadala jsi na plátně přesně jako Honzlová, dívka něco
málo přes dvacet, hrdinka románu, který jsi ještě nenapsala. Donedávna jsi
hrála a zpívala v Paravanu a teď, když konečně režim poněkud povolil a uvolil
se trochu pozapomenout na Tvé kádrové hříchy, jsi studovala FAMU. Byla jsi
už několik let šťastně vdaná a dovoluji si říci, že se Ti muselo zdát, že Tvůj
svět se vzdor soudruhům konečně otevřel a čeká Tě s otevřenou náručí. Jsi
skromná, už tehdy osudem dostatečně poučená ženská a možná, že sis takové
myšlenky nepřipouštěla, ale nahlíženo z dnešní dálky ta situace vypadala rozhod-
ně nadějně.
Svět Tě ovšem čekal, ale nikdo by si tehdy ani ve snu nepředstavil, jak doslova se ten
příměr uskuteční. „Když přišli oni, odešli jsme my,“ napsal tvůj muž Josef Škvorecký
později a zatímco „oni“ doma normalizovali život do bezbřehé šedi a čas vrátili zpátky
a zastavili jej, pro Tebe se v Torontu musel rozletět neuvěřitelným tempem, jaké
s sebou nese těžká a smysluplná práce. Ještě v Americe, v Berkeley, kam jsi násle-
dovala svého muže nejdřív, jsi se stala prakticky za tři měsíce spisovatelkou (měla jsi
za sebou už ovšem sbírku povídek Pánská jízda, vydanou ještě v Praze v lednu 1968),
když jsi, zavřená v  pronajatém pokoji za oceánem napsala ze stesku román, v němž
„jakoby sis chtěla vydupat Prahu zpátky.“ Honzlová později vyšla v Americe v an-
glickém  překladu a pochválil ji např. Graham Green i Alan Silitoe i kritika. A nezůsta-
lo jen u Honzlové, jak jen Škvorecká dopřála Salivarové trochu času, přibyly další
knihy: Nebe, peklo, ráj, Hnůj země, Osočení a v posledních letech řada detektivních
příběhů, psaných společně s Josefem. Některé z těch věcí se staly předlohou pro
televizní či filmové scénáře.
Jaký úděl si sama vymyslela a statečně naplnila Škvorecká, víme: „Na podzim roku
1971, kdy jsme založili nakladatelství, měli jsme do začátku 365 adres potencionálních
čtenářů, trochu úspor a dva jisté rukopisy – Tankový prapor a Honzlovou,“ vzpomí-
nala jsi později, v roce 1977, když jste měli vydáno už padesát knih. Do pádu ko-
munismu jich bylo přes dvě stě, úplná sbírka měří dva a půl metru a jediný člověk na
světě, který ji vlastní komplet, je Václav Havel. Byl to Tvůj nápad, že vzniklo Sixty–Eight
Publisher, byla to především Tvoje energie a Tvoje každodenní podnikatelská, nakla-
datelská a manuální práce. Napsalo se už mnoho o těch knížkách, které se pašo-
vané, očtené a potrhané doma půjčovaly na jednu noc. Byly mezi nimi knihy zábavné,
objevné, prvotiny i naprosto zásadní díla české literatury. Pro nás doma to byla
jistota, že někde mimo železnou oponu existuje ještě jiný svobodný obraz naší země,
byt´ vzdálený jako fata morgana.
Doba se ale přece jen změnila – a už je tomu dvacet let. To znamená, že už
nejméně celá jedna generace Čechů si může doma koupit či objednat v knihku-

pectví jakoukoliv knihu. O knihovnách a in-
ternetu ani nemluvě. Mladí lidé nemají v praxi
ponětí, co to je zakázaná literatura. Leckdo
z nich nemá ani tušení, co se stalo v roce 1968.
Slovo exil pro ně ztrácí smysl: mohou jet a by-
dlet, kde chtějí, a zase se vrátit domů, kdy je
napadne. Z mnoha věcí minulosti zkrátka ne-
mají vůbec pojem. A přesto, či právě proto, i
oni byli imaginárními, byt´ třeba nevědomými
hosty na oslavě Tvých letošních říjnových
narozenin. A s nimi všichni vědoucí čtenáři Tví,
Josefovi a všech autorů Nakladatelství 68. 
Milá Zdeno, dál mě napadají samé státotvorné věty, ale jsi neokázalý člověk
a rozumná duše, víš svoje o nespravedlnosti a záludnosti světa a na velká slova
si nepotrpíš. Taky já nejsem ta pravá, abych je pronášela. Poděkovali Ti mnozí
významní, např. pan prezident Havel (a přidal Řád Bílého lva), Milan Kundera
(naposled, když přebíral Státní cenu za literaturu), tvůj muž (vždycky a všude)…
A tisíce a tisíce čtenářů knih, které jsi napsala či přivedla na svět, knih, které
okysličovaly čas nesvobody a v čase svobody nepřestávají v české literatuře
kolovat jako živá krev.
Přejeme Ti, abys byla hodně zdravá.

Za všechny přátele Helena Slavíková

J U B I L A N T I

O slavnosti a hostech

KOŘENY BŘETISLAVA RYCHLÍKA
23. 7. 2008 vstoupil mezi padesátníky
Všestranný umělec, herec HA-Divadla, Husy na provázku, divadelní režisér,
spisovatel, publicista, známý televizní dokumentarista, má na svém kontě desítky
aktivit i tvůrčích počinů v různých profesích. Je tvůrcem s nesmlouvavými
názory, jak to prokázal nejvýrazněji nejen ve svých dílech bez ohledu na diktát
sledovanosti, ale také jako Občan (velké O není překlep) na příklad v  tak zvané
televizní krizi na přelomu tisíciletí i při konfliktech ve vedení brněnského stu-
dia .V rozhovoru pro Synchron před čtyřmi lety svůj občanský postoj formuloval
jednoznačně. Vyjímám: „Žiji si svobodně, takže dělám jenom to, co považuji za
důležité udělat. To má jednu zásadní výhodu, nemusím být tou ustrašenou vší,
která je vděčná, že ji někdo nechá někde přisátou. Takže je mi úplně lhostejné,
jestli budu dělat v televizi nebo nebudu. Ten zápas o systémové řešení poz-
ice veřejnoprávních médií je čímsi víc než nějakou osobní kauzou...“  
Že se tudíž nepídí po senzacích, nepodbízí se, prokázal nesčetněkrát výběrem
námětů – publicistický cyklus Intolerance se zabýval lidskou nesnášenlivostí,

nenáročným projektem bylo televizní zpracování fejetonů Ludvíka Vaculíka,
cyklus Lidé z manéže mapoval historii cirkusů po současnost; především se za-
stává lidí žijících na okraji společnosti nebo bezmocných – Pomozte dětem o
životě dětí uprchlíků ve středisku u Brna, pro děti z pěstounských rodin režíroval
koncert Překročit práh srdce, o tématu výrazného počinu vypovídá jeho název
Skaut má holá kolena; dokument Jeden rok představil lidi z moravského Slovác-
ka, ze samot na Horňácku v podhůří Bílých Karpat, občany chudé majetkem,
ale bohaté duchem, narozené za Rakousko-Uherska. Dosud nejznámější je
Rychlíkův Kamenolom boží, ověnčený cenami, o obyčejných lidech, outsiderech,
ve zpustošené krajině severních Čech. A před premiérou je dokument Černá
srdce o romských rodinách.
Účelem tohoto připomenutí životního jubilea výrazného tvůrce není rozsáhlý
výčet jeho tvůrčích počinů, k nimž by bylo třeba vypsat i dramaturgické 
a režijní aktivity v moravských i ve slovenských divadlech, ale dle titulku koře-

Svaťa Malý – 85
V roce 2005 jsme v Synchronu otis-
kovali na pokračování memoáry 
kameramana Svatopluka Malého
s příslibem, že rukopis vydá kniž-
ně Národní filmový archiv. Ta chví-
le je zde a 4. prosince od 20 hodin
se koná v kinu Ponrepo (Bartolo-

mějská 11, Praha 1) slavnostní křest knihy „V zaje-
tí filmu“ u příležitosti autorovy nadcháze jící pěta-
osmdesátky (20. 12.).  Publikace zde bude také
k dostání za sníženou cenu.
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J U B I L A N T I

ny, z nichž vycházejí jeho občanské postoje, jeho osobitá tvorba. Podrobně
o tom pojednal v interview pro samostatný týdeník (českého vydavatele)
Hodonínska, Kyjovska a Veselska Naše Slovácko z 22. července. Vyjímám:
„Jsem léta voličem spíše menších stran s liberálními či pravicovějšími koncepty,
ale s jakousi, řekněme, kulturnější nadstavbou a vztahem k občanské společnos-
ti. Bez občanských aktivit demokracie degraduje. Jako občané máme být svo-
bodní a kritičtí, dokonce až superkritičtí k tomu, koho jsme volili. To je právě
pozůstatek komunismu, že někteří blbečci si myslí že tu či onu stranu nemám
rád. To je pro mě komunismus. Já nemám žádnou povinnost mít rád nějakou
stranu, žádnou, absolutně žádnou. Já můžu mít rád některé kroky některých
politiků, které prospějí této zemi nebo mně jako občanovi. Ale fanaticky při-
jímat všecko, co strana udělá, to je pak sekta nebo totalitní myšlení. To byl
komunismus, a proto je mi to odporné. Chci se chovat bez předsudků, jsem
svobodný občan…Moje přátelství s těmi tzv. vysokými politiky pochází z dob,
kdy se devadesát devět procent tohoto národa bálo s těmito lidmi vůbec potkat.
Já toho absolutně nezneužívám a oni vědí, že se ode mne mohou dočkat toho
nejhoršího, kdyby něco provedli. Že si to nenechám pro sebe a budu o tom
vždycky veřejně mluvit. A je mi jedno, jestli je to můj kamarád nebo ne. V tom
je hodnota mého kamarádství, že nejsi falešný kamarád, že nedržíš hubu, když
tvůj kamarád něco špatného udělá. Kór když je v politice. Musí se odpovídat
veřejně.. Já taky chodím xkrát ročně s kůží na trh… S Václavem Havlem jsem
se potkal po jeho návratu z vězení v roce 1983. Ha Divadlo a Divadlo Husa
na provázku byla první divadla, která uvedla jeho texty v době, kdy byl nepřítelem

státu číslo jedna… Sice pod krycím jménem, ale estébáci to věděli. Pokoušeli
se nás koncem roku 1988 zavřít. Byl připravený proces na leden 1989, asi
třináct paragrafů, nicméně to stáhli, protože to by bylo neobhajitelné zavřít dvě
divadla. Já se většinou s Václavem Havlem na devadesáti procentech shod-
nu. Je to stále výjimečně citlivá a velká postava. Ti, kteří tíhnou k Havlovu vidění
světa, jsou někdy označováni za Bratrstvo pravdy a lásky, což mně lichotí, už
proto že ti, co to o nich říkají, se tím sami logicky vymezují jako Bratrstvo lži
a nenávisti nebo cynismu a korupce…“
Trvalé bydliště má Břetislav Rychlík v Brně, ale: „Na chalupě na Kopánkách
su proto, protože to tak asi Pán Bůh chtěl. Náš děda postavil srub v roce
1935 na Filipově, protože rodina dřív jezdila na Novou Lhotu, kde měla dědova
sestra hospodu. Děda si pronajímal na Vápenkách chalupu. A protože si děda
jako podnikatel chtěl pořídit něco svého a babička měla tuberu a lékaři jí do-
poručovali Horňácko, tak děda tady postavil za Javorníkem srub a taky tady jako
podnikatel zavedl elektřinu až do Filipova a dal lidem ve třicátých letech práci.
Když jsem přišel do hospody, tak štamprle jenom létaly. Děda Chrenčík Filip
vždycky říkali: Keby né dědy Rychlíka, tak elektrika doposavaď néni.- A rodi-
na Pavlincova, ti nám vozili klady, baba Pavlincova byla hrdinkou filmu Jeden
rok. K Javorníku jsme měli odjakživa silný a citový vztah. Jura Slovák mně dal
tady tip na takovou folklórní zříceninu, ale říkal – uvnitř sú trámy krásné, za-
chovalé a struktura té chaloupky je nádherná. To byl dům, který byl prasklý
na půlky. A podařilo se nám to nějak zachránit. Rok poté, co jsme to koupili,
nám došel dopis, že je to kulturní památka, národní kulturní památka, přestože
to byl plesnivý zbor. Bylo tu sedm vrstev linolea na sobě. Když mně sem dojela

pomáhat rodina z Valašska, chtěli mě zavřít do blázince, že jsem koupil takovou
zříceninu. Z velké části jsme to zachránili, snažili jsme se tomu vtisknout ten
původní charakter, udělali jsme z toho nějaké bydlení pro sebe, koupil jsem
k tomu dvě zahrady a směřuju k tomu, abych tu časem byl co nejvíc. Je tady
k tomu kostel a dole Majtánův mlýn a náhon a je to opravdu unikátní věc. A
až na celém Horňácku zvítězí brizolity, podnikatelské baroko a zbourají posled-
ní chaloupky v dědinách, tak tady budou aspoň ty chalupářské Kopánky jako
ukázka toho, jak to dřív na Horňácku vypadalo. Samozřejmě, nemáme tady kozu
nebo krávu v chlévě. Tady ještě Petruchovi měli krávy. Voda se vozila ze dvou
studní nahoře a dole. My už jsme tady pokrokoví, od minulého týdne máme
studňu a kanál...
Když lidi zapomenou na to, jaké mají kořeny a odkud jsou, tak se rozpliznou
v takovou všeobecnou zglobalizovanou hmotu. A proto říkám, že síla Horňác-
ka a nejenom Horňácka, ale celé jižní Moravy, království hudby, krojů, je v tom,
že lidová kultura není zaostalost. To je zatím náš, po všech stránkách ne-
dostižitelný náskok před světem“.
„Břeťo, přeju Ti“, končí rozhovor v Našem Slovácku Antonín Vrba, „abys
byu aj v téj druhéj půlce života živý jak dofčilka!“

K přání se připojuje Jarmila Cysařová

Září 2008, Rusko – Sibiř, Chanty – Mansijsk, hlavní cena Zlatý buben v kategorii
etnografických a cestovatelských filmů za film Salve Moravia (režie spolu s Monikou
Rychlíkovou).

Divadlo Husa na provázku mo – natáčení filmu Cirkus Havel.

Dřevíč – natáčení dokumentu o osudech rodu Schwarzenbergů ve 20. století.
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Nepřítomnost v Praze mi zabránila přijít na 53. čtvrtletník FITESu o úrovni
českých filmů, takže jsem přišel o zřejmě nejzajímavější a zároveň nejscestnější
a nejzbytečnější diskusi, kterou kdy MAT slyšel.
Budu stručný.
Žijeme v roce 2008 a již sto deset let se v Čechách natáčejí filmy. Jak čas šel,
měnilo se postavení zdejší kinematografické výroby, měnil se význam zdejší
filmové produkce ve spektru kulturní tvorby či společenských potřeb. Dnes
si však neumím představit, jak definovat, co je nebo byl měl být „český film“.
Co se vlastně vejde do té škatulky?
Je to film vyrobený za české prostředky neboli českým producentem?
Je to film vyrobený „z českých surovin“ neboli v českých ateliérech a český-
mi „ručičkami“?
Je to film s dějem odehrávajícím se v Česku?
Je to film o problémech či nějakých specifikách české společnosti?
Je to film vzniklý podle vize českého tvůrce čili režiséra?
Odchází-li film, odpovídající na některou shora uvedenou otázku „ano“, do
světa – odchází za Česko nebo reprezentovat české peníze, české podnika-

telství, krásu české krajiny, moudrost či malost českých lidí, českou kulturu
nebo českého tvůrce?
Nikoliv – odchází jen a jen za sebe a za své tvůrce či financiéry.
Jediné, co může, je reprezentovat stav kinematografické výroby nebo jak se
dříve říkalo filmovnictví v Čechách.
Všechno „české“ obsáhnout nemůže, a pokud se o to pokouší, tak je to jen
uměle vysezená slohová práce z češtiny, ale nikoliv dílo vzniklé z potřeby nedej
bože nějaké umělecké vize. Udělat čistě národní film je možné jen opravdu díky
tvůrčímu políbení, ale nikoli tím, že budeme chtít, aby všichni filmoví tvůrci u
nás byli májovci.
Českost kinematografie, která konec konců je především průmyslem, neex-
istuje, stejně jako neexistuje norma „český film“. Jsou jen filmy českých pro-
ducentů nebo vzniklé s použitím některých českých atributů a podle míry a síly
jejich hlasu mohou být označené za české.
To však vůbec neznamená, že by ty ostatní u nás vzniklé byly špatné.
Škatulka s označením český film je prostě anachronický 
nesmysl. Vladimír Bystrov

Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y

Slova možná do pranice

Slouží Česká televize stoprocentně?
stenografický záznam panelové diskuse

15. září – MAT
Jan Kraus: Abychom vyplnili čas, než dorazí hosté
z České televize, které tímto omlouvám, můžeme
s Alenou Müllerovou probrat vzdělávací pořady, což
je její oblast. V letošním roce se mluvilo o tom, že
je osmičkový, že Česká televize se tomu bude
s určitým zaměřením věnovat a myslím, že to i trochu
souvisí i se vzdělávacími pořady. 
Alena Müllerová: Já jsem hlavně měla na starosti
koordinaci celého osmičkového projektu, ze své

funkce šéfa vzdělávání, takže já jsem to koordino-
vala. A měli jsme projekt Srpnová noc, co se děla-
lo přímo ve vzdělávacím centru.
Jan Kraus: Dámy a pánové, prosím, můžete se ptát,
na co chcete v rámci kompetencí Aleny, což jsou
vzdělávací pořady.
Alena Müllerová: Vzdělávací pořady a trošku to má
možná i širší zaměření.
Ivan Biel: Dobrý den. Můžete definovat to širší za-
měření?
Alena Müllerová: Vzdělávacích pořadů bylo rela-
tivně málo, tak jsme se domluvili, že bychom měli
tuto oblast trošku povzbudit a pořadů udělat víc,
a občas nám to tam trošku přesáhne, jako byl právě
případ Srpnové noci, který byl sice velmi vzdělá-
vací, ale jinak tam byly žánry dokumentu atd. 
U vzdělávání nemusíme dělat to, co si člověk čistě

představuje pod nějakým odborným výkladem, ale
snažíme se třeba i o příběhy ze života, které se
vzděláním nějak souvisejí.
Alena Hynková: Tři děti, šest vnuků. Nikdy nikdo
z mých potomků neviděl nic ve škole nebo prostřed-
nictvím školy z toho, co dělá vzdělávací redakce,
kde také působím. Tak se chci zeptat, jestli to není
trošku anachronismus nebo jestli se s tím něco bude
dít.
Alena Müllerová: Nemyslím, že by to nikdy nikdo
neviděl.
Alena Hynková: Já mluvím za tři plus šest.
Alena Müllerová: Tři plus šest, to úplně není ten
vzorek. My to sledujeme a jsme v kontaktu s docela
dost školami. Jednak s nimi komunikujeme přímo,
jednak spolupracujeme třeba s Člověkem v tísni,
s  projektem Karla Strachoty a spojujeme síly, takže
některé naše pořady se dostávají do škol.
Kromě toho od příštího roku bych chtěla vytvořit
nové vysílací okénko na jedničce odpoledne, kde
by byla vzdělávací – říkáme tomu zatím pracovně
zábavná škola, místo takových klasických TVŠek,
které šly někdy hodně brzo ráno. Takže bude toto
okno a tam bychom chtěli právě dát typ pořadu,
který třeba děláš ty.
Alena Hynková: Je to vlastně rodinné, kde se potká-

vají generace u tématu, tak to má další vazbu.
Martin Skyba: Součástí vzdělanosti je také znalost
jazyků. Uvažuje vaše centrum, že by nějakým způ-
sobem propašovalo do vysílání slovenštinu?
Alena Müllerová: Nějak výrazněji jsme se slovenšti-
nou zatím nezabývali, protože střední a starší gen-
erace slovensky umí a mladší moc ne. Já nevím, jestli
by byl zájem dětí.
Jan Kraus: Není zájem slovakizovat obyvatelstvo.
Myslím, že slovenštinu vyřeší pronikání digitálního
vysílání televizních stanic územím Evropy. Tady
budou mít tu možnost, kterou Slováci mají odjakži-
va. Pokud se na to někdo bude dívat, tak se vlast-
ně bude i učit slovensky – nebo děti, protože sloven-
ské děti umí česky, poněvadž se koukají na české
televize. Tam je sice zákon o dabování, který nakonec
prosadili, takže tam jdou leckteré filmy v českém
znění. 
Karel Mrzílek: Teď vycházejí všechna možná dívídíč-
ka od Pepka námořníka až po Magora Zemana, tak
jestli by bylo možno také tímto způsobem zaměřit
vzdělávání nejenom žáků, studentů, ale i dospělých,
protože na různých televizních kanálech, jako je Na-
tional Geographic, Spectrum, vycházejí nesmírně
krásné a zajímavé dokumenty od rána do večera..
Co byste mně na tohle mohla říct?
Alena Müllerová: Vydávat zahraniční dokumenty,
to není úkol České televize. Ale naše pořady, ty by-
chom určitě nabídnout na dívídíčku chtěli, občas se
něco i vydává, ale tam je problém trochu s právy.
Teď se tím dost zabýváme, zrovna třeba chceme
vydat Srpnovou noc, tam je velký zájem. Teď mo-
mentálně jsme ve stadiu, že řešíme práva. U vzdělá-
vacích pořadů si vytváříme videotéku, kterou by-
chom v první fázi chtěli umístit na internet, to zase
řešíme práva. My už na internetu máme pořady, ale
chtěli bychom tam udělat takovou speciální kolek-
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ci, vzdělávací portál, a potom bychom chtěli ta
dívídíčka. Já bych chtěla, aby se to stalo pravidlem.
Česká televize si teď poměrně dobře vede ve vy-
dávání knížek. To je o něco jednodušší.
Karel Mrzílek: Vy jste řekla, že se pořady z ciziny
těžko u nás budou prodávat, ale proč se na
dívídíčkách prodávají krváky…?
Alena Müllerová: Nejde o to, že by se neprodávaly,
ale to jsou zahraniční pořady. Televize mají na ně
práva a není v kompetenci České televize, veře-
jnoprávní televize, aby ona, kromě toho, že pořady
vysílá, aby ještě prodávala. To není prostě oblast její
činnosti. To by nás mohli nařknout, že za peníze kon-
cesionářů podnikáme. To nejde. Nemůžeme koupit
třeba z BBC dokumenty a vydat je sami, protože ne-
jsou naše, my tam nemáme copyright, to si musí
BBC a nějaký distributor řešit.
Jan Kraus: Cena práv z BBC na dokument bude
řádově o dost vyšší než cena krváku, protože BBC
si hlídá to, aby to mohla prodat jiným televizím, což
by si zničila vydáním dívídíčka. Na dívídíčku vychází
to, s čím se televize svým způsobem rozloučily.
Nečekají od toho už moc.
Karel Mrzílek: Mnohé z nich běží dokonce převza-
té i na naší televizi.
Alena Müllerová: Ano, to jsou koupená práva tele-
vizní. Zrovna nedávno jsem se pokoušela koupit

k nějakému dokumentu, na který jsme kupovali
práva, aby to mohlo být i na internetu a abychom to
mohli využít dál. To bylo mnohonásobně dražší než
naše vysílání. My, když koupíme licenci na dvě
odvysílání v televizi, tak to je úplně něco jiného.
Já jsem půl minuty toho pořadu kupovala asi za 
40 tisíc, což bylo hrozně moc. Koupili jsme to proto,
protože jsme to potřebovali mít součástí nějakého
jiného pořadu. Ale normálně bychom to nekupo-
vali. To by si Česká televize ani nemohla dovolit.
Karel Mrzílek: Jsou to vzdělávací věci, které by bylo
potřeba, aby lidé viděli a slyšeli a přitom je to horší
sehnat.
Alena Müllerová: Toho by se měl chopit nějaký 
osvícený distributor, který by to vydával.
Jan Kraus: Distributor se toho nechytí, protože by
na tom nevydělal.
Alena Müllerová: On se toho nechytí a Česká tele-
vize zase nemůže prodělávat peníze koncesionářů
na něčem, co není v její náplni.
Marie Černilová: Uvažovali jste někdy o zařazení
výchovy etiky? To ze všeho nejvíc chybí v této zemi.
Ve školách to není, v rodinách to není.
Alena Müllerová: Máme tam na to nějaké náměty.
Marie Černilová: Měl by to být opravdu nějaký pod-

statný seriál, protože něco se stát musí. A víte o tom,
že existuje etické fórum?
Alena Müllerová: Vím, že existuje. Máte pravdu. My
teď, když jsme dělali koncepci toho centra, tak tam
je spousta mezer. Vlastně věcí, které chybí, je víc.
Třeba mediální výchova naprosto chybí. To je trošku
něco jiného, ale trošku to s etikou také souvisí.
Takových věcí my jsme našli opravdu hodně.
Snažíme se postupně, protože my jsme převzali ve-
dení centra s kolegou Danem Růžičkou v lednu
letošního roku, to znamená, že v podstatě to, co tam
bylo, bylo připraveno z loňského roku. My teď vlast-
ně poprvé vytváříme sami schéma a snažili jsme
se tam opravdu to, co se nám zdá, že chybí, pokrýt.
Já jsem na jednom takovém námětu spolupracovala
s Evou Holubovou, která měla zájem také, tak jsme
se na tom domlouvaly, že bychom to rády dodělaly
do budoucna.
Marie Černilová: Proč se ptám. Volala jsem do etic -
kého fóra a tam si stěžovali, že televize nemá 
o spolupráci zájem. A také v organizacích, co oni
mají na webu, že s nimi spolupracují, je třeba rozh-
las, ale není tam uvedena televize.
Alena Müllerová: Tak to děkuji za upozornění. Na
nás se přímo neobraceli, ale podíváme se na to.
Jan Šinágl: Můžu konstatovat, že poslední roky se
radikálně zhoršuje slušnost a vůbec úroveň způsobů
a chování dětí do 15 let. Přejímají to, co do nich cpe
tahle společnost. Kdo jiný, než veřejnoprávní tele-
vize by měla plnit úlohu výchovnou v etické rovině.
Obávám se, že se příliš Česká televize podbízí tržním
mechanismům, a dobré pořady, aby člověk hledal
lupou, hlavně na ČT 2 anebo v čase, kdy už lidé
spí nebo jsou v práci. Tady je obrovský potenciál.
Třeba já, když se zeptám malých dětí po slovensky:
ako sa voláš? tak jsou překvapené a neví. To je mys-
lím přání dost velké skupiny lidí, aby tady Česká tele-
vize něco dělala, protože to je strašné, co děti dnes-
ka mají za zvyky.
Alena Müllerová: Já jsem tady mluvila o tom, že
budeme mít nové vysílací vzdělávací okno pro děti
a snažíme se posilovat i etiku. Souhlasím. To beru
jako názor. (Do místnosti vcházejí hosté z České
televize.)
Jan Kraus: Já děkuji Aleně Müllerové a vítám tady
paní ředitelku programu Kateřinu Fričovou a pana
ředitele výroby Václava Myslíka. (Potlesk.)
Jestli se nepletu, tak zadání tohoto Čtvrtletníku bylo,
jestli Česká televize plní svoji úlohu stoprocent-
ně, což tedy sám za sebe bych bral jako určitou nad-
sázku, protože si myslím, že není možné, aby vznikla
situace, že by se lidé shodli, že skutečně už je to
dokonce 101 procent. Je to dáno pojmem veře-

jnoprávnost, nicméně téma, jestli Česká televize plní
svoji veřejnoprávní funkci nebo ne, je myslím ideál-
ní téma, k diskusi. Také proto, že začne oblíbená
diskuse, co je tedy to veřejnoprávní. Dámy a pánové,
očekávám hojnost vašich otázek. Máte tady poměrně
reprezentativní zastoupení České televize, takže
prosím, ptejte se, kolega to tady píše těsnopisem
a pak to vyjde v našem časopise. 
Z pléna: (Po chvilce ticha.) To s tím těsnopisem
asi nebyla dobrá poznámka. (Pobavení.)
Jan Šinágl: Myslíte si, že Česká televize plní svoji
veřejnoprávní úlohu? Nebo do jaké míry, podle vaše-
ho názoru?
Kateřina Fričová: Já jsem to na procenta nikdy
nepočítala. Už tady bylo řečeno: určitě ne na 100 %,
protože nevím totiž, co je těch 100 %. To je první
věc. Tady přišel i takový podnět, co to je vlastně
„veřejnoprávní“. 
Jan Šinágl: Já se ptám na váš osobní názor.
Kateřina Fričová: Říkám, určitě ne na 100 %, určitě
ne na 100 % z pohledu každého jednoho diváka.

Ale myslím si, že ji určitě plníme v rámci možností
z pohledu právě diváků. Většina diváků, i co máme
odezvy, tak vnímá Českou televizi opravdu jako tele-
vizi veřejné služby. Ale s tím, že samozřejmě je potom
divák, který má pocit, že máme málo němčiny napřík-
lad, když přemýšlím teď nad dopisy z poslední doby.
My jsme zrovna s Alenou minulý týden probírali,
kdy byla naposledy němčina na obrazovce České
televize, abychom tzv. spravedlivě…
Jan Kraus: Já neviděl německý pořad jak je rok
dlouhý.
Kateřina Fričová: Honzíku, co vám mám na to říct.
(Kraus: Mně němčina chybí.) Jenom dopovím
myšlenku s jazyky. My jsme třeba byli přesně
v situaci, že jsme přemýšleli, který jazyk v posled-
ní době Česká televize vysílala víc, který méně. Dělali
jsme na to i rešerši. Krom angličtiny, tu když odsunu,
tak o jaký jazyk je největší zájem. Zatím nám vychází,
že francouzština – prosím pěkně, netahat do toho
můj původ, to opravdu s tím nemá nic společného
– ale němčinář určitě zase bude možná zklamaný.
Tím jenom naznačuji to, že velice často lidé reagu-
jí tak, že když se jim pořad nelíbí nebo tam nenaj-
dou přesně pořad, co by si přáli, tak okamžitě ře-
knou, že neplníme veřejnou službu.
Václav Myslík: Já bych to viděl ve dvou rovinách.
Jedna je taková racionální a suchá, čili se podíváme
na to, co nám říká zákon. Pak si myslím, že plníme
službu veřejnosti. A ta druhá, lidštější, je o tom,
že ať jsem se kdykoliv zeptal kohokoliv, je jasné,
že ne všechny pořady se líbí všem. Ale vždycky,
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když jsem se nespokojených lidí, kteří třeba na Česk-
ou televizi spílají, zeptal: a najdete vy si nějaký pořad,
který se vám líbí, na který se rádi díváte? Tak řekli:
ano, najdu. A to je pro mě ta odpověď, že ne všech-
ny pořady pro všechny, ale že si tam každá dokáže
najít ten svůj.
Jan Šinágl: Stále více lidí je toho názoru, a to napříč
věkovým spektrem, že rozdíl mezi komerčními tele-
vizemi a Českou televizí se smazává a přestává být
tak viditelný. (Fričová: v čem?) Směrem ke komer-
cionalizaci, vulgarizaci. (Fričová: ale v čem?) Nekul-
tivovanosti a dobré pořady se objevují opravdu, jak
jsem říkal, pozdě nebo ne v hlavním vysílacím čase.
Teď například bude po dva dny kongres zahraničních
krajanů. Svým způsobem určitá elita lidí, kteří odešli
před komunismem. Budou tady skvělé osobnosti.
Já tvrdím, že třeba rozhovor s někým významným,
třeba hodinový, by dal ve směru, o čem tady mlu-
víme, strašně moc a nic by to nestálo! Obávám se,

že o tom asi vyjma Českého rozhlasu se většina
lidí nic nedozví. Možností je tady opravdu dost,
jenom chtít.
Kateřina Fričová: Já s vaším názorem sice nesouh-
lasím, ale budiž. (Šinágl: To je v pořádku.) Já přede-
vším nesouhlasím s větou, že je Česká televize čím
dál bližší komerci. Proto jsem se ptala, v čem je bližší
komerci. Jakým způsobem máte pocit, že máme být?
Shodou okolností teď připravujeme výrobní úkol na
příští rok, takže jsme si dělali i statistiky – jestli před
čtyřmi lety, to není dávno, Česká televize vyrobila

tři, slovy tři, hodinové dokumenty a letos jsme jich
vyrobili 43, tak mi řekněte, jak je možné, že se
prohlubuje přiblížení se ke komerci. Já opravdu
s touhle větou mám problém, protože jí nerozumím.
Jan Šinágl: Tlumočím konstatování televizních di-
váků.
Václav Myslík: Pardon a když jste řekl, že vám by se
líbil tenhle pořad v lepším vysílacím čase místo
jiného, ozval by se jiný divák, který by řekl: ale zase
náš pořad, který byl v jiném čase, tak jste nám ho
odsunuli na později a byl by nespokojen on. Sché-

ma má 24 hodin a s tím se těžko dá něco dělat.
Jan Šinágl: Je třeba najít tu toleranci, kdy se máte
přizpůsobit zájmu diváka a kdy v zájmu etického pů-
sobení máte právo určitým způsobem tam prosadit
něco, co v zájmu diváka je a co třeba ani netuší.
Karel Mrzílek: Dnes se hodně hovoří o tzv.
vyváženosti anebo také o objektivitě. Minulý to-

talitní režim tady byl přes 40 let. Totalitní režim před
tím tady byl sedm let. My se díváme na desítky 
a stovky různých propagandistických filmů komu-
nistických, ale vůbec jsem neviděl nějaký film z ob-
dobí první totality, kde byly také velmi pěkné
společenské filmy s Marií Rekovou, Hansem Rüh-
mannem atd., filmy, které vůbec nepropagovaly ně-
jaký nacismus. Já se domnívám, že jestliže my tady
vidíme desítky a stovky komunistických propagan-
distických filmů, že bychom společenské nacistické
filmy z období nacismu mohli shlédnout také, aniž
bychom se nacismem nakazili.
Jan Kraus: Chybí okénko „nacistická zábava“.
(Pobavení.)
Kateřina Fričová: Ale filmů pro pamětníky ze 40. let
je dost.
Jan Kraus: Ale je pravda, že to patří do kategorie
filmů pro pamětníky ze 40. let. Já bych si jenom do-
volil upozornit na vyváženost, to je hlavně pojem
pro zpravodajství, takže ono by to nemělo platit, že
když se vysílá komedie, takže potom zase musí
být proti tomu tragédie.
Karel Mrzílek: Pane Krausi, pro pamětníky se přeci
vysílají naše české protektorátní a předprotektorátní
príma filmy, na které se rádi podíváme, poněvadž
to byli vynikající herci. A Německo jakoby v té době
vůbec neexistovalo a já se přimlouvám, aby ně-
jaké filmy z této doby jsme mohli vidět, když jsme
mohli vidět třeba Královnu s Gretou Garbo svého
času, proč ne tedy tyto filmy. Vzpomínám si, poně-
vadž jsem pamětník, na Hanse Rühmanna – Pilot
bez bázně a hany a další, Hejtman z Köpnicku, Dům
u Jezera.
Jan Kraus: Vy jste dost fanda na Rühmanna, jak je
vidět. (Pobavení.)
Martin Skyba: Myslím, že nejste zase tak starý,
abyste dětství prožil s Marikou Rökk. Já jsem s ní
viděl před třemi roky nějakou operetu, to je srágora
i dneska po těch 50 nebo 60 letech. Vy byste byl
první, který by vytýkal televizi, že takové ubohosti
vysílá. Včetně toho, že film stárne, některý zvlášť.
Jestliže Greta Garbo je věčná, tak je to Greta Garbo,
ale ne Marika Rökk.
Karel Mrzílek: Dobře, ale třeba Hans Rühmann…
Jan Kraus: Je pravda, že by to bylo dobré pro ty,

co byli v koncentráku, protože ti to neviděli. Ale těch
by bylo málo.
Marie Černilová: Chodím na zasedání Rady České
televize. Čas od času se tam ukazují tabulky, jak Nova,
jak Česká televize atd. Je mi to líto, protože bych si
představovala, že televize veřejné služby nemá být
tolik o sledovanosti, že se má hlavně starat o výchovu
atd., a postrádám tam někdy, že by se sledovanost
posuzovala z pohledu, jak stavět programy co do
zájmu, ale jaksi srovnávání, které tam probíhá, mi při-
padá dost komerční nebo povrchní.
Kateřina Fričová: Nebudu se vyjadřovat k tomu, jak
to řeší na Radě. Já vám řeknu, jak se to řeší na mých
poradách. Alena Müllerová, která na ně chodí, to
potvrdí. Já se vždycky zajímám o dvě veličiny.
Samozřejmě o sledovanost a spokojenost. Za prvé.
Za druhé, sledovanost je otázka, že já nikdy
neočekávám, že třeba koncert z Rudolfina v sobo-
tu na ČT2, tam já řeknu, že moje představa je, že to
bude mít půl procenta, tři čtvrtě procenta sle-
dovanost. Když to má 0,1, tak se logicky ptám, proč
to má 0,1, když vím, že to dokáže udělat 0,8. Ale
rozhodně z toho nedělám žádné velezávěry. A
naopak třeba, když jsme u toho, tak letos první kon-
cert Pražského jara měl přes 4 %. My jsme to brali
jako veleúspěch a byly to jenom 4 procenta. Takže
ono je to potom také otázka toho, že máme ně-
jaké očekávání od každého jednoho pořadu. A když
pořad nemá ani sledovanost, ani spokojenost, tak
je něco špatně.
Karel Mrzílek: Já jsem jenom chtěl, abyste vy mně
odpověděla na to, na co jsem se ptal, protože bo-
hužel tady ten pán (Skyba), aniž se ho někdo na něco
ptal, tak začal mluvit.
Jan Kraus: Ne, já mu dal slovo. Ale otázka je: kdy
budou filmy s Hansem Rühmannem?
Kateřina Fričová: Tak to vážně nevím.
Karel Mrzílek: To je ta nevyváženost! Když se
budeme dívat já nevím kolikrát na to, co se natoči-
lo v 50. letech, na ty nemožné věci, ale…
Jan Kraus: On možná by se ten Rühmann dal koupit
na dívídíčku v Německu v Drážďanech.
Karel Mrzílek: Ale ne s českými titulky!
Kateřina Fričová: Od ledna máme Archivní návraty
ve všední den dopoledne, tak samozřejmě spotře-
ba filmů je podstatně větší, tak já se schválně
podívám, ale zrovna nějaký starý německý film ze
40. let jsme tam už měli.
Jana Lorencová: Připravuje se nějaké proškolování
mladých redaktorů, kteří přicházejí do České tele-
vize? Budou se učit mluvit a správně vyslovovat,
budou poučeni, jak mají posadit hlas, zkrátka jestli
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se v tomto směru připravuje nějaké opatření. To
je jedna věc.
A mám ještě druhou – jestli Česká televize uvažu-
je o rozšíření prostoru pro investigativní žurnalis-
tiku. Dneska jsme svědky toho, že ji v podstatě
nahrazují komerční média. Nova vysílá daleko víc
reportáží investigativního charakteru, než vysílá
Česká televize, přičemž z principu veřejnoprávnosti
je to prvořadá povinnost právě České televize.
Nedělá to a já se ptám proč! Byly zrušeny postup-
ně všechny formáty, všechny pořady, které inves-
tigovaly. Byl zrušen Nadoraz v první fázi, předtím
ještě něco jiného. Pak byla zrušena Klekánice pod
průhlednou záminkou, že si příliš jdeme po krku
s podobným pořadem podobného formátu, takže
Klekánici zrušili úplně. Zrušili pod toutéž zámink-
ou i tehdejší pořad Fakta. To mělo všechno v sumě
dohromady více než hodinu. Původně trvala samot-
ná Klekánice hodinu. Potom se to trošku zkorigo-
valo a byla to hodina dohromady. Dneska je to 
24 minut pro pořad Reportéři ČT. (Fričová: Víc,
37 minut!) Aha. Ale když uberu na obrazovce
vykecávání o tom, co bude následovat, takže v sumě
je to 25 a víc ani fous. Takže jestli se v tomto směru
uvažuje o nějaké změně, protože je to médium, které
to má mít jako první věc. To má být vlajková loď
tohoto média. Tak top není a já se ptám, proč to tak
není!
Karel Mrzílek: A taky Katovna a Sněží!
Kateřina Fričová: Ano. První otázka. Ne, že by se
připravovalo něco pro mladé redaktory, ono to reál-
ně běží. Na webových stránkách České televize na-
jdete, pravidelně se to dělá dvakrát nebo třikrát
do roka, Ústav pro jazyk český dělá rozbory pořadů
České televize. A jejich zjištění visí na webových
stránkách České televize, takže na ně se můžete
podívat. Ke druhé otázce. Nemyslím, že by privát
dělal víc investigativních reportáží než Česká tele-
vize. Mě nenapadá, o co by toho měli víc, ale budiž.
Vy říkáte, že toto je vlajková loď. Zpravodajci říka-
jí: vlajková loď je zpravodajství. Jsou jiní lidé, kteří
říkají: vlajkovou lodí jsou koncerty a divadla, pro-
tože to jiná televize rozhodně nedělá. Investigativní
novinařinu dělají jiné televize, tak vy byste místo
toho měli dělat opery atd. atd. nebo pouštět staré
německé filmy. Já nevím, co je vlajková loď České
televize, upřímně řečeno.
Jana Lorencová: Možná kdybyste udělali nějaké ref-
erendum mezi diváky, tak by to řekli. Já jsem dostá-
vala jako soukromá osoba stovky dopisů, mám
stovky mailů v tom smyslu, že tedy investigace, to
je to, čím by se měla prezentovat Česká televize.
Proč to mizí? Já prostě chci znát odpověď na to, proč
tyto pořady mizí z obrazovky České televize.
Jan Kraus: Lépe řečeno, řekněme si, které jsou. Jsou
Reportéři a to je všechno.
Jana Lorencová: A ti mají dohromady ve vysílacím
čase, když jsou dvě reportáže, tak každá 12,5 –
13 minut.
Kateřina Fričová: Dohromady to má 37 minut, to já
vím.
Jan Svoboda: A Černé ovce.
Kateřina Fričová: Černé ovce jsou každý všední den.

Jan Svoboda: To není investigace, ale dejme tomu
je to na pomezí polemiky a publicistiky.
Martin Skyba: Naváži na pana Šinágla a na jeho názor
o komercionalizaci vysílání veřejnoprávní televize.
Já to vidím určitě v tom, že je tam přehršle upoutávek.
Ty zabírají tolik času a myslím si, že kuriózní počin
České televize je v tom, že má pořad, který se jmenu-
je Čétéčko, což je upoutávkový pořad na pořady
v následujícím týdnu. Ale zcela absurdní je, že tento
pořad má také svou upoutávku! To je prostě blbina!
Kateřina Fričová: Jedna z největších výtek je, že své
pořady neumíme pořádně propagovat, že vysíláme
málo upoutávek, a že tudíž lidi nevědí. Opravdu,
tohle si nevymýšlím, to tak skutečně je, že většinou
lidi mají pocit, že upoutávek je málo. A teď mi
řekněte, co mám dělat.
Martin Skyba: Jenom perličku z minulého týdne.
Doběhl pořad o Karlu Effovi a vzápětí byla upoutávka
na to, že bude od osmi hodin Karel Effa.
Kateřina Fričová: Dobře, to byla ale manipulační
chyba. Teď se bavíme o systému, jestli je hodně
nebo málo upoutávek. Ale že tam nějaký trubka,
s prominutím, udělá manipulační chybu, samozře-
jmě má dostat za uši, ale to není princip.

Václav Myslík: Minulý týden jsme seděli na Fresh
filmu v Karlových Varech a tam nám mladí studen-
ti dali za uši, jak málo propagujeme filmy, jak málo
dáváme upoutávky na pořady, protože oni pak neví,
co si mají najít. Oni to i srovnávali s Nocí filmových
nadějí, kterou dělala televize Nova, jak to promo-
tovala s tím, že nakonec zjistili od nás, že také
vysíláme podobné pořady, ale že o nich vlastně
nevědí kvůli upoutávkám. Vysvětlovali jsme si to,
jakou má Nova obrovskou výhodu v upoutávkách
v tom, že jimi vlastně může rozdělovat pořady. Mladá
generace by byla šťastná, kdyby toho bylo víc. Týden
na to sedíme tady a dozvíme se, že je to zase chyba.
Ivan Biel: Paní ředitelko, vy jste ještě nedopověděla
na to, na co se ptala dáma tady ve druhé řadě (Jana
Lorencová). Myslím, že to je velice důležitá otáz-
ka. Vy jste tam skoro přes rok. Já nevím, jaká je pro-
gramová politika České televize. To by se přece mělo
vědět, co je vlajková loď České televize!
Kateřina Fričová: Když už jsme u toho, tak já za vla-
jkovou loď považuji třeba především pořady, které
jiné televize nevysílají. To znamená vzdělávací
pořady, to znamená koncerty, divadlo. To je jedna
z vlajkových lodí. V momentě, kdy ode mě chcete
slyšet jednu vlajkovou loď, tak to dost dobře nejde.
To by bylo příliš jednoduché, když to tak řeknu. Vla-
jkových lodí musí být víc. Ale kdybych měla velmi
zjednodušeně podotýkám a velmi obecně to říct,

tak skutečně to cítím především v pořadech, které
jiné televize nevysílají, protože si je právě potom
mohou najít u nás.

Ivan Biel: Česká televize nevysílala opravdu inves-
tigativní reportáže nebo dokumentární program,
kromě Telereportérů, kteří jsou velice opatrní. Janek
Kroupa – člověk s ním nemusí souhlasit v tom, co
dělá, ale je to v podstatě jediný program v celé oblasti
České republiky, který dělá jakýsi investigativní pro-
gram, který má dopad. Česká televize by to měla
dělat také.
Kateřina Fričová: Znovu opakuji, že my tam máme
jeden takový investigativní pořad, plus jsou některé,
které jsou řekněme na pomezí, viz tady padlo z pub-
lika Černé ovce. A jestli je jeden málo a dva by bylo
lépe, tak o tom lze uvažovat. Když si položíme otázku,
že tady něco zrušíme a místo toho tam nasadíme
druhý investigativní pořad, umím si to představit.
Ale nezapomínejme prosím pěkně na čtyřiadvacítku.
Jana Lorencová: Zaměňovat Černé ovce s investi-
gací, to je asi tak jako zaměňovat Krakov za Vídeň
nebo za Řím raději už rovnou. To prostě nejde! To
jsou diametrálně odlišné pořady a s investigací Ovce
nemají vůbec nic společného, protože tam se vy-
bírají příspěvky podle toho, jestli už je problém uza-
vřen – pak ano, poradíme divákovi, jak má pos-
tupovat, když tedy se dostane do podobného
problému. Tento divák to vyřešil tak, tak postupu-
jte stejně. To je prostě diametrálně odlišné a s in-
vestigací to nemá společného vůbec, ale vůbec nic!
Kateřina Fričová: Neřekla bych vůbec, proto jsem
řekla, že na pomezí. Ale má to společného minimálně
to, že nám člověk napíše svůj problém a naši nov-
ináři musí zjistit, jestli ten problém je vůbec tak, jak
to ten dotyčný popisuje, musí jít na nějaký úřad 
a zeptat se, proč jste tady vyhnali babičku, jak to,
že jste jí napsali, že to nejde, když tady existuje
ten a ten zákon, si vymyslím, který to umožňuje atd.
atd. Proto jsem řekla, že to je na pomezí. Souhlasím
s vámi, že to není klasické.
Jana Lorencová: Já s vámi nemůžu souhlasit v žád-
ném případě, protože odkrýt např. kauzu Sazka, na
kterou nakonec Klekánice dojela, rozkrýt, kam jdou
vlastně peníze odsud, odhalit, kam tečou peníze
z lihu, odhalit to prostřednictvím studia zákonů 
a zjišťováním, kudy jezdí cisterny, kudy se to vozí…
A o tom zkoušet, jestli sousedovo jablko na mojí
zahradě patří sousedovi nebo mně, což jsou přes-
ně Ovce, to je opravdu rozdíl!
Ljuba Václavová: Od České televize už léta čekám,
že se profiluje druhý program. Protože vezměte
si, když teď byl boj o rozhlas, jak tam nastoupila
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Tachecí, tak tam přišli lidé a v podstatě začali bo-
jovat o program, který chtěli. A tohle se teď v tele-
vizi stát nemůže, protože z dvojky díky sportu a já
nevím čemu všemu se vlastně stala takový podivný
kanál. A my jsme si vždycky představovali, už 
v 67. roce, když se začal budovat, a byly to dobré
dva roky pro Českou televizi, kdy jsme začali bu-
dovat opravdu jiné pořady. Já vás strašně prosím
o to, abyste uvažovali o tom, jestli druhý program
je jenom proto, že tam zopakuji reprízy z prvního
programu, občas nějaké Nedej se. Já to teď říkám
moc stručně, ale kdyby skutečně druhý program
byl ten, který by byl vlajkovou lodí. Samozřejmě ex-
istuje na druhém programu ideální Plovárna. Na-
jdete tam Ztráty. Mělo by být daleko více debatních
pořadů. Nemyslím tím Bubílkovou. Dokonce tím ne-
myslím ani to, co teď vysíláte s Jílkovou. To jsou věci,
které opravdu patří na první program, které nej-
sou příliš seriózní, abych tak řekla.
Ale na druhém programu opravdu chybí to, co bý-
valo Sněží, to, co jsme kdysi dělali v Respektování.
To, co prostě je pro ta čtyři procenta lidí, když to
dobře dopadne, kvůli čemu se tady poplatky nebo
daň z televize platí – abychom si udržovali vzdělávání
těch osmi procent, jak říká Lím, kteří dělají vzdělanost
národ a přenáší to na další, kteří to zatím nemají
v povaze nebo to nepotřebují. A jak kdysi říkal Če-
chov: dneska je nás 200 a když budeme pracov-
at, tak třeba nás za 20 let už bude 400. Myslím,
že to je úloha České televize, kterou by měla plnit 
a opravdu udělat 2. program přesně v duchu in-
vestigativní žurnalistiky, řádných dokumentů a řád-
ných debat.
Kateřina Fričová: Na druhém programu vysíláme
hlavně… (Lorencová: sport!) Hlavně ne. Samozře-
jmě tím, že vás irituje, tak si ho víc všímáte, to chápu.
Já ho také dvakrát nemusím. (Lorencová: Já se ráda
dívám, ale patří to na jiný kanál!) Ano, to beze sporu.
Až budeme mít penetraci ČT4, tak samozřejmě tam
sport nebude. Pak budeme přemýšlet, čím jej naplnit,
abychom to uplatili, co si budeme povídat. Prostoru
se opravdu vyprázdní hodně. Já za velké vítězství
považuji, že jsem se konečně zbavila Dohrána
v neděli večer na dvojce, protože díky tomu tam teď
budeme dávat zahraniční film, který nemůžeme
vysílat v úterý, ve středu od půl deváté, ale zase
ho nechceme vysílat až od půl dvanácté, takže teď
hned po Plovárně bude film, resp. už je. Ale, aby to
neznělo tak depresivně, tak nikdo nemůže upřít, že
máme dva půlhodinové originál premiérové doku-
menty týdně. Jeden hodinový. Dokumentů na dvo-
jce je hodně. Samozřejmě říkáte debaty. Možná stojí
za úvahu si říct, že ušetříme, když místo dokumen-

tu budeme dělat debatu, ale to asi takhle nemys-
líme. Místo hokeje, fotbal.
Ondřej Aust: . Jsem rád, že tady někdo zmínil paní
Bubílkovou. Já bych se rád s dovolením s vámi podělil
o dnešní ranní posluchačský zážitek. Naladil jsem
Český rozhlas a tam paní Bubílková vykládala o konci
svého pořadu, který byl myslím si po právu často
kritizován, ale na druhou stranu uznávám, což ona
říkala a nepředpokládám, že si to vymýšlela, že přes
různé přesuny v programovém schématu v čase
nebo možná právě díky nim, si pořad zajistil poměrně
vysokou sledovanost. Ona tam mluvila o číslech
kolem milionu v průměru, ale že pořad nakonec
skončil. Česká televize to potvrdila s tím, že s ním
do podzimního schématu nepočítá.
Tak mě zajímá, proč pořad, který samozřejmě byl
kritizován jako ne příliš ideální, ale našel si řekněme
nějakou diváckou skupinu, tak co pro vás tady bylo
klíčové. Sledovanost asi byla poměrně velká na
poměry České televize. Nevím, jaká byla spoko-

jenost, ale nebylo vysvětleno to zrušení. Paní
Bubílková rozkládala nějaké úvahy o tom, že se blíží
volby atd. Pan Rosák jako moderátor jí zdatně
přizvukoval, ale nevěřím, že by to bylo takhle
jednoduché.
Kateřina Fričová: Na jednu stranu chápu, že mod-
erátoři si mohou najít pro sebe nějaké vysvětlení,
ale důvodem zrušení bylo to, když to řeknu úplně
normálně lidsky, tak nás ten pořad zklamal. Měli
jsme větší očekávání, že to bude přece jenom děláno
trošku inteligentněji atd., prostě očekávání bylo
větší. A zrušili jsme ho přesto, že ano, sledovanost
měl. Milion, to možná trošku přehnala, ale moc do
milionu nechybělo.
Ondřej Aust: Tam také zaznělo z úst paní Bubílkové,
že údajně nejenom, že se s nimi nikdo na posled-
ním natáčení nerozloučil oficiálně za Českou tele-
vizi, ale že snad dokonce ještě museli podepsat ně-
jaké dodatečné smlouvy nebo dodatky ke smlouvám,
že se vzdávají nějakých nároků, které jim zajistily
nějaké předchozí smlouvy atd. Můžete o tom něco
říct? Mě to zaujalo jako posluchače.
Václav Myslík: Tento problém je širší. Tam jde
samozřejmě o to, že štáb je smluvně zajištěn na delší
období, ale samozřejmě prim hraje program v tom,
že když program dál nechce a nechce v něm
pokračovat, tak zase naší úlohou je zajistit ukončení
pořadu, aby to co nejméně bolelo ekonomicky. Čili
jsme se snažili s těmi lidmi dohodnout, bylo to vždy-
cky po dohodě. Samozřejmě jsme byli připraveni
plnit závazky ze smluv podle odstupných, která tam
byla, ale produkce se snažila minimalizovat dopady,

abychom ty peníze zkrátka vyloženě nevyhodili 
a s těmi lidmi jsme se dohadovali třeba i na náhrad-
ní práci, ale na jiném pořadu, což se nám povedlo 
a to bylo v zájmu toho, abychom se peněz nezbav-
ili zbůhdarma a využili je řádně.
Ondřej Aust: Kafe X byl podobný problém.
Kateřina Fričová: Kafe X, to byl pořad studia Brno,
které mu poměrně velice věřilo a pak kolega z Brna
pochopil, že to není úplně ideální. A když už jsme 
u toho, tam mě docela naštvaly řeči Veselého v nov-
inách, protože on říkal, jak ho Ziegelbauer z Brna
atd. Tímto veřejně říkám, že naopak to byl David
Ziegelbauer, který hrozně stál o to, mu dát tu šanci.
Já jsem byla trošku skeptická, protože jsem ho znala
z rádia. Nicméně vždycky, když něco řídíte, tak
nemůžete říct bude po mém. Musíte dát šanci svým
nejbližším podřízeným, aby si něco vyzkoušeli, když
to tak řeknu. Takže jsem řekla: dobře, Davide, když
tomu tak věříte, tak to zkuste. Dobrý. A proto mě
docela za Davida zamrzelo, když Veselý tvrdí, že David
je ten zloduch. To prostě není vůbec pravda.
Miroslav Adamec: My se tady pořád hladíme po
srsti a přišel čas, abychom si vydrbali nějaké vešky,
které tam určitě máme. Musím konstatovat, že Česká
televize stoprocentně pro několik členů ARASu 
a několik autorů neslouží. My jsme se dostali do situ-
ace, která České televizi nesluší. My jsme sedm
měsíců připravovali s paní ředitelkou Fričovou 
a s panem ředitelem Myslíkem smlouvy, které když
jsme pak dokončili, tak se ukázalo, že si je bude vyk-
ládat jednostranně televize pouze ve svůj prospěch.
Já s tím nesouhlasím a takhle se nedomnívám, že
bychom měli dál spolupracovat.
Říká se mi to o to hůř, že na stole nebo v mailu pana
ředitele a paní ředitelky je dopis, ve kterém je žádáme
o schůzku, která se týká problematiky dokumen-
tu. Tam je spousta věcí, které chceme otevřít 

a chceme je řešit. Jestli je budeme řešit a otevírat
tím způsobem, jako jsme tři čtvrtě roku dělali
jednoduchou problematiku smluv se scénáristy, tak
skutečně nevím, kam se dostaneme. Pak se vrátím
ke scénářům.

Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y
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Dopadlo to tak, že jsme se nakonec dohodli. Paní
ředitelka trvala neoblomně na svém, že autoři by
měli určitou část z honoráře dostat až po zahájení
natáčení. Chápu jí, je to svým způsobem oprávněný
požadavek, ať autoři nesou společně s televizí riziko,
ale chtěli jsme, aby za to byli odměněni, protože
si myslíme, že honoráře nejsou na tak vysoké úrovni.
Dobře, souhlasili jsme s tou hrou. Podařilo se nám
dohodnout navýšení honorářů a první v případě
pana Kohouta, renomovaného autora, který s námi
stávkujícími scénáristy držel basu, který chtěl podep-
sat smlouvu podle dohody, kterou jsme dohodli.
Paní ředitelka řekla, že ne, že se ta věc bude točit,
a proto proč by mu měla vystavit smlouvu na hon-
orář, který tedy Českou televizi bude stát o 50 tisíc
víc. Kolem toho se rozpoutala bezbřehá výměna
mailů. Jestli bude Synchron chtít, tak to může do-
stat… Asi je to intimní, takže to nebude dostávat
v kopii, ale stačí, když vám to takhle řeknu. V České
televizi je to prostě situace, která je nedůstojná.
A ještě více nedůstojné je, a to tady chci upozor-
nit všechny, kteří se dneska přihlásíte do diskuse,
může se vám stát, že podobně jako těch šest autorů,
kteří vydrželi a stávkoval, tak že látka nebude při-
jata, protože přestože prošla dramaturgickým
výběrem a pan Hubač ji odsouhlasil do výroby, stalo
se, že najednou se našly látky, které byly jiné, vhod-
nější a dodneška s těmito autory, ani s jedním, vyjma
dvou, kteří nevydrželi tlak na stávkování a podep-
sali před ukončením dohod, není jediná podepsaná
smlouva, paní ředitelko! To je prostě situace, která
je neakceptovatelná!
Jan Kraus: Pardon, ještě byste měl říct, co je to to
stávkování.
Miroslav Adamec: Stávkování vysvětlím. Dělal se
plán výroby na tento rok a dramaturgie dávala dohro-
mady látky. Látky v prosinci se připravily a předložily
se paní ředitelce. Mezitím se rozvinula debata mezi
ARASem a paní ředitelkou o tom, že by měl být
změněn způsob odměn a honorářů. Paní ředitelka
přišla s nápadem, že by se ta třetina, jak už jsem
říkal, měla vyplácet při první klapce. Dohadovali
jsme se tak, onak. Nakonec jsme se dohodli. Ale au-
toři, kteří vydrželi solidárně – pan Kohout například
s námi, přestože není člen ARASu, vydržel stávko-
vat, autoři, kteří vydrželi sedm měsíců…
Jan Kraus: Ale co byla stávka těch autorů? (Adamec:
nepodepsali smlouvy.) Ale nepodepsali proto, že
oni chtěli, aby dostali zaplacený scénář celý.
Miroslav Adamec: Stávkovalo se proto, protože
jsme nechtěli přistoupit na způsob poslední třetiny
při první klapce. Řekli jsme si, že to je záležitost
České televize, že je schopna usoudit a posoudit,
jestli ta látka je odpovídající. Abychom se vůbec do-
hodli, protože komunikace s paní ředitelkou se
neodehrává, jak by vás napadlo, v týdenních in-
tervalech, ale v měsíčních intervalech, autoři na nás
tlačili, abychom skutečně pro to něco udělali, tak
jsme vyšli vstříc. A když jsme vyšli vstříc, ukázalo
se, že látky těch autorů již nejsou zapotřebí. To je
prostě situace, která hraničí s ostudou a já proti tomu
protestuji!
Kateřina Fričová: Já vám řeknu dvě věci. Za prvé,

my jsme si, aby tady nedošlo ke zmatení pojmů, pro-
tože mnozí z vás vůbec nevědí, jak to nakonec bylo.
Došlo se k variantě, že budou varianty smluv dvě.
To byl zase ústupek z naší strany. Jen tak mimo-
chodem, varianta A, varianta B, to je vždycky prob-
lém, ale budiž. Bohužel autoři si to vysvětlili tak,
že oni budou ti, co budou rozhodovat, jestli to bude
varianta jedna nebo varianta dvě. Televize má opačný
názor. Domnívá se, že variantu by měla navrhnout
televize, pak o tom případně s autorem diskuto-
vat, ale že to jsou peníze televize, tudíž televize je
musí hospodárně utrácet, a nikoliv dávat variantu
takovou nebo makovou, jak chce autor.
Co se týče pana Kohouta, tam byla cena domlu-
vena, a proto jsme neviděli jediný důvod, proč ji
měnit. Co se týče toho, že skutečně některé látky
se půl roku nepodepisovaly, tak mezitím, protože
já samozřejmě si nemůžu dovolit půl roku čekat,
jestli stávka, jak říká pan Adamec – já jsem,
podotýkám, tomu stávka nikdy neříkala, ale pan
Adamec tomu říká stávka – jestli stávka bude nebo
nebude ukončena, protože televize musí příští rok
vyrábět, aby mohla vysílat. Tudíž my jsme pocho-
pitelně nesmlouvávali, a to jsem vždycky říkala – jak
vám, tak DILII, že pochopitelně my mezitím pode-
pisujeme jiné smlouvy s jinými autory. Já přeci
nemůžu půl roku čekat, že se pak třeba nedomlu-
víme. To jenom tak na vysvětlenou. Ta problemati-
ka je ještě o dost složitější atd., ale aspoň povšech-
né vysvětlení.
Miroslav Adamec: A kolik jste podepsali nových
látek za toto období?
Kateřina Fričová: Nenapadlo mě to počítat, ale je
jich dost.
Miroslav Adamec: Že zrovna se sešly ty látky tak
soustředěně v tématech, která jsme nabídli my.
Kateřina Fričová: To se týká akorát jednoho scénáře,
že tam je mezi tím.
Miroslav Adamec: Dovolte, paní ředitelko, já si mys-
lím, že je potřeba skutečně se nad tím znovu za-
myslet a dostát tomu, že jestliže dramaturgie látky
posoudila jako vhodné a jestliže vy dramaturgii
nevěříte, pak ji rozpusťte…
Kateřina Fričová: To jsou, s prominutím, nesmyslné
řeči, protože dramaturgie vždycky má látek, které
uzná, že jsou proveditelné, akceptovatelné, vždy-
cky jich bude mít víc. A vždycky to potom bude tak,
že si sedneme a řekneme, teď si vymýšlím: ale pozor,
máme moc komedií, takže tyto komedie sice jsou
také dobré náměty, ale už nemůžeme do komedií,
takže pozor. Naopak, vymyslím si, psychologické
drama nemáme obsazeno, tak naopak bychom měli
vyzvat někoho případně, aby tento žánr napsal. Jestli

mi budete chtít tvrdit, že já mám podepsat smlouvy
na všechny látky, o kterých dramaturgové řekli,
že jsou přijatelné…
Miroslav Adamec: Byly jediné, které v té době byly,
víc jich nebylo!
Václav Myslík: To ne, to není zcela přesné. Ono
je to také trochu i objemem výroby. Když se dom-
louváme na výrobním úkolu, tak si řekneme, kolik
do výroby půjde nových látek, a je-li samozřejmě
doporučeno dramaturgy nějaké množství scénářů,
tak pochopitelně se seřadí podle toho, i když jsou
doporučené všechny, podle těch nejlepších a podle
mixu žánrů, který chceme v daném roce obsadit,
a ty jsou posunuty do výroby. Samozřejmě zbu-
dou scénáře, které třeba dramaturgie doporučila
nebo neodmítla…
Kateřina Fričová: Už jsem vysypala i skříň. Bude se
příští rok vyrábět i ze skříně.

Miroslav Adamec: Chci naléhavě požádat, aby byly
látky autorům, kteří – jak vy je nenazýváte, že stávko-
vali – ale kteří svým způsobem vyjádřili názor a pos-
toj, aby nebyli trestáni. Takhle to vypadá, jako že to
je pomsta! (Fričová: To je váš výklad!) Nahlas a veře-
jně říkám: Česká televize nemůže pracovat s kon-
ceptem pomsty.
Kateřina Fričová: Nemyslím, že pracujeme s kon-
ceptem pomsty. Ostatně, vy jste podepisoval letos
smlouvu na Večerníčky. Kdybych byly pomstychtivá,
proč bych Adamcovi podepisovala smlouvy asi, že?
Miroslav Adamec: Taky vím, že jste mi „s dovolením
v uvozovkách“ srazila honorář z navrhovaných 20
na 18 tisíc. A jinou moji látku, seriál, který připravu-
ji pro Ostravu, přestože je rozepsaný, jste zastavi-
la a nechala jste si udělat zpátky posudky, jestli to
vůbec můžu dopsat.
Kateřina Fričová: Jaký seriál děláte pro Ostravu?
Miroslav Adamec: Červovy kameny. Takže skutečně
se domnívám, že toto není důstojná pozice pro-
gramové ředitelky, aby se zabývala tím, jestli má au-
torům dávat o 2 tisíce víc nebo méně za díl, který je
vykoupen jednou provždy.
Kateřina Fričová: Co se týče posudků, já vůbec
nevím, že jste to psal nebo píšete vy, ale já jsem
obecně řekla, že na všechny seriály budou muset
být čtyři posudky, protože seriál je velký závazek
České televize vůči divákovi, kterého bude oblažo-
vat x večerů, jednak je to velký objem peněz a já
to prostě nechci nechávat na vkusu jednoho dra-
maturga. Proto se dělají posudky. Na distribuční
filmy se dělají už běžně, to asi všichni víte, a já jsem
zavedla, že i na seriály. Ale aniž bych tušila, že jste
ho psal vy.
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Miroslav Adamec: To mi jedině dělá radost…
Kateřina Fričová: A ještě k tomu večerníčku, já jsem
vycházela ze spokojenosti první řady.
Miroslav Adamec: Ale těch dětí se nikdo neptal.
Kateřina Fričová: Každou statistiku můžu zpochyb-
nit, jak se mi hodí. Ale prostě nějaká je nastavena.
Miroslav Adamec: Ale dořeknu ještě tu svoji snůšku
stížností. Opět se domnívám, že není možné, aby
nastala situace, která je třeba v případě Oběti, kter-
ou píše pan Mirek Sovják, je to letitý projekt, který
má už svoji úroveň, má svého dramaturga, má svého
režiséra a domnívám se, že Česká televize by měla
respektovat, že to je nějakým způsobem něčí výtvor.
Když do toho chcete pustit nějaké jiné autory, tak
jedině po dohodě s autorem, po dohodě s dra-
maturgem a neměla by to být partyzánská akce,
že se do toho někdo chce vlámat. Prosím o urči-
tou etiku! Kde jinde, než v České televizi!
Kateřina Fričová: No právě. Ale přeci já, když při-
jdu s tím, že budu točit romantickou komedii, tak si
to nemůžu nasmlouvat navždy, resp. já přeci nejsem
autor námětu, nápadu, že budu točit romantické
komedie. To samé je cyklus Oběti. Ano, kdysi řekl
někdo v televizi: bylo by fajn natočit, až bychom
dělali cyklus, který se bude jmenovat Oběti a budeme
tam dávat takové příhody, já nevím, jeden díl byl
např. o tom, jak se ze 17letého kluka stal vrah. Ale
není to ani o tom klukovi, spíš o rodině, protože 
i rodina se v tu chvíli stává obětí. Proto cyklus oběti.
Ale přeci když já před x lety napíšu scénář do cyklu
Oběti, tak nemůžu potom říct, že ten cyklus je navždy
můj. Co je na tom etického?
Miroslav Adamec: Ať si vymyslí svůj cyklus.
Kateřina Fričová: Ale jak svůj cyklus! Prostě cyklus
Oběti není výjimečnost.. Cyklů tohoto obdobného
charakteru je x. Já přeci nemůžu říct, že jenom já do
smrti budu psát do cyklu Oběti.
Jan Kraus: Myslím, že tohle je jednoduché – chránit
lze autorství, nelze chránit námět nebo žánr. 
Jan Šinágl: Tato diskuse je sama důkazem toho,
že tady něco nefunguje. Připomínám také pořad Na
Hraně. Ten tu chybí jako sůl. Já jsem na tom posled-
ním byl v Malostranské besedě. Tam celý tým skoro
plakal, že musí končit. Tento pořad je třeba velmi
populární ve Švýcarsku, kde je vysílán přímým
přenosem. Tam si pozvou kohokoliv, třeba minis-
tra, prezidenta a přímo se vysílá živá debata. A co
je tam pěkné, střet mladého myšlení a toho poli-
tického nebo staršího. O to bych vás poprosil, kdyby
to šlo, tento pořad nějakým způsobem oživit. A já
vám garantuji, že by měl sledovanost jako hrom.
Tady nic takového není!
Pak postřeh k paní Lorencové ohledně vzdělávání

moderátorů. Já si myslím, že to v něm buď je nebo
není, ale nikdy to do něho nevtlučete. Ono to může
dostat určitou formu, ale není tam to vyzařování
osob nosti. To nikde nekoupíte v žádné apatyce!
Kateřina Fričová: To je spíš v tom, že naše škol-
ství neučí lidi dostatečné zručnosti rétorické, lidé
mluví nespisovně, tak jako my ostatně dneska tady
taky, co si budeme povídat.
Jan Šinágl: Ano, to máte pravdu, ale s tímto vším sou-
visí práce televize. Jinak poslední poznámku 
k Rühmannovi. Já jsem ty filmy viděl, jsou vynikající,
lidsky i obsahově a věřím tomu, že kdybyste je vysílali
v české verzi, že by měly obrovský divácký úspěch.

Jsou velmi nadčasové, aktuální a lidské, i když byly
točeny v Německu a třeba i v totalitní době.
A ještě by mě zajímalo, kdo konkrétně dal pokyny,
aby ty nádherné investigativní pořady zmizely? To
musel někdo zadat.
Kateřina Fričová: To nevím, když jsem přišla, tak už
tam nebyly. Pan šéfdramaturg sedí tady (směrem
k p. Šternovi).
Jan Štern: Já byl zakázán.

Jan Kraus: To zakazoval, co já si pamatuji, pan Puchal-
ský s tím, že bude dělat investigaci daleko kvalitněji,
že tohle je trošku aušus…
Jan Štern: Že jsme se těm tématům věnovali nějak
povrchně nebo málo, že právě je to potřeba do
hloubky, tak potom to udělali a dodneška investi-
gace v České televizi je bezzubá. To není přece in-
vestigativní pořad! Já jsem k tomu nechtěl mluvit,
protože jsem tady tím trefený, ale to není reálná in-
vestigace. Oni si jenom hrají na investigaci! Vždyť
to nemá vůbec parametry! Čili já jsem investigaci
dělal v pořadu Nadoraz, Jana Lorencová to dělala
v Klekánici. My víme, o čem mluvíme, ale podle mě
tam není zájem takovéto pořady dělat. To jsou jenom
pseudopořady.
Jan Kraus: Protože investigace s sebou nese
samozřejmě – viz Kroupa – nejen, že to je neetické,
možná i protizákonné. U České televize pozor, tam
hrozí, že se sejdou tři rady a řeknou, že to tak bylo.

Nezapomeňte, že v radách jsou ta vytahaná poli-
tická trička, která tam hned reprezentují názory těch
svých bulíků. Čili tam je to vlastně o to těžší nebo
horší, protože z tohoto pohledu je televize na tom
daleko hůř. A myslím, že i komerční má tendenci
k opatrnosti, ale ony už licence jsou vyřízené, digi -
talizace spuštěna, tak ono je jim to trošku víc jedno
a myslím si, že to vyřeší konkurence také. 
Jan Šinágl: Televize má ukázat svou nezávislost 
a udělat velkou práci na poli osvěty. Teď je aktuál-
ní problematika dětí, péče o děti a rozhodování
soudů, střídavá péče. Existuje vynikající dokument
Luboše Patery, který s tím cestuje kdysi jako cirkusá-
ci po celé republice, má to obrovskou sledovanost.
Natočil to sám za své peníze jednou kamerou –
rozhovory s maminkou, s tatínkem, s dětmi, tady,
v zahraničí. Lidsky vypovídající dokument. Za to
bych se moc přimlouval, kdyby ho televize mohla
právě díky své veřejnoprávní úloze pustit mezi 
diváky.
Kateřina Fričová: Střídavou péči, to jsme už dělali,
třeba v Naší povaze české to bylo. Ale mimocho-
dem ta problematika je mnohem složitější. Ve Francii
jsou děti, co vyrostly ve střídavé péči. Já jsem o tom
nedávno viděla dokument a ve Francii naopak za-
čali s hrůzou zjišťovat, že to není až tak úžasné, pro-
tože ti dospělí jsou nekotvení, oni vlastně tím, jak
měli dva domovy, tak nemají žádný.
Jan Šinágl: Byl jsem teď na vzpomínkovém večeru
u příležitosti nedožitých 50. narozenin Anny
Politkovské. Byl tam promítnut dokument Dopisy
Anně švýcarského režiséra Erika Bergkrauta. Něco
neskutečně lidsky silného, i dokumentačně, ob-
sahově. A tento dokument, kdyby televize odvysílala,
tak se hodně lidí v této zemi probudí. Ovšem je to
o Rusku, je to o Putinovi, je to o vraždách, ale je
to o něčem, co už se tady pod pokličkou šíří rychlostí
nevídanou.
Marie Černilová: K investigativním pořadům. Já jsem
se asi před dvěma lety ptala pana Janečka, proč byla
zrušena Vertikála, protože ta se mi také velice lí-
bila. A on mi řekl: byla málo sledovaná.
Ljuba Václavová: Paní Fričová nebyla v televizi, když
se všechny debatní pořady rušily. Způsob byl ten,
že se předaly všechny na zpravodajství a tam to
zaškrtili. To bylo naprosto jednoznačné. Je nutné,
aby tyto pořady vznikly znova. Je to opravdu na vás,
aby se vrátily typy pořadů od Sněží, které bylo velmi
intelektuální, přes pořad Na Hraně, protože skutečně
je nutné, aby veřejnoprávní televize vysílala velké
debaty, kde nejsou jenom odborníci a kde je oprav-
du lid, a přitom to není Nova – Kotel.

Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y

Ladislav Daneš

Petr Ruttner a Ljuba Václavová

Jiří Hold
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Jana Lorencová: Nadoraz dojel na Zemanův kufřík
a tuším ještě jednu reportáž – Bamberk. Čili na poli-
tiku. Evidentně a jednoznačně na to, že byl z poli-
tických důvodů zastaven. Klekánice byla na Sazku,
ta dojela na peníze, protože pokud je mi známo, tak
pan Hušák poté, co zjistil, že tam je ze strany pana
ředitele dokonce snaha se mu omluvit za reportáž,
kterou jsme odvysílali, k tomu neměl jediný důvod,
dokonce jsme vyhráli v té souvislosti jediný soudní
spor, čili tam nebyl nejmenší důvod pro žádnou
omlu vu. Jenomže pan Hušák, který v té době in-
vestoval do reklamy přes Českou televizi 100 mil.
za rok, tak řekl: dost, hele, žádných 100 melounů
nepůjde do České, půjde to támhle na Primu nebo
někam jinam. Tím skončila Klekánice, protože nikdo
z nás už by tam asi ani v tom případě být nemohl.
Paradoxně daleko méně závažný nebo problémový
byl pořad Za Zdí, který se dotýkal právě různých
únosů dětí apod., ten také skončil.
Jsem přesvědčena, že Česká televize by se oprav-
du měla věnovat investigaci. Já jsem se nedočkala
odpovědi na to, jestli vůbec Česká televize má zájem
o tento druh práce Reportérů.
Kateřina Fričová: To patří do zpravodajství, Reportéři
nepatří do programu, patří to do zpravodajství, takže
nechci mluvit úplně za Fridricha. Ale dneska, když
jsme se bavili, tak určitě s Reportéry hodně počítá.
Jestli chce přidávat nějaký další pořad, to v danou
chvíli nevím.
Hodně mě zaujala ta myšlenka debat. Myslím si,
že bude u nás o čem debatovat. A nevím, jestli příští
rok, to bych zase musela ošidit filmy, ale beze sporu
od roku 2010 nejpozději, až na malé výjimky, jako
že třeba bude finále mistrovství světa ve fotbale, tak
by sport opravdu už mohl vymizet, protože odhad
je, že by měla mít ČT4 penetraci přes 80 % na přelo-
mu příštího a přespříštího roku, takže to už bude
okamžik, kdy to bude moct z dvojky zmizet.
Martin Skyba: A teď ze zákulisí. Na programových
radách 10-12 let zpátky, když jsem na ně mohl za
Fites chodit, probíhalo hodnocení, reflexe minulého
týdne. A vždycky to dělali nějací externí kritici, nov-
ináři, publicisté, vzpomínám si na Drahoslava
Makovičku. Funguje tato praxe stále nebo ne?
Kateřina Fričová: Funguje, i když ne v takové šíři,
jako jsem slýchávala, že fungovala předtím. Já jsem
předtím nebyla členem vedení v televizi, resp. byla
jsem střední článek, takže to si nepamatuji, ale co
znám z vyprávění, tak to bylo velmi velmi vyčer-
pávající.
Martin Skyba: Myslím, že to je strašně důležité,
poněvadž tady jste slyšeli reflexe z jiné strany 
a že by se to mělo vrátit.
Jan Kraus: Já bych se zeptal zejména pana Myslí-
ka. Co to je, jak píšou o té miliardě a pak jsem četl
zase dementi od České televize?
Kateřina Fričová: Vašek nebyl minule na radě, já
ano, takže možná mám lepší informace. Já vám to
vysvětlím. 
Vznikl fond televizních poplatků před cca čtyřmi lety.
Tehdy se požádalo o výklad zákona, což je běžné,
že se požádá příslušné ministerstvo. Ministerstvo
napsalo, že to je v souladu se zákonem. Dalo se

to auditorům, auditoři napsali, že to je v souladu
se zákonem, tudíž se to udělalo a teď přišlo Min-
isterstvo financí, resp. finanční úřad přišel s myšlenk-
ou, že to není v souladu se zákonem, a tudíž budeme
muset z toho doplatit daně. Já tvrdím, že v takovém
případě, když stát vybere daně, že by z nich měl sám
sobě zaplatit, protože koncesionářské poplatky jsou
vlastně daň. Dobře. A rozpor v ceně je ten, že ten
údajný dluh je nějakých 400-500, bajvoko půl mil-
iardy a případné penále by bylo už dneska jednou
tolik. Proto se dneska někde píše o miliardě a někde
se píše o půl miliardě. Ale zásadní je, že soud bude
muset rozhodnout, jestli to je v souladu se zákonem.
Ale znovu podotýkám – i penále nám za to dali! Já
bych o osobně brala, selským rozumem, nikoliv
právním, ale normálně lidským rozumem za sprosté,
když nám Ministerstvo financí dá papír, že to je
v pořádku, a pak nám napálí penále, tak to se na mě
nezlobte, to jsme v Jiříkově vidění!
Martin Skyba: Tohle ale v televizi nebylo, tento váš
výklad. Myslím, že byste to měli občas říct, že to
není faul. (Kraus: Já jsem ten výklad četl.)
Václav Myslík: Ale ten výklad takhle podobně po
radě řečen byl. Všechny účetní roky byly auditovány
v pořádku.
Jan Kraus: Lehman Brothers také byly auditovány
v pořádku a dneska lehly. A jsou od roku 1850.
Ondřej Aust: Já bych si ještě dovolil podotknout, že
Česká televize i ve své výroční zprávě, na kterou se
novináři odkazovali, uvedla, že určitou částku vy-
brala z poplatků a ne všechny peníze, které vybrala,

jakoby investovala nebo použila. Nechala si je do
nějakého zvláštního fondu, jak vyplývá ze zprávy.
(Fričová: To je fond televizních poplatků, jak jsem
řekla.) A to, co já jsem nechápal, je, jak vlastně za
této situace, jestli není utraceno úplně všechno, co
se vybere na poplatcích, může být rozpočet vy-
rovnaný.
Václav Myslík: Protože to je velmi podstatné pro
autory, co tady teď sedíte. Vzpomeňte na roky, není
to tak dávno, kdy bylo nezbytně nutné pořady, které
jste v některém účetním roce rozdělali, také narych-
lo dokončit a co nejdřív odvysílat, aby se tzv. účet-
ně daly odepsat. Snahou České televize bylo, aby
se právě vytvořil fond poplatků, kde by peníze bez
ohledu na účetní období mohly ležet a vy jako tvůr-
ci jste nebyli tlačeni do toho, hele, máme listopad,
tak to rychle doděláme a sakra, kam to dáme do
vysílání, protože když to překlene další rok, tak je
to výrobek na skladě, který tam bude muset zůs-
tat atd., a honilo se to do vysílání, aby se to stih-

lo. A dělaly se pak tzv. dohadné položky a přelévaly
se peníze velmi složitě z roku na rok. Dneska je to o
to jednodušší v tom, že fond poplatků existuje, to zna-
mená, že se s ním dá pracovat kontinuálně bez ohle-
du na účetní období, ale pravda, na přelomu roku z tzv.
nedokončené výroby zbudou nějaké peníze. Ale je
otázkou, proč by se tyto peníze měly danit, když budou
použity na výrobu, ale o něco později.
Jan Kraus: My si to můžeme rozdělit mezi sebe 
a nebude tam nic.
Václav Myslík: Nebo tak. Ale v zásadě jde o to, že
použijí později na výrobu pořadů, nikoliv v daném
roce.
Kateřina Fričová: Ty ve fondu tzv. čekají na to, až vy
to doděláte, abychom vám je mohli dát.
Jiří Krejčík: Já jsem chtěl připomenout, že jsem tyto
debatní čtvrtletníky, které byly uspořádány v min-
ulosti, považoval za jakousi zeď nářků, že byla

vyslovena řada věcí politováníhodných, byly vyslove-
ny, byly tady stenograficky zapsány, byly pak
otištěny v našem časopise Synchron a tím to skonči-
lo. Dnešní pořad se touto zdí nářků nevyznačuje.
Dnešní pořad je taková velice klidná rozprava 
o věcech, ačkoliv téma bylo dáno jinak: je-li Česká
televize reformovatelná, jestli si vzpomínám.
Jan Kraus: Ne – plní svoji funkci stoprocentně? 
(Z pléna: to byl podtitulek.)
Kateřina Fričová: Pak musíme říct, reformovat
k čemu? Pak teprve můžeme odpovědět, jestli to jde
nebo nejde.
Jiří Krejčík: Duch dnešní rozpravy mi připomíná de-
baty, které pořádal pan Železný na Nově, kde vždy-
cky diváci řekli, že tohle by rádi viděli a jestli to
bude…
Jan Kraus: Akorát, že tady jste byl divákem vy dnes-
ka a mohl jste říct, co jste chtěl.
Jiří Krejčík: Minulý pořad byl velmi vzrušenou zdí
nářků. Řada věcí tam byla vyslovena. Také já tady
mám článek Olmer se na žalobu těšit může. (Kraus:
Ale to už skončilo, takhle kauza.) A teď o tom nic
nevíme. Byla vyřčena řada věcí velmi vzrušených,
znepokojujících, otázka jestli žalovatelných nebo
nežalovatelných. Olmer pak tam citoval mě ne-
správně, že…
Jan Kraus: My musíme ale, pane režisére, za šest
minut skončit, protože jinak to Fites finančně zru-
inuje, pronájem o další hodinu. (Z pléna: my se
složíme.)
Jiří Krejčík: Tak to je výborné!
Jan Kraus: S řadou problémů bych se identifiko-
val – Na hraně, investigace… Ale jedna věc je nová,
o tom můžeme mluvit příště – vzniká nový pros-
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tor v rámci digitalizace a nikdo nevíme přesně, jak
to bude probíhat. Řada televizí bude muset reago-
vat, některé vzniknou, některé zase zaniknou, takže
já myslím, že ten prostor začne fungovat ještě trošku
jinak. Já nevím, jestli to víte, ale v Evropě se vede
diskuse, jestli vůbec veřejnoprávní televize se udrží.

Na druhou stranu je diskuse, jak je ještě víc pod-
pořit, aby naopak svoji pozici získaly. Čili myslím si,
že tohle je jenom dobrý rozjezd před velmi závažná
témata, která budou v příštím roce, až digitalizace
trošku nabere tempo.
Já děkuji zástupcům České televize i vám, dámy 

a pánové a těším se s vámi na shledanou.
Jiří Krejčík: Já jsem byl ustřihnut! Dobře mi tak!
Jan Kraus: Ano, byl jste zkrácen a dostanete příleži-
tost jindy a jinak.

Stenografický záznam pořídil komorní stenograf Ing. Pavel
Dibelka (1977), doplnit mail a mobil

F E S T I V A L Y  A  S O U T Ě Ž E

V návaznosti na tuto debatu se 3. listopadu 2008 uskutečnil 55. Čtvrtletník Fitesu na téma Digitalizace včera dnes a zítra.
Samozřejmě, že i záznam z této diskuse přinese první číslo nového ročníku Synchronu v únoru 2009.

14. ročník soutěže o nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu
Cena Františka Filipovského za nejlepší ženský 
herecký výkon v dabingu
Alena Vránová za roli slečny Marpleové (ztvárněné
herečkou Margaret Rutherford) ve filmu To je vraž-
da, řekla (dialogy a režie českého znění Karolína
Průšová), vyrobila CET 21 s.r.o. – NOVA.
Cena Františka Filipovského za nejlepší mužský
herecký výkon v dabingu
Jiří Plachý za roli Flash Maddena (ztvárněného hercem
Christopherem Plummerem) ve filmu V křesle
režiséra (dialogy a režie českého znění Martin Velda), vyrobila SDI Sun
studio – HBO.
Cena FITESu za mimořádné dabingové zpracování hodnotného
audiovizuálního díla
Společnost mrtvých básníků – překlad a dialogy Jana Mertinová, zvuk
Jozef Kušnír, režie českého znění Elmar Klos, vyrobila Česká televize.
Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou kvalitu
překladu a úpravy dabovaného audiovizuálního díla

Hrozny hněvu – překlad a dialogy Jiřina Hra -
decká, zvuk: Jiří Meixner, režie českého znění
Zdeněk Hruška, vyrobila Česká televize.
Zvláštní cena F. Filipovského za mimořádné 
dabingové zpracování televizních nebo 
filmových snímků různých žánrů včetně 
tvorby animované, dětské a TV seriálů
Impresionisté – překlad Petra Mertinová, zvuk Jiří
Meixner, dialogy Jana Mertinová, režie českého
znění Zdeněk Hruška, vyrobila Česká televize.

Cena Asociace pracovníků se zvukem za nejlepší zvuk dabovaného
audiovizuálního díla
Zodiac – zvuk Richard Tomíček, (režie českého znění Martin Kot),
vyrobilo AW Studio Praha.
Cena Fitesu za celoživotní mimořádnou dabingovou tvorbu
Jarmila Hampacherová, dramaturgyně České televize.
Ceny Prezídia herecké asociace za celoživotní mistrovství v dabingu
Antonie Hegerlíková, Jiřina Petrovická, Lubomír Lipský a Josef Zíma.

Výsledky 11. ročníku mezinárodního festivalu sportovních filmů
SPORTFILM LIBEREC 2008 – WORLD FICTS CHALLENGE

HLAVNÍ CENA – Velký Ještídek a vítěz v katego-
rii DOKUMENTY: 
Mexická rapsódie, režie Ivan STEHLÍK, Česká televize,

za propojení dramatického okamžiku našich dějin

s úspěchy československých sportovců na XIX. olympi-

jských hrách 1968 v Mexiku.
Snímek je nominován pro finále WORLD FICTS 

CHALENGE – Milán 

SPORTOVNÍ OSOBNOSTI: Sláva vítězům – Milena Duchková, režie:
Otakar Kosek, Česká televize, za umělecky mimořádně zdařilé a citlivé zpra-
cování portrétu olympijské vítězky z roku 1968, jejíž jméno z důvodu
dlouhodobého exilu upadalo v zapomenutí. Snímek je nominován pro finále
WORLD FICTS CHALENGE – Milán

REPORTÁŽE: Podruhé na K2, režie: Silvie KLEKOVÁ, Česká televize přede-

vším s přihlédnutím ke kameramanské práci Libora Uhra, Kamila Bortela 

a Romana Langra, kteří v extrémně obtížných podmínkách vytvořili poutavý

obraz úsilí celé výpravy. Snímek je nominován pro finále WORLD FICTS Chalenge

– Milán
CENY POROTY: 
Echipa (The Team) – Rumunsko, režie: Florin OREZEANU, Alina

COSMOIU, produkce: Action Television Production za poetické zobrazení krásy

pohybu a radosti z týmového úsilí na cestě k úspěchu.

Mission: Clean Sport – Německo, režie: Hajo SEPPELT, Jo GOLL, produkce:

Dokfilm Fernsehproduktion, za reportážní zaznamenání jednoho dne antido -

pingových komisařů při kontrolách sportovců, které provokuje otázky o formální

a etické vhodnosti tohoto způsobu boje proti dopingu.

7 Days from Winning the Title – Polsko, režie: Filip SURMA, produkce:

Canal Plus za poutavé svědectví o tom, že ani největší úsilí nemusí vést k vítězství.

CENA JIŘÍHO KÖSSLA
dokumentárnímu cyklu České televize Slavné olympijské osmičky za

sportovně historické zmapování olympijských her, které se konaly v letopočtech

končících uvedeným číslem osm.
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CENA FITESu ZA NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ Marku Epsteinovi a Jiřímu
Vejdělkovi za film Václav
CENAU ZA VÝTVARNÝ POČIN za výtvarnou koncepci filmu
U mě dobrý

CENA ZDEŇKA PODSKALSKÉHO za nejvýraznější výkon
mladého tvůrce Kryštofu Hádkovi za film Bobule
CENA ZA NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON Lence Vlasákové
za film U mě dobrý
CENA ZA NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON Jiřímu Vy-
orálkovi za film Kuličky
CENA ZA NEJLEPŠÍ REŽII Janu Hřebejkovi za film U mě dobrý
HLAVNÍ CENA FESTIVALU – ZLATÝ PRIM v kategorii nejlepší
filmová komedie filmu režisérky Olgy Dabrowské KULIČKY
HLAVNÍ CENA FESTIVALU – ZLATÝ PRIM v kategorii nejlepší
televizní komedie filmu režiséra Jaroslava Pozziho LÁSKA IN
MEMORIAM

CENA PREZIDENTA FESTIVALU Pavla Zedníčka za přínos české
komedii JIŘINĚ BOHDALOVÉ
CENA HERECKÉ ASOCIACE – Televizní objev roku byla uděle-
na slečně MARTHE ISSOVÉ za roli Katky v seriálu Lucie Konášové
a Karla Smyczka Dobrá čtvrť
NOVOMĚSTSKÝ HRNEC SMÍCHU – cena diváků filmu režiséra
Patrika Hartla TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA s 29,39% pros-
mátého času
2. místo film režiséra Martina Dolenského Chyťte doktora 
s 27,83 % 
3. místo film Jana Hřebejka U mě dobrý – 21,68 % 
Členy poroty byli: Josef Hanuš – prezident asociace českých
kameramanů, Vladimír Suchánek – akademický malíř, Petr
Vachler – režisér a producent, Pavel Melounek – producent
a dramaturg, Věra Míšková – novinářka, Jiří Kunte – ekonom.

30. ročník festivalu NOVOMĚSTSKÝ HRNEC SMÍCHU 2008

Kořenka s dobromyslem,
keramika ak. sochařky Heleny
Trubáčkové je každoročním
symbolen Ceny Fitesu 
za nejlepší scénář.

Ředitelka festivalu Ilona Daňková s Cenou Zdeňka Podskalského.

ÚSPĚCHY ČESKÉ TELEVIZE NA PODZIMNÍCH FESTIVALECH
Pořady České televize opět bodovaly na tuzemských filmových festivalech. Po-
dařilo se jim uspět na Ekofilmu v Českých Budějovicích a Českém Krumlově,
Tourfilmu v Karlových Varech, na Dětském filmovém a televizním festivalu
Oty Hofmana v Ostrově a na Femina Filmu v Ústí nad Labem.

Ekofilm
34. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírod-

ním a kulturním dědictví Ekofilm 2008 proběhl od 6. do 12. října 2008 v Českých

Budějovicích a v Českém Krumlově. Do soutěže bylo letos přihlášeno 172 filmů

ze 33 zemí světa, z toho 46 z České republiky. Do samotné mezinárodní soutěže

potom postoupilo 62 vybraných snímků, které hodnotila šestičlenná porota.

Všechny přihlášené filmy byly divákům během festivalu k dispozici na přání

ve všech místech konání festivalu.

V sobotu 11. října se uskutečnilo slavnostní předání cen v Městském divadle

v Českém Krumlově. Na něm získal Cenu za režii Miloslav Příhoda za dokument

Jezdec military z cyklu Nehasit! Hořím! za skvělé režijní uchopení začátku životní

cesty mladého sportovce a jeho rodiny, hospodařící na koňské farmě. Film má sil-

nou emocionální působivost a společenský dosah. Cenu v kategorii dokument

vyhrál snímek Živý obraz lepšího světa režiséra Mariana Poláka. Porota oceni-

la jeho vynikající dokumentaristický počin – kameramansky a režijně zvládnutou

výpověď o pozoruhodném poustevníkovi, který žije ve vědomém souladu s přírodou.

Cena Ministerstva životního prostředí byla udělena dokumentu Josefa Císařovského

Příběh jedné asanace. Odůvodnění poroty znělo: „Film dokumentuje na příkladě

historického města Loun, na pozadí vulkanické krajiny Středohoří, nenávratnou

zkázu velké části rostlého města výměnou za bezduché sídliště. Takto byla záměrně

vymazaná paměť města, která je podstatou vztahu jeho obyvatel ke krajině. Doku-

ment je pouze ukázkou, jakým podobným způsobem byla bezohledně zničená

celá dlouhá řada historických měst během šedesátých a sedmdesátých let min-

ulého století. Dokument Císařovského je současně také mementem proti možná

ještě větší zkáze měst, které dále ničí současná konzumní společnost pod diktátem

neviditelné ruky trhu.“

Tourfilm
Letošní 41. ročník Mezinárodního filmového festivalu turistických filmů a videí

se uskutečnil již tradičně v Karlových Varech v Grandhotelu Pupp 8.–9. října

2008. Součástí Tourfilmu byl i 15. ročník národního festivalu Tourregionfilm.

V tomto roce se tohoto nejstaršího filmového festivalu turistických filmů na

světě zúčastnilo 584 filmů a 306 multimedií z více než 136 zemí. Letošním hlav-

ním hostem festivalu byl Mike Horn, který se festivalu nezúčastnil osobně,

ale díky technice ho mohli diváci vidět a hovořit s ním alespoň na dálku,

neboť právě začíná největší expedici v dějinách – cestu okolo světa za 4 roky. 

První den festivalu byl věnovaný gastronomii. Se svoji show vystoupili Kluci

v akci, kteří si pozvali i rodilé zástupce národních kuchyní. Druhý den byl za-

svěcen pořadům České televize. Divákům se představily cestovatelské seriá-

ly Toulavá kamera, Objektiv, Na cestě, Maxtreme či Pětka v Pomeranči.

V soutěžním klání v kategorii TV filmy získal 2. místo cyklus Na cestě a Cenu

poroty dokument Vladimíra Šimka Štětcem a mačetou. Ten byl na festivalu uve-

den předpremiérově, ČT ho odvysílala 23.10. od 20:00 na druhém programu.
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Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana
Jubilejní 40. ročník Dětského a televizního festivalu Oty Hofmana se uskutečnil

od 7. do 10. října 2008 v Ostrově. Letošním tématem festivalu byla právě

retrospektiva uplynulých 40 let. Do soutěže bylo v tomto roce přihlášeno 

12 filmových a TV děl.

Cenu Oty Hofmana za nejlepší dílo v kategorii do 12 let ex aequo vyhrály po-

hádky O dívce, která šlápla na chléb režiséra Jiřího Stracha a Škola ve mlejně

režiséra Karla Janáka. Cenu v kategorii od 13 do 18 let se porota rozhodla

neudělit. Zvláštní cenu poroty za dílo s nejvýraznějším morálním akcentem

získal film Tomáše Vorla Gympl. Dále odborná porota udělila Čestná uznání

Báře Hrzánové za herecký výkon ve filmu O dívce, která šlápla na chléb a Jiří-

mu Mádlovi za herecký výkon ve filmech Gympl a Škola ve mlejně.
Dětská porota potom ocenila dívčí herecký výkon Anny Marie Valentové v po-
hádce Začarovaná láska režiséra Ondřeje Kepky a chlapecký herecký výkon Matyáše
Valenty ve filmu Kája a Zabi režiséra Pavla Jandourka. Oba herci získali Zlatého dudka.
Česká televize na festivalu měla i přehlídku nové tvorby. V dopoledních časech se

pro menší děti promítaly: Kabaret z maringotky, Hodina zpěvu, O perníkové
chaloupce a pásmo nových Večerníčků.

Femina Film
4. ročník Mezinárodního filmového festivalu Femina Film proběhl ve dnech 8.-11.
října 2008 v Ústí nad Labem. Stejně jako v předešlých letech na festivalu soutěži-
ly snímky hrané, dokumentární, animované i experimentální. Prostor byl dán i am-
atérské tvorbě. Novinkou letošního ročníku bylo vytvoření tématických sekcí.
Letos se festival zaměřil na Ženy a sport. Další velká část programu byla věnová-
na animovanému filmu. Svoji retrospektivu představila Michaela Pavlátová. Té byla
na závěr festivalu udělena cena Femina Grande.

Své zastoupení mezi oceněnými snímky měla i Česká televize. Olga Špátová s filmem

Dobře placená procházka vyhrála kategorii TV dokument. Porota ocenila vysoce

profesionální zpracování televizního dokumentu o výjimečné divadelní události.

Čestné uznání poroty v této kategorii získala Hana Pinkavová za dvojici filmů 

Cyklistka Tereza Huříková a Farmářka Hana Maturová z cyklu Nehasit! Hořím!

Petra Štovíková

F E S T I V A L Y  A  S O U T Ě Ž E

12. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2008
se uskutečnil ve dnech 24. až 29. října 2008. Šesti-
denní svátek autorského dokumentu otevřel pět promí-
tacích sálů, přičemž oproti loňskému roku se plnohod-
notným festivalovým kinem stalo i kino Sokol. Kino Dukla
prošlo v uplynulém roce rozsáhlou rekonstrukcí, jejímž
výsledkem jsou hned dva promítací sály. Promítnuto bylo
240 filmů všech metráží. Pořadatelem festivalu bylo opět
JSAF, o.s. 

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava je v regionu střední 
a východní Evropy největším festivalem autorského dokumentu. Soustavně ma-
puje domácí i světovou dokumentární scénu nejen během šesti dní samotného
festivalu, ale po celý rok i na portálu Doc-Air, který se za dva roky své existence
stal důležitou platformou pro distribuci dokumentárních i experimentálních
filmů (Doc-Air letos podruhé nabídl i Festival on-line pro ty diváky, kteří se
do Jihlavy nemohli sami dostavit). Pražskou enklávou dokumentární tvorby
se pak v dramaturgii pořadatelů MFDF Jihlava stalo Bio Oko. 13. ročník MFDF
Jihlava se uskuteční ve dnech 27. října až 1. listopadu 2009.
OCENĚNÉ FILMY 
ČESKÁ RADOST – soutěž českých dokumentárních filmů
Porota sekce Česká radost udělila Cenu za nejlepší český dokumentární film
roku 2008 filmu Ivetka a hora (Česká republika, 2008), režie: Vít Janeček.
V Československu si krátce po listopadovém převratu šly dvě desetileté dívky
z východoslovenské vesnice hrát do lesa, na horu Zvir, kde je zaskočila úzkost,
ale vysvobození přišlo s paní, jež měla sdělení, které dívky nezapřely, a od té
doby přišly na horu zjevení miliony lidí a přicházejí stále – dokument klade
otázky na příběh jedné z nich, na pokoru a víru v moc a milost boží a na pozem-
ský život těch, kdož vyznávají jeho slávu.
Zvláštní uznání filmu Pokus o duchovní nápravu opraváře televizí Josefa Lávičky
v devíti obrazech (Česká republika, 2008), režie: Lukáš Kokeš. Inscenačně-
manipulativním způsobem zasahuje snímek, který lze vnímat jako ironický
pandán k linii poetických filmů, oslavujících pábitelskou moudrost, do statické
existence vesnického alkoholika, vyrovnávajícího se s textem od místního faráře
– v kontextu křesťanské rétoriky pak ztrácí rekonstruovaná každodennost hlavní
postavy svůj bezvýznamný charakter a Člověk se na cestě k duševní očistě skrze
katolickou věrouku propíjí do vyššího symbolického řádu.
Členy poroty byli: Martin Dušek / filmový režisér (ČR), Ivan Martin Jirous / bás-
ník, historik umění, esejista (ČR), Filip Konvalinka / zpěvák a hudební skla-
datel (ČR), Alice Lovejoy / filmová teoretička a historička (USA), Ondřej Provazník
/ dramaturg a scénárista (ČR), Alice Růžičková / režisérka a filmová pedagož-
ka (ČR)
OPUS BONUM – cena za nejlepší světový dokumentární film
Karel Vachek jako porotce soutěže Opus Bonum udělil Cenu za nejlepší svě-
tový dokumentární film roku 2008 filmu Krátké filmy u Iráku (Iraqui Short Films,

Argentina, 2008), režie: Mauro Andrizzi. Ryze privátní dokumentaci války
reprezentuje film sestavený ze záběrů natočených převážně mobilními tele-
fony, z osobních důvodů, původně pro rodinu, přátele či spolubojovníky,
případně k internetové prezentaci určených obrazových zpráv koaličních vo-
jáků, příslušníků místních milic, zaměstnanců soukromých firem, ale i povstal-
ců, ze zlomků pohledů řady lidí, z nichž někteří drželi kameru-mobil i v posled-
ních okamžicích svého života.
MEZI MOŘI – cena za nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy
Porota sekce Mezi moři udělila Cenu za nejlepší dokumentární film střední 
a východní Evropy za rok 2008 filmu Květinový most (Podul de flori, Ru-
munsko, Německo 2008), režie: Thomas Ciulei. Otec ošetřuje tvář svého syna
zasaženou planými neštovicemi, holé stromy čekají na sníh a v pozvolných
vstupech dokumentu do krajiny a domu začíná další rok, kdy se o hospodářství
na moldavské vesnici stejně jako o výchovu tří dětí bude muset starší muž
postarat sám, protože manželka odjela za prací do Itálie, odkud občas telefonuje
a především posílá dárky a peníze, tak důležité pro přežití v jedné z nejchudších
zemí Evropy.
Zvláštní uznání snímku Revoluce, která nebyla (Revolutsioon, mida ei olnud,
Estonsko 2008), režie: Aliona Polonina. Rusko, 2007, přesně rok před dalšími
prezidentskými volbami. Opozice je připravená jednat rázně a přebrat moc.
Dvě hlavní postavy, Anatolij a Andrej, jsou veterány revoluce a členové za-
kázaných politických organizací více než deset let. Politika tu však slouží pouze
jako pozadí pro hlavní děj, poskytuje prostředí ve kterém hlavní postavy 
existují. Je to příběh hrdosti, zrady a začátku nového života.
Členy poroty byli: Viktoria Belopolsky / filmová kritička (RUS), Jan Gogola
ml. / režisér (ČR), Karol Hordziej / umělecký ředitel festivalu Photomonth 
v Krakově (PL), Anja Salomonowitz / režisérka (A), P. Adams Sitney / his-
torik am. avantgardního filmu, profesor na Princeton University (USA)
FASCINACE – cena za nejlepší experimentální film 
Porota sekce Fascinace udělila Cenu za nejlepší experimentální film za rok 2008
filmu Noční ticho (Nightstill, Rakousko 2007), režie: Elke Groen. Po dvě zimy
natáčela režisérka v horském masívu Dachstein, aby nahromaděnou nehyb-
nost věčných hor proměnila různě transformovanými obrazy ve filmový pohyb,
který umožňuje vidět hory v jejich vztahu k pomíjivým lidským hodnotám.
Členy poroty byli: Stanislav Ulver / šéfredaktor magazínu Film a doba (ČR), Filip
Ulver / fotograf a webdesigner (ČR), Radana Ulverová / publicistka (ČR)
CENA DIVÁKŮ
Cenu diváků předal Roman Bradáč, ředitel vnějších vztahů České televize, filmu
René (ČR, 2008), režie: Helena Třeštíková. Helena Třeštíková je autorkou
významných časosběrných dokumentů, tedy snímků, které pozorují život vy-
braných postav v čase a s odstupem jej uzavírají do filmu, což vede k tomu,
že vznikají různé dokumenty vzešlé ze stejného materiálu a lze tak pozorovat
(skrze film o sobě), co je v dobovém pohledu, kdy je dílo právě dokončeno,
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podstatné a co ne – po snímku Řekni mi něco o sobě – René (1992) tak můžeme
přihlížet pokračování osudu inteligentního kriminálníka René Plášila.
CENA ZA PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII
Při slavnostním zahájení festivalu 24. října byla předána Cena za přínos světové
kinematografii zvláštnímu hostovi festivalu Fredericku Wisemanovi. Žijící
legenda amerického dokumentárního filmu představila v Jihlavě průřez svou
více než čtyřicetiletou tvůrčí dráhou a pro diváky si připravila i vlastní před-
nášku.
CENA RESPEKTU
Ocenění udílené Týdeníkem Respekt ve spolupráci s MFDF Jihlava nejlepší tele-
vizní a video reportáži uplynulého roku získala reportáž z produkce České tele-

vize Ostří hoši z Třebíče (autoři: David Macháček a Roman Šantúr) z pořadu
Reportéři ČT. Dále porota uděluje čestné uznání reportáži Poklad na Ka-
mencovém jezeře (autoři: David Havlík a Michael Fiala) z pořadu Reportéři ČT.
EAST EUROPEAN FORUM
V průběhu slavnostního zahájení festivalu byly předány i ceny letošního East
European Fora. Joan Morselt, koordinátorka IDFA FORA vybrala vítěze Ceny
IDFA FORA. Autoři polského projektu Puppets Thierry Paladino a Jacek Na-
glowski získají bezplatnou účast na IDFA FORU. Cenu Sunny Side of the Doc
za nejlepší prezentaci během workshopu vyhrál rakouský projekt Tomorrow
You Will Leave Martina Nguyena a Arashe T. Riahiho, kteří obdrží akreditaci
na trh Sunny Side of the Doc. IDF oba projekty podpoří dalšími stipendii.

Festival francouzského filmu
Již 11. ročník Festivalu francouzského filmu se letos koná od 20. do 26. listopadu.
Lahůdky francouzské kinematografie můžeme tentokrát ochutnat nejenom 
v Praze, ale také v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Os-
travě, Pardubicích a Plzni. Bohatý program nabídne několik exkluzivních před-
premiér, mimo jiné velice očekávaný film Mezi zdmi Laurenta Canteta, držitele
Zlaté palmy z festivalu v Cannes, nebo Mlčení Lorny bratrů Dardennových.
Milovníci dokumentů se mohou těšit na unikátní snímek režiséra Laurenta Char-

bonniera Zamilovaná zvířata. Program Festivalu francouzského filmu obohatí
tituly Paříži, miluji tě, povídkový film dvaceti slavných režisérů, nebo režijní 
a scenáristický počin herečky Julie Delpy 2 dny v Paříži. Do třetice diváky do
francouzské metropole zavede snímek Paříž. Další dosud neuvedené filmy,
které vybírali čeští filmoví kritici, se utkají v soutěžní sekci. 

Bližší informace: www.fff.volny.cz, vstupné 70 Kč

TRILOBIT BEROUN 2008
Vyhlášení výsledků soutěže 

o Ceny TRILOBIT BEROUN 2007 
a udělení Ceny Vladislava Vančury 

se koná v berounském kině Mír
v sobotu 24. ledna 2009 od 17.30 hodin.

Ale jak uvádíme na první stránce, program dne berounských Trilobitů poběží
již od rána! A co vás čeká nového?
Pro udílení Ceny Vladislava Vančury byla loni založena nová tradice: je to
cena Nadačního fondu Letorosty, který působí ponejvíce na Berounsku.
Novým donátorem jednoho z Trilobitů je pan Miroslav Sanytrák, majitel firmy
Sanco, která se zaměřuje na ekologii.. Dalším donátorem ceny Trilobit je
berounský senátor a i zde je záměrem, aby trvale pokračovala již před lety
založená tradice „senátorské“ ceny i v dalších volebních obdobích.
NADACE ŽIVOT UMĚLCE se tentokrát nezúčastní.
I letos připravuje Česká televize, která přispívá ke kultivovanému průběhu
soutěže již několik let, půlhodinový pořad. Péčí Centra publicistiky, doku-
mentaristiky a vzdělávání bude odvysílán v únoru 2009.
Akce se koná pod patronací a s přispěním Ministerstva kultury České 
republiky.
Porota pracovala ve složení Zuzana Kopečková Hana Starostová, Jaroslav
Černý, Tomáš Pilát, Jiří Pittermann, Jan Svačina a Juraj Šajmovič. Svoji čin-
nost ukončí v polovině prosince a výsledky budou pochopitelně embargovány
až do jejich vyhlášení.
Program slavnostního vyhlášení bude opět v rukou a hlase půvabné a pros-
tořeké Ester Kočičkové, která znovu zvládne komentovat předání cen, ukázky
z vítězných snímků a povede rozhovory s oceněnými tvůrci.

Fites tradičně vypraví autokar, který odjede do Berouna 24. ledna 2009
v 15.30 hodin od stanice metra B – Stodůlky. Zájemci o místa se mohou
při hlásit v kanceláři Fitesu telefonicky, mailem nebo poštou nejpozději
do pátku 16. ledna 2009 do 12 hodin.

Motivem z obálky už šesté knížky kolegy Jaroslava
Černého, scenáristy a režiséra dokumentárních filmů
chceme připomenout, že tento čtivý román vyjde
v nejbližších dnech, takže může být hezkým dárkem
pod stromeček…
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Ministerstvo kultúry SR oznamuje, že dňa 9. septembra 2008 medzinárodná výberová komisia pre 
Európske hlavné mesto kultúry odporučila ministerstvu kultúry SR, aby sa nositeľom titulu  EHMK 
v r. 2013 stalo mesto Košice.
Medzinárodná komisia k tomuto odporúčaniu dospela 9. 9. 2008, po vypočutí prezentácií štyroch sloven-
ských miest (Košice, Martin, Nitra, Prešov), ktoré postúpili z I. kola súťaže. Komisia zároveň zaviazala
víťazné mesto, aby do realizácie projektu zapojilo aj mesto Prešov, s ktorým Košice podpísali dohodu
o spolupráci. Mesto Košice sa chce turisticky zviditeľniť za 2,4 miliardy Sk. O fran cúzskom partnerovi
Košíc sa rozhodne v Paríži. Komisia v súvislosti s odporúčaním vypracuje správu, ktorá bude po doručení
ministerstvu zverejnená na webstránke Ministerstva kultúry SR.

Tlačový referát MK SR 11. 9. 2008 

F E S T I V A L Y  A  S O U T Ě Ž E

46. ročník mezinárodního festivalu TECHFILM 
a 4. ročník mezinárodní konference EMTECH

16. až 20. března 2009
v sálech Kongresového centra Masarykovy koleje ČVUT v Praze

pod záštitou Prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., rektora ČVUT v Praze
a Mgr. Tomáše Chalupy, starosty MČ Praha 6.

Motto: TECHNOLOGIE PRO ŽIVOT

Projekce snímků o vědě, technice, umění a životním stylu. 
Přednášky a prezentace na aktuální téma.

Pondělí 16. 3. – Studovat = vědět 
Úterý 17. 3. – Postavit znamená zasadit

Středa 18. 3. – Informace v hrsti 
Čtvrtek 19. 3. – Svět očima 

Pátek 20. 3. – Poznávat hrou

Přihlášky snímků a výukových produktů do 31. 12. 2008. 

Přihlášky k osobní účasti do 15. 2. 2009.
http://emtech.cvut.cz

kontakt: M.Balounová, ČVUT v Praze – FEL, balounov@fel.cvut.cz, telefon 224353931

Festival Finále – informace o soutěžích
Soutěž celovečerních filmů
Do soutěže mohou být oprávněným producentem, nebo

koproducentem přihlášeny pouze české, nebo v koprodukci

s ČR vyrobené celovečerní hrané, animované či kombinované

filmy, které byly uvedeny v distribuční premiéře v období od

28. dubna 2008 do 31. prosince 2008. Za celovečerní je

považován film, jehož délka je alespoň 62 minut.

Uzávěrka přihlášek do soutěže celovečerních filmů je 15. 1. 2009

Soutěž dokumentárních filmů
Do soutěže mohou být oprávněným producentem, nebo kopro -

ducentem přihlášeny pouze české, nebo v koprodukci s ČR

vyrobené dokumentární filmy, které byly vyrobeny v období

od 1. ledna 2008 do 1. ledna 2009 a které se nezúčastnily

výběru filmů na Finále v roce 2008. Soutěž dokumentárních

filmů probíhá v jedné kategorii bez rozlišení délky dokumentu.

Uzávěrka přihlášek do soutěže dokumentárních filmů je 4. 1. 2009

Podrobné informace (statut festivalu, přihlášky do soutěže celovečerních filmů a dokumentů) naleznete od
14. listopadu na www.filmfestfinale.cz. 

EURÓPSKYM HLAVNÝM MESTOM KULTÚRY 2013 BUDÚ KOŠICE
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M Y  A  S V Ě T

1. SFTA je občianskym združením, ktoré stanovu-

je pravidlá na národnú filmovú cenu Slnko v sieti

a realizuje proces jej výberu.

2. SFTA splnila podmienky stanovené Academy

of Motion Picture Arts and Sciences, preto je opráv-

nená za Slovensko navrhovať film, ktorý bude za-

radený do výberu na nominácie v kategórii Foreign

Language Film Award.

3. Výber filmu nie je výberom najlepšieho sloven-

ského filmu, ale výberom najlepšieho z tých sloven-

ských filmov, ktoré spĺňajú kritériá Academy of Mo-

tion Picture Arts and Sciences, ktorá je

organizátorom ceny, o ktorú sa slovenská kine-

matografia chce uchádzať.

4. Prezídium informovalo 18. augusta 2008 svojich

členov, že v období stanovenom Academy of Mo-

tion Picture Arts and Sciences vzniklo deväť sloven-

ských filmov (Tajnosti, r. Alice Nellis, Démoni, r.

Róbert Šveda, Roming, r. Jiří Vejdělek, Polčas roz-

padu, r. Vlado Fischer, Muzika, r. Juraj Nvota, Slepé

lásky, r. Juraj Lehotský, Jahodové víno, r. Dariusz

Jabłoński, Bathory, r. Juraj Jakubisko a Tobruk, r. Vá-

clav Marhoul), z ktorých štyri zodpovedajú

stanoveným pravidlám a vyzvalo členov k hlaso-

vaniu. Pravidlá Academy of Motion Picture Arts and

Sciences sú zverejnené na oficiálnej stránke am-

erickej akadémie (http://www.oscars.org); pravidlá

pre kategóriu Foreign Language Film Award sa

nachádzajú konkrétne na 

http://www.oscars.org/81academyawards/rules/rul

e14.html.

5. Prezídium SFTA nerealizovalo žiadnu „predse-

lekciu“ filmov. Keďže navrhuje film do súťaže s vere-

jne známymi a presne stanovenými pravidlami, urče-

nie filmov na hlasovanie pre členov SFTA záležalo

od splnenia organizátorom stanovených pravidiel.

Žiaden iný dôvod neviedol k tomu, že päť sloven-

ských filmov nebolo predmetom hlasovania. Od 18.

augusta sa žiaden člen SFTA neobrátil na kanceláriu

SFTA so žiadosťou o prehodnotenie znenia hlaso-

vacieho lístka, ani so žiadnou otázkou či pochyb-

nosťou súvisiacou s hlasovacím procesom. 

6. Spoločnosť Jakubisko film Slovakia s.r.o. sa 5.

septembra 2008 obrátila na Prezídium so žiadosťou,

aby prehodnotilo návrh filmov určených na hlaso-

vanie členmi SFTA vzhľadom na skutočnosť, že film

Bathory spĺňa podľa názoru spoločnosti všetky

kritériá na to, aby mohol byť predmetom takého-

to hlasovania, resp. aby SFTA požiadala Academy

of Motion Picture Arts and Sciences o výnimku pre

tak výnimočný slovenský film. Keďže oficiálne zvere-

jnené pravidlá neobsahujú explicitne žiadnu možnú

výnimku v kategórii Foreign Language Film Award

a túto výnimku nevedela identifikovať ani spoločnosť

Jakubisko film Slovakia, Prezídium na základe pod-

netu pozastavilo vyhodnocovanie hlasovania

a obrátilo sa listom na organizátora cien s pros-

bou o konzultáciu, či bol film Bathory správne posú-

dený podľa pravidiel. 

7. V opakovanej komunikácii s organizátormi ceny

títo pripustili možnosť akceptácie slovenského dabin-

gu ako originálneho jazyka filmu v prípade, že by

film striktne spĺňal ostatné kritériá. Tými sú

stanovené pomery minimálnej účasti tvorcov z prih-

lásenej krajiny v troch skupinách. Z krajiny, ktorá

prihlasuje film, musia byť

a) dvaja z troch tvorcov (režisér, výkonný produ-

cent a scenár),

b) štyria zo šiestich tvorcov (výtvarná koncepcia,

kamera, kostýmy, strih, zvuk a hudba) – v prí-

pade viacerých tvorcov prichádza do úvahy ten

„hlavný“,

c) a signifikatné zastúpenie v hlavných hereckých 

úlohách.

Uvedené podmienky musia byť splnené v každej zo

skupín zvlášť a zároveň aj kumulatívne vo všetkých

troch skupinách, t.j. nestačí aby bolo väčšinové za-

stúpenie len po konečnom sčítaní všetkých tvor-

cov.

Pri kontrole účasti tvorcov používala SFTA, rovnako

ako jej partnerská americká organizácia, oficiálne

informácie o filme (napríklad distribučný list, stránku

filmu uvádzanú na distribučnom liste (www.the-

bathorymovie.com), katalóg festivalu v Karlových

Varoch (http://www.kviff.com/cz/detail-filmu/2153-

bathory/)...). Distribučný list nie je „marketingovým

oznamom“; audiovizuálny zákon (č. 343/2007 Z.z.)

ustanovuje aké povinné údaje musí distribučný list

obsahovať: „§ 16 Povinné údaje o audiovizuálnom

diele; ods. 1 Výrobca slovenského audiovizuálne-

ho diela je povinný (...) na distribučnom liste uviesť:

názov, zoznam autorov, zoznam výkonných umel-

cov v hlavných úlohách ...“ Na distribučnom liste

k filmu Bathory (viď. príloha) je medzi predstaviteľmi

deviatich hlavných postáv uvedená zo slovenského

hereckého zastúpenia len p. Jakubisková. 

Podľa § 11 audiovizuálneho zákona je výrobca

slovenského audiovizuálneho diela povinný dielo

najmenej 30 dní pred začatím jeho verejného šíre-

nia zapísať do zoznamu slovenských audiovizuál-

nych diel, ktoré vedie ministerstvo kultúry. Film

Bathory sa v zozname slovenských audiovizuálnych

diel dodnes nenachádza

(http://www.culture.gov.sk/audiovizia/eviden-

cia/av). 

8. Film Bathory kritérium zastúpenia podľa oficiál-

nych informácií poskytovaných producentmi a dis-

tributérmi nespĺňa a túto skutočnosť potvrdili tiež

organizátori ceny. Z uvedených dôvodov dospelo

Prezídium (v zložení: Emília Vášáryová, prezident-

ka SFTA, Juraj Nvota, viceprezident SFTA, Zuzana

Mistríková, viceprezidentka SFTA, Peter Dubecký,

Peter Jaroš, Marek Leščák, Peter Michalovič a Ivana

Zajacová) k stanovisku, že film Bathory nemôže byť

predmetom hlasovania. V prípade, že by bol film

hlasovaním členov SFTA vybraný a poslaný do Los

Angeles, organizátori by ho vylúčili z procesu po-

sudzovania pred samotným hodnotením, čo by zna-

menalo, že by sa o pozornosť nemohol uchádzať ži-

aden slovenský film a SFTA by ako partner Academy

of Motion Picture Arts and Sciences bola v pozícii

organizácie, ktorá nedodržiava pravidlá súťaže plat-

né pre všetky krajiny, ktoré sa súťaže chcú zúčast-

niť.

9. Prezídium o svojom rozhodnutí 18. septembra

informovalo spoločnosť Jakubisko Film Slovakia.

Reakcia producentky filmu bola SFTA doručená 

20. septembra aj so žiadosťou, aby boli o situácii in-

formovaní všetci členovia SFTA. 22. septembra roz-

poslala kancelária SFTA všetkým členom stanovisko

Prezídia aj list producentky filmu Deany Jakubiskovej.

Do dnešného dňa sa na Prezídium neobrátil ani jeden

člen so žiadosťou o zvolanie Valného zhromaždenia

alebo s akýmkoľvek iným stanoviskom, ktoré by vy-

jadrovalo nesúhlas s postupom Prezídia vo veci

hlasovania. 

10. Prezídium komunikovalo so spoločnosťou 

Jakubisko film Slovakia vždy operatívne, poprí-

pade obratom hneď ako získalo informácie od 

organizátorov ceny. Keďže 22. septembra 2008

sa na prezidentku SFTA obrátila listom advokáts-

ka kancelária, ktorou sa nechala spoločnosť Jaku-

bisko film Slovakia zastupovať, SFTA poverila ko-

munikáciou advokáta, pričom jeho odpoveď bola

doručená druhej strane 25. septembra 2008. Na

tento list už SFTA ani jej advokát nedostali žiadnu

reakciu. 

11. Prezídium SFTA opätovne vyjadrilo úctu

režisérovi Jurajovi Jakubiskovi a vylúčilo akékoľvek

úmyselné „nepripustenie“ filmu Bathory k hlaso-

vaciemu procesu. Zároveň konštatovalo, že film má

legitímnu možnosť v tomto i budúcom roku prihlásiť

sa v ostatných kategóriách cien Academy of Motion

Picture Arts and Sciences; podmienkou je

sedemdňová distribúcia filmu v Spojených štátoch

amerických, konkrétne v oblasti Los Angeles.

12. Prezídium SFTA rozhodlo, že v budúcnosti bude

pre účely výberu filmu pre Foreign Language Film

Award udeľovanú Academy of Motion Picture Arts

and Sciences, požadovať od všetkých producentov

potvrdenie údajov o filme, ktoré budú musieť 

byť doložené (rovnako ako to požaduje aj Academy

of Motion Picture Arts and Sciences) kópiami 

oficiálnej komunikácie spojenej s distribúciou

daného filmu (distribučný list, plagát, zverejnené 

inzercie).

V Bratislave 30. septembra 2008

Stanovisko Prezídia SFTA k výberu filmu na cenu za najlepší cudzojazyčný film

udeľovanú Americkou filmovou akadémiou
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TŘICET otázek TŘICÁTNÍKOVI JANU TOMÁNKOVI
Na 16. října připravil BONTONFILM premiéru nového českého animovaného

filmu s názvem KOZÍ PŘÍBĚH – Pověsti staré Prahy. Jde o vůbec první celovečerní

animovaný film, vytvořený metodou 3D počítačové animace – a to nejen v České

republice, ale ve všech východoevropských zemích.

Anotace uvádí film jako: „Komediální příběh o přátelství mezi vesnickým mlá-

dencem Kubou a jeho neustále žvanící Kozou se odehrává na pozadí starých

pražských pověstí, mezi nimiž nechybí stavba Karlova mostu, pověst o mistru

Hanušovi a stavbě Orloje, legenda o Faustově domě, šibeniční vršek nebo

kat Mydlář“.

Autor filmu JAN TOMÁNEK je odborníky pok-

ládán za jednoho z průkopníků 3D animace.

Setkali jsme se ve studiu Cinemasound při

míchačkách filmu o povídali si. 

Tradiční první otázka zní: Jak to vlastně za-

čalo?

Začínal jsem na prvním počítači s hrami když

mi bylo asi 6 let,. Když jsem chodil do školy,

psal jsem na počítačové hry recenze, založili

jsme časopis Level, který dosáhl nákladu 40

000. A po maturitě na Výtvarné škole Václa-

va Hollara nastalo rozhodování co dál? Chtěl

jsem zkusit něco jiného, protože jsem věděl,

že hrám ani klasické animaci se nechci věnovat a táhne mě to k filmu. 

Ovlivnilo Vás pro tohle rozhodnutí domácí prostředí?

Určitě ano, doma jsem žil v prostředí „výtvarna“ od dětství. Táta dělal filmové

plakáty, máma doma kreslila návrhy pro své animované filmy. A tak jsem si

to podle jejich příkladu zkoušel i já.

Ve studiu jste pokračoval na AVU obor „Nová média“.

Byl jsem sám v ročníku u Michala Bielického a později u Veroniky Bromové.

Většina kolegů ze všech šesti ročníků se ale věnovala videoartu, film zde

nebyl příliš obvyklý ani oblíbený.

Jaký je Váš vztah ke „klasické“ – tedy ruční animaci?

Při přípravě je daleko snazší, jednodušší, než u animace počítačové, ale pak

je obtížnější a také omezenější technologií. Ale z takového způsobu tvorby je

vždycky cítit „lidský vztah“, to dílo má „šmak“, voní člověčinou. 

Proč jste se rozhodl pro počítačovou animaci?

Počítačová animace dává nesmírnou a téměř neomezenou volnost v tvorbě.

Dovoluje nespočetně možností ve využití i v nejrůznějších kombinacích, třeba

v kombinaci reálu s triky nebo při dotvoření díla, které je animováno „klasicky“.

V několika svých filmech jsem využil kombinace hraného filmu s počítačový-

mi triky, v roce 2001 jsem se podílel na projektu Transmittion disconnected

pro Laternu magiku – šlo o kombinaci živých herců s počítačovou animací.

Co bylo hlavním impulsem, jak padlo rozhodnutí o tom, ze Váš další film bude

celovečerní?

V té době to bylo vlastně jediné smysluplné rozhodnutí. Tvořit krátké filmy je

sice hezké, je to radost, ale jejich uplatnění je velmi omezené – můžete je ukázat

na několika festivalech, možná některý z nich se objeví ve vysílání televize,

ale uvést je v kině není obvyklé, distributoři pro ně „nemají místo“. Když film

Žáby dostal cenu v Barceloně, podařilo se jej – zejména díky panu Janu Jírovi –

uvést jako předfilm, ale takových možností mnoho není – a také to nic nepři-

nese zpět. Nemůžete od distributora chtít, aby vám dal třeba 2 koruny ze 

vstupenky. Celovečerní film nese riziko sám za sebe, ale příležitostí k jeho uve-

dení je víc.. 

A jak vzniklo téma filmu?

Původně jsem uvažoval o Havranu podle E.A. Poea – mělo jít o kombinaci živého

herce a počítačové animace. Ale bylo jasné, že by tenhle námět byl pro film

v délce asi 20 minut. Pražské pověsti se přímo nabídly – od dětství jsem znal

Cibulova a Wenigova vyprávění – a uvědomil jsem si, jak jsou krásné a poutavé

– a že je to téma, které se přímo nabízí. V 70. letech vzniklo několik krátkých

filmů s touto tematikou, ale využít je pro celovečerní film se mi zdálo ideální.

Stejně zajímavé mi přišlo využít architekturu, osobité kouzlo a tajemnou 

atmosféru Prahy.

Byl ještě jiný impuls pro rozhodnutí o celovečerním filmu?

MEDIA vypsala nabídku na tvorbu scénáře pro animovaný film delší než 

20 minut. Využil jsem jí, vyplnil se ženou všechny dotazníky, poslal synopsi,

testy – a uspěli jsme. 

To byl jeden z mála finanční přínosů při tvorbě filmu. Získali jste ještě nějaké

další peníze?

Celý film je financován ze soukromých prostředků, jsou to naše vlastní peníze

a peníze investorů. Příspěvek ze státního fondu se nám nepodařilo získat. Pro-

ducentem je studio AAA (Art And Animation), koproducenty Visions in Tech-

nology a D production. Česká televize vstoupila do projektu nyní – až v závěrečné

fázi.

Film se odehrává v Praze, nepřispěl Magistrát?

Nezískali jsme ani grant Magistrátu, ale nyní, když je film hotov, nám nabídli

reklamní plochy.

Jaký byl celkový rozpočet filmu? 

Řádově 35 milionů korun.

Myslíte, že to lze srovnávat s rozpočty obdobných zahraničních filmů?

Rozpočet na Shreck byl 170 milionů dolarů.

Titul filmu Kozí příběh (v angličtině The Goat Story) nabízí inspiraci prvním

americkým filmem 3D, proslulým Příběhem hraček (The Toy Story), je to záměr?.

Když jsme hledali název, nabízely se třeba Staropražské pověsti či něco podob-

ného. Vytvořili jsme řadu návrhů – a to nejen pro název filmu, ale i pro jeho

logo, pro výtvarnou prezentaci. Ty jsme si testovali. Moje žena je pak vzala

do školy, ukázala je svým studentům a oni nejlépe ohodnotili Kozí příběh. Už

na začátku práce je nutné se rozhodnout pro titul, najít základní výtvarnou

podobu – a té se pak po dobu tvorby držet. Je to potřeba pro obecné pově-

domí, pro uvědomování si souvislostí.

Zatím jste tvořil plně autorské filmy, jak to bylo tady? 

Literární scénář jsme psali zhruba rok s kolegou Davidem Slámou, o posouzení

jsme požádali pány Zdeňka Svěráka a Bedřicha Ludvíka z ČT. Technický scénář

pak vznikal více než šest měsíců (mimochodem: je v něm přesně rozkreslen

každý z 980 záběrů).

Kdy jste s prací na filmu začali a jak jste postupovali?

Přípravné práce začaly už v roce 2003, v roce 2004 jsme pracovali na literárním

scénáři, na 3D testech a technologických postupech. Koncem roku 2006 jsme

dokončili pracovní animaci a – za supervize Aloise Fišárka – připravili hrubý střih.

Film doprovázejí dialogy, plánovali jste to tak od začátku?

Původně měl film být bez dialogů, měly to být jednotlivé povídky, které by byly

propojeny vypravěčem. Ale jednotlivé akce a postavy si vyžadovaly slovo.

Při namlouvání dialogů jsme hercům dali možnost, aby si text „upravili do pusy“

i podle toho, jak postavu a její chování sami cítili. Hlavního hrdinu – venkovského

mládence Kubu – namluvil Matěj Hádek, žvanivou Kozu Jiří Lábus, pražskou
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holku Mácu Mahulena Bočanová, studenta Matěje Michal Dlouhý, mistra Hanuše

Petr Pelzer – a další pražští vynikající herci.

Konečná animace byla pak dokončována podle namluvených dialogů a re-

spektovala i hlasovou intonaci.

Měl jste pro své postavy nějaké vzory, nějaké předobrazy?

Jednání postav byla dána dějem jednotlivých pověstí, ale jejich podoba, je-

jich tvář byla vytvořena pro film. Mimochodem: někteří z mých „přátel“ tvrdí,

že jsem Kubu dělal podle sebe. Pro Mácu jsem zvolil „holku krev a mlíko“, maca-

tou, prsatou, žádnou křehotinku. 

Z dalších postav mám rád například Chlupáče.

Myslím, že Koza jako partner bude mít na plát-

ně svou premiéru. Pro zajímavost: Kozy byly

vytvořeny tři – čtyřnohá, dvounohá a oblečená,

na hlavní postavě Kozy je celkem 1,500.000

chlupů a animátoři ji ovládali sty animovatelný-

mi ovladači. 

Celkem bylo vymodelováno více než 180

samostatných detailních charakterů. Více než 70

postav má kompletně simulovány šaty. V ne-

jvětších davových scénách je najednou více než

230 postav (to je rarita i mezi všemi dosud vzniklými animovanými filmy).

Kde jste hledal inspiraci pro výtvarnou podobu?

Základem byla představa středověké Prahy, ale ta podoba musela být vždy

zkreslená, upravená. Vždyť třeba Hradčany by v podobě, jak vypadaly ve 14.

století nikdo nepoznal, nebo vchod do Týnského chrámu vlastně není vidět.

Dobové reálie jsme samozřejmě hledali, například původní podobu Staroměst-

ského orloje jsme našli v Muzeu hl. m. Prahy – ale i tady to byla jen inspirace.

Vytvořili jsme více než 1200 samostatných předmětů, se kterými postavy hrají

nebo jsou umístěny ve scénách.

To jste jako výtvarník přece nemohl obsáhnout sám…

Na výtvarné realizaci jsme spolupracovali s mým spolužákem z Hollarky Ro-

manem Kudláčkem. Ten se ujal i všech rozkresů, v tom je daleko lepší než já.

Jak jste získal další spolupracovníky?

Animátory jsme hledali pomocí inzerátů a vybírali je na základě zkoušek. Celkem

na animaci pracovalo asi 10 lidí (u amerických produkcí se hovoří o stovkách

animátorů). 

Důležitou složkou filmu, zejména animovaného, je hudba, jakou používáte?

Autorem hudby je David Solař. Naše spolupráce začala tím, že se mi přihlásil

sám už v době, kdy jsme s projektem začínali. David složil nádhernou hudbu

pro 80ti členný symfonický orchestr. Hudba byla natočena do 40 zvukových

stop. 

Zvuková stránka filmu není jen hudba a text, ale i ruchy a efekty…

O konečnou podobu zvukové stránky se stará Petr Kapeller. Průměrná scéna

filmu je složena z téměř 120 zvukových stop, jen efektů a ruchů jsme nahráli

více než 21 000, vybrali a použili jen asi 8.000.

Prosím, připomeňte ještě nějaké – NEJ.

Největší scény se skládají z více než 4 milionů trojúhelníků. Finální film tvoří

117 648 ručně animovaných obrázků. Bylo vytvořeno 6 125 textur, kterými

jsou modely pokresleny. Projekt je složen z 62 248 souborů, které jsou ulože-

ny v 6 523 složkách.

A nějaká zvláštní zajímavost?

První záběr má přesně 1 380 obrázků – Staroměstský orloj. Je také nejdelším

záběrem celého filmu, má 57 vteřin.

Byla chvíle, kdy jste si říkal, že byste toho raději nechal?

To nejde, když už jednou do „toho vlaku“ nasednete, když ten projekt spustíte,

tak se mu musíte plně věnovat a dovést jej do konce. Natáčení ale nevydrželi

3 animátoři, 2 monitory a 7 pevných disků. Já jsem mu věnoval 5 let života.

Dá se říci, že je to dáno i zásluhou Vaší ženy, že jste se mohl projektu věnovat?

Moje žena není z filmové branže, ale velmi často je i mým prvním divákem a kri-

tikem. Dívá se na film jinýma očima, očima diváka – a pro mne je její hodno-

cení často podstatné. Když se ji něco třeba nelíbí – a já jí pak ukážu přepra-

covanou verzi, těší mě její uznání. Skvěle se stará o našeho syna Honzíka 

i o mne, vytváří mi zázemí, v těch posledních letech byla většina starostí o rodi -

nu na jejích bedrech.

Film jste již představovali i v zahraničí, že?

Informace o filmu byla prezentována na veletrhu Cartoon Movie a v březnu

letošního roku na titulní straně prestižního časopisu Animation Magazíne. 

Jaké další aktivity spojujete s uvedením filmu? 

Máme uzavřenu dohodu o vydání knížky, motivy z filmu budou využity m.j. pro

výrobu triček, plyšových hraček, puzzle, karetních her, mělo by jít asi o 20

druhů výrobků. Na českém trhu to nebývá obvyklé, ale ve světě to bývá běžné.

Spojujete s tímhle filmem nějaké zvláštní osobní přání?

Chtěli bychom, aby tahle „animovaná rodinná komedie“ udělala radost všem

divákům.

A místo poslední otázky:

CURRICULUM VITAE: Narozen 14. 2. 1978 (Praha). Studia: Výtvarná

škola Václava Hollara (1992–1996), Akademie výtvarných umění

Praha (1999–2005). Filmografie: Poslední večeře Páně (1997), Per-

petuum mobile (1997), Kapesníček (1999), Ze života sklenic (1999),

Vlastně nikam (1999), Svět (2000), Červená Karkulka (2001), Žáby

(2002), Probuzení (2003), Kozí příběh – Pověsti staré Prahy(2008)
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kapitola 45: MÍROVÁ MISE
Velmi náročný na realizaci, ale přesto výjimečný na
spolupráci německého režijního i hereckého os-
azenstva byl film Mírová mise (Friedenmission, SRN
1996). Točil se ve vojenském prostoru u Karlových
Var pro společnost PRO7. Pojednával o nasazení
německých vojáků ve službách ESFOR v bývalé
Jugoslávii a dramaticky předváděl psychickou zátěž
německého vojáka, který zastřelil ženu mířící na
něho pistolí, ale zjistil, že to byla pouze dětská plas-
tová hračka. V paralelním dějovém pásmu probíha-
la snaha o záchranu těžce zraněného ruského vo-
jáka, kde se sanitka, která ho odváží dostává do
nebezpečných situací.
Z hotelu v Karlových Varech trvala cesta na pra-
coviště nejméně hodinu a vraceli jsme se až za tmy.
I když jsme byli v zemi nikoho, náš catering zajišťoval
výborné stravování, podával i minutky. Horší to bylo
na place při dešti. Vše se odehrávalo v jedoucích
džípech, skříňové sanitce, na nákladním voze, na
demolovaném mostě nad proudící řekou, na pon-
tonu, v helikoptéře, zkrátka v bojových podmínkách.
Režiséra Jorga Grunlera jsem si získal hned při prvním
záběru. V jedoucím džípu rozmlouvá řidič se spolu-
jezdcem a kamera Jiřího Macháně je natáčí ze zad-
ních sedadel. Kam se zvukem? Jiří mi „přátelsky“
navrhoval ať si sednu na kolo rezervy, ale v terénu,
kterým džíp jel, by to možná byla i sebevražda 
a zničená Nagra. Zbývalo jedno řešení. Měl jsem
bezvadné výkonné mikroporty. Mikrofony jsem
nalepil hercům co nejblíže k ústům, kamera je viděla
jen z profilu, a vysílačky s anténami jsem namon-
toval na záď džípu. S Nagrou a přijímačkami jsem
zůstal na místě výjezdu.
Netušil jsem, co na mne režie šije. Žádný režisér
vám předem neřekne svoje požadavky na zvuk, ba
ani neví, co je k realizaci různých záběrů zapotřebí.

Povel „kamera – jedu
– klapka“ a džíp se roz-
jel a vzdaloval. Ani
jsem nevěděl, jak
daleko pojede. Při dia-
logu jsem jen čekal,
kdy nastane přerušení
zvukového signálu, ale
světě div se, dialog byl
použitelný až do konce
přede psaného textu.
Když jsem jej Jorgovi
přehrával, byl udi-
venější než já, ale tvářil
jsem se samozřejmě.

Jorg přiznal, že když se o něco podobného pokoušeli
v Německu, tak se jim to nikdy nepodařilo. Dobře
jsem věděl, že výsledek není mojí zásluhou, ale kval-
itou mikroportů.
Vytanula mi na mysli vzpomínka, jak naši předchůdci,
skalní filmaři, řešili takové záběry. Zažil jsem to 
i já. Jednoduše si natočili obraz ubíhajícího terénu
z pohledu jedoucího auta a ten promítali ve studiu
na projekční stěnu, před níž stál patřičný vůz, se
kterým se pro vznik dojmu jízdy pohybovalo. Herci
tak v klidu a bezpečí odříkali své texty. Svěráci na-
točili v Tmavomodrém světě také útočné letky
v letícím letadle, ale Ondřej Vetchý seděl v maketě
bezpečně na zemi, aniž bylo dramatické napětí
ochuzeno. Ale Jorg byl přesvědčen, že ve skutečných
podmínkách je výkon herců autentičtější.
Od této chvíle jsem natáčel záběry v jízdě tak, že
vozidlo s herci a kamerou jelo podle směru záběru
před nebo za druhým vozem, v němž jsem jel s Na-
grou a přijímačkami já.
Někdy došlo až k absurditě. Natáčelo se v jedoucí
plechové skříni sanitky s malými okénky, z nichž

nebylo za jízdy prakticky nic vidět. Krom obsluhy
kamery, režiséra a herců se dovnitř nevešel už nikdo,
byli tam jako sardinky. Jorg mi radil, abych si na stěny
skříně nalepil několik neviditelných mikrofonů, čímž
bych obsáhl celý akční prostor. Nevím zad to myslel
vážně, ale to už jsem si nelámal hlavu. Musely stačit
dva mikrofony od mikroportů (víc jsem neměl) a jel
jsem s přijímačkami ve druhém voze. Byly problémy
s otáčením, ač z okének nebylo nic vidět, dostali
jsme se do časové tísně a pokračovalo se ve sto-
jící sanitce. Pro pocit jízdy se s ní pohupovalo a občas
se mávlo větví před okénky. Dveře zůstaly otevřené,
můj asistent mohl dovnitř strčit mikrofon a i režisér
musel uznat, že výsledek byl dokonalejší než za jízdy
v rumplující sanitce.
Ale přes všechny tyto realizační problémy zůstávala
pracovní atmosféra naprosto přátelská a to mě nutí
poněkud odbočit a srovnávat mentalitu německých
tvůrců s našimi.
Kdysi jsem točil film Jiřího Krejčíka Psíčci lorda Carl-
tona v Hrádku u Nechanic, kde byly v interiéru kaze-

tové stěny. Při záběru na herce ty kazety zvlášť
plasticky nevyšly a Jiří Krejčík znectil renomovaného
kameramana Vladimíra Novotného tak, že mi ho bylo
skutečně líto. O ty kazety nakonec ani tak nešlo. Ale
my točíme vždy tak, jako by šlo o Kleopatru.
Jinou variantou na podobné téma jsem zažil na
německém filmu o Wallensteinovi s vynikajícím kam-
eramanem Rollem. Wallenstein pozoroval dalekohle-
dem na terase hvězdy vytvořené dírami v černém
papíru. V projekci to nebyl hvězdy, ale lampióny,
ale nikdo se nečílil a všichni se nepodařenému
záběru srdečně smáli.
Několik záběrů Mírové mise se odehrávalo v letící
helikoptéře a Jorg se musel smířit s tím, že se to bude
točit na zemi, protože herci nebyli na let pojištěni.
Pro mne to bylo bez problémů, žádný motor neřval,
ale bylo třeba natočit zvuk letící helikoptéry uvnitř.
Můj asistent Jiří Bělík za žádnou cenu letět nechtěl.
Trpí prý závratěmi. Tak jsem se svými zvukařský-
mi fidlátky letěl nepojištěn sám. Mohu potvrdit, že
je to překrásný pocit. Až na ten hluk. Až když jsem
z helikoptéry vystupoval, teprve potom se mi Jiří
svěřil, že do tak starého křápu by nevlezl ani za nic,
jen ať se podívám, jak jsou za ta léta provozu sešla-
pané pedály.
Kontrola denních prací se dělal večer na střihacím
stole v hotelu, ale já jsem tam nechodil, kvalita zvuku

M A L Á  F I L M O V Á  H I S T O R I E

Miloslav Hůrka: O FILMU
(závěrečná část vybraných kapitol z rukopisných pamětí legendárního barrandovského zvukového mistra)

Přehrávám režisérovi
Grunlerovi zvuk 
natočený za jízdy v džípu.

Uprostřed s nataženou rukou režisér Jorg Grunler, vlevo u videa kameraman Jiří Macháně, já jsem v tmavých brýlích vedle
režiséra.

Zalétal jsem si i v helikoptéře.

SY5+6 08 vnitrek.qxd:SY vnitrek 2-06  4.11.2008  18:57  Stránka 25



Synchron 5-6 200826

M A L Á  F I L M O V Á  H I S T O R I E

byla deprimující. Zvuk se přepisoval z Nagry sys-
témem Dolby (bez šumu) a na stole bylo bez Dolby
kazety znění nepřijatelné. Měl jsem však odborné
zprávy z přepisového studia, že zvuk je v pořád-
ku, tak jsem byl klidný. O to překvapenější byli
Němci, když film uslyšeli v kvalitní projekci s Dolby
a producent mi chvályplně oznamoval, že ve zvuku
bylo třeba malých kosmetických úprav, jinak je vše
bezvadné. Tvářil jsem se, že je to pro mne samozře-
jmé, že mi nemusel nic říkat. Poslali mi hotový film
na kazetě.
Na německých štábech se mi líbí tykání a oslovování
křestními jmény u všech spolupracovníků, režiséra
i klapky nevyjímaje. Tykání nedovoluje si dovolovat,
ale charakterizuje příslušnost ke společné snaze
dovršit dílo v dobré a přátelské pohodě.
Když jsem natáčel v Německu a potřeboval jsem pro
někoho druhý mikrofon, tak se osvětlovači přímo
nabízeli a musím říci, že ovládali i manipulaci. U nás
to znamenalo prošení a na důkaz toho, že to není
jejich povinností, symbolicky natahovali ruku, co za
to? Neplatí to sice všeobecně, jsou i vstřícné pří-
pady. Když jsme točili s kameramanem Emilem
Sirotkem, ujal se sám druhého mikrofonu se slovy,
že zvládnout druhý mikrofon může dobře jen on
sám. Emilku, děkuji ti, i když vím, že už mně nikdy
nepomůžeš.
kapitola 46: LETNÍ VÁNOCE A KATASTROFA
Jak to u filmu tak bývá, letní scény se natáčejí v zimě 
a Vánoce v létě. To platilo i pro thriller Lieber böser
Weihnachtsmann, který odvysílala 14. 12. 1997 
tele vi ze PRO7 jako první v řadě předvánočních
programů. U nás se tento film objevil v televizi Prima
23. 12. 2007 pod názvem Tiché zlo Vánoc.
Realizaci filmu u nás zapříčinily osudové události.
V roce 1968 emigroval barrandovský architekt Leoš
Karen do Německa a jeho dcera se provdala za fil-
mového producenta Manfreda Breye. Ten hledal
pro natočení jmenovaného filmu vhodnou vilu. Karen
takovou znal, stála v Týnci nad Sázavou. Postavil ji
za první republiky továrník a výrobce motocyklů
Jawa pan Janeček přímo proti továrně na druhém
břehu Sázavy.

Architektka Jana Breyová ji přijela obhlédnout a zjis-
tila, že je to supermoderní kruhovitá stavba, je prázd-
ná, nezařízená a neobydlená a stojí na prostorném
pozemku, podle popisu ve scénáři jako stvořeném.
Natočil se zde celý film, interiér i exteriér.Podle
scénáře ji koupil movitý žurnalista a zařizoval se.
Terén a stromy kolem vily bylo třeba zasněžit, na
trávník se položily igelitové fólie a hadice hučícího
monstra na ně chrlila sníh. Lyžovat se na něm neda-
lo, ale pocit chladu vzbuzoval.
Třicet pět let jsem natáčel s Nagrou, ale nyní jsem
se musel přeorientovat na digitální záznam FOSTEX.
Doma jsem trénoval mačkání různých tlačítek, abych
dokázal obsloužit novou hračku třeba i potmě. Dig-
itální záznam si vyžadovala technologie celého pro-
cesu. Natočený negativ se i se zvukem převedl na
video až do konečného zpracování. 
Vzhledem k velké členitosti interiérů nebylo možné
stavět pro kameru koleje a točilo se převážně se
steadicamem. To se kameraman opásá řemeny
s montáží pák a pér, které umožňují kameře plynulý
pohyb jako při jízdě na kolejích. Se steadicamem
mistrně žongloval syn emigranta Zedníčka – Zed-
nicek. S režisérem Ben em Verbongem a kamera-
manem Kayem Gauditzem jsme si velmi dobře
rozuměli.
Ač děj filmu vánoční pohodu nepředváděl, tak po-
hoda pracovní vládla stále. Za 30 filmovacích dnů
byla vytvořena hodina a půl napětí u televizoru.
Následujícího roku jsem natáčel další zakázkový film
pro Vision Factory (SRN) s mladým režisérem Fred-
erikem Steinerem. Byl to asi jeho první film s názvem
Druck (Tlak). Jak zjistil, že se mu věnuji, žádal mě,
abych byl stále u něho, má prý tak větší jistotu,
ale na konci filmu už mlel z posledního, neboť to
byla náročná práce. Skoro polovina filmu se odehrá-
vala pod přehra dou na Slapech a část na Orlíku.
K natáčení jsem nemohl požívat digitální Fostex, pro-
tože toto zařízení ve vlhku nefunguje a to zde bylo
trvalé. V železobetonových tunýlcích nefungovaly
ani mikroporty a bylo obtížné získat aspoň pomoc-
ný informativní záznam. Natáčelo se také v chodbě
zaplněné po kotníky vodou a v bazénu hostivařských

ateliérů zase podvodní
záběry. Byl jsem přek-
vapen hotovým dílem na
kazetě, když se hráz slap-
ské přehrady trhá a boří,
přelévána proudy vody.
To vše dokázaly počítače.
Oba poslední projekty
produkčně zajišťoval
Tomáš Gabriss.
Tím končí moje labutí
píseň. Těší mě, že jsem vám mohl sdělit několik stříp-
ků z mé dlouholeté filmařské činnosti a děkuji za po-
zornost a čas věnovaný četbě.

EPILOG
Od útlého mládí jsem měl jasnou představu o svém
budoucím povolání a té jsem dlouhodobě věnoval
veškerý zájem. Výsledkem bylo, že od roku 1945
do roku 2000 jsem stál za kamerou jako tvůrce
zvukové složky filmů v profesi, která se stala mým
zalíbením, což je ta nejideálnější forma aktivního
života.
Spolupracoval jsem s řadou našich i zahraničních
umělců všech profesí, osvojoval jsem si jejich cenné
zkušenosti a vděčně na ně vzpomínám.
Ta naše povaha česká se však projevuje snahou
deklasovat jeden obor činnosti na úkor druhého
z důvodů, aby do popředí vstoupila jen ta vlastní
profese.
Po válce v roce 1945, kdy dělnická třída začala zasvě-
ceně rozhodovat o všem, i o tom čemu nerozumí,
vystoupil na celozávodní schůzi zaměstnanců Bar-
randova předseda Závodní rady zámečník Lamr
s demagogickým tvrzením, že kroutit kličkami jako
zvukaři není žádná práce zasluhující zvláštního ohod-
nocení.On ohne silný kus železa, uveze plně
naložené kolečko – nebo strojvůdce je odpověd-
ný za životy cestujících – to jsou ta pravá kritéria
k posouzení důležitosti lidské činnosti. Všichni
nadšeně tleskali a náš osud byl nadlouho zpečetěn.
Šlo o platy, o honorování.
Ale ta naše povaha česká je vytrvalá a tak Minis-
terstvo kultury České republiky zaslalo 19. 3. 1999
dabingové sekci Fitesu podepsaný Mgr. Petrou Lin-
hartovou, z něhož cituji: „Zvukaře a střihače je třeba
považovat za činnost netvůrčí povahy … při své
práci jsou úzce vázáni pokyny režiséra.“ Zvukař, stři-
hač, herci, kameraman i ostatní tvůrci jsou všich-
ni úzce vázáni pokyny a záměry režiséra, ale jeho
představu realizují vlastním tvůrčím způsobem.
Přípravu na povolání ji zajišťují umělecké školy a je-
jich ohodnocením je udělení Oscara nebo Českého
lva.
Dopis ministerstva kultury čpí naprostou neznalostí
tvůrčí problematiky, ba dokonce škodí snaze o zkva -
litnění zvukové tvorby. Vytváří mínění, že od zvuku
a střihu nelze očekávat nic jiného než pouhou pa-
sivní technickou registraci dění před kamerou a
odrazuje režii, aby se snahou o umělecké pojetí
vůbec nezabývala. Takový neprofesionální přístup
je příčinou toho, že u mnohých audiovizuálních

Musel jsem se přeškolit na
digitální záznam Fostex.

V létě zasněžená zahrada Janečkovy vily v Týnci nad Sázavou. Třetí zleva kameraman Kay Gauditz, nad ním režisér Ben Verbong.
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O prázdninách 1953 jsem jako student produkce
na FAMU praktikoval v „Ústředním televisním studiu
Praha“. V listopadu 1955 jsem zde nastoupil do za-
městnání ve funkci vedoucího výrobního štábu
zpravodajské redakce. Odtud jsem byl v roce 1961
převeden do úseku rozvoje a výstavby Česko -
slovenské televize Praha, kde jsem pracoval až
do odchodu do důchodu v roce 1990. Neznám
tedy jiné zaměstnavatele než Ústřední televizní stu-
dio Praha a Československou televizi Praha a mám
na co vzpomínat.

Protože jsem si nikdy nevedl žádné zápisky, mohu se spolehnout jen na svou
paměť a tak následující vzpomínání je jen subjektivním svědectvím o dávných
časech počátků televizního vysílání. 
Pro úplnost uvedu nejprve hlavní skutečnosti, předcházející zahájení zkušeb-
ního tv vysílání v květnu 1953.
Před 2. světovou válkou se u nás zabýval pokusně televizní technikou
Doc.Šafránek na ČVUT. Za války měla v Tanvaldu pokusné vývojové laboratoře
německá firma Fernseh. V roce 1946 byla v Tanvaldu v místech někdejší lab-
oratoře utvořena z pracovníků Čs. rozhlasu tzv. tanvaldská skupina pro vývoj
prototypu televizního snímacího řetězu. Jejím výsledkem bylo vyvinutí tří
kamerových řetězů a dalších zařízení, potřebných pro režijní a technické zpra-
cování televizního signálu. 
V roce 1948 byl jeden kamerový řetěz použit na Mezinárodní výstavě rozh-
lasu MEVRO v Praze (v pavilonech na místě dnešního Parkhotelu Letná). Zde
kamera snímala dění v improvizovaném studiu a obraz a zvuk bylo možné
sledovat na monitorech v přilehlých prostorech. Byla to všem „jen“ beseda
o možnostech televizního vysílání, a tak mne víc zaujalo vysílání různých pořadů
z vedlejšího rozhlasového studia.
Vývojové televizní zařízení pak bylo také použito v témže roce při přenose 
z Všesokolského sletu. Monitory byly umístěny také ve foyeru budovy Čs. roz -
hlase v Praze. Zařízení obstálo i při práci v dešti. Pamatuji se na záběr deštěm
zmáčeného Miloslava Dismana, komentujícího přenos ze sletového stadionu. 
Zkušební televizní vysílání u nás bylo zahájeno 1. 5. 1953 ze studia v bývalé
Měšťanské besedě v Praze ve Vladislavově ulici. Veškeré zařízení studia, vysílače
a translace bylo československé výroby. Z prvního vysílání se zachovaly hlasa-
telské úvody na 35 mm zvukovém filmu, které však nemohly být při slavnos-
tním zahájení vysílány, stejně jako celý program vyrobený rovněž na 35 mm
filmu, protože se porouchal filmový snímač. Proto byl požádán o vystoupení
herec František Filipovský, který ve studiu přečetl Mošnův monolog Harpag-
ona z Molierovy komedie „Lakomec“ podle knihy Jaroslava Průchy „Hrdi-
nové okamžiku“. Toto vystoupení bylo natočeno při vysílání. z obrazovky na 
35 mm film bez zvuku. Když jsme pak ve zpravodajské redakci v roce 1958
připravovali pořad „Pět let televize“, zorganizoval jsem jako produkční pořadu
natočení postsynchronu tohoto vystoupení samotným Františkem Filipovským.
Proto jsou zachovány hlasatelské úvody a ostatní připravené filmy i zvukový
film s uvedeným „záskokem“. Kromě toho je v archivu i němá reportáž ze slavnos-
tního zahájení v sále Měšťanské besedy.

Organizační uspořádání, objekty a prostory
Objekt Měšťanské besedy (proslavená zkratka MB, stejně jako později zkrat-
ka objektu bývalé Plodinové Burzy PB) dostalo přiděleno „Ústřední televisní
studio Praha“ (ÚTS), které bylo součástí Československého rozhlasu Praha,
podléhajícího Československému rozhlasovému výboru jako nadresortnímu
orgánu. Později pak vznikl jako resort Československý výbor pro rozhlas a tele-
vizi (ČVRT), z něhož se pak osamostatnily Československá televize a Českosloven-
ský rozhlas.
Původně se rozhodovalo o tom, zda přidělit pro potřeby televizního studia
budovu bývalé Měšťanské besedy ve Vladislavově ulici, nebo Národní dům
na Vinohradech (později ÚKDŽ – Ústřední kulturní dům železničářů), který
ale nakonec získal Československý státní soubor písní a tanců, protože ten
se tehdejšímu stranickému a státnímu vedení zdál být důležitějším. Toto zdán-
livě pošetilé rozhodnutí se později ukázalo být velmi blahodárné, protože
ÚTS se posléze podařilo získat k Měšťanské besedě i navazující objekt v Jung-
mannově ulici a nakonec zde i kanceláře v sousední budově Našeho vojska.
Takové rozšíření by nebylo v ÚKDŽ možné, nehledě na hluk z okolního do-
pravního provozu. 
Objekt v Jungmannově ulici byl ovšem památkově chráněný, protože zde
byla v 19. století v prvním patře kavárna, kam údajně chodívali Palacký 
a Jungmann. A když se pak v přízemí dvorního traktu budovala filmová labo-
ratoř, našly se zde kosti nebožtíků z někdejšího hřbitova sebevrahů.
V přízemí Měšťanské besedy byly kromě studia, malinké zvukové hlasatelny,
režie a skromného zázemí pro účinkující s malou kostýmérnou, maskérnou 
a prostorem, z něhož byl později vytvořen bufet (proslulý „kufr“), také truh-
lářská dílna dekorační techniky naproti studiu a dále ve dvoře rekvizitárna. 
K ÚTS Praha ještě patřilo ve druhém patře několik kanceláří, které vznikly
přepažením větší místnosti několika přepážkami z hobry. 
Hobra nebyla moc pevným dělícím materiálem, což jsme zjistili s asistentem
výroby Havlíčkem, když jsme se jednou pošťuchovali a já jej vrazil do stěny,
která praskla, ale nezhroutila se. Tak jsme jen přesunuli skříň a tiše doufali,
že se na to nepřijde. Zjistilo se to zřejmě až o šest let později, když se v tomto
prostoru budovala hlasatelna HB 2.
V prvním patře byla technická pracoviště a kanceláře „Televizního studia 
a vysílače Praha“, který byl součástí Spojů. Na střeše byla malá věžička s retrans -
lačním spojením na vysílač na rozhledně na Petříně.
Ve třetím a čtvrtém patře Měšťanské besedy zůstávali ještě dost dlouho ná-
jemníci, kteří tak byli rušeni zvukem z odposlechu modulace, linoucí se z přízemí
a prvního patra velkým zrcadlem schodiště až ke střeše. Později byl ve čtvrtém
patře získán další byt, ve kterém se upravilo zvukové přepisové pracoviště a
archiv zvukových pásků, zárodek budoucí fonotéky. Tehdy se také stalo, že
hudební režisér, sestupující po schodech, byl ve třetím patře napaden a zfack-
ován nájemnicí, rozlícenou hlukem, prostupujícím celou Měšťanskou besedou.
Režisér se nemohl bránit, protože kráčel s plnou náručí magnetofonových pásků.
V Besedě byli zpočátku nejen nájemníci, ale také veřejný průchod z Vladislavovy
do Jungmannovy ulice. Později Národní výbor povolil zrušení průchodu za pod-
mínky, že ÚTS vybuduje v sousedství náhradní průchod. Ten průchod je tam
dodnes. Ovšem i potom se lidé snažili Měšťanskou besedou projít. Nic jim 

M A L Á  T E L E V I Z N Í  H I S T O R I E

Po dva roky se čtenáři Synchronu setkávali s těmito vzpomínkami a sluší se na jejich závěr připome-
nout autorovo významné životní jubileum – krátce po Novém roce, 3. ledna 2009, se Miloslav Hůrka
dožívá krásných 85 let. Přejeme mu mnoho sil a pevné zdraví do dalších dní, let a jubileí!!!

Vzpomínky na počátky televize u nás

pořadů zvuk neuspokojuje, ale unavuje, rozptylu-
je až znervózňuje.
S audiovizuální uměleckou tvorbou se nesetkáváme
jen u stěžejních děl, ale v běžných televizních
pořadech a politických talk show, kde diskutují kon-
troverzní politici, tvrdící jeden přes druhého svou
proklamovanou pravdu tak, že co říká první, pok-
ládá ten druhý za lež. Divák – posluchač chvílemi

vůbec nerozumí o čem je řeč a ani nemá možnost
zjistit skutečnou pravdu a emotivně se přikloní
k tomu, k čemu sám pudově inklinuje. Výsledek je
všeobecně známý.
Běžné je i televizní uvádění, kdy během zajímavých
a závažných informací kamera „čaruje“ tak, aby
co nejvíce diváka rozptýlila od pozornosti k řečené-
mu.

Zanechme úvahy (hlavně ty nefundované) o výz-
namu jednotlivých profesi a uvědomme si, že pro
syntetické audiovizuální dílo jsou všechny stejně
důležité. Jen uvědomělým působením všech lze
docílit kvalitní zážitek diváků. A to budiž naším kré-
dem.
(Tyto memoáry byly sepsány za přispění Nadace
Český literární fond.)
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v tom nebránilo, protože se do MB vcházelo otevřenými vraty průjezdem na
dvůr mezi studiem a truhlárnou – vrátnicí byla zpočátku jen dřevěná bouda,
vestavěná pod schody do horních pater, takže z ní do průjezdu nebylo téměř
vidět. (Sám jsem jednou viděl ženu, která si rázně vykračovala po prvním dvoře
a vrátného, který za ní klopýtavě pospíchal, aby ji vrátil – žena nerada poslech-
la.)
Na procesu vzniku a šíření televizního programu se tak od samého počátku
televizního vysílání podílely dvě organizace a hranicí jejich kompetence byly
objektivy studiových a později i přenosových kamer a filmových snímačů: dění
před objektivy bylo v kompetenci Ústředního televisního studia Praha, procesy
za objektivy bylo věcí Televisního studia a vysílače Praha. 
Vysílač a translace se pak od studiové (a později také přenosové) techniky odd-
ělily. Ještě později se tv studiový a přenosový provoz s tv programem slouči-
ly do jediné organizace Československá televize. Do televizního provozu se pak
začlenily zvuková a filmová a později i záznamová technika. 
Vysílače a translace zůstaly u Spojů
Toto rozdělení kompetencí vytvářelo vlastně absurdní situaci, protože v režii
a ve studiu pracující programoví pracovníci a pracovníci tv techniky měli jako
nejbližšího společného nadřízeného až předsedu vlády. Naštěstí se lidé vždy
dohodli a předseda vlády nemusel při řešení pracovních rozepří nikdy 
zasahovat. 
Z rozdělení kompetencí však vyplývala z počátku jedna nesnáz a totiž, že Spoje
neměly k dispozici zvukového mistra a Otakar Bretschneider, zkušený roz -
hlasový zvukový mistr, převedený do ÚTS, neměl od Spojů oprávnění praco-
vat na jejich zařízení. Aspoň, že směli s kamerami pracovat kameramani, kteří
patřili do programu. Později zaměstnal tv provoz vlastní zvukaře.
Adaptaci studia připravovali pracovníci rozhlasu a proto se první televizní
studio vlastně podobalo studiu rozhlasovému, doplněnému o jednoduché
osvětlovací zařízení. Proto také vedly do studia – tak jako v rozhlasových studiích

– dvojí dveře o rozměru 1m x 2 m, oddělené malým zádveřím. Toto byla jediná
cesta pro pracovníky a účinkující i technické zařízení a do studia se tudy do-
pravovaly i veškeré kulisy, praktikáble a dekorační díly zhotovené naproti 
v truhlárně, případně na dvoře mezi studiem a truhlárnou, dále rekvizity a rekviz-
itní nábytek, zpočátku vše půjčované z Barrandova. Proto prvním stavebním
opatřením bylo zřízení velkých vrat na delší straně studia naproti truhlárně.
Cesta mezi studiem truhlárnou se tak sice zkrátila, ale pasanti procházející prů-
chodem se pletli do cesty dále.
Brzy pak následovalo další technické opatření a totiž instalace „červeného svět-
la“ signalizujícího, že studio má mikrofon zapojený do vysílání, také přímo
do zádveří. Do té doby byla tato signalizace jen v předsíňce před studiem 
a samozřejmě ve studiu. Když se ovšem příchozí ocitl v akustickém zádveří,
už nevěděl, zda se vysílá či nikoliv. Akustické dveře do studia zvuk izolovaly,
ale do studia bylo ovšem nutné vcházet i z něj vycházet také během vysílání.
Protože dveře měly ohromné kliky – páky na otevírání a lidé si nepamatovali
směr jejich otevírání a zavírání, vstup do studia doprovázelo ohromné 
„rumplování“ klikami. Jednou jsem měl službu při vysílání když se rozsvítila
„červená“ právě okamžiku, kdy někdo se ze zádveří dobýval do studia s oním
„rumplováním“. Do zprávy o vysílání jsem pak o tom napsal poznámku 
a protože se tehdy zprávy o vysílání skutečně četly, umístila se pak signalizace
i do zádveří.
I po zahájení televizního provozu se v Měšťanské besedě stále něco stavělo,
rekonstruovalo, vyzdívalo a zazdívalo, protože televizní provoz expandoval
do vyšších podlaží i do zadního dvora a traktu v Jungmannově ulici. Ve druhém
patře se vybudovaly obrazové hlasatelny pro uvádění programu (HB 1) a pro
zpravodajství a diskuse (HB 2), dále pracoviště pro snímání filmu a filmový
zá znam televizního obrazu (telerecording – TRC), později se přestropil velký
sál nad studiem , který do té doby sloužil jako zkušebna a průchod z pros-
torů v Jungmannově ulici do Měšťanské besedy. Ve třetím a čtvrtém patře se
vybudovala zvuková výroba. 
V budově v Jungmannově ulici byly v přízemí nejprve dvě střižny 16 mm filmů
a před nimi „samoobslužný“ promítací přístroj. Jednou jsem přišel do střižen
právě v okamžiku kdy sportovní režisér hořekoval, že si špatně založil vyvolanou
sportovní reportáž, film se vysmekl z kladek a ty mu rozřízly film s nejlepším
záběrem po celé jeho délce na dvě poloviny. 
Když se likvidovaly střižny a promítací přístroj před nimi, vyzkoušel demon-
tující technik, zda v drátech, pokojně trčících ze zdi u promítacího přístroje,
není elektrický proud: po celou tu dobu byl – 3 x 220 V, ale naštěstí se niko-
mu nic nestalo.
Filmy pro nás zpočátku vyvolávala laboratoř družstva Fotografia v Holešovicích
Pod Zátorami za expresní příplatek. Problém byl často s dopravou, protože bylo
nutné co nejdříve po natočení film dopravit do laboratoře (to většinou zařídil
štáb filmu před návratem do Besedy) a hned po vyvolání ho dovézt zpět. Velmi
často jsme k tomu najímali taxi a někdy taxikáři pendlovali mezi laboratoří 
a Besedou třeba celé odpoledne. Výhodné bylo, když kameraman uměl a mohl
(měl k tomu vhodnou kameru) natočit reportáž tak, že už nepotřebovala se -
střih, tedy tzv. „stříhal v kameře“ takže stačilo film vyvolat a nalepit blank.
Jednou jsme poslali pro vyvolaný film auto, které se neuvěřitelně dlouho nevrace-
lo. Nakonec jsme se dozvěděli, že auto zastavil příslušník Veřejné bezpečnos-
ti, aby zavezlo zraněného člověka do nemocnice!
Později se na místě střižen vybudovala laboratoř na vyvolávání 16 mm filmů na
„rámech“ a jejím vedoucím se stal Felix „Féla“Prokop, někdejší vedoucí „starých“
barrandovských filmových laboratoří. Rámy měly kapacitu jen 30 m, což pro
němé reportáže stačilo. S příchodem Telerecordingu a filmových kamer pro
zvukové natáčení tato kapacita nestačila a bylo nutné filmy před navinutím
na rámy rozdělit. Kameraman nebo technik u telerecordingu po natočení 
30 metrů zařízení zastavil a na okraj filmu udělal nůžkami malý zástřih, podle
kterého se pak natočený film v temné komoře rozdělil na jednotlivé části. Bylo
to pracné, ale prozatím to muselo stačit.
Pak se dovezl malý vyvolávací automat firmy Debrie „Aiglone“ a vedoucím labo -
ratoře se stal pan Tušla, který se z předválečných dob znal osobně s panem 
Debriem. Zdálo se, že se tak problémy s vyvoláváním metráže filmů delší než
30 odstraní, ale brzy se ukázalo, že to byla lichá naděje. Automat dělal „stře-

Měšťanská Beseda 1957. Pohled z pavlače,
u níž býval archiv.
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va“, ať se pan Tušla snažil jak chtěl. Nakonec si vymohl služební cestu do Fran-
cie k výrobci. Vzal sebou filmovou surovinu inverzi ORWO (film NDR Origi-
nal Wolfen, jak se musely přejmenovat filmové suroviny původní továrny
Agfa Wolfen poté, co prohrály soud se západoněmeckou Agfou). Sám pan 
Debrie se nechal natočit a ukázalo se, že chyba není v automatu Aiglon, ale
ve filmové surovině – podložka se lepila na plastové trubičky s chemikáliemi
v nichž vyvolávaný film probíhal. Dovozové suroviny tuhle vadu neměly, ale na
devizový dovoz jsme neměli. Pan Tušla pak automat celý přestavěl. Filmová
výroba se stále rozrůstala a tak bylo rozhodnuto vybudovat laboratoř novou,
větší a s možností dalšího rozšíření.
Ta se vybudovala v sousedství dosavadní, stále v objektu v Jungmannově
ulici. Při hloubení základů se zde narazilo na kostry nebožtíků – sebevrahů, po-
hřbených kdysi za hřbitovní zdí.
V prvním patře byla vybudována předváděčka filmů (nejprve vybavená ar-
chaickými projektory, které se musely roztáčet ručně klikou!), zvukové přepisové
pracoviště, pracoviště fonotéky (kde krátce také pracoval pozdější filmový
režisér Jiří Menzel) a filmotéky a dále kanceláře redakcí. Ve druhém patře
bylo dílna filmové kamerové techniky.
Dvůr traktu do Jungmannovy ulice sloužil jako montážní prostor pro dekorační
techniku a jednou se z něj živě vysílala část inscenace „Duchcovský viadukt“,
kde posloužil průjezd z předního do zadního dvora jako onen viadukt. Později
se zadní dvůr zastřešil, aby tak práce na dekoracích byly ochráněny před nepřízní
počasí a na dlažbu dvora se položila dřevěná podlaha. Na průjezdu byla však
stále patrná malířská „výzdoba“ duchcovského viaduktu. A nad pavlačí ve druhém
patře zůstala kovová konstrukce závěsu na mikrofon.
Ovšem prostory Měšťanské besedy posloužily jako kulisy pro různé pořady
vícekrát, na příklad schodiště se zdobným zábradlím „hrálo“ v dotáčkách 
inscenace „Slaměný klobouk“ a výmalba schodiště byla k vidění ještě dlouho.
Stavební práce v Měšťanské besedě prováděl n.p. Lesostavby a za televizi
vykonával stavební dozor pan Turčín, později byla dodavatelem stavebních
prací Pražská stavební obnova.
Stavební práce se konaly i před Měšťanskou besedou. Jednou jsem viděl dlaždiče,
který dláždil chodník před Besedou, ale kus za ním se už rozháněl jiný muž
krumpáčem, aby čerstvě vydlážděný chodník opět rozkopal. To byla tehdejší
častá praxe, až posléze při magistrátu zřídili „výkopovou komisi“, kde se muse-
ly všechny práce na komunikacích hlásit, aby k takovým výjevům nedocháze-
lo (ona popsaná scéna tehdy vyvolala velký smích kolemjdoucích a televizní
kameraman mezi nimi honem spěchal pro kameru, aby tuto nevšední scénu
nafilmoval).
Ústřední televizní studio Praha postupně expandovalo do okolí. Po zadním 
traktu v Jungmannově ulici získalo ÚTS další sousední objekt (kde pak vznikla pra-
coviště zvukové výroby a filmového provozu a objekt byl propojen s Měš ťanskou
besedou) a nájem kanceláří v sousedícím objektu Našeho vojska 
a také bývalé kino Skaut ve Vodičkově ulici (který do té doby užívalo ČVUT 
jako posluchárnu) a upravilo ho jako studio pro pořady pro děti a mládež. 
Později už ČST získala prostory v Purkyňově ulici (na sklad kancelářských 
potřeb), objekt v Jindřišské ulici (pro kanceláře a filmové střižny), objekt 
bývalé Plodinové burzy (zřídila zde studio Burza s velmi skromným zázemím,
zkušebnu, kanceláře svého ředitelství, později také odbavovací pracoviště 
a uváděcí hlasatelnu pro II.program). Postupně se ČST „rozprostírala“ na více než
sto dvaceti místech v Praze. Najala si i objekty mimo Prahu, někdy se svérázný-
mi důsledky: ve Vavřeticích (u Babic na cestě do Benešova) získala bývalou ci-
helnu, v níž umístila část svého filmové archivu – zjistilo se pak, že kluci z okolních
vesnic se dostali do skladu a z kousků hořlavého filmu si pak dělali „čuďáky“. 

Technické zařízení
Výzkum televizní a rozhlasové techniky prováděl Výzkumný ústav rozhlasu 
a televize, který byl organizační součástí Československé televize. Televizní
techniku tuzemské výroby dodával a montoval n.p. Tesla Radiospoj, zvukovou
techniku Tesla Elektroakustika n.p. Bratislava.
Obrazová a zvuková záznamová technika ani filmová technika se u nás nevyrábě-
ly a s výjimkou zvukových magnetofonů Jansen (NDR) se dovážela z devi-
zové ciziny. Deviz bylo málo a proto se na příklad dovezla jen jedna polovina
– resp. jedna kamera – zařízení pro filmový záznam televizního obrazu (tele -
recording – TRC). Takže nebylo možné zaznamenávat nepřetržitě, ale jen do
maximální kapacity kazety filmové kamery, tedy do délky šedesáti minut. Pak
se muselo natáčení přerušit, nasadila se další kazeta s filmovou surovinou 
a natáčení mohlo pokračovat. Při záznamu televizního pořadu se natáčelo po
dějstvích, nebo se sice natáčelo v celku ale ta část pořadu, která chyběla pro
výměnu kazet se natočila znovu. U přímých přenosů, kde nebylo možné natáčení
opakovat, se musely kazety vyměňovat při přestávkách. Možnost zaznamená-
vat televizní obraz (a synchronní zvuk) sváděla k tomu, že se tímto způsobem
„kopírovaly“ filmy nebo redukoval 35 mm film na 16 mm. Snižovala se tím
ovšem technická kvalita obrazu, zvláště když se pak získaný film ještě sestříhal
po záběrech a aby se zajistila spolehlivost vysílací kopie, hotový film se znovu
přepsal na TRC.
Každý nový technický prvek vyžadoval i nové technologické postupy a rozdělení
kompetencí, což často vyvolávalo požadavky na další technická zařízení. S těmi-
to skutečnostmi jsem se sám několikrát setkal osobně.
16 mm filmová surovina se původně dovážela hlavně pro filmové amatéry 
v délkách, odpovídajících kapacitě kazet filmových kamer. Pracovníci ob-
sluhy telerecordingu však přijímali jen surovinu v délce plné kazety, tedy
600 m. Když jsem tedy na počátku provozu TRC přišel s několika 120 m kra-
bicemi, tak mi technik řekl, že přijímají jen filmovou surovinu v délce 600 m.
Nevěděl jsem co mám dělat protože v ÚTS Praha nebyl nikdo, kdo by měl povin-
nost lepit filmovou surovinu. Filmoví kameramani si v temné komoře dělili
filmovou surovinu do délky 30 m cívek, které se běžně používaly. Na štěstí
byl při mé „diskusi“ kameraman Josef Robek, který se mi nabídl, že mi surovi -
nu slepí. Později tento rozpor vyřešil předpis, že obsluha TRC si bude surovi -
nu lepit sama.
Obdobný rozpor v kompetencích jsem zjistil při předávání hotových archivo-
vaných filmů na pracoviště filmových snímačů. Tam přejímali film na cívkách,
archiv vydával filmy jen na středovkách, střihači převíjeli na cívky filmy po
se střihu, produkční měl zakázáno s filmem manipulovat. Zařídit vysílání jsem
musel a tak nejschůdnější bylo porušit zákaz manipulace s filmem. Říkalo se
tomu „potíže růstu“ a „růst potíží“! 
Studio i ostatní technická pracoviště se vytápěly elektrickými akumulačními
kamny a větrala otevřenými okny. Ve studiu vedla okna z lávky na jedné delší
straně studia do sousední proluky. Superikonoskopové snímací elektronky
použité v prvních televizních studiových kamerách byly ovšem velmi málo citlivé
na světlo a tak reflektory nejen osvětlovaly scénu, ale také silně studio vyhří-
valy. V létě bylo pak možné si vybrat – buď otevřít okna s rizikem pronikání
hluku ze sousedství, nebo snížit hluk na minimum s rizikem, že teplo nevy-
drží hasicí přístroje, případně rekvizity choulostivé na teplo. Obojí se také stalo
– při vysílání jedné inscenace vybuchl minimax (a po vysílání druhý) , v jiné
zase silné voskové svíce se během vysílání postupně teplem otáčely, až nakonec
hořely ve tvaru obráceného U.
Když se pak budovala hlasatelna HB 2 (pro televizní zpravodajství a diskuse)
a opět bez vzduchotechniky, instalovali v hlasatelně kvůli snížení tepelné 

M A L Á  T E L E V I Z N Í  H I S T O R I E

Výzva televizním pamětníkům
Od tohoto čísla otiskujeme rozsáhlé vzpomínání Martina Glase na počátky televize u nás, které bude rozděleno na něko-
lik částí. Rádi bychom texty ozdobili i výtvarně – proto prosíme pamětníky televizních začátků, kteří mají jakékoli fo-
tografie či jiné obrazové materiály a dokumenty (průkazky, dopisy, pracovní poznámky atd.), jimiž bychom vyprávění
Martina Glase mohli doplňovat, o jejich zapůjčení. Uvítáme fotky zejména z období 1953 – 1970 včetně vlastních podobenek
oněch prvních „pionýrů“ z Měšťanské Besedy, z Jindřišské ulice i Plodinové burzy.
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zátěže rtuťové výbojky. Ty sice dobře exponovaly a byly energeticky úsporné,
ale vytvářely mrtvolně namodralé světlo, ve kterém se diskutujícím dělalo
zle. Proto se pak rtuťové výbojky vyřadily z provozu a dále používala jen 
normální svítidla. 
Na technická pracoviště později nainstalovali primitivní vzduchotechniku, která
na pracoviště jen vháněla neupravený vnější vzduch – v zimě studený, v létě
horký. Proto pracovníci techniky vyústky na pracovištích raději svépomocí zase
ucpali.
Také filmové snímače byly vybaveny snímací elektronkou superikonoskop 
a kvalita obrazu tomu odpovídala.
Shodou okolností jsem se ve filmové předváděčce stal svědkem předvádění
35 mm filmových denních prací pro inscenaci „Vraťte mi můj den“ o letcích,
kteří svrhli atomovou pumu na Hirošimu. Na filmové promítací ploše byl vidět
záběr kabiny navigátora, pozorujícího radar. Ten představoval špalek, na němž
byla namalována obrazovka se statickým signálem radaru. Na obličeji navi gátora
sice blikalo „světlo radaru“, ale zřetelně byl vidět statický obrázek pomalo-
vaného špalku. Kameraman byl zdrcený. To se musí přetočit. Ale inscenace
se vysílala přespříští den a tak se nedalo nic přetočit. Počkal jsem si v redak-
ci na vysílání (jsa chudý produkční jsem tehdy televizor neměl) a napjatě
jsem čekal na inkriminovaný záběr. Superikonoskop fungoval skvěle – místo
radaru v rohu obrazovky zářilo nějaké světlo a hlavní efekt vytvářel blikající
obličej navigátora. Když jsem pak potkal kameramana, zářil: „Zlatá televize! Nic
nebylo poznat!“ 
První kamera s citlivější snímací elektronkou „scénioskopem“ se zkoušela na
přenosech z Mistrovství Evropy v boxu v červnu 1957. Výzkumní pracovníci, kteří
kameru vyvinuli žádali kameramana, aby kamerou stále pomalu pohyboval, pro-
tože snímací elektronka měla setrvačnost a hrozilo, že při static kém záběru se
obraz „vypálí“. Později tento pohyb prováděla kamera sama tzv. orbitou a elek-
tronka se pak jmenovala superortikon. Vyráběl ji také náš Výzkumný ústav vakuové
elektroniky na Jenerálce, ale jeho výrobky nedosahovaly kvality zahraničních, takže
naše se používaly při zkouškách a na vysílání se instalovaly dovozní. 

Ústřední televisní studio Praha začínalo s několika málo pracovníky, kteří se
všichni vešli do pracovny ředitele Kohouta. Na přibírání dalších zaměstnanců
nebyly mzdové fondy, takže se potřební pracovníci platili jako externisté ve sm-
louvě o dílo. Nakonec se dosáhlo zvýšení mzdových fondů, ale pak zase pro
ně chyběly kanceláře. Pak se postupně vystěhovali nájemníci, ale chyběly tele-
fony. Malou telefonní ústřednu mělo pro svou potřebu „Televisní studio a vysílač
Praha“. Pracovníci programu telefonovali z kanceláře do kanceláře státní
linkou. Ve zpravodajské redakci bylo jednu dobu v jedné místnosti deset redak-
torů a produkčních a pro ně všeho všudy jediná státní linka. Když byla na tento
telefon příliš velká fronta, bylo rychlejší adresáty oběhnout. V Měšťanské besedě
byly pro běhání ideální schody. Dlouhou dobu se uvažovalo s výstavbou vý-
tahu, ale nikdy k tomu nedošlo.
Zvláštní kapitolou byly hodiny. V několika vybraných provozních pracov-
ištích byly hodiny dvoje: jedny napojené na vteřinovou hodinovou ústřednu,
druhé minutové, řízené kmitočtem střídavého proudu. Ten různě kolísal, takže
se čas na obou hodinách někdy dosti lišil.
Zvlášť „přesný“ byl televizní čas, který se vysílal před začátkem televizního
vysílání. Udávaly ho obyčejné hodiny poháněné synchronním motorkem, tedy
střídavým proudem ze sítě, snímané televizní kamerou. Byly upevněné na sto-
janu pultíku na noty, obvykle odstaveném někde v koutě studia, aby nepřekážel.
Půl hodiny před okamžikem, kdy měl být vysílán přesný televizní čas, odnesl
určený asistent kamery stojan před jednu z kamer, rozsvítil na hodiny reflek-
tor a nastavil hodiny na čas začátku televizního vysílání minus deset minut. 
Pak uchopil do ruky síťovou zástrčku přípojného kabelu hodin a přikrčil se poblíž
některé síťové zásuvky. Druhý asistent kamery se posadil do režie ke stolu stři-
hače a sledoval vteřinové hodiny v režii. Když se přiblížil určený čas, řekl do hl-
asitého dorozumívání do studia: „Pozor!“ a asistent ve studiu přiblížil zástrčku
k zásuvce. Krátce před určeným časem začal asistent v režii odpočítávat:
„Pět, čtyři, tři dva, jedna, teď!“ Současně vrazil asistent ve studiu zástrčku do
zásuvky a „televizní přesný čas“ začal běžet. 

Martin Glas

Příště: O autorovi, Práce ve Studiu A, Jaroslav Volák, „Táta Maličký“, „Táta Vyskočil“
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✂✂

M A L Á  T E L E V I Z N Í  H I S T O R I E

SY5+6 08 vnitrek.qxd:SY vnitrek 2-06  4.11.2008  18:57  Stránka 30



Synchron 5-6 200831

Čtvrtek 20. listopadu 2008

19.00 Slavnostní zahájení

Tři prasátka 8 min.
hudba Ivan Doležálek, autor, výtvarník a režie Michal Žabka.
Večerníček České televize připravuje pro své věrné i nové diváky první seriál
vytvářený technologií elektronické 3D – loutkové animace. Pohádky plné
humoru, nadsázky a originálního vidění světa fantazie uvidí malí diváci na
Vánoce 2009.

PŘÍBĚHY DOMŮ – Buďánka 17 min.
dramaturgie Marek Šebeš, střih Adam Patyk, zvuk – Vítězslav Jíra, vedoucí
výroby Jana Vokrouhlíková, kamera Jan Šuster, scénář a režie Rozálie Kohou-
tová, Česká televize 2008
Poslední zachovalý dům někdejší dělnické kolonie a jeho bývalí i současní oby-
vatelé. „Těžko byste v Čechách hledali podobnou osadu“, poznamenal kdysi na
adresu Buďánek spisovatel Jakub Arbes. Kolonie malých dělnických domků na-
těsnaných v úzkých uličkách vznikla na počátku 19. století na svahu v praž-
ských Košířích. Unikátní ráz místa dotvářela pestrá skladba obyvatel, drobných
řemeslníků, dělníků a také různých lidí z okraje společnosti, od košířské ga-
lerky až po představitele českého undergroundu a disentu, kteří zde našli
útočiště v osmdesátých letech minulého století. Dnes jsou Buďánky na pokraji
zániku, jednotlivé domky se rozpadají a jsou prakticky neobyvatelné – až na

jeden. Jeho obyvatelé už dvě desítky let usilují o záchranu unikátního místa,
jednoho z posledních pamětníků starých časů pražské periferie.

Vážený Leonide Iljiči 26 min.
dramaturgie Marek Šebeš, kamera Krunoslav Keteleš, scénář Šárka Horáko-
vá, režie.Zora Cejnková, Česká televize 2008
Zvláštní moment v pohnutých událostech srpna 1968 představují tzv. zvací do-
pisy, jimiž se šestice členů vedení KSČ obracela s prosbou o pomoc na teh-
dejšího sovětského vůdce Leonida Brežněva. Prosba o „poskytnutí účinné pod-
pory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici“ sice nebyla důvodem
napadení Československa, nicméně posloužila Brežněvovi jako vítané po-
svěcení jeho kroků. Dokumentární film podrobně rekonstruuje historické udá-
losti a lidské pohnutky, které vedly k sepsání dopisů, a taktéž příběh hledání
pravdy o dopisech, jenž trvá od roku 1968 až do současnosti. Dokument
přináší mimo jiné i unikátní záběry, které pořídil tým českých kriminalistických
expertů na začátku devadesátých let při pátrání v moskevských archivech.

Volání severu 19 min.
kamera Jana Henychová, režie a produkce František Sláma 
Sever Evropy v zimě představuje obrovské volné prostory lemované zamrz-
lými řekami, otevřenými vyfoukanými jezery a rozlehlými pláněmi. A právě v ta-
kových podmínkách každoročně probíhá závod psích spřežení FINNMARKS-
LOPET, nejsevernější závod v Evropě. Vzdálenost 500 km  autem ujedete hravě
za několik hodin. Se psy ale tuto vzdálenost překonáte až po několika dnech
vysilujícího běhu. 
Může se stát, že tuto vzdálenost prostě nepřekonáte, protože to nezvládnete

PROGRAM 16. PŘEHLÍDKY
české a slovenské dokumentární a animované tvorby

20. – 22. listopadu 2008 v projekci MAT Club
Karlovo nám. 19, Praha 2

Smyslem této přehlídky od jejího prvního ročníku v roce 1993 je shromáždit výrazná díla audiovizuální dokumentární 
a animované tvorby a představit je odborné i široké veřejnosti. Přehlídka je příležitostí k setkávání dramaturgů, producentů, 
scenáristů, režisérů, kameramanů, střihačů, zvukových mistrů, hudebních režisérů, výtvarníků, animátorů a samozřejmě 
i asistentů a začátečníků ve všech uvedených profesích. Vítána je i účast teoretiků, kritiků, filmových a televizních historiků,
recenzentů, studentů FAMU, filmových škol i jiných humanitních nebo technických vysokých škol, členů filmových klubů 
a dalších. Členství ve Fitesu není podmínkou k účasti. Přehlídka nemá soutěžní charakter.
Tuto tradici udržuje jen FITES a je záslužné, že se tato přehlídka koná opět za podpory a příspěvku grantové komise Minister-
stva kultury a především České televize. Věříme, že se bude stále „blýskat“ na lepší časy a toto porozumění obou vážených
institucí potrvá i v dalších letech. 
V následujícím programu najdete znovu potvrzení, že i letos se podařilo pro tuto bilanci shromáždit většinu z toho nejlepšího, co
dokumentární a animovaná tvorba za uplynulý rok nabídla. Tradiční účasti slovenských kolegů je letos věnováno celé sobotní do-
poledne, i jejich část přehlídky se koná za podpory Ministerstva kultury SR.
Ani letos nebudou chybět nové Večerníčky, ani letos nebude na závěr chybět kviz…
Příjemné zážitky v MATu, přátelé…

Organizace přehlídky: Katarína Javorská, Martin Skyba, Oldřich Zámostný. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! VSTUP VOLNÝ.
Program je souběžně přenášen malým televizním okruhem do pohostinné části klubu MAT.

Programové bloky anoncované negativním tiskem promítáme v malém salónku – Ateliéru – vlevo od baru.

Pořadatelé a spolupracující instituce: Český filmový a televizní svaz FITES, Ministerstvo kultury ČR, Česká televize, Unie slovenských televizních 
tvůrců,  Slovenská televize, Ministerstvo životního prostředí ČR,  Slovenský institut v Praze, Ministerstvo kultury SR, program Pro Slovakia, Centrum Fo-
toŠkoda Praha.
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vy nebo vaši psi.  Zde už nelze rozdělovat -  JÁ A MOJI PSI. Jste tu spolu a na
každém záleží, zda závod všichni společně dokončí. 
O tom všem vypráví krátký dokument, natočený první českou účastnicí to-
hoto závodu v historii, Ing. .Janou Henychovou. Zda se jí podařilo dojet až do
cíle se divák dozví až úplně na konci filmu.   

PŘÍBĚHY DOMŮ 
– Moldavské nádraží 17 min.
dramaturgie Marek Šebeš, střih Petr Smělík, zvuk Ondřej Muška, vedoucí vý-
roby Vojtěch Pelák, kamera Tomáš Nováček, Jiří Zykmund, scénář a režie Karel
Žalud, Česká televize 2008
Kdysi slavná krušnohorská železniční stanice a lidé, jimž vstoupila do života.
Vysoko v Krušných horách na hranicích s Německem leží víska Moldava,
kousek od ní pak rozlehlé nádraží s velkou staniční budovou, za něž by se
nemuseli stydět v leckterých okresních městech. Jenže tady působí jaksi ne-
patřičně. Do Moldavy dnes zajíždí jen dvakrát denně motorák, který po chvil-
ce oddychu po náročném stoupání sjíždí zpátky do Mostu. Koleje vedoucí dále
na německou stranu Rusové po válce vytrhali a velkolepé nádraží postupně
ztratilo smysl svojí existence. Zažilo přitom mnohé: zlaté průmyslové časy Kruš-
nohoří přelomu 19. a 20. století, nástup místních henleinovců a poválečné vy-
sídlení německého obyvatelstva, budování komunismu s ostnatými dráty 
i porevoluční kapitalismus. Každá doba zde zanechala svůj nesmazatelný
otisk a z příběhu jedné nádražní budovy se tak stává osobitá výpověď o čes-
kých dějinách posledního půldruhého století.

BHÚTÁN – Hľadanie šťastia 33 min.
strih Matej Beneš, hudba MAOK, scenár, kamera, réžia Pavol Barabáš, 
produkcia K2 Štúdio, 2008

Hovorí sa, že na Bhután zabudli ľudia, ale nikdy nie bohovia. Starodávne
hors ké kráľovstvo učupené medzi indickým Assámom a čínskym Tibetom
domorodci nazývajú po svojom – Zem hrmiaceho draka. Putovanie zabud-
nutou krajinou, v ktorej ľudia uctievajú všetko živé, je rozprávaním o šťastí. 
Vnútorný pokoj tu je cennejší, než zhon za matériou sveta a harmónia s prí-

rodou sú  všetkému nadradené princípy. Dobrý kráľ sa stará o blaho podda-
ných. Namiesto hrubého domáceho produktu presadzuje hrubé domáce šťas-
tie. Je to akoby  rozprávkový svet. Malé himalájske kráľovstvo si totiž v kreh-
kom ponímaní šťastia zvolilo zvláštnu cestu. Možno, že správnu. Zatiaľ...

celkem 120 min.

21.15 Sejdeme se u laskomin
(na zvláštní pozvánky)

22.00 ČESKÁ TELEVIZE

Liberecká svědectví 57 min.
dramaturgie Veronika Sobková, kamera Antonín Daňhel, střih Miloslav Liška,
zvuk Jan Štorek, scénář a režie Jana Hádková, dokumentární film, digitální
Betacam, Česká televize 2008

Srpnové události roku 1968 ovlivnily životy i následující osudy všech obča-
nů tehdejšího Československa. Po nadějích Pražského jara přišla studená
sprcha v podobě tanků spřátelených armád. Onoho středečního rána 21. srpna
byla většina občanů v šoku, nikdo nevěděl, co se bude odehrávat v příštích mi-
nutách, hodinách i dnech. Režisérka Jana Hádková ve svém působivém do-
kumentárním snímku mapuje tragickou i významnou úlohu města Liberce 
v tomto napjatém období. Právě přes toto město mířily z Polska tanky 
Varšavské smlouvy. Střílet se zde začalo už o půl jedné v noci na 21. srpna.
Liberečané reagovali okamžitě – zbavovali ulice názvů, falšovali dopravní
ukazatele a posílali okupanty místo do Prahy do Jizerských hor...Dokumen-
tární film věrohodně přibližuje atmosféru těchto dní v Liberci – okamžiky
beznaděje, zoufalství, krutosti i hrdinství obyčejných lidí.

Movie & TV Studio MAT
Filmový klub • Kino • Filmová a video projekce

• Filmové střižny • Střižny AVID

Restaurace
alko, nealko, teplá a studená jídla, rauty, večírky

Karlovo nám. 19, vchod z ulice odborů, Praha 2
tel. 224 915 765, 224 913 688, 224 913 689,

224 914 604, 224 913 038, 224 914 109
fax – filmový klub a střižny 224 923 786

http://www.mat.cz, info@mat.cz
po – pá 10 – 24 hod. so – ne 14 – 24 hod.
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Pátek 21. listopadu 2008
10.00 ČESKÁ TELEVIZE a koproducenti

Jak se máš, kulturo? 

Dobře placená procházka 57 min.
dramaturgie Hana Stibralová, scénář, kamera, režie Olga Špátová 

Na jaře roku 2007 došlo v Národním divadle k premiéře jazzové buffo opery
Dobře placená procházka Jiřího Šlitra, na libreto Jiřího Suchého. Toto dílo vznik-
lo v roce 1965, hrálo se původně v divadle Semafor, později však i v mnoha
městech celé Evropy. Díky kongeniálnímu libretu vznikl zvláštní útvar, pohy-
bující se na hraně poetismu, absurdity a surrealismu, ohromující posluchače
přívalem vynikající operní hudby.
Pro novou inscenaci v Národním divadle byli osloveni básník Jiří Suchý, diri-
gent Libor Pešek a režisér Miloš Forman. Na scénickém řešení inscenace
pracovali Petr a Matěj Formanovi.
„Na tomto tvůrčím setkání mne v prvé řadě zajímá časový oblouk, který se klene
v životech tří hrdinů mého filmu od doby jejich seznámení podnes“, říká re-
žisérka Olga Špátová, která natáčela přípravu a nové nastudování opery. 
Mezi prvním setkání tří hlavních umělců a dneškem se rozprostírá padesát
let. Mezi premiérou původní a současné inscenace, čtyřicet let. 

Tak se tančí tango argentino 
v Praze 52 min.
dramaturgie Hana Stibralová,  scénář Pavla Frýdlová, kamera Jan Sacher,
režie Nenad Djapič 
Tango – přes sto let starý tanec, jemuž jméno snad dali černí otroci, doveze-
ní ze západní Afriky podle bubnů, kterým říkali tan-go. Samotné tance, 
argentinské tango, španělské tango, tango brasiliero, tango criollo, jsou směsí
zábav latinskoamerických přistěhovalců. Španělé a Portugalci mu dali něco 
z flamenga, Kubánci přidali sentiment z habanery, rázný, téměř vojenský ryt-
mus převzalo z milongy, hudební balady snědých gaučů, od brazilských čer-
nochů má rytmiku tance candombé. V tangu se najdou i geny evropské polky,
mazurky a sladkých italských písní. Paříži se objevilo v roce 1910 a v tančír-
nách a salonech se proměnilo ve společenskou zábavu. 
U nás se objevilo velice brzy po příchodu do Evropy. Přes bary, tabariny, va-
rieté, šantány a kabarety se dostalo na operetní scénu. Slavný osud ho pot-
kal i v Osvobozeném divadle prostřednictvím Jaroslava Ježka.
Skeptické názory, že argentinské tango nemá šanci širšího prosazení vůči české,
spíše konzervativní povaze, víkendovým návštěvám chalup, uzavřeností před
vším novým, se ukázaly liché. Současní pražští tangueros a tangueras nás pro-
vedou úchvatnou a podmanivou cestou hudby a uhrančivých pohybů. Sou-
časná „tangománie“  je fenomén, který se na společenské scéně zabydlel – zdá
se že natrvalo.

Den pro devatery varhany 52 min.
dramaturgie Hana Stibralová, kamera Antonín Daňhel, scénář a režie Jana Hádková

Varhanní maratón, jak se podivuhodná kulturní akce jmenuje,se odehrává 
v mikroregionu, zvaném Trojmezí, v němž se stýkají hranice tří států – Česka,
Německa a Polska. Na akci se podílejí operní pěvec Národního divadla Luděk
Vele, přední český varhaník Jaroslav Tůma, regionální zastupitelé a faráři kos-
telů, v nichž maratón probíhá. Během jediného dne se uskuteční devět origi-
nálních koncertů za účasti početného davu diváků i posluchačů. Smyslem akce
je představit varhany nejen jako nástroj provázející bohoslužby, ale také jako
prostředek vytváření hudby v architektonicky krásném prostoru.

Kniha jako osud 26 min.
dramaturgie Martin Štoll, scénář, kamera, režie Ladislav Moulis, 
Film představuje u nás velmi málo známý umělecký obor, jakým je knižní vazba.
Mimo úzký okruh lidí z oboru téměř nikdo v České republice neví, že v Lokti
nad Ohří žijí dva celosvětově uznávaní odborníci, manželé Sobotovi. Přitom je-
jich úspěchy jsou v mezinárodním měřítku zcela mimořádné. Oba jsou plně vy-
tíženi svou prací a o svoji vlastní propagaci nijak neusilují. Z pohledu zvenčí jsou
však viditelnou částí českého umění v oboru knižní kultury. 

celkem 187 min.

10.15 Ateliér 
ČESKÁ TELEVIZE a koproducenti
Česká historie 

Svědkové zrady 57 min. 
dramaturgie Jana Hádková, střih Petr Zajac, kamera Dan Krzywon, scénář 
a režie Dan Krzywon, Josef Urban, digitální Betacam, Česká televize
Dokumentární film se vrací do období mnichovské zrady a bezprostředního
ohrožení českého národa. Nestor českých bunkrologů Jan Polášek (86 let) 
a vysloužilý voják Karel Cvrk (94 let) prolézají jednou ze severomorav-
ských pevností, která byla součástí československého vojenského obranného
systému. Líčí své zážitky z konce třicátých let a meditují o tehdejších vlaste-
neckých postojích obyčejných lidí i státotvorných rozhodnutích politiků. His-
torik profesor Milan Hauner v kontrastu k jejich úvahám hodnotí úlohu Edu-
arda Beneše a prvorepublikové vlády v kontextu politických událostí těsně před
druhou světovou válkou.

Ukradená země 57 min.
dramaturgie Jana Hádková, námět a spolupráce na scénáři Jan Kuthan kame-
ra Josef Nekvasil, zvuk Karel Körber, Jiří Mach, střih Michael Kořán, Irena
Skybová, střih záznamu David Bělohradský, Marie Maršálková, hudební režie
Pavel Hrubeš, vedoucí výroby Ivana Průšová, scénář, produkce, režie Martin
Skyba, DVcam, SkyTVilm a Česká televize 2008

Dokumentární film připomíná události z období Protektorátu Böhmen und Mäh-
ren. Před více než šedesáti lety musely tisíce lidí z Neveklovska, Netvořicka
a Sedlčanska opustit své domovy, neboť na území jejich vesnic chtělo velení
SS vybudovat obří výcvikové cvičiště. Vesnické domy a usedlosti vybydleli, kra-
jinu zdevastovali. Na vystěhovaném území zřídili Němci střelnice, provizorní
kasárna, ale i koncentrační tábory. V nich drželi levnou pracovní sílu politic-
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kých vězňů z celé Evropy. Využili je pro tajné stavby podzemních skladišť 
a továren a na konci války většinu těchto nepohodlných svědků zmasakrova-
li. Mnozí obyvatelé zabraného území se po válce ani neměli kam vrátit. Na
neblahé období vzpomínají ve filmu poslední žijící pamětníci.

Do země (ne) zaslíbené 57 min.
dramaturgie Jana Hádková, kamera Miroslav Šnábl, střih Krasimíra Veličková,
scénář a režie David Vondráček, digitální Betacam, Česká televize 2008

Po druhé světové válce proběhla ve střední Evropě největší demografická změna
v dějinách kontinentu: nuceně bylo vysídleno devět miliónů lidí a sedm mi liónů
lidí našlo zase nový domov. Později se do svých rodišť natrvalo vrátilo jen
mizivé procento Středoevropanů.
Totální proměnou prošla i jedna třetina území Česka. Po sudetských Něm-
cích nepřišli do pohraničí pouze Češi z vnitrozemí, ale například i Rusíni ze
severozápadního Rumunska, potomci evangelických Českých bratrů z prus-
kého Slezska a Maďaři z jižního Slovenska. 
Staly se pro tyto osobité komunity Sudety skutečným domovem?

Posedlost rodu Šechtlů 30 min.
hudba Jaroslav Krček, kamera Andrej Barla, námět, scénář, režie Zdeněk
Flídr, Česká televize, CPDV 2007
Dokument o životě a díle pěti generací jihočeských fotografů z Tábora, je-
jichž osud a tvorba jsou těsně spjaty s vývojem české fotografie. Cena poro-
ty na IV. Evropském festivalu filmů o umění ARTS&FILM 2008.

celkem 201 min.

13.15 ČESKÁ TELEVIZE a koproducenti
Rok 1968

Naděje, Zrada 52+52 min.
dramaturgie Hana Stibralová, scénář Pavel Kosatík a Viktor Polesný, střih
Zdenek Patočka a Lenka Polesná, kamera archiv, režie Viktor Polesný, digi-
tální beta, Česká televize 2008

Idealismem nabité ovzduší Pražského jara. Zklamání. Politické vedení zrazuje
národ.

Dukla – pravda utopená v blátě 26 min.
dramaturgie Hana Stibralová , scénář a režie.Tomáš Kaucký,  Journal TV a Česká
televize 2008 

Operace Dukla měla být skončena za 4 dny s tím, že pomůže Slovenskému ná-
rodnímu povstání. Ze vzpomínek pamětníků je však patrné, že šlo o zneužití vo-
jáků a vojenskou blamáž, ze které později režim udělal slávu. 
Proč se bojovalo v místě, kde byl neschůdný terén, proč se nastupovalo do
údolí a naprosto překvapení Němci, kteří měli opevněné kopce nevěřili svým
očím, když sem vojska pochodovala jako na porážku. Za podobné chyby tre-
stal Napoleon své generály nejtvrdšími tresty. Duklu dobudeme, nebo na ní
padneme řekl maršál Koněv, jehož kariéra byla postavena na množství mrtvých.
Dodnes mají mnozí z Dukly hořko v srdci. Bylo zneužito utrpení lidí, jejich
tragedie, jak se z některými později zacházelo. Hořko z padlých kamarádů,
ze vzpomínek. Nánosy času, které vynášejí či znevažují to či ono. Ale lidský
život položený v boji znevážit nelze.

PŘÍBĚHY DOMŮ 
– Dům U sedmi lomenic 17 min.
dramaturgie Marek Šebeš; střih Andrea Culková, Jan Volf, zvuk Jakub 
Jurásek, vedoucí výroby Jana Vokrouhlíková, kamera Aleš Blabolil, scénář 
a režie Andrea Culková, Česká televize 2008
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Prastará roubená chalupa stojící uprostřed Vrchlabí skrývá tajemství z dob dávných
i nedávných. Už jen jeho umístění je pozoruhodné: stojí pár kroků od hlavní ho
náměstí a mezi moderní městskou zástavbou vypadá jako dřevěná maketa, kte-
rou tu někdo na chvilku odložil. Dům U sedmi lomenic, nejstarší stavení krkonoš-
ského Vrchlabí, má též pozoruhodnou historii: prolíná se v ní starý ševcovský
rod, italští hledači pokladů i poválečný odsun vrchlabských Němců. A koneckon-
ců, pozoruhodné je i to, že lomenic – tedy štítů – zde najdeme jen šest. Staletí staré
příběhy i současné dění v domě přibližuje dokument režisérky Andrey Culkové.

celkem 147 min.

14.00 Ateliér – ČESKÁ TELEVIZE
Česká společnost

Singles 26 min.
dramaturgie Hana Stibralová, kamera David Ployhar, R.. Radonič, scénář 
a režie.Adéla Sirotková,
Je těžké si jich dokonce i v současném přeplněném mediálním prostoru 
nepovšimnout. Skupinky lidí, kterou už i v češtině označujeme slovem 
„singles“. Skoro každý večer je prezentován jejich život v televizních seriálech,
jako např. Sex ve městě, Přátelé, nebo Ally McBeal. Co to všechno zname-
ná? I tato humornější podoba mediální prezentace poukazuje na závažné pro-
měny společnosti. 
Západní sociologická literatura již delší dobu vyčleňuje novou životní fázi,
kterou označuje jako pozdní mladost. Vyznačuje se tím, že v životě dnešních
dvacátníků a třicátníků chybí něco z definičních charakteristik
spojovaných s dospělostí. V mnoha případech se však za kamennou tváří
hypermoderního kluka nebo holky ukrývá osamělá smutná duše, která touží
po lásce. Ale bojí se to přiznat, protože se to už dneska prostě nějak nenosí.

Děti z krabičky 26 min.
dramaturgie Hana Stibralová, kamera Evžen Janoušek, scénář a režie Jelena.
Cingrošová
Ještě před pár lety by nikoho ani ve snu nenapadlo, že by 370 g vážící lidský
tvoreček, či zárodeček – mohl přežít svůj předčasný příchod na svět s nezra-
lými plícemi, nevyvinutými orgány, s neschopností přijímat potravu. Dnes se
jejich zachraňování často hodnotí jako zázrak, jako vrcholný um medicíny. Je
tomu tak opravdu? Co opravdu víme o osudech takto zachráněných dětí? Co
je čeká, jakými postiženími a nemocemi trpí, jak plnohodnotně jsou schopni
prožít svůj život?

celkem 52 min.

15.00 Ateliér – OZVĚNY EKOFILMU 2008 

Příběh jedné asanace 52 min.
kamera Karel Machoň, hudba Kamil Holub, scénář a režie Josef Císařovský,
Česká televize, 2007 

Někdejší tajemník krajského výboru KSČ Jaroslav Hajn památkáře odbyl: „My
to stavíme pro mladé lidi! Jak byste se jim pak chtěli dívat do očí?” A jako by
nebylo jinde dost místa, nechal vyjmout historické památky ze státní ochra-
ny a srovnal je se zemí”…, píše se ve scénáři k filmu o obludné asanaci Loun.
Autor filmu vymodeloval podle původních plánů dnes již neexistující, téměř
fantaskní svět města před zničením. Zveme vás tedy na prohlídku starých
i nových Loun. 

CENA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zajatci bílého boha 52 min.
scénář Tomáš Ryška, Steve Lichtag, hudba Pavel Kotzian, kamera Tomáš Ryška,
Matěj Cibulka, Jan Bělohlavý, režie Steve Lichtag, Twin Star Productions, 2008 
Domorodý laoský kmen Akha žijící na území zlatého trojúhelníku se stává
absurdní obětí rozvojových programů západních civilizací. Mladý český ba-
datel se snaží složitou problematiku pochopit a uskutečňuje v oblasti dlou-
hodobý terénní výzkum. Postupem času se s vesničany natolik sblíží, že ho při-
jímají mezi sebe. Čím více však do problematiky mezinárodní pomoci proniká,
stává se pro některé rozvojové a misijní organizace na území Thajska a Laosu
nežádoucím. Za dramatických okolností je donucen tuto oblast opustit. Ve filmu
přináší otřesná svědectví o praktikách i obětech západní „pomoci”.

VELKÁ CENA EKOFILMU 2008 
celkem 104 min..

16.00 OZVĚNY EKOFILMU 2008

Živý obraz lepšího světa 7 min.
hudba Petr Kolář, scénář, kamera a režie Marian Polák, Česká televize, 2008
Na samotě v zapomenutém koutě Orlických hor žije více než čtyřicet let ta-
jemný muž. Nikdo přesně neví, co ho do drsné hornaté krajiny přivedlo, ani
proč se rozhodl pro život v ústraní. Málokomu se ho podařilo spatřit či se s ním
dát do řeči. Pan Mertlík lidi nevyhledává, společnost mu dělá pouze stádo ovcí,
kočky, rozhlasový přijímač a především příroda. O jeho znalostech přírod-
ních dějů i praktické péči o okolní krajinu hovoří místní ochranáři s obdivem
a uznáním. Režisérovi Marianu Polákovi se po několikaletém úsilí podařilo
získat souhlas pana Mertlíka s natáčením dokumentárního filmu. Pozoruhod-
ný příběh člověka, který se snaží udržet rovnováhu mezi přírodou a lidmi. 

CENA V KATEGORII DOKUMENT 

Nehasit! Hořím! Miloslav Příhoda  
jezdec military 24 min.
kamera Josef Nekvasil, Hana Pinkavová, Vlastimil Hamerník, Filip Havelka, 
scénář a režie Hana Pinkavová, Ateliéry Zlín, s.r.o., Česká televize, 2008 
Před 12 lety se dva romantici milující koně a přírodu usadili v polorozpadlém
statku, ve vesnici s 80 obyvateli, kde kromě hospody a hřbitova nebylo nic.
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Tady začali vychovávat své tři děti a chovat koně a ovce Děti si osvojovaly jezdecké
umění a lásku ke koním zcela přirozeně a samozřejmě. Míla se brzy vyšvihl mezi
špičku. Ve dvanácti se stal mistrem republiky. Ve chvíli, kdy se chystal s tátou
na evropský šampionát, uhynul jeho nejlepší poník. Pak přišla druhá rána – další
kůň zůstal vyřazený ze závodění. Třetí rána byla nejhorší. Mílovi se po infekční ne-
moci zbortila kyčelní hlavice. Proležel půlrok v nemocnici. Naštěstí se hrozivá
diagnóza, že zůstane na vozíku, nevyplnila. Sice musí brát léky na výživu klou-
bů, ale začal znovu jezdit a byl vybrán do centra talentované mládeže. Splnil se mu
i velký sen – startovat na mistrovství světa juniorů ve Francii. 

CENA ZA REŽII 

Hormonální akvárium 20 min.
kamera Braňo Pažitka, hudba Runa Una Luna, scénář a režie Tereza Tara, FAMU,
2007
Když před pár lety našli britští rybáři v těle rybího samce jikry, nestačili se divit.
Mezi látkami, které způsobily přeměny rybích samečků na samičky, byly syn-
tetické hormony z hormonální antikoncepce. Na celém světě tak rybí samci při-
cházejí o svou mužnost – zůstávají však v klidu, protože voda, ve které se
pohybují, obsahuje také značné dávky antidepresiv. Zprávy z vodní říše při-
pomínají stav, ve kterém se nacházíme. Plaveme v akváriu různých látek,
které nás ovlivňují, aniž bychom si to uvědomovali

CENA STUDENTSKÉ POROTY 

Plastic People 7 min.
kamera Martin Procházka, hudba Petr Skoumal, scénář, režie, producent Pavel
Koutský, 2007 

Kreslený film o plastické chirurgii, o poměru mezi jedinečností a umělou 
krásou. 

CENA V KATEGORII VOLNÁ TVORBA 
celkem 108 min.

18.00 Ateliér 
Setkání s autory pořadů, zástupci MŽP, or-
ganizátory festivalu, novináři a hosty.

19.00 ČESKÁ TELEVIZE
České osudy 

Sedm světel 57 min.
dramaturgie Hana Stibralová, kamera Olga Špátová, scénáře a režie Olga 
Sommerová

Ve 20.století zachvátily Evropu dva totalitní režimy, nacismus a komunismus.
Nikoli náhodou, mnozí, kteří byli perzekvováni nacistickým režimem, skonči-
li i v komunistických koncentračních táborech nebo na popravišti, jako Mila-
da Horáková.
Existují ale židovské ženy, které nejenom že přežily holocaust, ale aktivně se
podílely na odboji proti nacistickému režimu za II.světové války. Jejich auten-
tické svědectví je poslední možností vyslovit zločinnost totalitního nacistic-
kého režimu prostřednictvím konkrétních osudů. A zároveň připomenout, že
Židé nebyli jen bezmocnou obětí Hitlerovy doktríny, ale i aktivními odbojáři,
kteří se podíleli na boji proti zločinu. 

Minulost v čase přítomném 26 min.
dramaturgie Marek Šebeš, kamera Vratislav Damborský, scénář a režie 
Dagmar Průchová 
Během druhé světové války přišly o život desítky tisíc českých židů. Jejich
majetek byl nacisty zkonfiskován a skončil na různých místech – v říšských 
institucích, soukromých sbírkách, muzeích a galeriích. Takřka padesát let se
o osud zabavených a ukradených předmětů, které jsou často tím jediným,
co po celých židovských rodinách zbylo, nikdo nezajímal. Dnes se situace
naštěstí mění. Dokument režisérky Dagmary Průchové přibližuje detektivní
práci týmu vyšetřovatelů Centra pro dokumentaci majetkových převodů a kul-
turních statků obětí II. světové války, kteří pátrají po ztraceném židovském ma-
jetku. Většinou již není komu ho vracet, ale i samotná identifikace předmětů
a jejich spojení s osudy konkrétních lidí mají hluboký smysl.

celkem 83 min.

20.00 Ateliér – ČESKÁ TELEVIZE a ZF FILM 

Koleda, koleda… 120 min.
hudba Jaroslav Krček, kamera Andrej Barla, námět, scénář a režie Zdeněk Flídr,
Česká televize CDDHT a ZF FILM 2007 za přispění Česko-německého fondu
budoucnosti, Institutu Bohemicum-Kulturwerk der Ackermann Gemainde, firmy
Snowhill a Jihočeského kraje pod záštitou hejtmana RNDr. Jana Zahradníka.
Pořad měl premiéru 12. prosince 2007 v rámci Adventního večera na 
velvyslanectví České republiky pro zastupitelské úřady akreditované v Berlí-
ně a 23. prosince 2007 ve 20 hodin na ČT2.
Hudební dokument – Vánoční zvyky a obyčeje jihočeského Pošumaví a Šumavy.

20.30 Film & Sociologie

Občan Havel 120 min.
Dramaturgie Hana Jemelíková, střih Antonie Janková, zvuk Daniel Němec,
kamera Stano Slušný, asistent Pavla Kouteckého Martin Steklý, scénář a režie
Pavel Koutecký, Miroslav Janek, výrobce-producent: Film & Sociologie Jarmi-
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la Poláková, koproducenti: Negativ Pavel Strnad, Michael Wolkowitz, Studio KF
Jan Krása, David Dušek, celovečerní dokumentární film, film 35mm
Celovečerní film Občan Havel nahlíží do zákulisí politických i soukromých dra-
mat prezidentského období Václava Havla. 
Režisér Pavel Koutecký začal film natáčet v roce 1992 a sledoval prvního
českého prezidenta více než třináct let. Zachytil všechny důležité okamžiky pre-
zidentské funkce Václava Havla až do jeho odchodu v únoru 2003. 
Stejně jako v životě Václava Havla, hrají ve filmu důležitou roli obě jeho man-
želky, Olga a Dagmar, objeví se zde jeho přátelé a spolupracovníci, světoví 
i čeští politici, ale i členové skupiny Rolling Stones. 
Premiéry svého nejzajímavějšího a největšího filmu se bohužel Koutecký
nedočkal. Po jeho tragické smrti na jaře 2006 se dokončení filmu ujal
režisér Miroslav Janek.

23.00 Konec druhého dne

Sobota 22. listopadu 2008
9.30 SLOVENSKÉ MATINÉ

Kolekce slovenských dokumentů 
(projekt vznikl s podporou Ministerstva 
kultury SR, programu Pro Slovakia)

Magická osmička 
– Zmarené nádeje 70 min.
dramaturgia Peter Ďureje, scenár Jozef Žatkuliak, Dušan Hudec, hudobný
dramaturg Lýdia Vojtková, zvukový majster Peter Gajdoš, Kamera Radoslav Bli-
znakov, réžia: Dušan Hudec, účinkujú PhDr. Michal Štefanský, CSc. – histo-
rik Vojenského historické ústavu, PhDr. Stanislav Sikora – historik SAV, Jan
Pešek – historik SAV, Doc. Ing. Jozef Zrak, CSc. – politik činný v rokoch 1968
až 1969, Ernest Vangel – postrelený Bratislavčan pred budovou FF UK, Vla-
dimír Segeš – hladovkár – vysokoškolák, Peter Dubček – syn Alexandera Dub-
čeka, Eduard Chmelár – vysokoškolský pedagóg a publicista, Zuzana Szat-
mary – aktivistka Charty 77, produkcia STV, Trigon Production, 2008
Tretia časť dokumentárnej série Magická osmička sa pokúša prehodnotiť zložité
obdobie v bývalom Česko – Slovensku v rokoch 1968-69. Samozrejme korene
spoločenských a politických zmien treba hľadať najprv pred týmito rokmi. Ide najmä
o roky po 1963, keď v spoločnej republike Čechov a Slovákov dochádza postupne
k akémusi odmäku. K uvoľneniu spoločenskej a politickej atmosféry viedol tlak
zdola, najmä z radov intelektuálov, umelcov a novinárov. Slovenským intelektu-
álom išlo spočiatku o presadenie emancipačného procesu rovnoprávneho po-
stavenia Slovenska v rámci ČSSR. No čoskoro sa pridali na stranu tých členov ko-
munistickej strqany, ktorí pod heslom socializmus s ľudskou tvárou a demokratizácia
spoločnosti začali búrať staré totalitné praktiky riadenia krajiny. Rozhodujúci bol
rok 1967, keď z prezidentského úradu bol odvolaný Antonín Novotný. Bol to
výsledok roztržky medzi Alexandrom Dubčekom ako reformným komunistom 
a A. Novotným, ktorý predstavoval dogmatického konzervatívca. Spoločenská
a politická klíma v Čechách a na Slovensku začala akcelerovať. To samozrejme 
nemohlo ujsť pozornosti Moskvy. Na udalosti roku 1968 spomínajú pamätníci,
aj historici a politici.

Posledná maringotka 55 min.
dramaturgia Martin Peterich, námet a scenár Ida Hledíková Polívková, kame-
ra Richard Krivda, réžia Peter Beňovský, produkcia: STV, FURIA FILM s.r.o.,
2008 
Dokumentárny film zachytáva osudy posledných autentických komediantov
v strednej Európe (v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, v Nemecku) v širšom
spektre kontextov – v sociálnom, kultúrnom a spoločenskom. Vykresľuje osudy
konkrétnych ľudí a priblížime ich remeslo. Divákom ukazuje povahu zvlášt-
neho druhu slobodných ľudí, ktorí sa nielen z lásky ku komediantskemu di-
vadlu, ale aj v dôsledku silnej väzby na rodinnú tradíciu obetovali pre pocit

voľnosti pohodlie a teplo trvalého domova. Bola v nich istá dávka romantiz-
mu i vzdoru voči politickej mašinérii, pre ktorú boli v období socializmu ako živ-
nostníci neprijateľní, jednak preto, že boli medzi poslednými, ktorí odolávali
zoštátneniu svojich „podnikov“ a jednak preto, lebo boli v minulosti nosite-
ľmi informácií a svojim neustálym pohybom boli ťažko kontrolovateľní. Tak -
tiež spôsobom svojho života poburovali a vymykali sa z konvencií. Film má
zachytiť posledných potomkov starých komediantskych rodín v strednej 
Európe a vyše storočnú históriu a osud ich zanikajúceho remesla...

spolu 125 min.

10.00 Ateliér – Studentské filmy
(projekt vznikl s podporou Ministerstva 
kultury SR, programu Pro Slovakia) 

Cez most 45 min.
hudba Walking Vision, Lesing, námet, scenár, kamera a réžia Ján Kász, pro-
dukcia AKU FDU Banská Bystrica
Príbeh mladej ženy zo Slovenska, ktorá žije v Nemecku s moslimom. Aby ho
mohla lepšie spoznať, musí sa za neho vydať po moslimskom spôsobu. Ne-
dlho po tom konvertovala k islamu a teraz nosí šatku. Zo strachu z nepocho-
penia rodičov túto skutočnosť už päť rokov tají. Teraz sa však rozhodla posvätiť
tento vzťah aj klasickým slovenským sobášom. Je vôbec možné nájsť most medzi
dvomi tak odlišnými kultúrami? Odváži sa doma priznať k islamu? 

Janík 19 min.
kamera: Daniel Zemančík, Rodolfo Medina Flores, zvuk: Martin Čuvaj, sce-
nár, strih, réžia: Daniel Zemančík, produkcia Ateliér dokumentárnej tvorby FTF
VŠMU, 2008
Janík ponúka erotické služby starším pánom. Cestuje medzi mestom a de-
dinkou, v ktorej býva. Začína sa však zamýšľať nad tým, či je v jeho spôsobe ži-
vota všetko v poriadku.
Cena Literárneho fondu za réžiu na festivale študentských filmov Áčko 2008 

Bača Jano Červeň 24 min.
scenár a kamera Ľubomír Viluda, Ivan Kršiak, hudba Svetozár Stračina, réžia
Ľubomír Viluda, Ivan Kršiak, produkcia: AU FDU BB 2008
Chov oviec na salašoch patrí neodmysliteľne ku koloritu Slovenska. Maťko
a Kubko, alebo tvrdá drina? Film o sile prírody, pokore, úcte k tradíciám, ale
hlavne k človeku a jeho práci. 

Jano 24 min.
pedagogické vedenie Ľudovít Lábik, Ingrid Majerová, námet, scenár, kamera,
strih, réžia Peter Osuch, produkcia VŠMU, 2008 

O (ne)možnosti vytvorenia vzťahu, keď človek rozmýšľa ako boh.
Najlepší dokumentárny film na festivale študentských filmov Áčko 2008

spolu 112 min.
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Mimo kolekcie – 2 filmy na želanie

Optimista (Winterov príbeh 50 min.
dramaturgia Peter Ďureje, námet Erika Podlipná, autori TV úpravy Marián Pôbiš,
Eugen Gindl, scenár a réžia: Dušan Trančík, 2007

Dokumentárny film rozpráva životný údel Lajoša Wintera, zakladateľa sveto -
známych kúpeľov v Piešťanoch. Zavedie nás do 19.storočia, keď sa v hlave
židovského chlapca L.Vintera zrodila myšlienka premeniť minerálne prame-
ne v Piešťanoch na svetoznáme kúpele s patričnou mondénnosťou, elegan ciou,
ktoré boli známe už z čias príchodu rímskych légií na územie Slovenska, teda
Horného Uhorska, a boli miestnymi obyvateľmi využívané len ako pomocná
liečba. Ústrednými postavami filmu sú Lajoš Winter a gróf Erdédy. Osudy
mladého Wintera sú plné osudových dramatických zvratov. Ako Žid neváhal sa
vzdať svojho vierovyznania a konvertovať na katolicizmus – len aby dokázal
 realizovať svoj projekt. V jednom smere sa mu tento ťah podaril, avšak  
v osobnom živote zažil veľa trpkosti a tragédií. Napriek tomu, že sa stal kato-
líkom, nastupujúci totalitný režim v 30-tych rokoch neobišiel ani jeho rodi-
nu. Ľahké to nemal ani po skončení 2.svetovej vojny. Piešťanom zostal však
verný napriek príkoriam, ktoré tu zažil až do svojho skonu.

Môj otec GULAG 63 min.
námet Peter Juščák, strih Alena Spustová, hudba Marcel Palonder, kamera Vlado
Biskupič, scnár a réžia František Palonder, digibeta, TRIGON PRODUCTION,
Patrik Pašš, koprodukcia CNF (Centre of National Film Russia) Sergej 
Zernov, podpora MEDIA, Ministerstvo kultúry SR, Federálna agentúra pre
kultúru a kinematografiu, © 2008

Príbeh Jána a jeho matky odhaľuje osud tisícich obetí ruských gulagov… Jeho prvé
meno bolo JAN KAWASCH. Toto meno mu dala jeho mama do rodného listu,
ked sa narodil na Sibíri. Druhé meno JAN VRANA dostal po tom, ako sa jeho matka
druhýkrát vydala po návrate z Ruska. Tretie meno – JAN ANTAL prijal od svojej

manželky. Ani jedno meno nie je jeho vlastné. Nepozná svojho otca, nevie či sa
narodil z lásky, alebo z násilia. A nevie, kde je jeho vlasť... Dokumentárny film prib-
ližuje príbeh muža, Jána Antala, ktorý sa pred 57 rokmi narodil v sibírskom gula-
gu nespravodlivo odvlečenej Slovenke. Po prvý raz v živote prichádza spolu so
svojou dcérou na miesta, kde sa narodil a prežil prvých šesť rokov života. Od-
chádza na koniec sveta s jedinou otázkou: „Poznali ste môjho otca?“

11.40 ČESKÁ TELEVIZE a koproducenti
Česká společnost

Jazzová sekce 52 min.
dramaturgie Hana Stibralová, kamera Diviš Marek, T. Nováček, scénář a režie
Aleš Kisil
Jazzová sekce byla rozhodně jedním z nejzásadnějších kulturních fenomenů let
1975-1985. Její činnost a existence byla o to pozoruhodnější, že se do poslední
chvíle snažila setrvat na platformě právní legality, s využitím všech skulin v nor-
malizačním právním systému. Příběh jazzové sekce není velký lidský příběh, je
to ale příběh plný paradoxů, příběh, jak skupinka zatvrzelých a statečných
dokázala vzdorovat přesile totalitního státu. Během let vyrostla sekce z úzce
zájmového sdružení ve společnost s několika tisíci členy a spoustou aktivit 
v oblasti hudby, literatury,divadla filmu i výtvarného umění.     

Recidiva moci 57 min.
dramaturgie Jana Hádková, kamera Jan Matiášek, střih Miroslav Pergl, scénář 
a režie Ivan Pokorný, dokument, digitální Betacam, Česká televize
Dokumentární film hledá souvislosti mezi některými aspekty a praktikami poli-
tického a veřejného života dneška a doby reálného socialismu.Autor chce pře-
devším varovat před recidivou moci. Zamýšlí se jednak nad tím, co v uvažování
lidí, kteří svůj aktivní věk prožívali v sedmdesátých a osmdesátých letech v Čes-
koslovensku zanechal bývalý režim a zkoumá také, co dnešní dvacetiletí vědí 
o každodenní realitě, kterou žili jejich rodiče v normalizaci. Zjišťuje, že mnozí
ani nevědí, co to slovo znamená. Ti, kteří se dnes mohou svobodně pohybovat po
celém světě nemají tušení, co byly cestovní doložky, devizové přísliby, co před-
stavovaly v režimním systému Lidové milice nebo praktiky Státní bezpečnosti.
Pokorného film je v dobrém slova smyslu apelujícím esejem, pokusem pře-
svědčit ty později narozené, aby se zabývali nedávnou minulostí tohoto ná-
roda a přemýšleli o ní. Jenom tak totiž, v duchu orwellovské sentence „Kdo 
o min.vládá minulost, ovládá i budoucnost“ mají šanci ovlivnit svůj vlastní život.

celkem 109 min.

12.00 Ateliér

Odpolední slavnost 26 min.
produkce, kamera a režie František Sláma
Když v lednu roku 2008 zemřel první dobyvatel Everestu Sir Edmund Perci-
val Hillary, tak některá média konstatovala, že odešel poslední horolezec staré
školy. Horolezci jeho generace považovali přátelství na laně nejenom za sa-
mozřejmost vyplývající z obtížnosti dosahovaného cíle, ale i za nezbytnou sou-
část života, který je o to bohatší. Dnes, v době komerčních výprav se boří
některé bariéry, padají mýty, a tím je také vlastní dosahování vrcholů ochu-
zeno, právě absencí přátelství.
V Čechách byli průkopníky horolezectví lidé z oblasti Českého ráje či Prachovských
skal. Byli i prvními českými himálajskými tygry. Někteří zahynuli pod Huascará-
nem při zemětřesení v květnu 1970, ti ostatní se občas scházejí na Hrubé Skále. Ten-
tokrát proto, že Radan Kuchař (na konci milénia zvolený českým horolezcem sto-
letí), autor slavné knihy DESET VELKÝCH STĚN, se letos dožívá osmdesátky. 
Tato kniha inspirovala také Otu Pavla k napsání knížky povídek nazvané Výstup
na Eiger. 
Na zářijovou oslavu přišlo mnoho osobností štíhlých postav, ostře řezaných
asketických tváří. Mnozí už s hůlkami či berlemi, ale v dobré pohodě. Všichni z
nich, a bylo jich tu několik desítek, poznali přátelství na laně. A také o tom
vypovídá dokumentární film.
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14.00 Odpoledne s Večerníčkem 
pro děti i pro dospělé

Dětský zvěřinec
autor Pavel Brycz, hudba Vladimír Merta, výtvarnice Šárka Ziková, režie Jiří Tyller
Příběh s názvem Slon Bertík je ukázkou z nového seriálu, který bude v pre-
miéře vysílat Večerníček koncem letošního roku. S vtipem a invencí se obra-
cí k srdci dnešního malého diváka. Komický človíček – ředitel Dětského zvě-
řince je připraven vyprávět neuvěřitelný příběh, který se zajisté může stát. 

Inspektor Fousek zasahuje
autor Hana Lamková, hudba Petr Skoumal, výtvarnice Eva Pekárková – Sýko-
rová, režie Josef Lamka

Na ministerstvu pro odhalování neuvěřitelných záhad má svou kancelář i pes Fou-
sek. Když je ministerstvo v koncích obrátí se právě na něj. Za pomoci šneka Herkula,
detektivní kočky Micumiši řeší Fousek úspěšně nejsložitější případy pod sluncem.

Žížaláci
hudba Zbyněk Matějů, autor, výtvarník a režie Jaromír Gá.

Myslíte si, že na zahrádce je nuda s nedostatkem zábavy ? Z omylu nás vyve-
dou dva rozverní Žížaláci, kteří čiší nápady , vitalitou a smyslem pro humor. Uvi-
díme díl s názvem Zahradníci z prvního animovaného plastelínového seriálu
Večerníčku ČT.

Malý král
hudba Zbyněk Matějů, výtvarnice Zdenka Krejčová, autor a režie Ivan Renč
Malý kralevic Bibián vždy za odměnu dobrého skutku získává lék, který navrací
zdraví jeho královskému otci. Na všech cestách doprovází Bibiána věrná a dův-

tipná kočička Rita, jeho stálá opora i v těch nejnebezpečnějších situacích. Z po-
hádkového kresleného seriálu uvidíme epizodu Skleněný zámek. 

Kočka Linda
autorka Markéta Zinnerová, hudba Zdeněk Zdeněk, výtvarník Michal Švec, režie
Nataša Boháčková
Příběhy „kočičí dámy“ Lindy spisovatelky Markéty Zinnerové se staly před-
lohou pro nový kreslený seriál Večerníčku ČT. Kdo nezná dobře svět koči-
čích záměrů a nápadů, ten zde určitě najde poučení. Ctitelé koček již vědí
své a budou se dobře bavit. 

Tři prasátka
hudba Ivan Doležálek, autor, výtvarník a režie Michal Žabka.
Večerníček České televize připravuje pro své věrné i nové diváky první seriál
vytvářený technologií elektronické 3D – loutkové animace. Pohádky plné
humoru, nadsázky a originálního vidění světa fantazie uvidí malí diváci na
Vánoce 2009.

celkem 50 min.

15.00 – 16.30  Sejdeme se u štrúdlu
Zhodnocení přehlídky a malá soutěž pro děti spojená s vyprávěním
přítomných autorů o nových Večerníčcích.
Žádné dítě neodejde s prázdnou a některé se podělí i o hodnotné
ceny, které tradičně věnovalo Centrum FotoŠkoda v paláci Lang-
hans ve Vodičkově ulici v Praze 1 a Česká televize.

Na shledanou na 17. přehlídce
české a slovenské dokumentární

a animované tvorby
od čtvrtka 19. do soboty 

21. listopadu 2009!
Program 16. přehlídky sestavili  Jana Hádková, 

Katarína Javorská, Jitka Radová,  Kateřina Krejčí, 
Miloš Zvěřina,  Marek Šebeš a Martin Skyba.

info@fites.cz, www.fites.cz, tel.: 222 562 331, 606 417 269
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Byl mezi námi a už není
Martin Glas odešel tam, kam za ním zatím nemůžeme. V neděli 31. srpna ve 14 hodin odpoledne
v umělém spánku nám všem řekl „sbohem“ s tím, že se stejně zase všichni brzy sejdeme.
Odešel v plné práci, s mnoha dalšími plány… S láskou k životu, k lidem, k dětem, ke všemu živému.
Stále předával lidem, hlavně těm mladším to, co sám prožil špatného, ale i dobrého. Terezínem, jakož-
to dítě, počínaje, až po celoživotní dílo v Československé televizi, kde pracoval od jejího počátku v roce
1953 až do nedávné doby. Svého velkého zadostiučinění – seriálu „Vzpomínky na počátky televize
u nás“, který napsal a který bude vycházet od tohoto čísla v časopise SYNCHRON – se již nedočkal.
Bohužel se mu tento seriál nepodařilo dokončit.
A tak plynul čas – besedy s dětmi a studenty ve školách, provázení skupin v Terezíně, kde prožil tři

roky života v židovském ghettu. Tady také viděl naposledy svého tatínka, který odtud odjel posledním transportem do
Osvětimi a už se nevrátil…
Stále žil dalšími plány; chtěl, aby se lidé dověděli to, co nemohli sami zažít, předával lidem vzkaz, aby se měli rádi, aby
byli rádi na světě, aby se už nikdy neopakovalo to, co prožil. Žil plným životem, rozdával životní elán, optimismus,
možná své síly přepínal, ale byl to jeho život a nemohl prostě jinak… Hana, Daniel, Daniela a Adam Glasovi

Poslední rozloučení s tímto vzácným člověkem, bez něhož si nelze představit dějiny Československé televize, se konalo 
19. září 2008 u hrobu rodiny Glasů na Olšanských hřbitovech. I když to byla svou podstatou smutná záležitost, tak desítky
přátel vyprovodily Martina spíše s uvolněnou náladou, o níž se postaral dvěma písněmi Jiří Traxler.

Vzpomínka na Růženu...
Dne 9. 12. 2008 by se dožila Růžena M. Brožková sedmdesáti pěti let. Do Studia Bratři v triku
nastoupila na podzim roku 1952. Vzpomínám si na cesty tramvají směr Barrandov, kde seděla
schoulená v zeleném kabátu s límečkem z ocelota a její pronikavé krásné hnědé oči těkaly 
z místa na místo. Bylo ji 19 let. Přišla ze školy uměleckého průmyslu v Křížovnické ulici a zařadi-
la se mezi nás, kteří jsme milovali animované filmy.
Hned po začátku jsme rozpoznali její talent, byla báječná kreslířka. Excelovala zdařilými karikat-
urami, břitkým humorem a věčnou opozicí, ať už to bylo cokoliv nebo o čemkoliv. Měla ráda vtip 
a humor a to se hlavně projevilo v její brilantní animaci. Patřila mezi nejlepší animátorky. Praco-
vala s Vláďou Jiránkem na blackoutech a na filmu Zpráva o medvědech. Později režírovala něko-
lik filmů pro Ministerstvo zdravotnictví. Pro Českou televizi režírovala seriál Ze života rodiny
Horáčkovy a pro Slovenskou televizi seriál pro děti Pašinkovia. Mnoho let animovala na filmech Václava Bedřicha a Zdeň-
ka Smetany a její záběry patřily k těm nejlepším. Vždy výborně vystihla charakter postav, scény měly spád a zkratku. Pra-
covala na mnoha filmech s dětskou tématikou s režisérem Gene Deitchem a její poslední film byl Emily, 100 dní ve škole. 
Vybavuji si neustále její hlas, kdy říkala, že jí mrzí neúčast na dalším filmu vzhledem k její nemoci. Ale byla ještě plná 
optimismu a říkala Genovi: „Pamatuj na mne se záběry do dalšího filmu, ať to kreslení nezapomenu!“ Už to, milá Růženo,
nevyšlo a my se můžeme smířit s tím, že už tady nejsi, ale tvoji přítomnost jako kdybychom cítili mezi námi. V ateliéru
jsou ještě tvoje tužky, tvé knihy, tvé květiny...
Je nám smutno. Zdeňka Deitchová

Růžena Matylda Brožková, roz. Pokorná,
výtvarnice, animátorka, režisérka a pro mnohé z nás kamarádka. Celé půlstoletí pracovala ve studiu kresleného filmu Bratři v triku, a
dnes bychom se sotva dopočítali kolik kreslených panáků oživlo na jejím pauzpultu. Kolik úsměvů dokázala vykouzlit obyčejnou tužkou.
Když redakční šotek v minulém čísle časopisu Synchron propašoval do rubriky Naši jubilanti mezi pětasedmdesátníky také
naši Rózi, bylo v tom něco symbolického. Ona přece navzdory tomu, že už pár let není mezi námi, tak docela neodešla. A kdo
tomu nevěří, ať si někdy v televizi pustí Večerníčka. Když bude koukat pozorně, jistě mi dá za pravdu.
Takže milá Růženko, nashledanou zase někdy v 18.45 na ČT1!
Za všechny tvé kamarády a kamarádky Milan Vítek

„Omlouvám, se, že jsem se neozvala dříve“, napsala 27. srpna 2008 paní Garbini jr., „ale moje maminka před třemi lety zemřela.“ 
Majdalena Rachlíková – Garbini byla scenáristkou. Přibližně v tutéž dobu jsme dostali další zprávu od notářky, že v srpnu opustila
tento svět  Publicistka Dr. Libuše Konrádová.
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FINANČNÍ PODPORA DISTRIBUCE
ZAHRANIČNÍCH EVROPSKÝCH FILMŮ V KINECH
PODPORA JE URČENA PRO: 
– hrané, dokumentární nebo animované film delší než 60 min. 

ZA JAKÝCH PODMÍNEK? 
– film nesmí být starší než tři roky 
– žadatelem o podporu musí být seskupení minimálně pěti

(filmy s rozpočtem nižším než 3 mil. EUR) nebo sedmi
distributorů (filmy s rozpočtem 3 – 15 mil. EUR) z různých
členských zemí MEDIA

O KOLIK PENĚZ JE MOŽNÉ ŽÁDAT?  
– až 50 % rozpočtu na distribuční náklady
– max. 150 000 EUR na distributora a film

Uzávěrka: 
1. 12. 2008 

Podrobnější informace a konzultace při podávání žádostí vám poskytne MEDIA Desk Česká republika.  

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

Provoz kanceláře MEDIA Desk financuje Ministerstvo kultury a Evropská komise. 

FINANČNÍ PODPORA PŘÍSTUPU AUDIOVIZUÁLNÍCH
DĚL A PROFESIONÁLŮ NA TRH
PRO JAKÉ PROJEKTY? 
– filmové trhy, koprodukční a „pitching“ fóra
– profesionální databáze audiovizuálního obsahu zaměřené 

na profesionály
– propagační aktivity zaměřené na propagaci a zlepšení

cirkulace audiovizuálních děl a profesionálů na panevropské
úrovni 

– projekty musí začínat 1. 6. a 31. 12. 2009

O KOLIK PENĚZ JE MOŽNÉ ŽÁDAT?  
– až 50 % rozpočtu na projekt

Uzávěrka: 
21. 11. 2008 

PROPAGACE
– PŘÍSTUP NA TRH

*

DISTRIBUCE
– SELEKTIVNÍ PODPORA

*
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