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Uvnitř: 

Dobrý člověk stále žije
– Jan Špáta

K novele 
autorského zákona

Jak je na tom 
česká animace?

záznam 46. Čtvrtletníku Fitesu

V STV je všetko inak

Do Přelouče letos zavítala i Pavlína Dobromila
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Tajemství japonských vodních zahrad
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Přicházíme s podzimem a páté letošní
ohlédnutí za činností Fitesu držíte právě
ve svých rukou. Po prázdninách se moc
článků pochopitelně nesešlo a tak je toto
číslo o poznání útlejší. Což ovšem ne-
znamená, že tím utrpěl jeho obsah. Vnitro-
politická krize dala obsah rubrice Poš-
tovna. Kriticky se nad novelou Autorského
zákona zamýšlí Jiří Srstka a jako vždy je
jeho výklad pregnantní. Uprostřed léta
odešel do dokumentaristického nebe Jan
Špáta, ale „dobrý člověk stále žije“, jak

říká Martin Štol, který svému učiteli vě-
nuje vzpomínku hned na dvou místech.
Nejobsáhlejším materiálem je jako vždy
stenogram z posledního Čtvrtletníku, který
byl věnován tentokrát české animaci.
V projekce klubu MAT nebylo tentokrát
jediné volné místo k sezení. Přeloučská
dabingová soutěž má letos za sebou už
tucet ročníků. Atmosféru druhé zářijové

soboty v tomto pohostinném polabském
městě připomíná Jiřina Hradecká. Nechybí
samozřejmě ani pravidelná rubrika Festi-
valy a soutěže. O tom, že se v Baťově Zlíně

zrodila během Protektorátu úspěšná fil-
mařská generace existuje nesčetně stu-
dií i biografických vzpomínek; začínal tady
i kroměřížský rodák Drahoslav Holub,
jehož si připomeneme i několika foto-
grafiemi z jeho dlouholetého působení
v Krátkém filmu v článku, který byl pů-

vodně napsán k oslavě jeho 85. naroze-
nin. Bohužel jsme jej byli nuceni přeřadit
do rubriky In memoriam k několika dal-
ším vzpomínkám na ty, kteří už nejsou
mezi námi…  -msk-
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TRILOBIT BEROUN 2006
Uzávěrka přihlášek (9. října) právě proběhla, 

ale pokud se přihlásíte a pošlete kazety ještě do konce

tohoto týdne, tj. do pátku 13. října, budeme shovívaví.

Na vaše díla čeká odborná porota, v níž zasednou 

mj. Jarmila Cysařová, Zuzana Kopečková, Jan Rejžek,

Jan Svačina, Juraj Šajmovič a Martin Štoll. 

Zbývající jméno sedmého člena poroty bude známo 

až po uzávěrce tohoto čísla. 

První zasedání poroty bude 16. nebo 17. října 2006.

Slavnostní vyhlášení se koná v Berouně

v sobotu 27. ledna 2007 v berounském kině Mír.

Drahoslav Holub  na Oravské přehradě 
s kameramanem Jiřím Pipkou

Dagmar Doubková a Jan Tománek na Čtvrtletníku
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Ve výběru českého filmu na Cenu americké Akademie filmo-
vých umění a věd OSCAR v kategorii „Nejlepší cizojazyčný film“
za rok 2006 získal nejvíce hlasů ČFTA České filmové a tele-
vizní akademie film ŠÍLENÍ režiséra JANA ŠVANKMAJERA. 
Producent: ATHANOR – Jaromír Kallista (athanor@nextra.cz)
koproducenti: C-GA FILM, Česká televize, Barrandov Studio.
www.sileni.cz

79. ročník Cen A.M.P.A.S. – OSCAR: nominace 23. leden 2007,
vyhlášení vítězů 25. únor 2007 www.oscar.com

Další podrobnosti a zprávy: 
ČFTA – ČESKÁ FILMOVÁ A TELEVIZNÍ AKADEMIE, 
Chlumova 7, 130 00 Praha 3, 
tel./fax: 255 707 333, info@cfta.cz www.cfta.cz
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„ŠÍLENÍ“ doporučeno na OSCARA

Čekání na text i Hudbu
Toto je pozvánka na úterý 14. listopadu od 20 hod., kdy na Skleněné louce (Kounicova 23, Brno)
proběhne vzpomínkový večer k výročí jednoho ze zakladatelů absurdního divadla.
Samuel Beckett měl k hudbě prazvláštní vztah. Hudba pronikala jeho
univerzem jako wagnerovský leitmotiv po celý jeho život. Sám hrál sluš-
ně na klavír a miloval hudbu skladatelů obou vídeňských škol, Schu-
bertovy písně a skladby Ravela, Debussyho, Stravinského či Bartó-
ka. Hudba hrála důležitou roli v jeho raných esejích, básních a prózách
i v pozdějších rozhlasových a divadelních hrách. Ale hudebníci 
začali známého dramatika registrovat až po bizarním libretu, které 
napsal pro neméně bizarní operu Neither amerického skladatele 

Mortona Feldmana. Beckettův vztah k hudbě měl ale hlubší povahu
a nejlépe ho vystihují výroky jeho samého: „Nejlepší divadlo je 
takové, kde neúčinkují herci, jenom zní text.“ „Nemůžeme nabíd-
nout vysvětlení. ... Moje dílo je záležitostí základních zvuků ... a za
nic jiné nenesu odpovědnost. Jestli lidé chtějí bolení hlavy z alikvot-
ních tónů, mají ho mít. Ale ať si obstarají vlastní aspirin.“ V přednáš-
ce-poslechovce vám muzikolog Jozef Cseres přiblíží Beckettův 
zvukový svět. 

Otiskujeme text petice, která byla dána do oběhu koncem září.

My, níže podepsaní členové Nezávislé odborové organizace ČT
v Praze, zaměstnanci a koncesionáři České televize jsme hluboce
znepokojeni záměrem vedení ČT zrušit tradiční logo veřejnopráv-
ní televize.
Protože argumenty, ospravedlňující změnu současné značky, 
považujeme za zcela liché, vyzýváme vedení ČT, aby neprodleně zve-
řejnilo vítězný návrh, který má tradiční značku nahradit a zároveň
zveřejnilo veškeré finanční náklady, které budou změnu loga 
provázet.
Česká televize není majetkem ani odborů ani jejího současného ma-
nagementu a proto jsme přesvědčeni, že divák, tedy koncesionář,
který si existenci České televize platí a za své peníze očekává hlav-
ně kvalitní program, má právo na veřejnou diskusi o tak závažné 

a finančně nákladné změně, jakou je zrušení loga s padesátiletou
tradicí.
K tomuto textu je přiložena tabulka na podpisy.
A zde je údajně vítězný návrh (tato informace ostatně proběhla 
v polovině září i denním tiskem):

... potřebujeme nové logo!?

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
od poslední uzávěrky „obohatily“ pokladnu Fitesu příspěvky pouze
od dvou kolegyň a jednoho kolegy: Vlasty Pospíšilové (dobro-
volné, dík!), Lady Arnautové (změnila adresu) a Jindřicha Pola-
na (dobrovolné, dík!). Pravda, byly prázdniny a dovolené. Během
října dostanou Ti, u nichž v naší kartotéce příslušná kolonka ob-
sahuje nulu, zdvořilou upomínku. Uviďme, jak se všichni polepší…

PŘEDPLATNÉ
uhradily Marie Kšajtová a Hana Dostálová.

NOVÍ ČLENOVÉ
Na schůzce výkonného výboru 11. září 2006 byla přijata re-
žisérka, animátorka, výtvarnice a scenáristka Maria Procház-
ková – autorka filmů Stopáž, Bibliofil, Zrcadla nemluví a zejména
Příušnice (1. místo v kategorii animované tvorby na Festivalu
FAMU 1999 a Zlatý střevíček v témže roce na festivalu ve Zlíně)
– a také editor a novinář Jan Lipšanský (Kino, Večerník Praha,
PC World, DiViDi,internetová média, Mark BBDO, PR v České
televizi aj.). Oba přinášejí do našeho svazu cenné bohatství: své
mládí!
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V polovině srpna zaslala Rada uměleckých obcí otev-
řený dopis ministru financí ohledně státního roz-
počtu 2007, respektive kapitoly 334 ministerstvo
kultury. Vzhledem k tomu, že ministr financí Bo-
huslav Sobotka v návaznosti na tento dopis tisku
sdělil, že před kulturou dává přednost rodinám
s dětmi (Deníky Bohemia, Blesk), obrátil se před-
seda Rady uměleckých obcí Śimon Pellar na pre-

miéra Jiřího Paroubka otevřeným dopisem (viz níže),
ve kterém mu sděluje své obavy o rozpočet resortu
kultury 2007 a realizaci Koncepce podpory umění.
Kulturní politika, která byla přijata vládou v roce
2001, si vytyčila za úkol „zvýšit podle možností
státního rozpočtu objem kapitoly 334 minister-
stvo kultury (mimo výdaje na církve a nábožen-
ské společnosti) na 1 % výdajů státního rozpočtu“,

1 % pro kulturu se mezitím stalo i součástí voleb-
ních programů politických stran. Přesto hrozí, že
podpora kultury v roce 2007 nedosáhne ani 
letošního 0,5 % státního rozpočtu, které patří vůbec
k nejnižším podílům za poslední roky.

Marta Smolíková, tajemnice Rady uměleckých obcí a

ředitelka ProCulture, Otevřená společnost o.p.s.

Seifertova 47 130 00 Praha 3 tel. 222 540 979, 603 89 75 82

Vláda – nevláda, adresát je vždy známý:

Otevřený dopis do rukou předsedy vlády ČR ing. Jiřího Paroubka 
V Praze 30. srpna 2006

Vážený pane premiére,
obracíme se na Vás s obavami o rozpočet resortu
kultury na rok 2007. Jakkoli chápeme, že pro stav-
bu státního rozpočtu 2007 bude třeba revokovat
některá usnesení, pro něž vláda nemá finanční 
krytí, chceme Vás touto cestou požádat, aby vláda
dostála svému rozhodnutí (viz usnesení vlády č. 676
z 31. 5. 2006) a finanční prostředky na plnění 
Koncepce účinnější podpory umění 2007–2013
poskytla.
Je obecně známou skutečností, že efektivní řízení
rozvoje resortu kultury už po léta znesnadňuje ne-
dostatek finančních prostředků, který nedovoluje
naplňovat Kulturní politiku (viz usnesení vlády č. 40

z 10. 1. 2001), a to zejména v jejích dílčích úkolech,
které nyní reflektuje i výše zmíněná Koncepce, na
jejímž vzniku se podílelo několik desítek odborní-
ků. Zároveň poukazujeme na skutečnost, že je to
poprvé, co Ministerstvo kultury má k dispozici kon-
cepční materiál zpracovaný v souladu a s návazností
na další strategické dokumenty příštího programo-
vého období.
Vzhledem k tomu, že v minulých letech byla oblast
rozvoje umění na rozdíl od kulturního dědictví Mi-
nisterstvem kultury velmi podceňována, jsme velmi
znepokojeni představou, že by se opět  nezačalo s ře-
šením jednotlivých úkolů Koncepce, jež umělecká
a potažmo celá kulturní veřejnost očekává.
Oproti ustáleným představám, že kultura je 

oblast, která jen neproduktivně spotřebovává, chce-
me znovu upozornit, že naopak nabývá na čím dál
větším významu v otázkách obecného hospodář-
ského růstu, zaměstnanosti a soudržnosti společ-
nosti (viz nařízení Evropského parlamentu a Rady 
č. 1080/2006 ze dne 5. 7. 2006).
Obáváme se, že pokud česká vláda při stavbě stát-
ního rozpočtu nevyjádří odpovídající péči o oblast
kultury konkrétními opatřeními, pak pro rok 2007
kapitola 334 po odečtení výdajů na církve a ná-
boženské společnosti nedosáhne ani 0,5 % stát-
ního rozpočtu. Doplatí na to nejen oblast kultury,
ale v dlouhodobějším výhledu především celá spo-
lečnost. Šimon Pellar, předseda

Rada uměleckých obcí

Ministr kultury
Martin Štěpánek
V Praze 6. září 2006
Vážený pane ministře,
jménem Rady uměleckých obcí bych Vám tímto rád
popřál úspěchy ve Vaší nastávající práci.
Rada uměleckých obcí je dobrovolné sdružení pro-
fesních uměleckých organizací, která především
zprostředkovává a koordinuje informovanost mezi
svými členy navzájem, ale také i s Evropskou radou
umělců, jíž je zakládajícím členem. Za tímto účelem
sledujeme provádění kulturní politiky, zejména v těch
oblastech, které se týkají umělců, a to na národní
i evropské úrovni. V loňském roce jsme prosazovali
navýšení Státního rozpočtu, respektive kap. 334
ministerstva kultury, a to právě v oblasti umění. V ná-
vaznosti na tyto aktivity bylo 22. prosince 2005 po-
depsáno společné prohlášení MK, Rady umělec-
kých obcí a Iniciativy pro kulturu. 

Jsme si vědomi, že jednání o financování oblasti kul-
tury prostřednictvím státního rozpočtu 2007 musí
být i letos posíleno veřejnou diskusí o roli umění
a kultury v naší společnosti. Ta je obecně podce-
ňována navzdory tomu, že kultura se v zahraničí
stává součástí specifických politik přispívajících k so-
ciálnímu i hospodářskému rozvoji. 
Za klíčové považujeme zajistit dostatečné finanční
prostředky pro program Kulturní aktivity, ze kte-
rého jsou podporovány projekty a činnosti nestát-
ních organizací. Jedná se především o tzv. granto-
vé programy. Jakkoli chápeme, že mandatorní výdaje
MK dostanou vždy přednost před podporou ne-
státních aktivit, domníváme se, že mají rozhodují-
cí význam pro rozvoj umění, ale i pro smysl a efek-
tivitu práce státních organizací.
Vzhledem k tomu, že se právě připravují podklady
pro vyhlášení dotačních (grantových) programů, rádi
bychom upozornili také na potřebu transparentnosti
a spravedlivosti při jejich realizaci. Jsme znepoko-

jeni příkazem č. 13/2006, kterým Váš předchůd-
ce zrušil všechny grantové komise, jež pracovaly
podle příkazu č. 14/1999 jako poradní orgány 
ředitelů věcných odborů pro posuzování veškerých
žádostí o dotace v rámci vyhlášených programů. 
Domníváme se, že bez ohledu na každoroční 
kritické diskuse ohledně udělených grantů jsou to
právě odborné komise, jež jsou nejdůležitějším před-
pokladem pro identifikaci těch nejlepších a nejpo-
třebnějších projektů k podpoře. Navíc novým pří-
kazem není ani zaručeno, že veřejně vyhlášené
dotační programy budou posuzovány skupinou 
skutečných a nezávislých odborníků. 
Rádi bychom vás tímto požádali o schůzku, na které
bychom tyto i další záležitosti směřující k účinnější
podpoře kultury českým státem probrali podrobněji.
S úctou,

Šimon Pellar,
předseda RUO

viceprezident Evropské rady umělců

Vážený pan Martin Skyba
Czech Film and Television Association 
FITES o.s. 
Pod Nuselskými schody 3
120 00 Praha 2

V Praze dne 19. července 2006

Vážení kolegové z FITES,
41. MFF Karlovy Vary je za námi a jak rád kon-
statuji, byl letošní ročník velmi úspěšný. Pro-
zatím mi není známo, zda mohu k akcím, které

se na tomto úspěchu podílely nebo k němu
přispěly, počítat rovněž seminář FITES, 
poněvadž o jeho průběhu a výsledcích nemám
žádné oficiální zprávy, ačkoliv jsme pro něj po-
skytli prostor, organizační zajištění včetně tlu-
močnického zařízení a jeho předpokládaným
účastníkům bezplatné akreditace a několik po-
zvání. Zatímco například o zasedání Evrop-
ských filmových akademií, které se uskuteč-
nilo o den později než seminář FITES, jsme byli
informováni už v pondělí 10. července a kromě
poděkování nám byly zaslány také informace

o jeho průběhu a výsledcích, zdá se, že FITES
s podobným sdělením nespěchá. Je to tím po-
divnější, když uvážím, že na zprávu o schůzce
filmařů s politiky reagoval FITES okamžitě
a velmi dotčeně.
Mám-li zakládat své informace na neoficiál-
ních zdrojích, musím nutně dospět k názo-
ru, že v budoucnu bychom se měli podobným
akcím vyhnout a nikoliv jim poskytovat 
záštitu.
S pozdravem

Jiří Bartoška v.r.
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Vážený pan
Jiří Bartoška
prezident MFF Karlovy Vary
Panská 1
110 00 Praha 1

V Praze dne 20. září 2006

Vážený pane řediteli,
Váš dopis z 19. července, který byl doručen 
začátkem srpna, bylo třeba nejprve strávit, což tr-
valo delší dobu. Odpovídáme až nyní, protože Vý-
konný výbor se s jeho textem seznámil až v polo-
vině září. Jestliže jste v něm zpochybnil seminář
FITESu na základě svých informací na neoficiálních

zdrojích, pak je nutné připomenout několik skutečností:
– ihned po skončení semináře jsme Vás spolu s ko-
legyní Janou Tomsovou potkali v prostorách Puppu
(Parkhotelu) a krátce Vám poděkovali a stručně Vás
informovali, že seminář byl vcelku úspěšný, leč málo
navštívený – mj. i proto, že akce nebyla uvedena jako
oficiální součást programu ve Festivalovém deníku,
že se informace o ní dostala k účastníkům MFF až
na poslední chvíli 30 minut před jejím zahájením na
uzavřeném televizním okruhu festivalu,
– Dr. Jan Svoboda informoval při obědě téhož dne
programovou ředitelku paní Evu Zaoralovou o se-
mináři podrobně a rovněž jí za FITES při té příleži-
tosti poděkoval,
– Dr. Jan Svoboda napsal poměrně obšírnou zprávu

s titulem „Pokus o seminář“, která byla otištěna ve
4. čísle našeho Synchronu, které vyšlo 17. srpna.
Z uvedených dvou prvních bodů vyplývá, že jsme ani
s poděkováním, ani s informacemi neotáleli. Zda po-
skytnete podobné akci Fitesu prostor a záštitu i příští
rok, samozřejmě zcela záleží na Vašem rozhodnutí.
Dodejme, že informace, které na semináři podali
zejména panelisté z Polska a Slovenska byly velmi
důležité, obsažné a podnětné pro členy obdobných
svazů z audiovizuální oblasti v sousedních zemích
s obdobnými problémy. Vážíme si toho, že seminář
mohl být uskutečněn, ale zřejmě není zcela naší
vinou, že „lahůdky“, které se zde v diskusi podávaly,
jsme nakonec museli sníst sami…
S pozdravem Martin Skyba, Jana Tomsová

V Praze dne 7.9.2006
Vážený pane Vadasi,
po obdržení Vašeho dopisu z 29. srpna t.r. jsem měl
snahu vyjít Vám vstříc a osobně s Vámi projednat
projekt Komentovaný letopis procesu s dr. Miladou
Horákovou a její skupinou v roce 1950, a to i přesto,
že se mu v České televizi věnujeme již několik 
měsíců. Jak už víte, vrchní a programový ředitel 
František Lambert pověřil jednáním o projektu své
kolegy z útvaru programu Darju Macákovou a Víta
Charouse. Svůj postoj k naší schůzce jsem však pře-
hodnotil po Vaší další mediální reakci v dnešním 
vydání Brněnského deníku – Rovnost. 
Všechny informace uvedené ve Vašem dopise
a v tisku jsem si ověřil. Seznámil jsem se se všemi
dokumenty, které máme k projektu k dispozici. Z nich
jasně vyplývá, že zveřejněná částka Vámi zaslaného
rozpočtu ve výši 13 941 627 korun je pravdivá. 
Po přečtení dalšího článku s – otevřeně řečeno –

nepravdivými informacemi, podepsaného Vaším
jménem, jsem se rozhodl naši schůzku zrušit. Znovu
ale opakuji, že o projekt máme zájem. Zasílám Vám
tedy konečný návrh České televize.

Náš návrh Vám dává dvě varianty k výběru:
Varianta I.
1. Vysílání v rozsahu celkem 9 hodin ve formátu

3 x 3 hod. nebo 4 x 2,25 hod. zařazeném do
programu ČT ke dni výročí konání procesu ve
dnech 31. 5. – 8. 6. 2007.

2. Projekt bude složen z archivních materiálů a no-
vých dotáček v poměru 7:2 nebo 6:3 (na zákla-
dě konzultace s dramaturgy ČT).

3. Celková suma, kterou Česká televize vloží do vý-
roby, činí 2,5 milionů korun, a to v následující
struktuře:

a. vykoupení filmových, fotografických, tiskových
a zvukových archivů k odvysílání 1+2

b. přepis filmových materiálů a jejich úprava  v roz-
sahu 7 hodin

c. zajištění výroby dotáček v rozsahu 2–3 hodin
d. zapůjčení techniky ČT (kamera vč. příslušenství,

osvětlovací technika, ateliér, střižna, zvuková post-
produkce)

e. využití archivu ČT
f. částečné uhrazení honorářů

Varianta II.
Česká televize nabízí realizaci projektu v rozsahu
9 hodin ve vlastní výrobě za standardních podmí-
nek na základě Vašeho scénáře a pod Vaší režií.

Vaši odpověď očekávám do 30. 9. 2006. Poté Vám
obratem sdělím své konečné stanovisko. 

S pozdravem
Jiří Janeček, v.r.

V Praze dne 8. 9. 2006

Věc: odpověď na Váš dopis ze dne 7. září 2006

Vážený pane Janečku,
po pomluvách, kterých se mi od České televize 
dostalo – podle Vašeho mluvčího Krafla – s Vaším
vědomím (!), jsem měl snahu vyjít Vám vstříc a osob-
ně s Vámi tuto věc projednat na schůzce, kterou sjed-
nala paní Daniela Vitovcová, abychom předešli soud-
ním tahanicím a mohli pokročit k věcné spolupráci
na projektu Komentovaný letopis procesu s dr. Mi-
ladou Horákovou a její skupinou v roce 1950.
Nevím, co publikovala Rovnost (na webu to neumím
nalézt) z mé věcné reakce na pomluvy pana Krafla
v Rovnosti z 18.8.2006. Moji poštu redakci jsem 
posílal Vám i panu Kraflovi na vědomí a oba jste měli
dostatek času na uveřejnění nutné omluvy. Bohužel
jste tak dodnes neučinil. Přesto jsem nadále ocho-
ten se s Vámi sejít a vysvětlit Vám podstatu Vašeho
omylu, jakož i odpovědět na všechny Vaše otázky.
Zajímalo by mě, jak se v České televizi našemu pro-
jektu věnujete „již několik měsíců“, jestliže výsled-
ky této práce jsou nulové. Jediným mně známým vý-
stupem jsou pomluvy na adresu autorů projektu.
Zejména by mě zajímalo, jaké jsou výsledky této
mnohaměsíční práce. Jsou-li to ony Vámi načrtnu-

té Varianty I. a I I., pak musím vyslovit politování,
že produktivita této činnosti je žalostně nízká. 
Jak už víte, s Vašimi zaměstnanci JUDr.Darjou Ma-
cákovou a Vítem Charousem jsme se opakovaně
sešli. Kolega producent MgA. Ivan Biel na požadavky
Dr.Macákové odpověděl dopisem čt 31. 8. 2006
18:25 (přikládám), na který dodnes neobdržel ani
registrující odpověď. 
Nerozumím tomu, jak novinář Vašeho věhlasu může
napsat: „Všechny informace uvedené ve Vašem do-
pise a v tisku jsem si ověřil. Seznámil jsem se se všemi
dokumenty, které máme k projektu k dispozici. Z nich
jasně vyplývá, že zveřejněná částka Vámi zaslaného
rozpočtu ve výši 13 941 627 korun je pravdivá“.
Když jsme kdysi spolupracovali v Redakci zpravo-
dajství ČST, říkali jsme tomu „ztráta rozlišovací
schopnosti“. Případně „já o voze on o koze“… Dobře
totiž víte, že jsem nikdy žádný takový „požadavek"
nevznesl! Jde o Vaši mylnou a od pana Krafla zřej-
mě zlovolnou desinformaci. Jeho tvrzení „…ne-
úměrné finanční požadavky Martina Vadase, 
který chtěl za třídílný letopis od České televize 
13 941 627 korun.“ je lež jako věž! V našem pří-
padě šlo o profesionálně zpracovaný aproximativ-
ní rozpočet na objednávku České televize s odkazy
na podklady, na který mimořádně nevkusně a ne-
kvalifikovaně reagoval ing.Lambert, který se dodnes

ani neomluvil. Dokonce ani neodpověděl na mé 
upozornění, že jde zřejmě o vážné nedorozumění –
čt 25. 5. 2006 16:07 – a neodpověděl ani na 
vysvětlující dopis producenta MgA.Ivana Biela –
čt 25. 5. 2006 11:36 (přikládám).
Sdělte mi, prosím, které informace z jakéhosi článku
v Rovnosti ve spojení s mým jménem jsou, jak píšete
„otevřeně řečeno – nepravdivými informacemi“(?). 
Zrušení již sjednané schůzky z Vaší strany bylo ne-
opodstatněnou emotivní reakcí. Věřím, že kdyby-
chom se bývali byli ve středu osobně sešli, byli
bychom dnes již daleko dál.
Vítám Vaše opakované ujištění, že ČT o náš projekt
má zájem. Vámi předložené Varianty I. a II. jsou však
natolik vágní, že z nich nelze vyčíst nic o jejich pro-
veditelnosti. Pro posouzení Vašich „konečných ná-
vrhů" potřebuji znát detailní strukturu Vašeho roz-
počtu u obou „Variant" alespoň na takové úrovni
a struktuře, jakou obsahoval náš návrh z dubna 2006. 
Vaši odpověď očekávám co nejdříve. Poté Vám 
obratem sdělím své stanovisko. 
S přátelským pozdravem

Mgr.Martin Vadas
169 00 Praha 6 Říčanova 34/887
Tel:  +420 2 3335 0145, Mobil: +420 603 473 873
E-mail: martin.vadas@volny.cz
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Po ruské okupaci se říkávalo, že obyvatelstvo se dělí na dvě poloviny: jedna za-
vařuje, druhá se učí anglicky. Vysvětlení pro šťastnější generaci: ti, co se
chystali přežít a nechtěli emigrovat, mohli ve výuce jazyků polevit. K nim
jsem patřila, a tak teprve teď, v urputném zápase se sklerózou, jsem se vráti-
la k francouzštině. Ovšem, když na mne někdo franouzsky promluví, leknu
se, spadne opona /le rideau/ a konec, ale v tiché důchodcovské klausuře si pro
potěšení (se slovníkem) čtu. K svému úžasu jsem se posléze dobrala ke 
Kunderově Pomalosti (La lanteur) a Nevědomosti (L’ ignorance). A Oponu jsem
si celou radši přeložila písemně.

Čtvrtá část tohoto esejis-
tického díla, „Kdo je ro-
manopisec“, vyšla v létě
v Atlantisu, v dalším svaz-
ku pravidelně vydávaných
autorových esejů. I vzala
jsem červenou tužku
a opravila svůj překlad Mi-
lana Kundery podle pře-
kladu Milana Kundery.
Většinou to dopadlo
v tomto poměru:
Můj text:
Každý román, vytvořený
s opravdovou vášní,aspi-
ruje velmi přirozeně na 
trvalou estetickou hodno-
tu, tedy jinak řečeno, na
hodnotu schopnou přežít
svého autora. Psát bez
těchto ambicí je cynismus:
protože průměrný instala-
tér je lidem užitečný, ale
průměrný romanopisec,
který vědomě produkuje

knihy pomíjivé, komunální, konvenční, tedy neužitečné, tedy překážející, tedy
škodlivé, je opovrženíhodný. To je prokletí romanopiscovo, jeho poctivost je
svázána s bezectným hrncem (???!! poteau) jeho megalomanie.
Autorův text:
Každý román vytvořený s opravdovou vášní aspiruje docela přirozeně na 
trvalost své estetické hodnoty, jinými slovy, aspiruje na hodnotu schopnou pře-
žít autora. Psát román bez této ctižádosti je cynismus: neboť jestliže průměr-
ně schopný instalatér je užitečný, romanopisec, který vyrábí vědomě knihy,
které jsou pomíjivé, průměrné, konvenční, tedy neužitečné, tedy přebyteč-
né, tedy škodlivé, je hodný opovržení. To je prokletí romanopisce: jeho 
poctivost je připoutána k hanebnému kůlu jeho megalomanie.
Riskantně napínajíc čtenářovu trpělivost jsem ukázku zařadila, ne snad abych
se holedbala, ale naopak, aby měl čtenář alespoň trochu šanci posoudit, že
jsem rozuměla Kunderovým knihám správně.
Z jakési nelogické naivity jsem měla pocit , že když už píše Milan Kundera fran-
couzsky a stal se váženým francouzským a světově proslulým spisovatelem,
píše patrně o něčem francouzském a světovém, co se jeho bývalé vlasti ne-
týká. Je to hloupý, těžko pochopitelný omyl , ale protože jsem zkusmo zjisti-
la, že se ho dopouští víc lidí, ráda bych ho trochu předem napravila, než se ne-
udržitelná překladatelská situace vyřeší a každý se přesvědčí sám. Zdá se mi
totiž, že se novináři a kritici hodlají na budoucně přeložené Kunderovo dílo 
vrhnout a dokázat, že dezerce za vedlejší kopec nebude doma zadarmo. (Dívat
se za hranici vlasti, připojit se k sobě blízkým v nadnárodním teritoriu umění,
je považováno za domýšlivost, za pohrdání svými vlastními.) Možná, že se budu

pohybovat na tenkém ledě, nechci totiž mávat národním praporem a už vůbec
ne dokonce folklorním hadrem a být navíc sentimentální, což oboje by bylo
s duchem Kunderova díla v rozporu. 
Když Milan Kundera přišel v r. 197O do Paříže, pochopil, že přišel do „far away
country of which we know little.“ Že ještě po tolika letech Chamberlainova ostud-
ná slova v podstatě platí, ho vlastně udivilo. Lidé,kteří mě obklopovali, pro-
půjčovali politice velkou důležitost, ale znali mizerně zeměpis: viděli nás jako
členy společenství, nikoliv jako anektovaný národ. Ostatně, nepatřili Češi od
vždycky k témuž „slovanskému světu“ jako Rusové? Vysvětloval jsem, že sice
existuje jednota lingvistická, ale žádná slovanská kultura, žádný slovanský svět…
Rusko je jiný svět.... Marná námaha. Myšlenka jednoho slovanského světa
má nevykořenitelné místo ve světové historiografii.
Milan Kundera ale tu námahu podstoupil a ve svém, i francouzsky psaném díle,
obraz Čech na matném zrcadle západního světa neúnavně vyčarovává. 
Samozřejmě, že jeho obecně platné dílo nezískalo proslulost tím, že přispívá
k povědomí o Čechách (Ale: přispívá!). Je také nabíledni, že Kundera Čechy 
nekriticky neopěvuje, protože dát román do služby nějaké autority, ať by byla
jakkoliv ušlechtilá, je pro opravdového spisovatele zhola nemožné; a: „Vždyc-
ky jsem se snažil jít do nitra věc“, cituje Kundera milovaného Flauberta. 
Hrdina Nevědomosti, exulant Josef, se také do své bývalé vlasti nevrací. 
Prostě logika osudu té románové postavy je taková. 
Pro mne nejpozoruhodnější je, s jakou sebevědomou samozřejmostí Kundera
o své rodné zemi mluví. Nezajímá ho už, jestli o ní někdy někdo něco slyšel. Zmi-
ňuje se o ní skoro tak konkrétně, jakoby ji každý znal: neříká v jednom pražském
divadle, ale v Divadle na Zábradlí, neříká jeden český básník, ale Kainar, Skácel,
Blatný, Holan… a seznam by nebral konce. Román Jaromíra Johna Moudrý
Engelbert slouží Kunderovi za jeden z příkladů teze, že ambicí romanopisce není
psát lépe než jeho předchůdci, ale vidět, co oni neviděli, říct, co oni neřekli. Tak
jako Franz Kafka protrhl oponu pre-interpretace i tím, že odhalil monstróz-
nost byrokracie v době, kdy ve srovnání s tou dnešní byla nevinným děckem,
...a Adalbert Stifter podal první-pokud vím-(a mistrný) popis fenomenologie 
byrokracie, tak Jaromír John si v románu Moudrý Engelbert jako první všiml
fenoménu průmyslového hluku a popsal dobu, kdy hluk, dnes naprosto 
všudypřítomný, včetně hudby z reproduktorů, připadal ještě... každému 
nezvyklý a rušivý. Já bych se, a možná bych nebyla sama, zcela provinčně 
neodvážila tento příklad francouzsky a pro Francouze použít. Vždyť kruci, kolik
čtenářů zná Jaromíra Johna u nás doma? Ale Kundera o něm říká, že ve vší 
skromnosti ukázal a popsal začátek zásadní proměny, měl cervantesovskou kuráž
a roztrhl oponu již poznaného a popsaného. To Francouzi koukají! 
Kundera ironicky stíhá i nehoráznosti, kterých se v interpretaci české histo-
rie nebo umění dopouští francouzská historiografie. V knize Světová historie
(prestižní edice Pleiády) je zařazen Hus do kapitoly Slovanský svět, takže pří-
činné vztahy mezi Husem, Viklefem a Lutherem vzaly za své. Viklefův učed-
ník a Lutherův Mistr sdílí nesmrtelnost na společných stránkách s Ivanem 
Hrozným! Nebo: učebnice hudební kompozice, která formovala celou 
generaci francouzských muzikantů, informuje o Smetanově a Dvořákově hudbě
stroze: jako o hudbě „lidového rázu“ která je inspirována lidovými tanci a pís-
němi. Nehoráznost, protože stopu lidových písní nalezneme všade, u Haydna,
Chopina, Liszta, Brahmse... To jsou dva příklady z mnoha – pro názornost.
Ve třech shora zmíněných dílech zkrátka věnuje Kundera osudu své rodné země
bezpočet závažných úvah, ať už se týkají její historie (dané ožehavým středo-
evropským prostorem) či jejího umění. V Nevědomosti je téma emigrace z Čech
klíčové a ani v Pomalosti nechybí příběhy, které jsou ryze české. Neubráním
se, abych právě z Pomalosti necitovala situaci, do které se dostal český 
entomolog, jenž přijel do Francie na kongres, po prvé po sametové revoluci.
Scéna je nádherně ozářena něžným svitem komična: tak ten profesor, okouz-
len náhlou svobodou a dojat, že se vůbec dožil pádu komunismu, se chce 
s těmito emocemi s vstřícným auditoriem podělit, učiní to, vědci jsou také

Všichni jsme beznadějně spoutáni 
místy a daty svého narození. (Milan Kundera)
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dojati a tleskají, jenže profesor se uklo-
ní a odejde z řečniště, aniž by si všiml,
že nepronesl ten broukařský příspě-
vek, kvůli němuž přijel. Tahle histor-
ka by se mně mohla přihodit do té míry,
že se mi zdá, jakoby se mi stala.
Prosím čtenáře, aby si přečetli ještě 
několik Kunderových vět: jsou jistě 
vytržené ze souvislosti, ale výmluvně
ilustrují, jakým způsobem se fran-
couzský spisovatel ohlíží zpět:
Irena, jedna z postav Nevědomosti, se
dívá na Hrad a vybavují se jí jména,
která jí v mládí byla drahá:
Mácha, básník z časů, kdy se národ jako

rusalka vynořoval z mlh, Neruda, povídkář českých lidiček (conteur de petit 
peuple tcheque); písně Voskovce a Wericha z třicátých let, které její otec –

zemřel, když byla malá – měl tak rád; Hrabal a Škvorecký, romanopisci 
jejího dospívaní. a malá divadla a jejich kabarety z šedesátých let, tak 
svobodná, tak svobodně veselá s jejich neopakovatelným humorem; to byla
nesdělitelná vůně té země, její nehmotná esence, kterou si s sebou přinesla 
do Francie.
A pro změnu citát z Opony: Kdo si dnes ještě vzpomíná na invazi ruské 
armády do Československa? V mém životě to byl požár. ...má malá země se
mi zdála být zbavená posledního zbytku své nezávislosti, navždy pohlcená
nesmírným cizím světem. Domníval jsem se, že jsem přítomen začátku její 
agónie. samozřejmě, můj odhad situace byl falešný, ale přes mou chybu (nebo
spíše díky ní) se mi tato velká zkušenost vryla do existenciální paměti, od té
doby vím, co nemůže žádný Francouz, žádný Američan vědět, vím, co znamená
pro živoucího člověka zažít smrt svého národa.
Na závěr těchto svých poznámek jsem vybrala ještě jeden citát z Opony: Ať 
nacionalista nebo kosmopolita, s pevnými kořeny či vykořeněn, Evropan je 
nejhlouběji určen svým vztahem k vlasti.

Helena Slavíková

Citované pasáže – v textu kurzivou – pocházejí z románu Nevědomost a z esejistické knihy Opona. Překlad, jak vyplývá z výše napsaného, jsem si dovolila pořídit sama.

Před dvěma lety způsobil pořad Můj přítel vrah tak
říkajíc pozdvižení už při pracovním promítání pro
novináře. Jana Lorencová, odvážná televizní pub-
licistka, byla sice v té době „odstavena“ od popu-
lární Klekánice, nicméně přišla s dokumentární ana-
lýzou velkého svinstva, způsobeného na daňových
poplatnících uprostřed devadesátých let dožívají-
cího století partičkou, která využila díry v tehdejších
zákonech a připravila tuto zemi na neodvedených
daních o stamilióny, spíše miliardy korun. Podsta-
tou velkých podvodů tehdy bylo, stručně řečeno,
že tzv. lehké topné oleje LTO nepodléhaly dani
a ihned po dovozu se proměnily na motorovou naftu
a mnohakorunový rozdíl plynul nikoliv eráru, ale do
kapes lidí „s dobrými informacemi“. Byla to éra Klau-
sových vlád (ministerstvo financí kočíroval Ivan 

Kočárník, těsně před „Sarajevem“ 
a takřka souběžně, kdy to s LTO „prasklo“,
podal demisi). 
Pořadu se před dvěma lety zalekli i v ČT,
původně se měl dostat do vysílání v čase
„pro ponocné“, ale po intervenci Fitesu,
se objevil v důstojném vysílacím čase
v prime time. Všimla si jej tehdy i porota
Trilobitů, když mu udělila Čestné uznání.
Nyní máme možnost si celou tuto „causu“
zopakovat v knížce, která spatřila světlo
světa díky brněnskému nakladatelství Jana
Krysteka. Dialogy, které vedla Jana Lo-
rencová s protagonistou svého pořadu
Jiřím Večeřem, jsou zde k disposici mno-
hem obšírněji, a jsou zde rovněž mnohá
interwiev s řadou činitelů, kteří tyto
podvody rozplétali. Často se při-
pomíná i jméno Vratislava Kutala,
kdysi vysoce postaveného šum-
perského policisty a blízkého 
kamaráda nejednoho politika z Mo-
ravy, z nichž nejméně jeden 
dodnes nepřetržitě zastává vý-
znamnou parlamentní funkci a dnes

dokonce i vládní. 
Dokumentární knížka Jany Lorencové a Ji-
řího Večeře se čte jako detektivka a v žánru
literatury faktu patří nesporně k těm 
lepším už díky evidentní nebojácnosti, s níž
jde její obsah proti mocným. Čtenář zde má
k disposici i plné znění rozsudku Městského
soudu v Praze ze 16. ledna 2001, s jehož tex-
tem může předešlé stránky (většinou roz-
hovorů) konfrontovat. Ano, je to dokumen-
tární knížka. A k jejímu vyhledání vás možná
budou stimulovat slova z jejího závěru: „Po-
licisté, celníci, finanční úřady, ale i já po-
stupně narazili na firmy a fyzické osoby, které
jsou uvedeny v seznamu. (Následují názvy

více než tisíce firem a fyzických osob.) Jsou mezi nimi
distributoři, překupníci, bílí koně, fakturanti, ob-
chodníci a také někteří koneční uživatelé nezda-
něné nafty. Zdaleka nejsou všichni. Pátrání po dal-
ších pozbylo smysl, protože zákony byly tehdejší
vládou postaveny tak, že nemohou být potrestáni.
Nikomu nebyl zabaven majetek, který prostřednic-
tvím obchodů s nezdaněnou naftou, nazývanou LTO,
získali.“
Je to vlastně smutná knížka…
Ale jestliže chceme poznávat o devadesátých 
euforických letech po listopadovém sametu i jejich
rub, pak je to v tomto smyslu přímo rukověť 
a příručka -msk-
(Kniha je dalším novým přírůstkem knihovničky
Fitesu a je tak k disposici i dalším zájemcům. Ale ra-
ději si ji rovnou kupte. Na to, že skoro na každé
její stránce létají milióny, zas tolik drahá moc není.)

KRVAVÉ OLEJE – Můj přítel vrah
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D O K U M E N T Y

Od 22.5. 2006 je platná a účinná novela autorské-
ho zákona pod č.216/2006 Sb. (dále jen AZ). Jde
o druhou novelu, ta první byla uskutečněna zákonem
č.81/2005. Druhá novela autorského zákona (dále
jen novela) se odvinula od vládního návrhu, který 
původně zpracovávalo Ministerstvo kultury České 
republiky (dále jen MK ČR). V průběhu projednává-
ní vládního návrhu v Parlamentu České republiky do-
znal tento návrh dosti změn, způsobených přijetím
pozměňovacích návrhů jak poslanců, tak senátorů.
Hned na úvod dlužno dodat, že ani vláda ČR, ani MK
ČR, ani jednotliví poslanci či senátoři se nepokusili
zlikvidovat do nebe volající první novelu AZ č. 81/2005
Sb., kterou si prosadili poslanci sami a která zpros-
tila hoteliéry povinnosti platit odměny za provozo-
vání televizního a rozhlasového vysílání v hotelových
pokojích. Mimochodem tato novela ochuzuje auto-
ry každý rok o několik desítek miliónů korun českých.
Důvody pro přijetí novely existovaly minimálně dva.
Prvním byla hrozba Evropské unie donutit žalobou
Českou republiku k harmonizaci českého AZ s pří-
slušnými směrnicemi EU (především s tzv. směrnicí
o informační společnosti), druhým zúročit poznatky
z praxe nasbírané od 1.12. 2000, kdy začal platit
a účinkovat tehdy zbrusu nový AZ. Novelou tak bylo
přijato několik desítek změn původního AZ. Někte-
ré jsou rázu formulačního a zpřesňujícího, některé,
byť nevelkého rozsahu, budou mít jistě veliký dopad
na autorskoprávní vztahy.
Je poměrně obtížné na pár řádcích popsat ty nejdů-
ležitější změny a to ještě jazykem povýtce laickým,
aby byly tyto změny pochopitelné pro širší veřej-
nost s tím, že autor tohoto článku některé změny může
považovat za důležité a opominout ty, které budou při-
padat podstatné někomu jinému.
První důležitou změnou je dle mého soudu to, že no-
vela obsáhla právo na zpracování či změnu původ-
ního díla do množiny majetkových práv (aniž ho však
vyňala z množiny práv osobnostních!), takže pro příš-
tě bude moci být toto právo mezi autorem a jinou oso-
bou fixováno smluvně. Ustanovení § 12 novely také
otevřelo možnost, aby strany licenční smlouvy for-
mulovaly druh užití díla i jinak, než jak je uvedeno v zá-
koně, tedy rozšiřujícím způsobem i mimo způsoby
užití děl uvedených v rámci majetkových práv přímo
v AZ. Novela tak reagovala na nejasnost původní úpra-
vy, kdy se vedly spory o to, zdali výčet druhů užití děl
je konečný či nikoli a na fakt, že technologický vývoj
může vbrzku přinést druhy užití autorských děl, které
by nebylo možné vřazovat pod dosud omezený okruh
druhů užití. Toto řešení však má i své nevýhody, spo-
čívající především ve formulaci oprávnění k výkonu
kolektivní správy především Ochranného svazu au-
torského (dále jen OSA) uděleného ze strany MK ČR,
ale koneckonců i dalších kolektivních správců (kupř.
DILIA a Intergram), které nemůže objektivně zahr-
novat druhy užití, jenž mimo okruh užití děl uvede-
ný v AZ vyvolá praxe sama. Řešením je snad pružné
doplňování oprávnění k výkonu kolektivní správy ze
strany MK ČR jednotlivým kolektivním správcům a to
pochopitelně pouze v případě, že půjde o práva 
autorů, která lze kolektivně spravovat a kde není vhod-
nější výlučné uplatňování autorských práv přímo 
autorem, který se může popřípadě zastoupit agenturou. 
Druhou důležitou změnou je totální proměna § 25 AZ
pod novým názvem „Právo na odměnu v souvislosti
s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní
vnitřní potřebu“. Jak je již z označení vidno, novela za-
vádí nový termín „vlastní vnitřní potřeba právnické
osoby“ a to nejen v případě § 25 novely, ale hlavně

v oddílu 2 novely pod názvem „Volná užití a zákon-
né licence“. V praxi to stručně řečeno znamená pře-
devším to, že nejrůznější užití děl v rámci, respekti-
ve „uvnitř“ právnické osoby, nebude již podléhat jejich
licencování ze strany autorů či kolektivních správ-
ců. Autoři tedy obdrží odměnu (dříve náhradní od-
měna či přesněji „fair compensation") definovanou
právě v § 25 novely nejen za rozmnožování děl pro
osobní potřebu fyzických osob, ale i za rozmnožo-
vání děl právě pro vlastní vnitřní potřebu osob práv-
nických. To by měla reflektovat vyhláška AZ (viz níže).
Nový § 25 AZ kromě výše uvedeného přináší hlavní
dvě změny a to především v tom, že kromě rozmno-
žování děl za shora uvedeným účelem pomocí pří-
stroje ke zhotovování tiskových rozmnoženin, pomocí
přístrojů a nosičů ke zhotovování zvukových a zvu-
kově obrazových záznamů, zavádí novela nový termín
„i jiných záznamů“. O jaké záznamy jde, se dozvíme
z § 104 novely, který upravuje pravidla pro rozdělo-
vání odměn vybraných kolektivním správcem a dle
kterého odměny vybrané z přístrojů a nosičů slou-
žících ke zhotovování jiných záznamů náleží autorům
děl literárních, včetně děl vědeckých i kartografických
a autorům děl výtvarných. Zcela evidentně jde tedy
o nosiče a přístroje, které umožňují kopírování „vy-
tištěných děl“ bez tiskového výstupu, tedy o případy,
kdy je vytištěné autorské dílo naskenováno a pře-
neseno do počítače, či přepáleno z jiného CD nosi-
če. Nejde zcela jistě však jen o tyto případy, ale třeba
také o zhotovování kopií tištěných textů pomocí 
digitálních fotoaparátů ve veřejných knihovnách, 
respektive v jejich studovnách, a to čtenáři při 
prezenčních výpůjčkách.
Další dosti důležitou změnou, kterou obsahuje § 25
novely, je zmocnění pro MK ČR, aby vyhláškou sta-
novilo typy přístrojů ke zhotovování tiskových roz-
množenin a typy nenahraných nosičů záznamů, z nichž
se platí odměny a výši paušální odměny podle typu
přístroje ke zhotovování tiskových rozmnoženin a typu
nenahraných nosičů záznamů (zvukových, zvukově
obrazových a jiných), jakož i typy přístrojů ke zho-
tovování rozmnoženin záznamů (zvukových, zvukově
obrazových a jiných) s tím, že výše odměny je u těch-
to stanovena v příloze k tomuto zákonu (3 % a u roz-
hlasových a televizních přijímačů, které umožňují zho-
tovení záznamu vysílání 1,5 % z prodejní ceny).
Vyhláška MK ČR by tak měla jednak odstranit neko-
nečné diskuze a soudní spory o tom, který konkrét-
ní typ přístroje a který nosič slouží k rozmnožování
záznamů (typickým příkladem takových sporů je po-
čítač a jeho komponenty), jednak pružně reagovat na
vývoj v oblasti nových technologií. Tento článek je
psán k datu 27. 9. 2006 a vyhláška MK ČR přes ten
fakt, že novela je platná a účinná jak již bylo řečeno
od 22. 5. 2006, dosud nespatřila světlo světa! 
Novela také zcela nově upravila díl 4 autorského zá-
kona pod výstižným názvem „Výjimky a omezení práva

autorského“. Z mnoha novinek je třeba především
zdůraznit zavedení tzv. úplatné zákonné licence za půj-
čování rozmnoženin děl (v tomto případě především
knih a dalších rozmnoženin autorských děl) ve ve-
řejných knihovnách či v jiných nevýdělečných zaří-
zeních. Právě absence úplatné zákonné licence za půj-
čování rozmnoženin děl byla jednou z hlavních příčin
protestů EU a to z toho důvodu, že český AZ nebyl
v tomto punktu dostatečně harmonizován se směr-
nicí EU o právu na pronájem a půjčování z roku 1992
(!). Novela tento nedostatek napravila tak, že autoři
děl, jejichž rozmnoženiny jsou půjčovány ve shora
uvedených zařízeních, obdrží odměnu. Tato odmě-
na však nemá charakter licenční odměny, nýbrž od-
měny „náhradní“, podobně jako třeba u přístrojů a no-
sičů a činí dle přílohy k AZ 0,50 Kč za jednu výpůjčku.
Uvedenou odměnu bude platit autorům prostřednic-
tvím příslušného kolektivního správce Český stát, takže
tato úplatná zákonná licence se nijak finančně veřej-
ných knihoven a podobných zařízení nedotkne. 
Důležitou změnu a to zvláště pak pro audiovizi přiná-
ší upravené znění § 49 odst.6) novely a nový odst.7)
zmíněného ustanovení. § 49,odst.6) totiž dříve umož-
ňoval, aby v případě, není-li odměna stanovena v zá-
vislosti na výnosech z využití licence a je-li tak nízká,
že je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence
a k významu díla pro dosažení takového zisku, autor
uplatnil právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, ne-
bylo-li ovšem sjednáno jinak, což se masově ve smlou-
vách dělo. Původní znění tak nacházelo svůj odraz pře-
devším v audiovizi, kdy filmoví producenti a v neposlední
řadě i televize, působící na teritoriu ČR, hromadně pro-
sazovali a vylučovali ve smlouvách s autory toto právo
na přiměřenou dodatečnou odměnu. 
Z tohoto hlediska je ještě důležitější nový odst. 7) §
49 AZ, který stanoví, že při sjednání odměny se při-
hlédne k účelu licence a způsobu a okolnostem užití
díla a k územnímu, časovému a množstevnímu roz-
sahu licence. Právě v audiovizi je evergreenem sjed-
návat ve smlouvách s autory fixní a nikoli podílové od-
měny, nabývat majetková práva od autorů výhradně
na dobu trvání jejich trvání, pro teritorium celého světa
a ještě s právem poskytovat licence či licence po-
stupovat. Absurdní na této praxi je zejména to, že právě
audiovizuální dílo se ze své podstaty přímo nabízí
k opakované exploataci v budoucnu, která může na-
stat, ale také nikoli. Myslím si, že nový § 49, odst.7
novely by měl přinést průlom do této absurdní praxe
a to tak, že smluvní strany by měly ve smlouvě pře-
devším kvantifikovat množstevní rozsah licence, tím
i stanovit počty užití (a o ty především v audiovizi jde),
za které se poskytuje licenční odměna a to buď fixně
proti jejich sumaci nebo podílově s přihlédnutím k dal-
ším skutečnostem, které stanovuje § 49, odst.7) no-
vely. DILIA již požádala o znalecký posudek na toto
téma Ústav práva autorského, práv průmyslových
a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy.
Tolik krátký sumář novely, který není rozhodně vy-
čerpávající. Pro fanoušky autorského práva dlužno
dodat, že celkové nové znění autorského zákona po
novele je možné zakoupit v prodejně právnické lite-
ratury na Národní třídě v edici ÚZ (tedy úplné znění)
za pouhých 75 Kč a to ještě navíc přímo s vyznače-
nými změnami, které novela přinesla.

V Praze dne 26. 9.2006
doc. JUDr. Jiří Srstka

ředitel DILIA, divadelní, literární, 
audiovizuální agentury

Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb.
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Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y

Kdykoliv se hovoří o filmové tvorbě šedesátých let 20. století, používá se zjed-
nodušující souhrnné označení „československá nová vlna“. Tím je vytvářena
iluze, že šlo o koordinované a koncepční hnutí s formulovaným programem. Ve
skutečnosti se „jen“ prosadila řada pronikavých individualit, která měla v jed-
nom časovém úseku společné podmínky tvorby – tvůrčí elán, příznivé politic-
ké klima a relativní svobodu projevu, nové technické vymoženosti a stejně re-
lativní finanční vklad objednavatele. Díky této konstelaci vnikl do českého filmu
čerstvý vzduch a načechral mramorovou strnulost padesátých let. Ruční syn-
chronní kamery otevřely dveře autenticitě a lidé začali mít k filmařům důvěru. 
Největší boom nastal v dokumentárním filmu, který je na autenticitě postaven.
Na krátkých tvarech, které vznikaly v mnohonásobně větším množství než díla
hraná, bylo možné zkoušet nové metody, autoři mohli jít až na hranici for-
mální snesitelnosti. Paleta témat a postupů byla až nepřehledná. Na jedné stra-
ně se Václav Táborský s radostí pozorovatele opájel možnostmi skryté kame-
ry při sledování života na nedostavěném sídlišti (Zablácené město), na straně
druhé Zdeněk Kopáč oživil surreálný svět malířky Toyen neopakovatelnou
stylizací (Úzkost). Jiří a František Papouškové udivovali svými pohotovými spor-
tovními reportážemi a Radúz Činčera si mohl dovolit sledovat vznik kontro-
verzní Krejčovy inscenace Romea a Julie (Romeo a Julie 63). A zatímco se Karel
Vachek volně a poťouchle pohyboval v zákulisí prezidentských voleb, Evald
Schorm se trýznivě nořil do otázek života a smrti… A v této spleti se objevu-
je Jan Špáta reprezentující svůj svébytný směr.
Spolupráce s Evaldem Schormem pro něj byla klíčová a určující. Schorm v něm
našel kameramana, který rozuměl zádumčivým a filosofujícím polohám vy-
právění. Špáta byl zručný kameraman ze Zpravodajského filmu, který měl za
sebou práci s desítkami režisérů, a tedy i možnost porovnávat přístupy a tvůr-
čí metody. Říkalo se o něm, že dovedl na to málo filmové suroviny, co měl k dis-
pozici, natočit gól i s přihrávkou. A kromě toho, že byl pohotový, měl výtvar-
ný cit a intuici – to se projevilo mj. při natáčení Schormova filmu o fotografovi

Josefu Sudkovi (Žít svůj život), v němž se Špáta dovedl svými obrazy přiblížit
Mistrově rukopisu. Špátu se Schormem spojovalo venkovanství a touha po hle-
dání naděje v tíži života, což vneslo do českého filmu novou kvalitu. Ačkoliv
je v titulcích filmů uváděn jako režisér Schorm, je zřejmé, že Špátovo spolu-
autorství bylo přinejmenším srovnatelné. Dynamický kameraman záhy při-
měl Schorma k metodě filmu-ankety, kterou spolu uplatnili ve filmu Proč?, a na
které on sám později postavil svoji režijní metodu. Vrcholným počinem 

tandemu byl zmiňovaný esej o začátku a konci života Zrcadlení. Po něm se Špáta
vydal vlastní cestou. Přispěl k tomu i Schormův zájem o hraný film, kam Špáta
jít nechtěl. 
A tak si Jan Špáta v této neopakovatelné spolupráci vytříbil cit pro něhu, po-
koru, dojetí z krásy, pro obyčejnost a prostotu. To vše dávno obdivoval a nesl
si s sebou z Hronova, kde strávil dětství. Vážil si příkladných rodičů, jejichž cho-
vání za války sledoval. Dojímala ho moudrost starých žen, které dožívaly ve sta-
rých chalupách v Orlických horách. A právě s nimi natočil svůj autorský debut
(ačkoliv to není jeho úplně první film), kterým definoval celé své další este-
tické a myšlenkové směřování. Respice finem – Pamatuj konce! Návodný název,
který poskytuje recept na život: užívej života, ale s vědomím míry. Tohoto filmu
si Špáta nejvíce cenil, získal za něj nejvíce vavřínů a hlavně upozornil jím na
sebe jako na nepřehlédnutelnou režijní osobnost. (Je nutno uvést, že tehdy
musel vynaložit značné úsilí i odvahu, aby byl jako kameraman přijat do reži-
sérské obce!) Krásné výpovědi starých žen, které se rozpláčou při vzpomínce,
jak si musely znovu koupit své chalupy, které jim komunisti vzali (rok 1967!);
scéna se cvičeným psíkem, který běží do sousední vesnice pro záchranu ne-
mocné babičky; autenticky zachycené poslední pomazání umírající ženy a další
silné citové okamžiky filmu byly v českém dokumentu něčím nečekaným a v pod-
statě odzbrojujícím. Špáta pochopil, že je pro něj výzvou pohybovat se na ostré
hraně mezi silným uměleckým zážitkem a sentimentálním kýčem, že právě tento
tenký led může být jeho hrací plochou. Ovšem za předpokladu, že zůstane
na straně umění. 
Když procházíme jeho filmy, které natočil v následujících letech své neotřesitelné
kariéry, sledujeme, jak se mu toto balancování vyplatilo. Pokud se totiž o jeho
filmech vedly vášnivé diskuse, tak především kvůli míře citovosti, kterou je prot-
kal. Diváci slabších povah zavírali oči při pohledu na pohlazení, něžné proje-
vy lásky, zamilované chování milenců, slzy štěstí, možná cítili i pocit studu, když
na ně ze Špátových filmů doléhala sounáležitost, pokora nebo víra. Špáta to
dovedl vkusně a s citem, ale za tento pozitivní přístup býval kritizován. Bral tyto
„okamžiky radosti“ jako květ leknínu, který je velmi obtížné zachytit. Měl 
teorii, že diváky takové scény odpuzují, protože většina z nich zrovna zami-
lovaná není, ale zároveň je přitahují, protože po zamilování touží. 
Bral dokumentární film jako terapii. Ordinoval pozitivní city, naději a víru, vě-
domí střídmosti a zlaté střední cesty. Názvy některých jeho filmů otevřeně
vyzývají Carpe diem!, Hlavně hodně zdraví, Srdce na dlani, Ty to překonáš!.
Kdo Jana Špátu znal, věděl, že si optimismus předepisoval také sám sobě. Říkal,
že je „pesimista rozumem a optimista srdcem“, a nezakrýval, že svými filmy
hledá, čeho se i jemu zrovna nedostávalo – pocit nedostatečnosti víry, sklo-
ny k depresím, vyrovnání se s vlastní srdeční operací…
Druhým rysem jeho filmů je jejich hutná filmová řeč a jeho smysl pro drama-
tičnost. Byl vždy zastáncem krátkých tvarů (jeho celovečerní film Největší přání
II a bilanční Láska, kterou opouštím I a II jsou skutečně výjimkami). Bral na-
táčení a tvorbu jako sportovní výkon – v co nejkratším čase vytvořit co největší
kvalitu. Proto mohl paralelně se svojí režijní tvorbou dále spolupracovat jako
kameraman na filmech dalších režisérů (Helena Třeštíková, Drahomíra Viha-
nová, Andrea Majstorovičová a zejména jeho druhá žena Olga Sommerová).
Sázel na svoji intuici a profesní zdatnost. Toužil být zvídavý v okamžiku, kdy má
zapnutou kameru, a ne předtím na tzv. obhlídce, kterou bral spíše jako tipo-
vání. Filmy skládal a stříhal jako hudební tvar, vědom si pravidel dramatické-
ho kontrastu, který miloval a nacházel k němu inspiraci u bouřlivého Beet-
hovena a zádumčivého Mahlera. Jeho propagační film 777 vteřin
v Československu je učebnicí dramatické stavby a zvukové dramaturgie,
který by měl figurovat jako učební pomůcka na všech školách. 

Dobrý člověk stále žije – Jan Špáta
Martin Štoll
V pátek 18. 8. 2006 podlehl krátké, ale těžké nemoci klasik českého filmu, dokumentarista Jan Špáta. V říjnu 
by mu bylo 74 let. S ním skončilo více než čtyřicetileté období českého dokumentu, které zásadním způso-
bem ovlivnil a formoval. 
(Ve čtvrtek 24. a 31. srpna uvedla Česká televize ve 20 h na ČT2 dvoudílný bilanční autoportrét Láska, kterou opou-

S autorem článku Martinem Štollem
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Výjimečný byl i jeho zájem o zvukovou stránku filmu. Uvědomoval si, že uny-
lost dokumentárních filmů čtyřicátých a padesátých let, které vídával jako
dychtivý divák, pramení i z absence tvůrčí práce se zvukem – zkrátka, že
podložit film hudbou nestačí. Proto povýšil ruchy (vkládání polínka do kamen,
praskání ohně, ržání koně, kvokání slepic, vítr, zvuk potůčku…) na roveň hudby
a počítal s nimi jako součástí kompozice. Našel vynikající, tvůrčí a pečlivé spo-
lupracovníky jako dlouholetého zvukaře Zbyňka Madera a hudebního skla-
datele Zdeňka Lišku. Touto pedantskou pečlivostí se Špátovy filmy také odli-
šují od běžné dokumentární produkce všech čtyř desetiletí. 
Špáta žil střídmě, dbal o svoji fyzičku a o svůj životní řád. Měl neustále na
mysli svoji „konkurenceschopnost“. Dovedl předjímat situace a byl schopen na
ně reagovat. Když začátkem 90. let nastupovala videotechnologie a pravověr-
ní filmoví dokumentaristé nad ní ohrnovali nos, Špáta, ač výsostný filmový
kameraman, byl jedním z prvních, kdo se s ní naučil pracovat a začal s ní tvo-
řit. Dokázal, že lze to dobré, co se naučil s filmovou surovinou, aplikovat i v no-
vých podmínkách. Když jiní začali naopak propadat kouzlu nekonečně dlou-
hého video materiálu, Špáta si stanovil malý počet kazet, které „smí“ vytočit.
Tím zrychlil i dokončování filmu, materiál si doma popsal na tzv. papírky, 
seřadil si na podlaze kostru budoucího filmu a ve střižně ji „jen“ provedl. Tak zů-
stal nejrychlejším a zároveň výsostným profesionálem a kultivovaným umělcem.
Takto natočil největší počet titulů ze všech režisérů zúčastněných na sérii GEN
a Genus, a přitom jeho setkání s Miroslavem Horníčkem, Jiřinou Bohdalovou,
Vlastimilem Brodským nebo Ljubou Hermanovou patřila k nejvýraznějším.

V souladu s poselstvím
svého prvního filmu se
snažil odhadnout, kdy
končí jeho „stolová hora“
a kdy je potřeba odejít. Po
nečekaném infarktu zvol-
nil, odstěhoval se na ven-
kov a začal připravovat
svůj závěrečný film. Roz-
lučku, ve které shrnul
svoji kariéru a svěřil se di-
vákovi, co filmem hledal,
co nacházel, co ho dojí-
malo a čím dojmout chtěl.
Po uvedení filmu Láska,
kterou opouštím, však 
nechtěl nikdo věřit, že na
vrcholu slávy skutečně
odejde a stáhne se z fil-

mařského života. Odpovídal bonmotem: Je lepší, když se vás ptají: „Proč už ne-
točíte?“ než když se vás ptají „Proč ještě točíte?“. A v obavě o živobytí svých

studentů je nabádal: „Když jste košíkáři a vidíte, že je košíkářské řemeslo na
ústupu, nečekejte a začněte včas prodávat webové domény…“ 
V klidu své zahrádky a procházek přišel na chuť psaní jako tvůrčí alternativě,
a tak ho řada lidí dnes zná možná více jako publicistu, esejistu a autora sloup-
ků prodchnutých jeho „severovýchodočeskou“ filosofií než jako režiséra a ka-
meramana dokumentárních filmů. 
A přitom žijící Špáta i jeho dílo byly nekonečným inspiračním zdrojem pro celé
generace diváků i studentů filmového oboru. Nemuseli nutně jít jeho cestou,
ale vůně člověčiny z jeho filmů, dynamické vyprávění a jeho odvaha vstupo-
vat na tenký led citů, zasáhly každého. Špáta byl spojnicí mezi mladými a vším,
co si vydobyla dokumentární tvorba 60. let. Byl z tzv. staré školy, a přitom mla-
distvého uvažování. Sám byl rád, když se k němu studenti hlásili jako ke svému
Mistrovi a když byli hrdí, že studovali v jeho dílně. „Talent znamená zvýšenou
míru pracovitosti!“ vzkazoval až nesnesitelně často svým žákům při každé
příležitosti. Byl přísný ke studentům, ale i k sobě. 
Jan Špáta natočil během čtyřicetileté kariéry přes sto autorských filmů a k více
než třem stům dalším dělal kameru. Ne všechno jsou to filmy zásadní, ne všech-
ny byly ověnčeny cenami. V takovém množství to ani nikdo nemůže chtít. Stačí
přeci jeden obraz, jedna skladba, jeden film, který umělce vynese k branám 
nesmrtelnosti. Janu Špátovi určitě stačilo Respice finem. 
Ovšem zůstat u tohoto tvrzení by bylo nespravedlivé k jeho další tvorbě.
Řada filmů byla formálně nebo tematicky odvážnými činy, několikrát se „otev-
řela nebesa“ a podařilo se mu zachytit nezachytitelné, kdy mrazí diváka v zá-
dech. Při zběžném pohledu určitě vyčnívají jeho ankety Největší přání ze še-
desátých let a Největší přání II z konce osmdesátých let – šlo o niterné sondy
do české společnosti té doby, přičemž při natáčení druhé z nich se ocitl s fil-
movou kamerou přímo mezi policejními kordony na Národní třídě. Výjimeč-
ný byl jeho cestopis Země svatého Patricka, který sami Irové označili za nej-
lepší film o jejich vlastní zemi. Fascinující byl jeho dynamický exkurs do života
a myšlení jeho oblíbeného skladatele Variace na téma Gustava Mahlera. 
Přesvědčil jím dirigenta Neumanna, že lze smysl Mahlerových čtyřhodinových
symfonií vměstnat do dvacetiminutového tvaru, a přitom mu neublížit. A v pro-
rockém filmu Mezi světlem a tmou, který je ze všech jeho děl nejpesimističtější
až krutě nešpátovský, pojmenoval spolu s fotografem Jindřichem Štreitem
polistopadovou deziluzi českého člověka. Cestu z ní však překvapivě 
nenašli.
Jan Špáta byl osobností, o níž lze říci, že je zakladatelská. Jeho tvorba se stala
fenoménem, a dokonce jedním z rysů tzv. české dokumentární školy. Vytvo-
řila tradici, kterou můžeme dále rozvíjet. Jeho hledání „dobrého člověka, který
ještě žije“, je zároveň poselstvím a terapeutickým návodem pro každého z nás.
Kéž bychom jí zůstali věrni. 
Rozloučení s Janem Špátou se konalo ve středu 30. srpna 2006 ve velké síni 
Strašnického krematoria v Praze. 
Smuteční projev Martina Štolla otiskujeme na poslední stránce tohoto vydání 
Synchronu.

Jak je na tom česká animace?
Upravený stenografický záznam 46. Čtvrtletníku Fitesu

MAT 18. září 2006
Miloš Zvěřina: Dobrý podvečer, vážení přátelé, ka-
marádky a kamarádi české animace, dovolte, abych
vás přivítal na Čtvrtletníku Fitesu. Co nás k němu in-
spirovalo? Při svých pracovních toulkách a návště-
vách studií animace, což je cca 10 studií jak v Čechách,
v Praze, tak na Moravě, se čím dál tím víc setkávám
s názorem, kromě Třeboně a AniFestu, že jaksi se vy-
trácí povědomí české školy animace a že se lidé z ani-
mované branže málo scházejí. Ale na druhou stranu
těch schůzek není tak málo, abych si odporoval, ale
zajímavý názor je ten – který v poslední době převládá
– že je to většinou po takových enklávách, že dochází
málo k setkávání, k dialogu, k možnosti diskuse a pře-

dávání zkušeností. Díky Fitesu se setkáváme na ne-
utrální půdě, kde se těžko budeme fackovat o něja-

ké úzkoprsé pracovní zájmy a spíš se v nadhledu po-
díváme na to, kde se naše animace v roce 2006 na-
chází. V panelové diskusi přijali účast režisérka a ani-
mátorka Vlasta Pospíšilová (potlesk), šéfdramaturgyně
Centra tvorby pro děti a mládež, dlouholetá drama-
turgyně animované tvorby Káťa Krejčí (potlesk) a v ne-
poslední řadě profesor Jiří Kubíček (potlesk), vedou-
cí Katedry animované tvorby, dlouholetý dramaturg
animace.
Zmiňoval jsem katedru, kterou pan Kubíček vede. Mohl
bych ho požádat, aby nám řekl něco ke školství?
Jiří Kubíček: Na to, jak jsme malá země a jak málo
se teď tady dělá animovaných filmů, tak školství

Kateřina Krejčí, Jiří Kubíček, Vlasta Pospíšilová 
a moderátor Miloš Zvěřina
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je poměrně velice rozsáhlé a na dosti vysoké úrov-
ni. Asi všichni znáte vyšší střední odborné školství,
to je tradiční a vyhlášená škola ve Zlíně a velice
podobná škola v Písku. To jsou školy, které mají 
samozřejmě velikou tradici a jsou dobře odborně
vedené a vytvářejí velice seriózní podhoubí pro celé
médium animované tvorby. A pak je tady už celá
řada vysokých škol, které se nějakým způsobem otí-
rají o animaci. Všichni samozřejmě známe tu nej-
starší, nejtradičnější, nejslavnější, což je Vysoká
škola umělecko-průmyslová, ten slavný Ateliér fil-
mové a televizní grafiky, který zakládal profesor
Adolf Hoffmeister. Potom jej dlouhá léta vedl Mi-
roslav Jágr, nyní Jirka Barta. To je nejtradičnější škola.
Druhá v pořadí, pokud jde o stáří, je naše Katedra
animace na FAMU, která oficiálně existuje od roku
1990, ale začátky už byly někdy kolem roku 1987.
Začínalo to jako dálkové studium, pak to přešlo do
normálního denního studia. Moderátor dnešní dis-
kuse je první magistr-absolvent naší katedry, takže
ta už má za sebou také 15 let.
V poslední době to souvisí s rozvojem nových médií,
počítačové animace, obecně multimédií a těch škol
je daleko více. Je vysoká škola ve Zlíně, Institut mar-
ketingových komunikací, kde se vyučuje anima-
ce. V Písku vzniklo také při vyšší střední odborné
škole bakalářské vysokoškolské studium. Je i na 
Ostravské univerzitě. Čili škol je tak akorát.
V Písku, kde mají v ročníku 32 lidí, to je velký počet,
uvádějí, že jejich absolventi nemají vůbec žádný 
problém s umístěním v praxi. Za naše absolventy
mohu říci, že byť tedy nemusí nutně režírovat ani-
mované filmy, mají po absolutoriu takový soubor
znalostí, dovedností, schopností atd., že jsou schop-
ni se velice dobře uživit a dokonce v leckterých obo-
rech, jako je animace a obory příbuzné. Platy patří
teď ke špičkám v jednotlivých kategoriích.
Čili ve školství by problém nebyl. Jako hobby se vě-
nuji tomu, že už léta vytvářím databázi všech čes-
kých animovaných filmů, zapisuji novinky do da-
tabáze, aby po letech zůstala nějaká evidence, co
se kdy kde natočilo a kdo to udělal. Dá to dost práce
a odhaduji, že dobrých minimálně 50 %, ale i více,
jsou studentské filmy. Pokud jde o solitéry, které si
kladou i nějaké tvůrčí umělecké ambice, tak jsou to
až na malé výjimky školní absolventské filmy.
A pak je ta druhá polovina, tu má na svědomí hlav-
ně Káťa Krejčí, to jsou v drtivé většině večerníčky
a nevím o dalším masivnějším producentovi v této
zemi než Ateliéry Bonton Zlín, které investovaly do-
cela velké peníze do animovaného filmu. 
Čili problém je asi někde jinde. Většinou asi slyšíte,
že kdyby bylo víc peněz, že by filmy byly. Já si tím
nejsem tak jist, myslím, že ten problém je širší, že
začíná hlavně u distribuce. Pokud neděláme celo-
večerní filmy, které se hrají v kinech a někdy podle
mě s překvapivým ohlasem a úspěchem. To je vý-
jimečná záležitost, ale jsou to hlavně kraťasy, které
tradičně a vždycky posouvaly vývoj média dál. Jsem
přesvědčen, že kdyby se tady opět bylo možno vrá-
tit k praxi, že filmové představení jsou reklamy, krát-
ký film a pak celovečerní film, že by nám to straš-
ným způsobem pomohlo. 

Další problém je, že naše obec je stále ještě veli-
ce roztříštěná. Velká studia se rozešla do malých
studií. Samozřejmě vznikají tam zajímavé věci, ale
žádné takovéto studio, které většinou nemá vlast-
ní kapitál atd., nemůže přijít s nějakou vlastní tvor-
bou, ale i kdyby přišlo, tak co s ní bude dělat? Zase
narazí na problém distribuce.
Rozešli jsme se do malých skupin, ale myslím, že
teď už je čas, aby se odstředivé tendence zase za-
čaly koordinovat nebo soustřeďovat. Stále myslím
na zahrádkáře, rybáře, myslivce, včelaře atd. My by-
chom potřebovali skutečně takový profesní spolek
kluků a holek, kteří spolu mluví a kteří mají spo-
lečné zájmy, aby tady vznikla nějaká komunita, která
by se měla začlenit do nějakého obecného kine-
matografického proudu, ale bude to hlas, který bude
trošku slyšet a bude tu vytvářet nějaký tlak.
Kateřina Krejčí: Jan Jíra mně svého času vysvětlo-
val, že velké distributorské firmy ani nemohou před
určitý typ amerických filmů zařazovat krátké filmy,
protože ve smlouvě to mají zakázané. V Praze jsou
už pokusy v kině Aero, které promítá kraťásky, i stu-
dentské kraťásky v blocích, čili možná jít cestou,
aspoň ze začátku, oslovování jednotlivých artových
kin, kterých už po republice je docela dost. Kdyby
se tlačilo prostřednictvím spolku zahrádkářů, ani-
mátorů apod., tak asi by to šlo lépe, protože teď jsou
nosiče tak jednoduché, že už není třeba filmových
kopií, které nikdo nedával rád z ruky, takže tato pře-
kážka už padla. To by hrozně pomohlo rozvoji
animace a vůbec prezentaci toho, co si každý sám
ve svém studiu potichounku dělá a pak to vidí pár
kamarádů a pár lidí na festivalech a to je úplně 
všechno. A to je strašná škoda!
Česká televize chystá na jaře – příští týden budou
rozesílány dopisy na všechny umělecké školy – sou-
těžní přehlídku školních audiovizuálních děl. Vě-
novaly by se tomu čtyři devadesátiminutové pro-
gramové bloky, kterých budou vysílány, přičemž
porotou budou diváci. Hlasovat se bude na inter-

netu a každá škola má právo přihlásit v každé ka-
tegorii pět děl. Možná to je docela hezká cesta, jak
veřejnosti, která se dívá na obrazovky České tele-
vize, představit to, co se na školách v současnosti
dělá. Doufám, že všechny školy se toho v co nej-
hojnějším počtu zúčastní. Je tam jenom podmínka,
že tvůrci musí být ještě na škole. Třeba už jenom do-
dělávají školu, ale nemohou to být už absolventi.
To bude vlastně výsledek toho, kdy jsme se bavili,
jakým způsobem zviditelnit školní tvorbu – nejen
animovanou, ale i hranou a dokumentární. Jestli
se pamatujete, tak asi před pěti lety existovala rám-
cová smlouva mezi televizí a FAMU a VŠUP, kde
se vybíral určitý počet děl, buď bakalářských nebo
absolventských, do kterých Česká televize vstupo-
vala většinou nefinančním plněním a potom za to
měla nějaká práva k vysílání. Tento záměr se ne-
podařilo obnovit s logickou námitkou, že nyní je škol
mnohem více a je těžké vybrat, které školy se 
osloví. Já mám tlustý seznam, asi 14 stránek škol,
kde se vyučuje animace. Je toho moc a bylo by to
asi nespravedlivé. A se všemi uzavírat rámcové
smlouvy by bylo neproveditelné. 
Uvidíme, jak se přehlídka osvědčí v praxi. Třeba při-
láká i pozornost veřejnosti, která má možnost ovliv-
ňovat třeba nový zákon o české kinematografii, tím
myslím naše politiky, političky, aby ten zákon byl
schválen, aspoň v podobě, ve které šel do Parla-
mentu, když nebyl schválen. 
Miloš Zvěřina: Jak to vidí přímá Trnkova žačka?
Vlasta Pospíšilová: Já mám letos takový slavný rok,
anebo neslavný, poněvadž přesně před 50 lety jsem
přišla do Loutkového filmu Jiřího Trnky. Byla jsem
tam přijata jako adept animátora po konkurzu, který
jsem vyhrála, a od té doby jsem celý život prožila
v jednom studiu a všechno jsem viděla na vlastní oči
a prožila na vlastní kůži.

O době Jiřího Trnky ani nemluvím, poněvadž vždyc-
ky mi přitom začnou… – tady slzička vpravo, vlevo.
Po jeho odchodu, kdy se nevědělo, co bude, byla
taková špatná situace. Pak se toho chopil Jaroslav
Boček, o kterém se říkalo, že to bude renesance
Loutkového filmu, ale natočil pár filmů. Ale to mi
zase tolik neutkvělo. Ale hlavní předěl: když při-
šel Jirka Barta s Krysařem. Já jsem trnkovec. Doteď
myslím jako před 50 lety. Ale loutky doteď dělá-
me – Šárka Váchová, která teď točí dlouhý seriál, to
potvrdí – opravdu s malinkými změnami, jsou to
konstrukce loutek Jiřího Trnky.
A přišel Jirka Barta. Myslím, že to bylo po 28 letech
(1983), co jsem tam přišla já. To byl blesk, jak se to
říká, z čistého nebe. A potom jsem točila také 
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s Honzou Švankmajerem Možnosti dialogu, které
potom byly označeny jako nejlepší film v Aneccy. 
Jiří Kubíček: Já to doplním. Aneccy vzniklo v roce
1960 a v roce 1990 vyhlásilo tři ankety: jednu mezi
odborníky, jednu mezi novináři a jednu mezi divá-
ky o nejlepší film všech dob, který se zúčastnil fes-
tivalu v Aneccy, a tam mezi odborníky, čili mezi
filmaři, označili Možnosti dialogu. Mezi kritiky to
byla Trnkova Ruka a mezi diváky to byl Crack!. To
byl Fréderic Back. Z těch tří kategorií tam naše filmy
takto zabodovaly.
Vlasta Pospíšilová: Teď když se dívám v ČT na Mist-
ry animovaného filmu, tak pokud tam není Vlasta
Jurajdová, což bylo při Snu noci svatojánské, tak
vždycky se tam ta Pospíšilová někde objeví. Ano, to
byla tak nádherná doba!
Nemohu si stěžovat, i po revoluci jsem dělala 
30 dílů Broučků, šest dílů Pata a Mata v Animě. Teď
jsme pokračovali, zúčastnila jsem se toho posled-
ního projektu. Ale když vidím, jak to šlo z vrcholu,
tak jsme skoro v propasti, bych řekla. Ale to je 
takový zákon: když už níž nemůžeme, tak teď 
můžeme jenom nahoru. A já jenom čekám, kdy to
vypukne.
Navážu na pana Kubíčka, který řekl, že ti žáci se sluš-
ně uživí. Já nevím, slušně uživí, to je pro mě spíš ta-
kové mínus, že to může sklouznout k tomu, že zač-
nou dělat nějaké reklamy. Za reklamu dostanou já
nevím kolik tisíc, ne-li euro, poněvadž teď se všech-
ny scénáře dělají v angličtině. Toto je takové pod-
houbí nebo jak bych se správně vyjádřila, ale musí
z toho vzniknout za pět, za deset zase nějaký nový
Jiří Barta. Jeho film, to byl monolit. A to nebylo, že
se uživí. On na to třeba i doplatil, ale musí tam být
to šílené zaujetí pro věc. Animovaný film, do toho
člověk musí dát sebe! Ne jenom že to je nějaký 
kalkul a na počítači to naťuká, má na to Photos-
hop nebo Adobe, ale musí do toho člověk dát sebe,
i když pak skončí jako já, taková stařenka, jak se říká
na Valašsku. 
Miloš Zvěřina: Vlastičko, tu stařenku odmítáme
všichni.
Vlasta Pospíšilová: Musíme se také někde pre-
zentovat – v Aneccy. Že tam máme Večerníček v ně-
jaké sekci C, televizní film nebo seriál, tam ani nikdo
nejde. Přála bych studentům pana Kubíčka, aby
to dotáhli oni – já už to neudělám. Ta zadní řada (uka-
zuje), to jsou hvězdy.
Miloš Zvěřina: Pardon, Vlastičko, vy jste se tak v dob-
rém otřela o nová média a o elektronickou branži.
Využiji přítomnosti dvou zástupců škol. 
Milan Lesniak (vedoucí Katedry animace Ostravské

univerzity): Samozřejmě nová média přinášejí nové
možnosti, ale záleží na tom, co ti lidé mají v sobě
s tím, že ty nové možnosti nějakým způsobem vy-
užijí. Na škole je člověk určitým způsobem chráněn,
má tam určité zázemí, které mu škola nebo part-
ner se školou spojený může poskytnout, ale nej-
zranitelnější je tento mladý člověk právě v době, kdy
školu skončí, pokud nemá možnost napojit se na
nějaký subjekt, který mu pomůže v začátcích si zís-
kat jméno, povědomí o tom, že existuje.
V tomto momentu je největší odpad lidí, kteří se pak
orientují na reklamu a tvůrčí ambice, které měli na
začátku, které teoreticky ta škola měla v nich jakýmsi
způsobem vybudit, tak jsou konfrontovány s rea-
litou a záleží na člověku, na tvůrci, jak se má zvidi-
telnit. Většinou to skončí tím, že si dělají nějaké drob-
nosti doma. Stávají se z nich tzv. sklepáci, kteří si
jenom něco opatří, ale nemají možnosti participo-
vat se subjekty ať už ze státní nebo veřejnoprávní
sféry. Jeden náš student bude v pořadu Starty, který
dělá brněnská televize. Pořad zachytí v tomto cit-
livém stadiu mladého tvůrce, který vyleze a má pocit,
že to chce dělat, že nechce skončit jako učitel vý-
tvarné výchovy nebo v nějaké reklamce nebo jako
operátor na počítači, takže v tomto momentu je třeba
najít způsob, jak lidi podchytit, protože ten Barta je
vždycky třeba jeden za 10 let. Vychází těch lidí kupa.
U nás v ročníku je v průměru šest lidí. Není to tolik
jako v Písku, ale těch šest lidí se někde musí vsák-
nout, neztratit víru v to, na co se dali, že je to bez-
vadná věc a mimoto že budou dělat zakázky, což
je samozřejmě 90 % času, který v této branži strá-
ví, tak těch 10 %, které si šetří pro sebe a pro svou
vlastní osobnost, aby se někde mohli etablovat. A ne-
jenom si to dělat doma a věšet to někde na inter-
netu a občas na to upozornit nějakou přehlídkou.
Tady mi chybí systematičnost tohoto podchyco-
vání, když už jsme u školství.
Lukáš Záhoř (výkonný ředitel Zlínské filmové školy):
My jsme škola, která má dva programy v animaci,
takže máme kolem 30 lidí ročně. A mnozí by nás
rádi za to křižovali. To vůbec nesouvisí s tím, že
bychom tvrdili nebo propagovali, že všichni tito lidé
dojdou uplatnění. Přistoupil jsme na model, že dnes
je svobodná doba, člověka něco baví a je důleži-
té, aby ho to bavilo. Někdy zjistí, že ho to baví jenom
po nějakou dobu, než pozná, jak je to těžké, a je
to tak i u animace, takže to je vysvětlení, proč máme
takovou kapacitu, protože mít soukromou školu
je samozřejmě obživa a chceme, abychom nabí-
zeli dobré programy. Proto musíme manipulovat
a hýbat i s množstvím. Nedeklarujeme, že všichni
lidé od nás budou dělat animaci. Byli bychom rádi,
ale není to možné. Trh je malý, ne všichni mají ta-
lent. Někteří to chtějí jen objevit, zjistí, že je to pro
ně moc složité, že to není přesně to, co by chtěli
dělat.
Já jsem asi moc mladý na to, abych řekl něco, z čeho
by čišela zkušenost, ale ta krátká zkušenost se stu-
dentskou tvorbou nemá absolutně žádný prostor.
Brněnský Start je jenom maličká jiskra, která ne-
pomůže vůbec nějakému obecnému povědomí
o tom, že tady něco jako kvalitní studentská 

animovaná tvorba funguje. Sami jsme se pokou-
šeli o distribuční pásmo, na kterém by se objevila
díla ze všech škol. Dostali jsme přislíbený grant
70 tisíc od ministerstva kultury, se kterým to nešlo
udělat. Neměl jsem čas na to, sehnat kvalitního part-
nera, takže tento model padl, že bychom se do-
stali do kin a byli jako nějaké celovečerní pásmo
v distribuci.
A co se týče tvorba versus výroba nebo uživit se 
versus vyřádit se. To je opravdu individuální. Moje
zkušenosti asi tak daleko nesahají, abych dokázal
říct, jakou cestou jít. Představa, že budete volně 
tvořit a zároveň vás to dobře uživí, je mnohdy 
scestná. Záleží na kvalitní látce. Podívejte se ven, co
se prodává.
Zdena Deitchová: Jsem překvapena trošku tím, jak
říkal Jirka Kubíček, že z písecké školy se všichni touto
prací uživí. Když potkám animátory, kteří u nás kdysi
byli, tak naříkají, že nemají dost práce, a někteří ne-
mají vůbec žádnou práci. Jeden animátor z Mora-
vy se zaměstnal v zoologické zahradě a tam házel
hnůj.
Fakt je, že to není jenom otázka peněz, ale v pod-
statě to je jedno velké kritérium. U nás v Krátkém
filmu děláme něco pro Českou televizi a převážně
zakázky, díky Deitchovi, pro Holandsko, pro Ame-
riku, a to nás – tu malou skupinu lidí, kteří tam 

zůstali – živí. Nevidím jiné východisko, než když
budou prostředky na to, aby mohli točit lidé, kteří
se už prosadili, třeba Sunková nebo bývalá 
Šimková nebo Maria Procházková. V každém roč-
níku FAMU, kde vyučuje Libuše Čihařová, je třeba
pět žáků a jeden je talentovaný. Bývalý kolega pan
Žabka, ten dnes o práci nemá nouzi, protože to je
ohromně talentovaný šikovný kluk. Ten tu práci získá.
Ale práce není dostatek, protože kdyby bylo třeba
víc seriálů jako dřív… Ono se to rozmělnilo. Dřív
nebylo tolik studií a seriálů bylo hodně a na tom
se elévisté škol nejvíce naučili. Tam byli vynikající
animátoři, každý měl svého asistenta, měl jedno-
ho nebo dva fázaře a ti se naučili. Dneska totiž každý,
kdo vyleze ze školy, si myslí, že už zná všechno. Ono
to není vůbec pravda! Tam chybí právě praxe! Oni
mají jistě výborné nápady, chtějí si dělat své filmy,
ale není to ono.
Já jsem teď měla ve studiu jednoho studenta z Ruska.
To byl chlapec, který měl mnoho dobrých nápa-
dů, ale nakonec neměl žádné uplatnění, a to ani u nás
ve studiu, protože my nemáme takové prostřed-
ky, abychom ho mohli zařadit do procesu.
Dneska přišla jedna mladá dívka, Američanka, která
dostala grant a chce si udělat nějaký film – 
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částečně u nás a částečně si jej dokončí v Americe.
Umělecká činnost je báječná, ale musí to být na pod-
kladě financí, protože jinak se to nedá dělat. Ten-
krát za bolševiků, to je snad jediná věc, která byla
dobrá, se dělaly filmy, protože na to byly peníze.
Dneska jsou peníze na úplně něco jiného. A to je
chyba. Takže scházet se někde, je báječné, ale my
potřebujeme práci.
Zdeněk Skaunic: Já bych mírně objasnil, co na-
kousnul pan Kubíček, jak to ve Zlíně dnes vypadá.
V roce 1998 tam vstoupil Bonton a Zlín se stal jed-
nou dceřinou společností. A byl to po našich pe-
ripetiích nakonec šťastný akt, protože Bonton dis-
ponoval poměrně velkými prostředky a chtěl
skutečně vyrábět pro sebe, že s tím bude obcho-
dovat. Začala animovaná výroba, ale začala skutečně
úplně znova – od technologií až přes lidi.
Když tu vzpomínáte řady lidí, tak ve Zlíně tak velké
řady lidí nebyly, protože tam to bylo trošku potla-
čeno partou kolem Karla Zemana a kolem Hermí-
ny Týrlové, kteří jako klíčoví tvůrci mezi sebou sou-
peřili a válčili a neměli tendenci vychovávat nějaké
své nástupce. Tím, že se pak x let, jakoby v hor-
ších dobách Zlína, vyrábělo pro bratislavskou te-
levizi, což nebyla žádná příliš velká kvalita, ale jenom
se to chrlilo, tak tam vzniklo jakési obrovské 
vakuum, i mezi tvůrci.
Na samém začátku po revoluci nám všichni vyčí-
tali, že nejsme schopni sehnat práci. My jsme ji
sehnali, dokonce ze zahraničí a v podstatě jsme si
na tom vylámali zuby, protože jsme ji nabídli těmto
lidem a ti nebyli schopni na ty podmínky přistoupit.
Nemyslím finanční, ale podmínky v rámci kvality
a rychlosti, hlavně určité zodpovědnosti. To byl vlast-
ně popud pro vznik filmové školy, kterou jsme 
zakládali v době, kdy se lidé propouštěli a my jsme
zakládali novou líheň.
Éra s Bontonem skončila tak, že hlavní akcionáři
v roce 2001 rozhodli, že Bonton se prodává, a pak
nastala poměrně komplikovaná a dlouhá peripetie
celého prodeje, protože to chtěli prodat jako celek.
To se jim nepovedlo, tak asi rok se vytvářely nějaké
subholdingy, kde se přeřazovaly společnosti tak,
aby se to dalo rozprodat po částech, a my jsme měli
být na samém konci prodeje, což je samozřejmě pro
společnost nepříjemné, když se ví, že se bude pro-
dávat. Mělo to trvat rok, nakonec to byly čtyři roky. 
Je to prodané tak, že se aktivity ve Zlíně rozdělily a já
a Lukáš Záhoř a pár lidí zůstalo za filmovou výrobou
a druhá skupina zůstala za prodejem práv a za la-
boratorním zpracováním archivních materiálů. 
Na rozdíl od Prahy jsme měli ten handicap, že když
se tam někdo vygeneroval, tak samozřejmě utekl.
To je logické. Samozřejmě prvně to táhne do Prahy,
pak do světa. Pak jsme to suplovali tím, že jsme
se snažili aspoň držet s bývalými absolventy nad-
standardní vztahy – když měl svůj projekt, že jsme
mu pomohli, půjčili, mohl si to natočit ve Zlíně. To
platí dodnes a chceme to dělat dál. Ale ono to sou-
visí s podnikáním ve Zlíně obecně. Zlín je na tom
docela špatně tím, že je tam špatná dostupnost,
letiště není, vlak nejede, cesta tam nevede a jsme
v pohraničí. Na druhou stranu nám to trošku 

pomáhá, protože vyhrávají v podnikání výjimečné věci.
A film výjimečný je a vždycky bude, takže jsem o tom
přesvědčil město, kraj a začíná tam vznikat jakási pod-
pora i na filmařinu jako takovou obecně.
A abychom to nějak dotáhli do konce, tak jsme si
umanuli, že musíme vybudovat celý uzavřený řetěz.
To znamená od školství, po producentství, po vý-
robu. Máme dva druhy školství, pokud jde o ani-
movaný film, tak je to soukromé, což je VOŠ, která
sídlí přímo ve filmovém areálu, a pak je to baka-
lář, kde máme akreditaci, kterou jsme získali spo-
lečně s Univerzitou Tomáše Bati. Takže když sečtu
lidi, kteří studují animovaný film ve Zlíně, tak je jich
42 v ročníku. Z toho musí zapršet! 
A jak tu bylo vzpomenuto uplatnění. Všichni se uplat-
nili, do jednoho. A nebylo to, že by hledali. My jsme
se snažili v rámci projektů s Bontonem maximum
těchto děcek využít. To bylo o patro výš, normál-
ně se to cedilo úplně od skenování až po animaci
a vzniklo tam jakési minizázemí nových talentova-
ných lidí. I díky tomu jsme získali pak novou akre-
ditaci, protože šlo právě o to, jestli budou mít ti lidé
uplatnění. A když komisaři a úředníci v našich stu-
diích viděli, že tam sedí 15 mladých lidí, a ptali se,
kterou mají školu, a když všichni řekli: tu o patro níž,
tak to byly pro nás samozřejmě body.
Aby ti lidé skutečně zůstali ve Zlíně, tak jim musíme
dát práci a nejlépe ještě něco navíc. Chci si sáhnout
i na nějaké evropské peníze ze strukturálních fondů
a mezi školství a klasickou výrobu chceme nastrčit
připravený projekt, je to obecný terminus techni-
cus – inkubátor. Několik inkubátorů v republice exi-
stuje, ale ani jeden na média. Pracovně to nazývá-
me Centrum vizuální komunikace a je nezbytné mít
podporu města, kraje a hlavně univerzity. To máme.

A kouzlo tohoto projektu je, že za nestandardních
podmínek se mohou zakládat firmy v určitém oboru. 
Paradoxní je, že když se tak všichni bijí o filmové
granty a je tam 50 miliónů, tak ve strukturálních fon-
dech je asi 4,5 mld. Když jsem poprvé vyrazil na mi-
nisterstvo pokusit se zeptat, jak se do tohoto pro-
jektu dostat a na CzechInvest, tak jsem byl v podstatě
dopředu vyřazen, že obor film tam není vůbec za-
řazen jako odvětví. Ale jenom proto, že je tam za-
pomněli zařadit, že na to nikdo netlačil, přestože
je to normální podnikání jako každé jiné. Je to gran-
tový systém, není to půjčka, nemusí se to vracet. Já
to říkám velmi zjednodušeně. Je to na několik let,
když se to podaří, tak za to můžeme dovybavit, na-
koupit a zájemcům v inkubátoru dát nestandardní
výrazně zvýhodněné podmínky. Někdo si chce za-
ložit svou firmu, jak to nakonec vzniklo ve Zlíně, také
u našich absolventů, že si založili producentskou
firmu a dneska už vyrábějí animované věci. A na

to nabalujeme další servis od autorskoprávního až
po prvotní nabídku práce. Tímto klíčem to bude třeba
několik firem, nemusí všichni být naši zaměstnan-
ci, klidně ať na kopci ve Zlíně je těch firem dvacet,
ale ať všichni podnikají v tomto oboru. To je to, o co
usilujeme.
A pokud jde o distribuci. My jsme museli, nechci
říct založit, ale dostat se k jedné distribuční spo-
lečnosti, kterou si založil Petr Koliha, malou distri-
bučku, která se bude specializovat na tyto proble-
matické věci. My se mu snažíme pomáhat, dodáváme
mu bez jakýchkoliv nároků, když nám bude garan-
tovat distribuci. Pod inkubátor nebo pod zlínské zá-
zemí teď paralelně buduji oddělení nebo miniú-
tvar jakéhosi projektového vývoje. To je největší alfa
a omega, to je největší průšvih, protože Evropa je
standardně zvyklá na určitou prezentaci, jak se pro-
jekt má nabízet. A tady to lidi moc neumějí. Nejde
jenom o výtvarno, literaturu a o překlady ve všech
jazycích apod., ale až po finanční zajištění, smlou-
vy, distribuční předprodeje, to tam teď v malém bu-
duji. Podařilo se mi sehnat jedno tělo, které má velké
zkušenosti a dělá to v podstatě 10 let po Evropě
a chtěli bychom se vedle hraných projektů dostat
i na animovaný. V Evropě jsou peněz mraky, jenom
se k nim dostat.
Když se při výběrovkách ve Zlíně díváme na filmy,
které přijdou na festival, jak jsou strašné, ale všech-
ny jsou podpořené celou sečtenou Evropou, tak
to je šílené! To znamená, že to jde, že to někdo umí.
Záleží samozřejmě na kontaktech, ale dnes si na
ty prachy můžeme sáhnout už také.

Jan Klos

Milan Svatoš
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Kateřina Krejčí: Letos jsme dali do výroby deset no-
vých titulů. Vloni se dojížděla stará výroba, ale zase
se podpořil koprodukčně celovečerák Fimfárum I I.
Ne že by se do toho dávalo málo peněz. Třeba opro-
ti hrané tvorbě máme na animaci několikanásob-
ně víc peněz. Kolem 23 miliónů, a to je opravdu velmi
slušný peníz, ale tím, že to je rozdrobeno do drob-
ných subjektů, tak vlastně každý říká, vždyť my
nemáme vlastně co dělat.
Na celovečerák se peníze samozřejmě shánějí špat-
ně, ale kdyby byla nějaká možnost, jak tady na-
značoval Zdeněk Skaunic, což jsem ani netušila,
že Petr Koliha založil distribuční společnost, která
se bude snažit tyto malé projekty nějakým způso-
bem dostávat do kin, tak by bylo určitě možné žádat
o produkční příspěvek Českou televizi i na stře-
dometrážní nebo krátkometrážní filmy, protože tam
to není omezeno tím, že by to mělo mít tolik a tolik
minut, ale tím, že to jde do distribuce.
Miloš Zvěřina: Ředitele Skaunic je muž, který má
rád svá tajemství, ale můžeš z nich něco poodha-
lit a říci nám něco o připravovaném projektu celo-
večerního charakteru.
Zdeněk Skaunic: Nemohu! Ale proč jsem se začal
zabývat animovaným celovečerním filmem. Pení-
ze jsou jeho výhodou, protože všichni, kdož strka-
jí peníze do hraných filmů, jsou nastaveni na to,
že průměrný hraný český film stojí 25 miliónů. Za
to já udělám kreslený animovaný film úplně per-
fektně, a levněji. To říkám na rovinu. To znamená,
že jsem při prvotním vyjednávání v obrovské vý-
hodě, protože distributor si animovaný film rád
vezme, když bude dobrý, protože animované filmy
už vyhrávají a je to výjimečné. Českých filmů je
15, jenom jeden bude animovaný. Proč ne, když
bude mít tyto ambice. Distributor dává dnes pení-
ze dopředu a v milionech. Televize to samé – jak 
komerční, tak Česká. Peníze, které se dají jenom
z těchto dvou zdrojů získat, představují 70 % na
kreslený dlouhometrážní film, a to už je riziko jenom
30procentní.
Miloš Zvěřina: Vláďa Mráz rád o sobě říká, že mi-
luje pouze Lásku a paradox, jenom Manželku Gin
o tři čtvrtě na devět večer. Ale vážně, co Ostrava
a studio po Báječné show?
Vladimír Mráz (QQ studio): Souhlasím s tím, že je
spousta zakázek pro více animátorů, kteří udrží
výtvarno. Jsou to animátoři, kteří dostanou výtvar-
nou předlohu, a teď je třeba to zpracovat velice rych-
le. To je problém, protože všichni investoři to 
chtějí otočit do roka a do dne.

Naše studio využívá studenty i ze Zlína, Mladé 
Boleslavi atd. a jsme strašně rádi, že vzniká spous-
ta malých studií, protože je virtuálně oslovujeme
a na projekt vzniká virtuální společnost. To je úplně
diametrálně jiný princip, než že si je posadíte někde
do tří místností. My se dokonce děsíme toho, že 
bychom měli řídit nějakých 50 lidí někde v jedné
budově.
Řešíme to samozřejmě přes internet. Vytvoříme 
adresu, na kterou se chodí přes kód, a tam je 
totálně všechno od předehrávání režiséra až po vý-
tvarné scény, pozadí, popředí, prostě všechny 
materiály a produkce v podstatě jenom oslovuje 
animátory a říká: tady máš záběr ten a ten, tady máš
předehrávku, tady máš výsek z toho, tady máš 
namluvený hlas atd.
Jsme rádi, že vzniká spousta malých studií, takže
vítám inkubátory po celé republice. Máme i kon-
takty na západ i na východ od našich hranic, takže
tato virtuální studia vytváříme i mimo rámec ČR, 
protože bychom jinak zakázky v daném termínu 
nezvládli. Měli jsme zakázku, která přišla z Prahy,
protože tam ji nebylo možno zvládnout. Za dva týdny

jsme museli vyrobit tři minuty animací. Zavolali v ne-
děli a my jsme během ní museli vytvořit webovou
stránku, dát dohromady animátory, okamžitě jim
poslat smlouvy přes net, říci, jak je to s výtvarnem
– pozadí, popředí a ještě během té práce se upra-
vovalo, protože to bylo pro Němce a to bylo straš-
né, upravovala se výtvarna, ty jejich šílené nápa-
dy. To známe asi všichni.
Takže tato virtuální společnost je jediná, která může
fungovat. Máme kontakty i mimo ČR. Seděli jsme
do půlnoci a říkali: kdo by to mohl proboha ani-
movat, kdo udrží výtvarno. Perfektně jsme pro-
lustrovali žáky jak z Ostravské univerzity, tak ze Zlína,
kdo udrží výtvarno a kdo ne. Oni nám pošlou 
figuru a ta je úplně jiná. To nikdo takhle nekoupí.
Ano, práce je dost, je to paradox, ale jen pro ani-
mátory, kteří udrží výtvarno, samozřejmě pro 
kreativní režiséry, kteří udrží myšlenku. 
Máme ještě tým poslední pomoci, tým čtyř až pěti
animátorů, kteří ty věci opravují. To už je know how,
co vám tady vykládám, ale je to tak, že ono to při-
jde a já řeknu: Ježíšmarjá, jak to vypadá?! To musí
být zítra v Německu! Takže tam lidé přes noc opra-
vují animace. Je to úplně jinak postavený systém. 
Samozřejmě mám rád Lásku a paradox, to je prav-
da, když se vrátím k původní otázce. Po Báječné
show je to tak, že řeším s Warnery, kteří končí di-
stribuci DVD, jestli to dostanu za 20 nebo za 50

korun zpátky. Výtěžek na českém trhu je sranda.
Je to hobby. Takže my jsme se tu opravdu setkali de
facto jako zahrádkáři, protože když budeme dělat
filmy za vlastní peníze, tak víme, že ho neprodáme.
Je to paradox, ale dělat celovečerák je daleko zají-

mavější, než dělat seriály. Já přijdu do televize – teď
myslím televizi celkově, i Primu, Novu, všechny –
tak to je samozřejmě za 3,50. Televize vždycky bude
uvažovat, že chce všechno za 3,50. To už není potom
ani animovaný film, protože to je za 3,50. Doba zrání
scénářů se zkracuje a všichni to chtějí mít zítra. To
je prostě televize. Já to beru tak, jak to je. Zvykám si
na to. Nicméně realita je taková, že jediné, co má
určitou kapacitu, je celovečerní film.
Zdeněk Skaunic: Ještě jednu drobnost, kolik lidí se
generuje a kam se ztrácejí. Velká řada jich zůstává
ve firmách, ve kterých vyrábějí počítačové hry, a to
není jenom takové to sklepní, dokonce to možná
začalo s jedním klukem od nás ze školy a výsle-
dek je takový, že udělali hru, kterou koupili nějací
Američané. Dneska je to firma, ve které jenom ve
Zlíně sedí 80 lidí! V Brně je jich asi 120 a myslím,
že jsou i tady v Praze. To jsou další lidé ze školy,
co začali u animovaného filmu.
Vladimír Mráz: Oni chtějí animovaný film jenom
jako podporu jejich her. To znamená, oni řeknou: Já
se na ně dívám jako Puk. Animovaný film je v té
kategorii úplně jinde. Oni mají rozpočet na jednu
hru nějakých 35 miliónů. V dolarech.
Miloš Zvěřina: Tady padla jména soukromých te-
levizních stanic a společností. Česká televize se chce
s tou situací vyrovnat a snaží se za každé ekono-
mické situace udržet vysoký standard etický, vý-
tvarný a samozřejmě literární. Můžeš shrnout sou-
časnou situaci?
Kateřina Krejčí: Doufáme, že příští rok zase bude-
me moci rozjet další seriály a pokračovat případně
v těch, které se jeví slibně, v jejich dalších řadách.
A potom díky partě techniků, nadšenců a řediteli vý-
roby, protože všichni mají rádi samozřejmě nové
technologie, vzniklo nové studio animace, kde zatím
máme kreslenou animaci, plnou animaci a výhledově
bychom se rádi pustili do 3D, i když mnozí zatím nad
tím ohrnují nos, tak ten trend je takový, že 3D už
všude jede a vítězí, už nemáte na trhu jiné věci pro
děti než 3D. Teď tam dělá Jarka Havettová jeden
seriál a samozřejmě všichni jsou to externí animo-
vaní tvůrci. Tam se dodávají jenom mašiny, praco-
viště a technici. Živí se tam asi 40 lidí, což je fajn.
Je to další podpora animovanému prostředí.
A kromě Večerníčků ještě vyrábíme tzv. animované

Martin Vandas

Petr Poš
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formy pro pásma, což byla kratičká Ladova říkad-
la, a teď Maria Procházková dělala moc hezký pro-
jekt, který běží od podzimu v neděli ráno, jmenu-
je se to Děti kreslí písničky a je to animace na dětské
kresby, na Kryla, na Buty atd. Je to jednoduché, moc
pěkné a dělalo se to v televizi, ale nikoliv v kresle-
ném studiu, ale ještě v tom ploškovém, starém.
Šárka Váchová: Uvažujete v televizi také o nějakých
filmech, které budou mít větší metráž, než jsou 
večerníčkovské?

Kateřina Krejčí: K delším projektům Česká televize
zatím přistupuje jako koproducent. Pokud někdo
má v záměru produkovat celovečerní film a bude to
dětský nebo rodinný projekt, tak bychom u toho
strašně rádi byli a získali práva pro vysílání 
Českou televizí.
Pokud se najde nějaká cestička k distribuci, tak i stře-
dometrážní a krátkometrážní snímky by mohly tímto
grantovým řízením procházet. Jinak v České televi-
zi, ale nikoliv u nás, byly pokusy o seriály – Ostra-
va dělala Pytlíkov, na to asi bylo naráženo v tom za
pět minut, za tři koruny, za dvě padesát. A další 
seriál byla Pakárna. To se dělalo v redakci zábavy
v Praze. Nevím, jestli se v tom bude pokračovat, pro-
tože to jde mimo naše centrum. Samozřejmě snaha
tu je vytvořit nějaký seriál, který by byl adekvátní ob-
dobou třeba Simpsonových nebo Southparku nebo
něčeho takového, přitáhnout starší věkovou sku-
pinu, aby plynule od Večerníčku přešli k dalšímu.

Nedomnívám se, že půjdeme cestou výroby 26mi-
nutových dílů seriálů, protože to skutečně lze na-
koupit velice dobře na trhu. My si chceme jako ope-
čovávané dítě tvorby pro děti nechat Večerníček
v jeho metráži a stopáži, a pokud budeme moci při-
spět k rozvoji animovaného filmu tím, že se připo-
jíme k nějakému delšímu projektu, budeme rádi, pro-

tože pak člověk má radost, když je za tím skutečně
práce, a ne jako u mnohých hraných filmů, kde se
peníze utopí v projektu, který je v podstatě úplně
plonkový. Za animací je vždycky vidět umění, ře-
meslo, fortel a nadšení lidí, kteří ji dělají.
Ještě bych chtěla zmínit Coronu, vlastně ta tady sedí
tak tichounce a nic neříká, ale oni jsou také velký-
mi přispěvateli k rozvoji animované nezávislé tvorby.
Jiří Kubíček: Musím říci, že Corona je jeden z mála
zázraků, které se na poli animovaného filmu ode-
hrály za posledních 10 let, a je to fantastická věc.
Projel jsem spoustu festivalů a to, co máme v Tře-
boni, je festival IA kvality a je opravdu perfektní.
A ještě něco: problém najít peníze na krátký film,
byť pěti – sedmiminutový, to je opravdu univer-
zální problém. Nedávno jsem mluvil s Michelem
Oselotem, klasikem francouzské animace, který má
teď za sebou dva celovečerní filmy, oba velice ús-
pěšné, a říkal: „Na celovečerní film dostanu, kolik
chci bez problému, ale na desetiminutový film 
neseženu ani euro“. Je to bohužel problém asi 
světový.
Miloš Zvěřina: Jak na to zareaguje Michaela Pavlá-
tová, jak se tobě shánějí peníze na menší projekty?
Michaela Pavlátová: Jednou za čas, když seberu síly,
to jsou peníze z grantů a z České televize. Ta nám

pomohla a teď z toho sešlo. Ale už to na svých 
bedrech nese určitá produkční společnost, takže
člověk si najednou uvědomuje víc než v minulos-
ti, že udělal nějaký film a ten film se neprodává anebo
by se měl prodávat. Dřív mi to bylo úplně jedno.
Shání se to těžko.
A ještě, ale to je možná s přibývajícím věkem, na mě
padá taková marnost, protože teď je doba účelnosti
a všechno by mělo mít nějaký účel a když se po-
rovná doba práce na filmu s výsledkem, který navíc
není nikde vidět, tak to je opravdu frustrující.
Možná budeme mít nějaké štěstí, že distribuční spo-
lečnost Aero náš film přiřadí k nějakým jiným vy-
pečeným filmům a od listopadu to bude k vidění
v kině. Jinak mám pocit, animovaný film, že jsou
to různé věci. Jsou to filmy, které si člověk dělá, pro-
tože má pocit, že se musí nějak, s odpuštěním umě-
lecky vyjádřit, a potom jsou to ty produkty, které
někdy můžou dopadnout velice dobře, a to jsou ce-
lovečerní filmy nebo někdy filmy i večerníčkovské,
kde to je vždy kompromis mezi tím, co tvůrce chce
dělat, a tím, co je prodejné. Tam se financování také
velice liší. Zdá se mi to jako oddělené věci. 

Martin Skyba: Jaroslav Vidlař poslal e-mail. Omlou-
vá se, že nemůže navštívit toto shromáždění a chtěl
po mně, abych tady přečetl jeho diskusní příspě-
vek, resp. dotaz: proč naše televize už dlouhou dobu
ignoruje možnost realizace drobných příběhů hra-
ných loutkami. Má to několik podstatných výhod:
realizační období (elektronické snímání) je pod-
statně kratší (podle předem dokonalé přípravy a na-
hraného playbacku ihned snímat), také ekonomic-
ky je tento způsob po všech stránkách efektivnější.
Dnes již dávná loutkoherecká skupina ČT natočila
několik vynikajících seriálů (Broučci, Vepřík a kůzle,
Příhody kocoura Bobka, Uzlík a Mazlík aj.), kte-
rých se dodnes využívá ve vysílání pro nejmenší.
Ještě jedna významná poznámka: Letošní sezóna je
již PADESÁTÁ, kdy se poprvé objevily na obrazov-
ce loutky, a za celých hutných PADESÁT LET ne-
zmizely z obrazovky. Podle dostupných zpráv je
to snad světový unikát. Tak snad by si ti, kteří jsou
ještě fyzicky zdatní a těmito léty ošleháni zkuše-
nostmi v tomto žánru, jistě poradili s dodanými
náměty. Žijících autorů je dnes ještě dostatek. 
Kateřina Krejčí: Děkujeme moc Jaroslavu Vidlařo-
vi, ale to zase nespadá přímo do našeho tématu, což
jest animovaný film, protože on myslí loutky vo-
děné. Tento žánr začal skomírat na úbytě s odcho-
dem buď na odpočinek anebo úplně někam jinam
takových našich velkých režisérů, jako byla třeba
Libuše Koutná, Svatava Simonová apod. Vlastně
nikdo z dalších generací se k tomuto žánru nijak ne-
přimknul a je pravda, že když teď vidíte třeba seri-
ály, které se točily pod mým vedením, teď Spej-
bla a Hurvínka Líby Koutné, a které se točily
následně, tak to je tak diametrální rozdíl, že oprav-
du dokud se někdo takový zase neobjeví, tak bych
loutkové voděné tvorbě spíš škodila, kdyby se to
dělalo jen tak proto, aby se to dělalo.

Jiří Kubíček: Možná Včelí medvídci, ti jsou jakási 
výjimka. Vím, že mají výbornou sledovanost, 
oblíbenost.
Kateřina Krejčí: Ano – sledovanost, oblíbenost,
až na to, že máme problémy s panem Houfem.
Miloš Zvěřina: Přátelé Včelích medvídků budou plně
uspokojeni příští rok. Chci vám všem poděkovat
a pojďme se přesunout a posunout – ti, co ještě mají
čas – vedle do čajovny, vinárny a šenkovny, a dále
si o animaci povídat.

(Stenografický záznam Ing. Pavel Dibelka, komorní ste-
nograf, dibelka@psp.cz, 604 180 648)

Marie Kšajtová

Zástupci MK: Richard Fiala a Hana Váchalová

SY vnitrek 5-06  3.10.2006 22:50  Stránka 14



Synchron  5 2006 15

D A B I N G

CESTA DO ZATRACENÍ
Americký gangsterský snímek Cesta do zatracení (v kinech uváděný pod svým
originálním názvem Road to Perdition) uvedla premiérově Česká televize
v dabovaném znění, nevytvořila však vlastní, nýbrž převzala podobu vytvoře-
nou již dříve pro uvádění na videu. Přestože se ve filmu od počátku do konce

vraždí lidé, určující je zklidnělá hladina vyprávění, kdy do šerosvitných kom-
pozicí ponořený obraz provází většinou zklidnělé, zadumané rozmluvy, za nimiž
cítíme rostoucí napětí, nevýslovnou, ale dovnitř ztišenou bolest hlavního hr-
diny, jenž přišel o část rodiny, a nyní, aniž by se vzdal myšlenky na pomstu,
chrání život svůj i synův.
Hlavní roli ztvárnil Tom Hanks s hlasem zastřeným, téměř šeptavým, udržo-
vaným záměrně v monotónní linii a vyhýbajícím se emotivním vzryvům. Ne-
vyjadřuje však strach, nýbrž nesmlouvavé odhodlání. Do českého znění Hank-
se přetlumočil Daniel Dítě a podařilo se mu skutečně potlačit svou hlasovou
osobitost, nad očekávání dobře postihl původní rozměr. Samozřejmě si všim-
neme určitého výrazového zploštění, když mu uniká, jak Hanks dokázal dospět
k sotva postřehnutelné, ale dramaticky účinné vibraci hlasu, chvějivé v jeho 
posazení. U Dítěte snadno postřehneme zkušené rutinérství, které sice nic 
výslovně nepokazí, avšak ani ničím neohromí.
Ostatně právě rutinérství provází celou českou verzi. Platí to pro další dabé-
ry (Newmanova gangsterského bosse namluvil Luděk Munzar, s Newmanem
ostatně podrobně obeznámený, Lawova bizarního zabijáka, který má hlavní-
ho hrdinu odstranit, se ujal Miroslav Táborský), hlasově příliš zmatnělé a od-
souvající proto již tak vedlejší figury ještě více na okraj dění. Film bez ruši-
vých momentů (snad jedině s občasnými náběhy k anglicismům), ale také
bez invence přeložila Lenka Pospíchalová, dialogy upravila a režie se chopila
Soňa Bubníková. Nejsem si jist, zda si zmíněné dámy vůbec uvědomily, na jakém
výjimečném filmu pracují. JAN JAROŠ

Dabingové recenze vycházejí ve spolupráci s Lidovými novinami

Dvanáctá Přelouč ve znamení tuctu receptů z dabingové kuchyně
Devátého září se podvanácté konalo v Přelouči slav-
nostní vyhlášení nejlepších dabingových umělců
a autorů, Cena Františka Filipovského.
Večer zahájila a svou příjemnou rytmickou hud-
bou prokládala skupina The Swings. Přítomné uví-
tala Pavlína Filipovská v kostýmu Magdaleny 
Dobromily Rettigové, která v Přelouči pět let žila.
Pavlína Filipovská tím naznačila, že se snažila nalézt
(ve 12. ročníku) 12 receptů na dobrý dabing, které

jsme si měli možnost vyslechnout v dokumentu 
Martina Skyby, vysílaném Českou televizí o týden
později.
Večerem provázel herec, dramatik a režisér Anto-
nín Procházka. Hned na začátku prozradil dabin-
govou chuťovku: Cena diváků za umění neviditel-

ných herců se znovu vrátila do Přelouče. Diváci svým
hlasováním rozhodli, že letos patří Daně Syslové.
Cenu jí předala šéfredaktorka Týdeníku televize Da-
niela Kupsová, bohužel ne však v Přelouči, nýbrž
v nemocnici, kde tou dobou musela paní Syslová po-
bývat. Tato dáma, která patří mezi naše dabingové
špičky, měla letos bohaté žně, neboť získala i hlav-
ní Cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Tu jí pře-
dal v nemocnici režisér Vladimír Blažek, jenž si spo-
lupráci s paní Syslovou náramně pochvaloval. Věříme,
že dnes už je tato vynikající a zkušená herečka opět
jako rybička a pilně hraje a dabuje jako dřív. 
V rozhovoru pro Týdeník Televize paní Syslová uved-
la: „Inspektorka Tennisonová ze seriálu Hlavní po-
dezřelý byla hezká ženská postava a Helen Mirre-
nová je výborná herečka. Velmi příjemná práce –
dobrý herec se mluví vždycky lépe. Člověk má jen
někdy strach, aby svým dabováním nepokazil dojem.
Stejně se mi líbila v poslední době práce na seriá-
lu Soudkyně Amy, kde jsem dabovala vitální matku
soudkyně, sociální pracovnici Maxinu Grayovou,
kterou hrála Tyne Dalyová, také skvělá herečka. Nej-
víc času jsem ale strávila asi se Stephanií Foreste-
rovou, matkou jednoho z rodinných klanů v Bá-
ječných a bohatých, hrála ji hezky Susan Flaneryová.
A pak samozřejmě s Tilly Nardiovou z italského
seriálu Okouzlení, kterou výborně ztvárnila Delia
Boccardová. Tu mluvím už pátým rokem. Také ta-
ková příjemná žena, skoro podobná matce Tere-
ze, tedy povahově – každému chce pořád pomáhat,
až to občas opravdu přehání. Asi nejhodnější žena
ze všech, které jsem dabovala.“
Při jedné ceně nezůstal ani režisér Vladimír Žďán-
ský. Na moderátorovu otázku kulantně odpově-
děl, že jeho oblíbenými herci jsou herci všichni. 

Pro herce a režiséra Libora Hrušku, oceněného
za nejlepší mužský herecký výkon, je principem dob-
rého dabingu co nejvěrnější okopírování výkonu
herce na plátně: „Jsou bohužel i režiséři, kteří se
snaží film předělat, takže místo amerického filmu
vznikne film český, a mnohdy vyžadují od herců jiný
výraz, což je špatně.“
Kromě Ceny diváků přibyla letos i nově zavedená
Cena za nejlepší zvuk dabovaného díla, kterou jako
první získal mistr zvuku Petr Mandák.
Cenu za vynikající překlad a úpravu přiřkla porota
Václavě Prokošové. V dialozích filmu Ryba jmé-
nem Wanda jí leckdy nezbylo než volit výrazy ne-
salonní: „Míra vulgarity musí odpovídat originálu,
ale zároveň je třeba být opatrný, aby to televize
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mohla vůbec odvysílat. Inspiraci k výrazům, které
jsou moderní a právě frčí, hledám u svých tří dětí
a ve Šmírbuchu jazyka českého.“
Na návrh Herecké asociace byli oceněni za celo-
životní mistrovství v dabingu Libuše Billová, Růže-
na Merunková, Miloš Hlavica a Radek Brzobohatý.
Loni oceněný Petr Kostka zamotal asi většině pří-
tomných hlavu, když při předávání ceny Libuši Bil-
lové prohlásil: „Nikdo netuší, že cena zůstane v ro-
dině, protože ty jsi třetí manželka prvního muže mé
druhé ženy.“
Cenu za celoživotní mimořádnou dabingovou tvor-
bu udělila porota Jaromíru Svobodovi, dlouhole-
tému zvukovému mistru hraných filmů a později da-
bingu ve Filmovém studiu Barrandov. Jeho jméno
patří k filmařským legendám: na kolika filmech jako
zvukař pracoval, by možná nespočítal ani on sám.
Mezi jeho první práce patřily například filmy 
Vojtěcha Jasného.
V rozhovoru s paní starostkou Irenou Burešovou
vyjádřil Antonín Procházka naději, že azyl, který Pře-
louč poskytla dabingu letos, poskytne i napřesrok
při třináctém ročníku předávání cen za nejlepší
dabing.
Recepty na dobrý dabing z dokumentu 
Pavlíny Filipovské a Martina Skyby
Zuzana Kopečková, dramaturgyně ČT:
„Dramaturg je v dabingové kuchyni šéfkuchařem:
rozděluje, přiděluje, kontroluje, ochutnává
a v samém závěru schvaluje. Nejpodstatnější je tedy
vybrat si ty správné kuchaře, kteří mu pomohou da-
bing připravit. V průběhu dabingového procesu
s nimi dabingovou polévku ochutnává, někdy se pře
o to, jaké ingredience tam patří, a nakonec zvolí nej-
atraktivnější název, který dílu odpovídá a nezpro-
nevěřuje se originálu, a odnese dabingový pokrm
na stůl. Někdy se stane, že se někdo u stolu ozve,

že by bylo lepší, kdyby se filmy nedabovaly, ale i to
musí dramaturg, stejně jako i všichni ostatní, kdo
vytvářejí dabing, překousnout.“
Kateřina Vinšová, překladatelka:
„Recept na dobrý dabing začíná právě u překladu.
A dobrý překlad znamená nejen dobrou znalost
cizích jazyka, ale především vynikající znalost 
jazyka mateřského.“
Bohumíra Peychlová, režisérka:
„Základním receptem je, že vás do dabingu uvede
někdo, kdo mu rozumí a je na vás přísný. V mém pří-
padě to byl pan režisér Ludvík Žáček, který mi zpo-
čátku často spíš vynadal, že je dialog třeba krátký,
ale časem pak i pochválil. Říkával: „Všechna slova
tam byla, ale úprava nestála za nic...“
Marie Fronková, režisérka, skromně uvedla:
„Základem jsou dobré dialogy a skvělé obsazení,
pak už jde skoro všechno samo.“
Zdeněk Zenger, mistr zvuku:
„Dobrý dabing kopíruje originál, je mu správně ro-
zumět, nechybí žádné zvuky a odpovídá obrazu.“
Václav Fiala, hudební režisér:
„Hudební režisér vlastně nahrazuje chybějící hudbu,
eventuálně ruchy v mezinárodních zvukových 
pasech. Musí se dobře trefit do stylu původní na-
psané hudby.“
Jiří Šesták, střihač:
„Ve střižně všechno končí, ale i začíná. Na unikát-
ním střihovém pracovišti, které vlastní jen Česká 
televize, se dabing připravuje před natáčením 
i po něm.“
Miloslav Rež, produkční:
„Produkce dává dohromady lidi, celý štáb, tech-
nologii, techniku a ekonomiku filmu. Nejdůležitější
je neprošvihnout termíny.“
Jan Schánilec, herec a režisér: 
„Podstatné je, jaké herce jako režisér seženu: je řada

herců, kteří dabing ovládají perfektně, a řada jiných,
kteří se jej nenaučí za celý život.“
Jiří Prager, herec: 
„Základem je dobrá úprava dialogů a citlivá režie,
kdy režisér herci vysvětlí např. vývoj postavy.“
Dalimil Klapka, herec:
„Důležité je přistupovat k práci s rozvahou a mít
doma předem scénář a videokazetu.“
Karel Urbánek, herec: 
„Podstatné je umět mluvit a umět se koukat.“
Miloš Hlavica, oceněný herec:
„Ladislav Pešek říkával o dabérech, že jsou hrdi-
nové, neboť on sám by do dabingového studia v ži-
votě nevlez.“
Zkušený herec Petr Oliva v tom má jasno: „Musí
se to umět.“
Režisér Elmar Kloss tajemství dobrého dabingu sice
zná, ale nechal si jej pro sebe. Jako předseda letošní
poroty prozradil jedinou věc: „Je to hrozná fuška.“ 

Zaznamenala Jiřina Hradecká

Mezi nominovanými na cenu za zvuk byl i mistr zvuku Jiří Meixner
„Udělat zvuk u dabovaného filmu znamená do-
slova vygumovat ten původní, originální, a dát
mu český, aby výsledek přesto působil při-
rozeně. Zvukař se stará o celé ozvučení filmu
ve výsledku. V současné době je nejobvyklejší,
že ve chvíli, kdy dorazí do televize zahranič-
ní film, zároveň s ním dostaneme i tzv. ítébák
(international ton band), což je mezinárodní
detailní zvuková stopa snímku bez dialogů.
V tuto chvíli já potřebuji k výslednému zvuku
natočit české dialogy. Při jejich natáčení hlí-
dám hlavně technické věci – jinak třeba zní,
když spolu mluví herci na ulici, v hale, na louce,
mají k sobě daleko nebo blízko atd., to musím
už ve studiu připravit pro míchačku. Dabin-
gový herec a režisér si hlídají dokonalý syn-
chron, výraz a náladu, ale já navíc vidím a hlav-
ně slyším i prostředí, kde se vše odehrává.
Zároveň sleduji i to, když herec nasadí tón

hlasu jinak, než jakým končil při předchozí
smyčce. Díky tomu, že jsem společně s reži-
sérem první posluchač, vzájemně se dopl-
ňujeme. Taková spolupráce je ideální – v po-
slední době se Zdeňkem Hruškou,“ říká Jiří
Meixner. Když natočí záznam českých dialo-
gů, doplňuje k nim právě „ítébáky“ – mezi-
národní zvukové pasy plné hudby, atmosfér,
ruchů – a přidávají se různé efekty.
S tím vším se kouzlí na pracovišti, kde se míchá
výsledný zvuk a dolaďuje se synchron a celková
atmosféra, aby divákovo ucho nebylo ve výsledku
ničím rušeno. „Myslím si, že to nejdůležitější pro
zvukaře se odehrává právě při konečné mí-
chačce... V ní je zakopán pes. Aby někdo ocenil
dobrý zvuk, musíme vytvořit tzv. nadoriginál –
prostě aby ten náš zvuk byl lepší než původ-
ní... V okamžiku, kdy má člověk pocit, že by to
nenatočil líp, může být na chvíli spokojený.“

Ale ne vždy bylo tak snadné jako dnes vy-
tvořit dokonalý zvuk k zahraničnímu filmu.
Ještě počátkem devadesátých let, kdy Jiří 
Meixner vstoupil poprvé „na míchačky“ jako
zvukař, nebyly mezinárodní pasy samozřej-
mostí. U mnoha zahraničních filmů se zvuky
kompletně dodělávaly u nás.
„V takovou chvíli byl zvukař ještě víc koordi-
nátorem, který musel mít zajištěné dokonalé
ruchy od ruchařů, hudbu a atmosféry připra-
veny od hudebního režiséra. Ve výsledku se
opět vše odehrává na míchačce – chcete-li na
míchacím pracovišti. Tam se tvoří, setkávají se
lidé, kteří na sebe slyší, před očima a pod 
rukama jim vzniká něco úplně nového, vždy
jiného. Oni jsou první, kdo vidí výsledek. To
mě na zvukařině pořád baví.“

Převzato z Týdeníku Televize
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„Nové projekty animované tvorby“ je název soutěže pro české animátory, 
kterou začátkem roku vyhlásil pořadatel Mezinárodního festivalu animovaných
filmů AniFest, společnost Corona. Cílem soutěže bylo rozdělit několik milionů korun
na realizaci nejlepších nápadů na natočení krátkých animovaných filmů. Tři vybraná
díla byla vyhlášena v květnu během AniFestu 2006. Finance na realizaci svých
snímků získali režiséři Jiří Barta, Pavel Koutský a Michal Žabka. Ti mají v součas-

né době plné ruce práce, protože dle statutu soutěže musí svá díla dokončit do konce roku 2006.
Jiří Barta nazval svůj film Domečku, vař! 
Pavel Koutský natáčí film s názvem Plastic people. 
Animovaný film Michala Žabky má pracovní název Paní G. 
Více o právě vznikajících animovaných filmech a celém 
projektu se dozvíte v příštím čísle Synchronu.

Díky AniFestu vznikají tři nové animované filmy

6. mezinárodní festival studentských filmů 

Písek 2006
Od 11. do 14. října 2006 pořádá Soukromá vyšší odborná škola filmová a Fil-
mová akademie Miroslava Ondříčka v Písku ve spolupráci s Městem Písek, 
Ministerstvem kultury a pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje, Jana Za-
hradníka již 6. ročník mezinárodního festivalu studentských filmů Písek 2006. 
Paprsky podzimního slunce přivítají v jihočeském Písku tvorbu studentů do-
mácích i zahraničních filmových škol. Během tří dnů se na soutěžním poli utká
více než osm desítek krátkometrážních filmů, které změří síly nejen svou ná-
paditostí a provedením, ale také naznačí jakým směrem se ubírají „národní
kinematografie“ v rukou mladé generace. 
Pohled do zákulisí filmařského kumštu představí v rámci doprovodného progra-
mu odborníci z řad režisérů, kameramanů, scenáristů či trikových techniků pří-
větivou formou workshopů a besed. První ohlasy a kritiku v mnoha světových
jazycích si odnese premiérové uvedení filmu Grandhotel režiséra Davida Ond-
říčka, jehož otec, kameraman Miroslav Ondříček, je patronem písecké filmové
školy. Filmovou vzpomínkou uctí festival památku nedávno zesnulého doku-
mentaristy prof. Jana Špáty, který několik let přednášel píseckým studentům. 
Milovníky hudby festival potěší koncertem moravské kapely Buty, která na
píseckém náměstí zahraje písně z nového desky Votom. Příznivci latinsko-ame-
rické hudby si jistě přijdou na své při vystoupení skupiny Maradona Jazz, opra-
vdový soul až z dalekého Mexiko City nabídne pětice hudebníků Pablo’s Magic
Carpet. Velcí přátelé a velcí rivalové – film a divadlo, z dramatické tvorby se ná-
vštěvníci mohou těšit na představení Audience v nastudování Divadla V Ce-
letné, na divadlo Vosto5 nebo na představení studentů Divadelní fakulty praž-
ské AMU. 

Posláním 6. Mezinárodního festivalu studentských filmů v Písku je přede-
vším zprostředkování kontaktu mezi mladými umělci, jejich tvorbou a v ne-
poslední řadě také pohled na možnosti, které do filmařské práce přináší 
dnešní svět.
Mezinárodní festival studentských filmů v Písku, který se koná jako bienále, se
během posledních let dostal do širšího povědomí jako respektovaná akce, jejíž
návštěvnost s každým dalším ročníkem stoupala. Organizátoři předpokládají,
že letos se festivalu zúčastní zhruba tři tisíce diváků. Hlavním mediálním part-
nerem akce je Česká televize. V letošním roce je festival koncipován jako ši-
roká celospolečenská kulturní akce obsahující kromě promítání soutěžních
snímků zaslaných z celého světa i doprovodný program jako jsou koncerty,
workshopy a happeningy. Cílem není to, aby festival žil svým vlastním živo-
tem, nýbrž aby celé město žilo festivalem. Cílem tohoto ročníku mezinárod-
ního festivalu studentských filmů v Písku také není pouze setkání studentů
filmových škol z celého světa spojené s výměnou zkušeností, prohloubením
kontaktů či srovnáním kvality filmů, ale vytvoření kulturní akce, jež svou kos-
mopolitní atmosférou a při zachování a respektování určitého regionálního rázu
umožní městu Písek hostit co nejvíce návštěvníků nejen z celého světa, ale
i z nejbližšího okolí, těch lidí, kteří s filmem přijdou do styku pouze přes filmové
plátno místního biografu nebo skrze televizní obrazovku. Právě pro ně festi-
val připravujeme, neboť důležitým aspektem každé takovéto akce je ukázat
laikům především to, jak se film tvoří u nás i ve světě.
Hlavním místem konání festivalu jsou kina Portyč a Bioart. Zde budou v rámci
festivalu uváděny nejen soutěžní snímky a filmy reprezentující obě naše školy,
ale budou zde uvedeny i zajímavé snímky, které nesplnily soutěžní kritéria. Re-
prezentativním a symbolickým místem konání festivalu bude i Velké náměstí
v Písku, kde se bude konat nejen samotné zahájení akce, ale i koncerty, pro-
jekce a divadelní představení amatérských souborů. Za příznivého počasí chtě-
jí pořadatelé využít hudební pavilon v městském parku pro vystoupení di-
vadelních souborů a hudebních skupin. Do spolupráce je zapojeno také písecké
Divadlo Fráni Šrámka.
Soutěží se v těchto kategoriích soutěžních studentských filmů: hrané filmy,
dokumentární filmy, animované filmy a klip a reklama. Filmy budou hodno-
ceny mezinárodní odbornou porotou, složenou z renomovaných filmových
a televizních tvůrců, která udělí nejlepšímu dílu hlavní cenu festivalu – cenu
Václava Kršky (50 000 Kč) věnovanou Městem Písek. V každé kategorii budou

Plastic people

Domečku, vař!

Paní G
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uděleny ceny za nejlepší dílo a dále cena Vladany Terčové věnovaná SVOŠF
v Písku, cena společnosti Kodak, cena společnosti UPP, cena společnosti PVTS
a cena Josefa Blazenina za nejlepší střih.
Porota zasedne v tomto složení: Franc,ois Gérard – režisér, scenárista, pro-

ducent (Francie), Kirsten Hafstad – rektorka Stockholmského Filmové školy
(Švédsko), Bohdan Sláma – režisér (Česká republika), Lenka Súkupová –
designérka a výtvarnice (Česká republika), Jeremy Willis – režisér a scená-
rista (Velká Británie).

Pozvánka do sveta úžasných filmov
Koncom októbra 
sa v Bratislave uskutoční 
33. ročník medzinárodného
festivalu Ekotopfilm

Tridsaťtriročnou históriou sa
môže pochváliť máloktorá fil-
mová prehliadka. Vo svojej ka-
tegórii je medzinárodný festi-

val odborných filmov Ekotopfilm dokonca najstarší
na svete. Dlhé roky láka odborníkov i laickú 
verejnosť vrátane detí a mládeže kolekciou naj-

novších filmových diel najvýznamnejších autorov
a producentov. Spoločným menovateľom filmov
zaradených do súťaže je trvalo udržateľný rozvoj.
Záujem o svet okolo nás a jeho budúcnosť. Bliž-
šie sme sa o festivale Ekotopfilm, ktorého hlav-
ným stanom sa od 23. do 27. októbra stane no-
vokoncipované Festivalové centrum (tvoria Kino
Tatra, Hotel Tatra a Štúdio L+S), rozprávali s jeho
generálnym riaditeľom Ing. Pavlom Límom.
S festivalovým dianím ste úzko spojený tridsaťt-
ri rokov. Ako Ekotopfilm vznikol a kam sa posu-
nul za ten dlhý čas?

Tento rok dovŕšil „Kristove roky“. Ak k tejto zlomovej
línii dospeje človek, ocitá sa na konci mladosti a za-
čiatku stredného veku. V prípade filmového festi-
valu však tridsiate tretie narodeniny znamenajú sku-
točne dlhú a bohatú históriu. Korene Ekotopfilmu
siahajú do obdobia komunistickej totality. Vznikol
z nevyhnutnosti vyplývajúcej z toho, že v normali-
začnom Československu obohnanom ostnatým
drôtom bežní ľudia nemali nijaké možnosti koo-
perovať a komunikovať so svetom. Najmä mladí ľudia
sa cítili týmto obmedzením limitovaní – nemohli ce-
stovať, čítať odbornú literatúru, chýbala im možnosť

Od pátku 13. 10. do neděle 15. 10. se v sokolovském kině Alfa koná 
6. ročník Sokolovského filmového semináře, který je již tradičně součástí
výuky pro studenty kateder filmových studií a estetiky na Filozofické fakultě
UK. Vstup je na všechny projekce zdarma, a to i pro veřejnost.
Letošním tématem je „normalizace“. Pořadatelé by rádi otevřeli širší meziobo-
rovou diskusi o době, která se vyznačovala mimořádným tlakem státního apará-
tu na kinematografii a také na televizní vysílání. Cílem semináře je nejen připo-
menout některé zapomenuté estrádní i dramatické filmy natočené v sedmdesátých
letech (Revue na zakázku, Tobě hrana zvonit nebude, Bouřlivé víno) a také některé
televizní programy (seriály, výukové pořady armádního typu, televizní zpravo-
dajství, Televizní klub mladých). Normalizační období máme snahu vnímat velmi
shovívavě. Český film té doby je neustále reprizován, nad seriály se sice dřív vedla
jakási historická diskuse, ale dnes běží na komerčních televizních kanálech bez
jakýchkoliv souvislostí. Chtěli bychom zjistit proč tomu tak je. Jestli je opravdu dů-
ležité se k tomuto období kriticky vymezit a nebo se přestat ohlížet do minulos-
ti, protože vlastně nejsme z dnešního pohledu schopni ji vnímat ve všech jejích
aspektech. Jak máme chápat rozhodnutí jednotlivých umělců s režimem spolu-
pracovat? Jaká byla tehdejší filmová estetika? Jak to souviselo s vývojem celé české
kultury? Jaký to má vliv na současnou českou kulturu a kinematografii? Jak se na
tuto dobu dnes dívají v zemích, které prožívaly to stejné?
Seminář bude doplněn o hudební doprovodný program, komentované pro-
jekce pro místní střední školy a výstavu dobových fotografií, rozmístěných
v prostoru „hornického“ města, které v sedmdesátých a osmdesátých letech
prodělalo radikální architektonickou proměnu. V neděli pak bude za účasti au-
torů představena současná česká experimentální tvorba. Přednášet a disku-
tovat na seminář přijedou novinář Karel Hvížďala, vedoucí katedry filmové vědy
na Univerzitě Palackého v Olomouci Luboš Ptáček, vedoucí katedry filmo-
vých studií na FF UK v Praze filmový historik Ivan Klimeš, historik z Ústavy sou-
dobých dějin AV ČR Petr Bednařík, filmová režisérka Drahomíra Vihanová a další.

Z programu:
Pátek 13. 10. 2006, kino Alfa
17:00 Československá televize uvádí: Seriál (90 min. blok)
Oblíbené seriály v oblíbené hodině. Televize Prima a Česká televize uvádějí nor-
malizační seriály pořád dokola. Zatím si však nevzpomněli na ty nejpodivněj-
ší (Gottwald, Druhý dech, Rodáci).
19:30 Revue na zakázku (ČSSR/SSSR, 1982, režie: Zdeněk Podskalský,

78 min.)
Podivná, československo-kazašská koprodukce o cestě našich umělců kamsi
do Sovětského svazu. I za tento film si v roce 1982 vyzvedla Helena 

Vondráčková titul zasloužilá umělkyně. Dále ve filmu hrají Karel Černoch, 
Kaiser s Lábusem, Pavel Trávníček. Zpívá se dokonce na lední ploše!
21:30 Tobě hrana zvonit nebude (ČSSR, 1975, režie: Vojtěch Trapl, 93 min.)
Manželka stranického funkcionáře se v létě 1968 stala obětí davové hysterie
a pokusu o lynčování. Soudní jednání odhaluje pozadí události. JUDr. Voj-
těch Trapl (1917-1998) zpracoval tuto látku jako divadelní hru, uvedena byla
v televizi, v rozhlase a nakonec ji natočil jako svůj celovečerní hraný debut.
Cena „za tvůrčí úsilí a úspěšné zvládnutí žhavé tematiky, za stranický přístup
k ztvárnění příběhu“ na FČSF Brno 1976. 
Sobota 14. 10. 2005, kino Alfa
10:00 Bouřlivé víno (ČSSR, 1976, režie: Václav Vorlíček, 135 min.)
Michal Janák, předseda JZD a odborník na pěstování vína, se v roce 1968 odmít-
ne podílet na plánu několika podnikavců, kteří chtějí založit nové vinařské družstvo
a obchodovat s vínem na vlastní pěst. Spor o podnik, jehož jediným cílem je zisk na
úkor státu, rozdělí vesnici na dva tábory. Novodobí podnikatelé však ve své touze
po penězích nalétnou prvnímu podvodníkovi, který se ve vesnici objeví.
14:00 Luboš Ptáček (přednáška)
Filmový teoretik a historik se bude věnovat Vorlíčkově filmové trilogii na téma
socialistický venkov, srpen 1968 a Velké Bílovice na Moravě.
15:30 Karel Hvízďala (přednáška) 
Významný exilový novinář, autor knižních rozhovorů s Václavem Havlem a dal-
ších mnoha publikací představí svůj pohled na problematiku normalizačního
kádrování
18:30 Československá televize uvádí: Zpravodajství, publicistika 

(90 min. blok)
Zprávy, TKM, SVAZARM, politická píseň, Sokolov pohledem normalizační 
televize.
20:30 Životy těch druhých (Das Leben der Anderen, Německo, 2006, režie:

Florian Henckel-Donnersmarck, 137 min., německy, české titulky)
Příběh dramatika a herečky, odehrávající se v osmdesátých letech v NDR. I pře-
sto, že oba patří mezi intelektuální elitu socialistického Německa, nevyhnou se
problémům s tajnou policií. Film vyvolal bouřlivé reakce německého tisku. Pří-
močaře totiž vybízí k reflexi doby, kdy jeden na druhého donášel informace
tajné policii Stasi. Tento debut získal sedm Německých filmových cen, Cenu pub-
lika na festivalu v Locarnu a v Sokolově bude uveden v české předpremiéře.
Neděle 15. 10. 2006, kino Alfa
11:00 Současný český experimentální film
Kontakt: www.filmsokolov.net , Přemysl Martinek 775 614 170,
Premysl.m@seznam.cz

Sokolovský filmový seminář 2006
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získať novinky o vývoji v jednotlivých oblastiach.
Keďže smerom von sa hranice dali prekonať len veľmi
ťažko, povedali sme si, že sa zorganizovaním filmo-
vého festivalu pokúsime dostať nové informácie
k nám. To sa podarilo a hneď v prvom ročníku sme
získali množstvo filmov, ktoré diváci prijali a o ktoré
prejavili záujem. V tom čase bol modernou témou ve-
decko-technický pokrok, a tak bola na začiatku väč-
šina predstavených diel orientovaná na technické od-
bory. Avšak už vtedy sme si uvedomili, že to nestačí
– dôležité je, aby sa do centra pozornosti dostala
aj ochrana životného prostredia, na ktorú má tech-
nický rozvoj pozitívne i negatívne dopady. Preto sme
už v druhom ročníku tieto dve témy spojili. Vďaka
tomu sme v Československu už v roku 1975 doká-
zali vytvoriť a realizovať to, čo svet o sedemnásť rokov
neskôr na summite Zeme v Rio de Janeiro nazval
„trvalo udržateľný rozvoj“. Ak sa oblúkom prenesi-
em do súčasnosti, dnes Ekotopfilm zaujíma medzi
festivalmi svojho druhu popredné miesto. Je najstarším
podujatím tohto typu na svete a vďaka zameraniu,
úrovni a obsahu má vyše 5 000 partnerov v 78 kra-
jinách a intenzívne spolupracuje s takými organizá-
ciami ako OSN, UNESCO, UNEP a ďalšie. Čo je však
najdôležitejšie, má svojich priaznivcov a divákov, ktorí
sa naň pravidelne a radi vracajú.
Nestáva sa, že nezainteresovaný človek, ktorý
príde s festivalom do kontaktu po prvý raz, si na
základe prvej časti názvu Ekotopfilm pomyslí, že
ide o podujatie zamerané na ekológiu?
Určite sa to stáva, avšak nie je to tak doslova. Eko-
lógia je celkom určite dôležitým tematickým uzlom
festivalu, avšak Ekotopfilm sa zameriava na všetky
odvetvia hospodárskych, priemyslových i humán-
nych aktivít človeka s dôrazom na trvalo udržate-
ľný rozvoj. Poskytuje informácie o tom, ako sa vyvíja
ľudská civilizácia. Súčasne chce upozorniť na zod-

povednosť, ktorú má každý človek bez ohľadu na to,
aké miesto v spoločnosti zastáva. Ide o zodpoved-
nosť za to, aký svet je a aký bude. Naša planéta nie
je naším majetkom. Zdedili sme ju po našich pred-
koch a našou povinnosťou je odovzdať ju nasleduj-
úcim generáciám. A toto sa musíme naučiť nielen
my, ale aj naše deti a mládež, ktoré vychovávame. 

Ekotopfilm počas svojej histórie očaril státisíce
divákov. Aký najväčší zážitok priniesol vám?
Medzi výnimočné určite patria chvíle, pri ktorých
pociťujem eufóriu či akési uspokojenie z mravenčej
práce, ktorú si organizácia festivalu vyžaduje. Tým
zážitkom sú celkom určite pocity, ktoré zažívame,
keď vítame plné sály festivalového centra a ich ne-

dočkavých účastníkov. Ale napríklad aj vtedy, keď
významné svetové osobnosti ako Jacques Yves Cous-
teau, Al Gore, Günter Verheugen či Václav Havel pri-
jali poctu Honour of Ekotopfilm. Od strieborného
výročia ju na festivale udeľujeme za celoživotné dielo
alebo mimoriadny počin v záujme trvalo udržate-
ľného rozvoja. Prvým laureátom pocty bol objaviteľ
„podmorského sveta ticha“, francúzsky vedec a re-
žisér Jacques Yves Cousteau. Legenda, ktorú poznal
a vážil si celý svet. Mal som naozaj malú dušičku,
keď sme ho oslovili. Napriek tomu, že bol chorý
a jeho život sa chýlil ku koncu, s vďakou prijal našu
ponuku. Určité vypätie spojené s tragickými uda-
losťami v septembri 2001 v New Yorku, avšak na-
koniec aj obrovský pocit radosti sprevádzal ude-
lenie pocty vtedajšiemu viceprezidentovi USA Al
Gorovi. Svoj príbeh má i odovzdanie pocty prezi-
dentovi Václavovi Havlovi, nášmu kozmonautovi Iva-
novi Bellovi či minuloročným laureátom, manželom
Roethelliovcom, ktorí obetovali päť rokov života a vy-
naložili obrovskú fyzickú a psychickú námahu, aby
behom okolo sveta upozornili na osud miliónov detí
v rozvojových krajinách a aby im pomohli uľahčiť
ich údel darmi od sponzorov. 
Meno laureáta pocty Honour of Ekotopfilm býva
prekvapením festivalu. Bude to tak aj tento rok?
Presne tak ako po iné roky ani teraz vopred ne-
prezradím meno tohtoročného nominovaného. Až
počas festivalových dní sa odborná i laická verej-
nosť dozvie, kto sa stane v poradí deviatym laure-
átom pocty Honour of Ekotopfilm. Prezradím však,
že určite sa aj tento rok máme na čo tešiť. 
Čo festival prinesie divákom v 33. ročníku? Je
známe, že Ekotopfilm nie je len súťažná prehli-
adka odborných filmov... 
Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch Ekotop-

film ponúkne v dvoch doobedňajších a dvoch po-
poludňajších projekciách prehliadku najlepších fil-
mových diel, ktoré sa prebojovali do medzinárodnej
súťaže. Súbežne s hlavným programom sa na via-
cerých miestach uskutoční aj Junior festival – Eko-
topfilm pre deti a mládež. Festival však divákom ne-
ponúka len premietanie filmov, ale aj možnosť diskusie
a spätnej reakcie. Keď človek vyjde z premietacej sály,
zvyčajne túži hovoriť o svojich pocitoch, názoroch,
emóciách... Presne na to slúži sprievodný odborný
program – od medzinárodných konferencií cez 
semináre, panelové diskusie až po besedné fóra
pre širokú verejnosť. Na jeho príprave participujú od-
borní garanti festivalu, medzi ktorých patrí trinásť re-
zortov vlády SR. Radi využívajú túto príležitosť a pú-
tavým spôsobom predostierajú odborníkom i laikom
aktuálne kľúčové témy. Celý program Ekotopfilmu je
k dispozícii každému, kto oň má záujem. Vstup na
všetky podujatia je voľný, každý hosť je vítaný. 
Ako bude na festivale zastúpená česká tvorba? 
Festivalová súťažná kolekcia ešte v tejto chvíli nie je
definitívne uzavretá, avšak určite v nej bude mať bo-
haté a reprezentatívne zastúpenie aj česká filmo-
vá a TV tvorba. S potešením sme prijali niekoľko no-
viniek produkovaných Českou televíziou, ale
i jednotlivými autormi či producentmi. Pevne verím,
že cez sito medzinárodnej poroty prejdú aj tieto pri-
hlásené filmy a v súlade s dlhodobou tradíciou zís-
kajú ocenenia. Vďaka dobrým kontaktom na celom
svete a povesti, ktorú festival má, sa každý rok po-
darí zhromaždiť to najlepšie nielen z domácej, ale
najmä zo svetovej tvorby. Ide o diela z rôznych kra-
jín sveta – od USA až po Austráliu, či naopak. Pri-
tom ide o tituly, ktoré sú divácky atraktívne. Divá-
ci sa aj v tomto smere určite majú na čo tešiť.
Nemáte občas chuť opustiť pozíciu generálneho
riaditeľa festivalu, ponoriť sa do tajomného ticha
niektorej z premietacích sál a ujsť do sveta úžas-
ných filmov?
Nie, nemám, i keď je pravda, že prihlásené filmy
si, hoci nie všetky, priebežne aj ja mimo festivalo-
vých dní rád pozriem... Patrím však k ľuďom, ktorí
nemajú radi pohodlie a pokoj. Potrebujem okolo
seba ruch a napätie, a tak ma organizovanie festi-
valu skutočne napĺňa. Najväčšie uspokojenie cítim,
keď vidím, že ľudia majú o festival a jeho program
záujem. A že sa nám prostredníctvom tohto po-
dujatia darí spojiť najvyšších štátnych predstavite-
ľov, vládne rezorty, mimovládne organizácie i pod-
nikateľské subjekty, ktorí nie vždy vedia nájsť
spoločnú reč. To, že sa pri príprave festivalu do-
kážu dohodnúť, je neklamný dôkaz o tom, že aj na
Slovensku múdri ľudia vedia v záujme dobrej veci
potiahnuť za jeden povraz. 

9. ročník Festivalu francouzského filmu se koná ve dnech 23. – 27. listopadu
v Praze a simultánně v Brně, Českých Budějovicích a Hradci Králové v síti kin
Europa Cinemas.
Ve čtvrtek 23. listopadu bude festival slavnostně zahájen ve Velkém sále praž-
ského kina Světozor. Pražská část festivalu bude probíhat na dvou místech,
v kině Světozor a v kinosále Francouzského institutu v Praze. V Brně uvítá
festival kino Art, v Českých Budějovicích kino Kotva a v Hradci Králové kino
Centrál. 

Pořadatelé festivalu jsou Francouzské velvyslanectví v České republice 
a Unifrance, organizace pro propagaci francouzské kinematografie v zahrani-
čí, partneři festivalu jsou Francouzské aliance v České republice a Francouzský
institut v Praze. Společnost Euro RSCG se produkčně podílí na organizaci
devátého ročníku Festivalu francouzského filmu v ČR. 
Festival francouzského filmu v loňském roce dosáhl návštěvnosti 8 235 di-
váků. www.fff.volny.cz

DALŠÍ ROČNÍK FESTIVALU FRANCOUZSKÉHO FILMU V ČESKÉ REPUBLICE

Manželia Roethelliovci – Honour 
of Ekotopfilm 2005 a Ing. Pavol Lím
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www.dokument-festival.cz
Největší festival autorského dokumentu ve střední Evropě otevře letos svůj 
10. ročník. Intelektuálně lechtivý a esteticky provokativní program i po de-
seti letech především objevuje – výjimečná díla, odvážné tvůrce, zásadní té-
mata, přemýšlivou formu. V programu jubilejního ročníku jsou tři soutěžní
sekce: výběr nejkvalitnějších středoevropských dokumentů uplynulého roku
Mezi moři, široká soutěžní přehlídka Česká radost, která dává prostor nej-
novější české tvorbě, a Dobré dílo, nová soutěž světového dokumentu: filmy,
které ukazují pohyby, tendence a překvapení na světové dokumentární scéně
– ty oceněné na jiných významných světových festivalech, ale i filmy bez
ocenění, které jsou však podstatné z hlediska uvažování nad podobami a hra-
nicemi dokumentu. Průhledné bytosti jsou retrospektivní profily významných
světových dokumentaristů (letos portugalský klasik světové kinematografie
Manoel de Oliveira, nejstarší žijící režisér na světě, dále unikátní objev fili-
pínského undergroundového filmu Khavn, a Nicolás Echevaría, mexický po-
etický etnograf mapující život Indiánů – uvede svoji retrospektivu osobně). 
Neodmyslitelnou součástí jsou diskuse s tvůrci, program doplňují dokumentár-
ní dílny, autorská čtení, koncerty a Stan’d’Art divadla VoSto5. Jako každoročně si
na festivalu můžete i počíst: vychází nový sborník – textů o dokumentárním
filmu DO IV, nová kniha Karla Vachka v Edici 20/21, katalog jako literární počin
o festivalu, a každý den pak přemýšlivý festivalový deník Dok. revue.
Manoel de Oliveira (98) – nejstarší a dodnes aktivní portugalský režisér 

zavítá do České republiky, aby se stal jednou z hlavních hvězd jubilejního
10. MFDF Jihlava. Osobně uvede projekce svých filmů a následné diskuse s di-
váky. Retrospektiva uvede dokumentární filmy, které točil od třicátých po
devadesátá léta 20. století!
MFDF Jihlava se po 10 letech fungování může pochlubit největší sekcí pro
filmové profesionály z oblasti dokumentu ve střední Evropě. East European
Forum 2006 (Burza námětů) již po šesté proběhne jako setkání východo-
evropských dokumentaristů s významnými evropskými televizními produ-
centy, na kterém režiséři a nezávislí producenti nabízejí své náměty k reali-
zaci. Forum každoročně organizuje Institut dokumentárního filmu ve spolupráci
s EDN a MFDF Jihlava. V Jihlavě taky probíhá jediný trh pro dokumentární filmy
ve východní Evropě East Silver. Je to unikátní prostor pro profesní zájemce
z celého světa zpřehlednit si produkci tohoto bohatého regionu na jednom
místě. 
Možnost zhlédnout kvalitní autorské dokumenty rozhodně nekončí na konci
října – celoroční portál Doc-Air pro filmy online nabízí české i zahraniční
dokumentární a experimentální filmy na stránce www.doc-air.com. 
Přijeďte do Jihlavy myslet filmem!
Akreditovat se můžete online na webové stránce festivalu. Akreditace oprav-
ňuje ke vstupu na všechny projekce i doprovodný program festivalu. Před-
prodej končí 10. října. Filmoví profesionálové a novináři se rovněž můžou 
akreditovat online, a to do 15. října.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JIHLAVA 2006
24. – 29. října

Po uzávěrce :
V sobotu 30. října skončil Festival české filmové a televizní komedie NOVOMĚSTSKÝ HRNEC SMÍCHU KARMA
2006. Český filmový a televizní svaz Fites zde tradičně uděluje Cenu za nejlepší scénář, jejím symbolem je 
kořenka s dobromyslem. Keramický symbol této ceny každým rokem jako originál zhotovuje ak. sochařka
Helena Trubáčková. Místopředseda Martin Skyba předal letos tuto cenu Lucii Konášové za scénář filmu Anděl
Páně. K ostatním výsledkům se vrátíme podrobněji v příštím čísle.

44. ročník mezinárodního festivalu TECHFILM
Technology – Film – Multimedia

2. ročník mezinárodní konference EMTECH
Education - Media –Technology

Informace najdete na http://emtech.cvut.cz

5. – 9. března 2007, ČVUT v Praze, Masarykova kolej – Kongresové centrum
Vyhlašovatelé: České vysoké učení technické v Praze, Krátký Film

Čestný prezident:  prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor ČVUT v Praze
Odborný garant a hlavní organizátor: ČVUT v Praze

Cílem projektu je uspořádat mezinárodní akci u pří-
ležitosti 300. výročí založení vysokého učení tech-
nického v Čechách, která jako jedna z pořádaných akcí
představí naší univerzitu jako prostor pro moderní stu-
dium technických oborů. Představí univerzitu, s dlou-
holetou významnou tradicí, která podporuje využí-
vání médií pro podporu vzdělávání a aktivity související
s rozvojem vysokoškolské výuky, s celoživotním vzdě-
láváním a vzděláváním handicapovaných. 
Na  ČVUT v Praze tak bude pokračovat tradice kon-
ference EMTECH a spolu s Krátkým Filmem  i tradi-
ce festivalu TECHFILM – mezinárodního prostoru pro
diskuze, semináře, prezentace, soutěže produktů a set-

kání odborníků, pedagogů, uživatelů, filmařů a tvůr-
ců v oblasti audiovizuální tvorby a informačních médií.
Propojení konference s festivalem – soutěžní pře-
hlídkou nejnovějších filmů, výukových programů a pro-
duktů, který spolupořádáme s Krátkým Filmem  a jsme
odborným garantem již 15 let, získáme na ČVUT uce-
lenou platformu k prezentaci aktivit pro oblast roz-
voje vysokoškolského a celoživotního vzdělávání. 
Mezinárodní konference EMTECH představí histo-
rické souvislosti rozvoje techniky a technologií v Ev-
ropě, představí nové trendy v oblasti vzdělávání a ně-
která výzkumná pracoviště a laboratoře, jejichž práce
značně přispívá ke zvýšení kvality výuky a zároveň 

nachází konkrétní uplatnění v praktickém životě. 
Konference vytvoří prostor pro prezentaci rozvojo-
vých a výzkumných záměrů, prostor pro prezentaci
partnerských škol a firem zaměřených zejména na 
integraci nových postupů do vzdělávání.
Mezinárodní festival TECHFILM bude soutěžní pre-
zentací nejnovější video tvorby a nejnovějších vý-
ukových produktů, které doplňují – obohacují výuku.
Svou tradicí nejstaršího festivalu odborných, popu-
lárně- vědeckých a vědeckých filmů v Evropě doplní
nezaměnitelně program oslav výročí 300let od za-
ložení naší univerzity a u této příležitosti zahájí i novou
tradici místa svého konání.
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Slovenská komisia pre UNESCO usporiadala dňa
26. 8. 2006 v Kongresovej sále MZV SR na Hlbokej
ul. v Bratislave európsky seminár k Dohovoru o pod-
pore a ochrane kultúrnych prejavov UNESCO pod
záštitu ministra zahraničných vecí SR, spolu so Slo-
venskou koalíciou pre kultúrnu diverzitu, na ktorom
bolo takmer 150 účastníkov z 26 krajín. Seminár
otvorila a moderovala Božena Krížiková, generál-
na tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO. 
K predneseným referátom bola bohatá diskusia, na
ktorej sa zúčastnilo – pripomienkami, otázkami a od-
poveďami – 35 prítomných. Najbohatšia bola dis-
kusia na audiovizuálnu tému. O verejnoprávnosti te-
levízie, o audiovizuálnej tvorbe a jej podpore štátom,
napríklad na Slovensku bolo v roku 2005 investo-
vané do kultúry len 0,5 % HDP, pričom v štandard-
ných krajinách je to 1–2 % HDP, o amerikanizácii fil-
movej distribúcie na celom svete, snáď s výnimkou
Francúzska, kde až 40% divákov prichádza na fran-
cúzske filmy, o národnom duchu a jeho uchováva-
ní v tvorbe, o kótach pri šírení národnej aj európskej
kultúry v médiách, o tom, ako zabrániť odchodu tvor-
cov z národných kultúr, keď mu ony neumožňujú
tvorbu, o tom, aby sa Dohovor dostal medzi tvori-
vých umelcov, a do praxe, o práve človeka identifi-
kovať sa v národnej kultúre, ale hlavne o schválení
Dohovoru v čo najkratšom čase. 
Hlavným poslaním seminára bola podpora prijatia Do-
hovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitostí
kultúrnych prejavov, ktorý bol prijatý 33. Generálnou

konferenciou UNESCO v Paríži 20. 10. 2005, ktoré
si pripomína 60. výročie založenia. Jeho platnosť je
podmienená ratifikáciou 30-tich krajín sveta. Koalície
pre kultúrnu diverzitu/ECCD/ pôsobia doteraz v 36
krajinách sveta, 12 z nich už Dohovor schválila. 
Členom ECCD nie je napríklad Česko.
Pokiaľ ide o Slovensko, MK SR už predložilo Do-
hovor na medzirezortné pripomienkovanie, a ak ne-
budú zásadné pripomienky, potom pôjde do vlády
SR, ktorá ho prerokuje a predloží na rokovanie par-
lamentu, a na záver bude predložený na podpis pre-
zidentovi SR. Dohovor by mal byť na Slovensku
schválený do konca roku 2006. 
SKKD – Slovenská komisia pre kultúrnu diverzitu
bola založená v marci roku 2005 a v súčasnosti zdru-
žuje 17 občianskych profesných združení z oblas-
ti kultúry. Chýba napríklad SFTA. 
Kontakt – svonavsky@gmail.com
SKKD vyzýva na aktívnu a systematickú participá-
ciu pri definovaní prostriedkov na ochranu a pod-
poru kultúrnych prejavov všetky kultúrne organi-
zácie. SKKD chce vytvoriť platformu na fundovanú
diskusiu o problémoch kultúry a možných rieše-
niach v tejto oblasti, ktoré bude navrhovať kom-
petentným orgánom. Na záver seminára bola pri-
jatá táto 
Deklarácia.
Účastníci Európskeho seminára k Dohovoru o ochra-
ne a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov,
ktorý prijala 33. Generálna konferencia UNESCO

20. októbra 2005, vnímajú Dohovor ako nový 
medzinárodný právny nástroj, zachovávajúci a pod-
porujúci pluralitu reflexie vývoja ľudskej civilizácie,
bez ktorej by nebolo možné uplatňovať princípy 
demokracie 
– berúc do úvahy, že Dohovor, v súvislosti so Vše-
obecnou deklaráciou UNESCO o kultúrnej rozma-
nitosti z roku 2001 uznáva kultúrne prejavy za spo-
ločný prospech ľudstva, vyzývajú na medzinárodnú
spoluprácu pri ochrane a podpore rozmanitosti 
kultúrnych prejavov, 
– vyzývajú členské štáty UNESCO, aby čím skôr 
ratifikovali Dohovor, a kým sa tak stane, aby dodržiavali
princípy stanovené Dohovorom pri vyjednávaní a pri-
jímaní akýchkoľvek bilaterálnych a regionálnych 
medzinárodných dohôd a pri definovaní a imple-
mentácii národných kultúrnych politík, 
– očakávajú, že naplnenie cieľov Dohovoru umož-
ní vyrovnať deficit rozvoja duchovných hodnôt voči
tempu rozvoja materiálnych statkov,
– zdôrazňujú dôležitosť uplatňovania národných kul-
túrnych politík a medzinárodného dialógu 
– vyzývajú predstaviteľov zodpovedných za národ-
né kultúrne politiky, aby pri príprave implementá-
cie Dohovoru spolupracovali s kultúrnymi koalíciami
a profesijnými kultúrnymi organizáciami, so zvlášt-
nym dôrazom na úlohu, ktorú by pri tom mali 
zohrať verejnoprávni vysielatelia.

Mgr.Štefan Vraštiak 
predseda SFZ

EURÓPSKY SEMINÁR 
K DOHOVORU O PODPORE A OCHRANE

KULTÚRNYCH PREJAVOV UNESCO

Od 15. do 22. září probíhal Týden zahraničních

Čechů v Karolinu a v Senátu ČR. V jeho rámci byly

také promítány filmy Čechů, žijících v cizině. Tato

filmová tvorba obsahovala tentokrát jenom velmi

úzký výběr. Byl to především film z roku 1929

„A neuveď nás v pokušení“ režiséra Alfréda 

Hitchocka. V kontextu českého němého i zvu-

kového filmu ukázala herečka Anny Ondráko-

vá neuvěřitelné charisma. Ondráková zaujala re-

žiséra Hitchocka, jenž v němém údobí natáčel

i v německých ateliérech, především svým dív-

čím půvabem, do kterého prostupují emoce ro-

dící se ženy. Proto ji obsadil nejenom v tomto

filmu, ale i do následujícího („Její zpověď").

Dalším snímkem byl film „Sraž a uteč“ režiséra

Hugo Haase z roku 1957. Navzdory u nás za-

vedenému titulu pojednává pozdní americký film

tohoto režiséra o situaci, v níž je hlavní hrdina,

jako obvykle sehraný samotným režisérem, sra-

žen a přejet autem. Hugo Haas zde zpracovává

zápletku v podstatě kriminální, kde jde o ne-

rovný vztah staršího muže k velmi atraktivní mladé

ženě. Dominující je v tomto filmu zneužití citově

bezbranného člověka, jehož vědomí je zasaženo

náhlou nedůvěrou. Je to film kde Hugo Haas 

rozehrál nejen dramatické schopnosti, ale i ko-

mediální. 

Posledním, třetím filmem je práce Vojtěcha 

Jasného „Klaunovy názory“ z roku 1975. Tento

snímek byl natočen v Německu a získal něko-

lik mezinárodních cen i Stříbrnou mušli na Mezi-

národním filmovém festivalu v San Sebastianu

v roce 1976. Adaptací stejnojmenného Böllo-

va románu se Jasný vrátil k hrané kinematogra-

fii. Hlavní představitel se octne po odchodu své

životní družky v hluboké krizi. Režisér Jasný zná

velmi dobře téma vykořeněných lidí i tragických

ztroskotanců a promítl do díla svůj osobní osud

a pocity exulanta. 

Odchod z rodné země s sebou nese prvky zlomu,

vykořenění, to znamená i ohrožení v lidsky pod-

statném smyslu: ztrátu bohatství lidských vzta-

hů, tak jak se v životě organicky vytvářejí, mnozí

z nejbližších jsou najednou daleko a mimo dosah.

To oslabuje. Lidé v exilu jsou většinou snáze zra-

nitelní, když ze začátku procházejí špatnými zku-

šenostmi. Například po prvních zkušenostech ve

Švýcarsku vzniklo literární dílo a pak film „Chlad-

ný ráj“. Ráj – otevřený svět se svobodou a zra-

nitelnost v cizím prostředí je zde zdůrazněn. 

Režisér Šafařík, který je tvůrcem tohoto filmu, se

během minulého setkání zahraničních Čechů

v Praze představil filmem „Psí dostihy“. 

Práce českých režisérů v době jejich azylu byla

velmi pestrá. Můžeme jenom doufat, že v příš-

tích letech uvidí naši „zahraniční Češi“ filmy 

režisérů Passera, Schmidta, Jana Němce a také

filmy Formanovy. Libuše Konrádová 

Zářijový týden Čechů
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Mezi našimi dokumentaristy bychom nalezli jen málo osobností, které ve své
tvorbě systematicky využívaly archivní materiály. V tom smyslu byl výraznou
postavou scenárista a režisér Drahoslav Holub, autor více než dvou set do-
kumentárních a střihových filmů. Tomu prvnímu je letos 61 let. „Vzpomínám
si, že poprvé jsem použil archivní záběry už v roce 1945. Pracoval jsem tehdy

ve zlínských filmových atelié-
rech, kde jsem natáčel svůj
první film Zlín za války. Využil
jsem v něm mnoho záběrů na-
točených při bombardování
Zlína. Podobně jsem i později
pracoval s filmovým archivem,
ale i s dobovou fotografií, do-
táčenými dokumenty, rekon-
strukcemi. Tyto materiály mi
pomáhaly dokreslit atmosféru
určité doby, vyplňovaly meze-
ry za chybějící dobové doku-
menty apod.“, uvedl Drahoslav
Holub v rozhovoru, který v li-
stopadu 1983 přinesl  čtrnác-
tideník Záběr. „Každý střihový
film se rodí z mrtvého materiá-

lu, jemuž záměr a myšlenka, kontext, do něhož je vkládán, dávají nový rozměr,
znovu jej oživují. To znamená pro autora velikou zodpovědnost – musí vy-
cházet ze skutečného života, hluboce jej studovat a držet se životní pravdy. Stři-
hový film nesnese jakoukoliv lež, i když pracujete s materiálem starým i několik
desítek let, pracujeme s reálným životem, se skutečnými lidmi, které si nelze
vmyslet, ani jim vkládat do jednání vymyšlené činy a slova.“
Drahoslav Holub zemřel 27. září, několik týdnů před svými pětaosmdesáti-
nami (6. 11. 1921). Narodil se v „hanáckých Aténách“, v Kroměříži. Po ma-
turitě to měl odtud do Zlína tedy jen onen pověstný „kousek“. Baťovy atelié-
ry na Kudlově byly tehdy líhní mnoha pozdějších úspěšných tvůrců. (Jen
namátkou a neúplně: Hermína Týrlová, Karel Zeman, Elmar Klos, Ladislav Kolda,
Svatopluk Malý, Pavel Hrdlička, Vladimír Holomek, Jaroslav Novotný aj.)   Ve
svých filmech se Holub do rodného města, nazývaném „Citta curialissima et

nobilissima“ – město dvorské a urozené kulturou – několikrát vracel. Prav-
děpodobně nejvýrazněji to bylo medailonem o jiném kroměřížském rodáko-
vi Maxu Švabinském Milenec léta. 
Mezi jeho filmy o umění patří také dvoudílný dokument o Mikoláši Alšovi Píseň
života a Slavná vlast nebo Rodin v Praze, v němž rekonstruoval okolnosti
slavné pražské výstavy tohoto francouzského sochaře v roce 1902 v Kinské-
ho sadech, která se stala mimořádnou událostí a inspirací i pro další vývoj české
sochařské tvorby. 
A především to je Smrt básníka, dokument o francouzském surrealistovi 
Robertu Desnosovi, který zemřel na následky tyfu 8. června 1945 v Terezíně, kam
se dostal pochodem smrti přes koncentrační tábory Fresnes, Compiégne, 
Osvětim, Buchenwald a Flöha. Básník vzrušené imaginace, přítel Pabla 
Picassa, Louise Aragona, Paula Eluarda, Jacquese Préverta, André Bretona,
Jeana Louise Barraulta, Tristana Tzary, pracoval aktivně ve francouzském 
protifašistickém odboji. 
Snímek o Robertu Desnosovi, který Drahoslav Holub natočil ve Filmové a televizní
tvorbě tehdejší ČST v roce 1963, je jakýmsi pomyslným svorníkem k dalšímu vel-
kému tématu jeho tvorby, jímž je největší ghetto v dějinách lidstva. Kazeta s jeho
filmem Zpráva o Terezíně se v památníku tohoto ojedinělého vězeňského města
prodává dodnes. Tady Holub natočil i dokumentární triptych O botičkách, copánku
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To, čo sa tam udialo, bolo len niekoľko chaotických
krokov smerujúcich hlavne k uspokojovaniu záujmov
manažmentu dosadeného politikmi. Neskôr sa to
zúžilo iba na záujmy manažmentu. Richard Rybní-
ček tvrdí, že vrátil STV divákom. To je však zavád-
zanie. STV mala za posledných desať rokov tak-
mer rovnakú sledovanosť, aká je dnes. Výkyvy hore
urobil program Slovensko hľadá SuperStar. Bol to
najhorší krok na mediálnom trhu. Z komerčného
hľadiska aj z kultúrneho. K obchodnej bilancii –
ani jedna séria na seba nezarobila. Ani nemohla,
lebo podmienky predávania reklamy v STV nemohli
vygenerovať rentabilitu. Zarobila iba zahraničná pro-
dukčná spoločnosť a ľudia, ktorí ju na Slovensku vy-
rábali. Myslieť si, že sledovanosť podobná SuperS-
tar vydrží STV aj po jej skončení, hraničí s hlúposťou.
A ani vážna finančná strata zo SuperStar nedovo-
lila vyrábať veci implicitne zakotvené v zákone o STV.
Rybníček to riešil nákupom programov v zahrani-

čí. A tam už bol nadmieru štedrý. Nakupoval za pre-
mrštené ceny, svetoví distribútori boli radi. Do ba-
líčkov pribalili aj ošúchané veci, o ktoré už nikto
nemal záujem. A tak sa programový fond STV do-
stal do situácie, že dnes nemá čo vysielať. 
Personálna politika podľa členov exriaditeľovho fank-
lubu bolo to najlepšie. Zasa omyl. Dnes je televízia
v pozícii, že nedokáže sama, bez externého prost-
redia, existovať. Krízový manažment síce prepustil 1
200 ľudí a ušetril v mzdových položkách približne 30
percent, ale následne mnohých prepustencov najal
na externú spoluprácu za podstatne vyššie honoráre,
ako mali interné platy. Čiže honorárové náklady vzrást-
li omnoho viac, ako je ušetrených miezd. A to ne-
hovorím o odstupnom, súdnych sporoch. Mimo-
chodom, málokto si pamätá, že predchádzajúci riaditeľ
Milan Materák za dva roky znížil stav o 700 zamest-
nancov bez haliera na odstupné od vlády.
Za terajším vyrovnaným hospodárením sú celko-

vé vládne dotácie 800 miliónov Sk. Práve tie pe-
niaze a zvýšenie koncesií urobili bilanciu, ktorou sa
tak hrdí Rybníček. Podľa zákona o STV zdroje musí
televízia investovať do pôvodnej tvorby. A práve na
nej tandem Rybníček – Marcel Para šetrili. Hos-
podársky výsledok sa však dal ešte zlepšiť, keby STV
prestala vyrábať úplne všetko. Prebytok ročného
rozpočtu by tak mohol byť 350 – 400 mil. Sk.
Krízový manažment sa zachoval skutočne profesi-
onálne. Ušiel z potápajúcej sa lode ešte pred kon-
com funkčného obdobia. Rybníček je v Prahe (Febio
TV), Para a Jana Bucková majú spoločnú firmu v Ko-
šiciach, Ľubo Machaj je v Slovenskom rozhlase, Gl-
vačová z centra nákupov programu STV prebehla
do Fremantle media – do firmy, ktorej dala dobre
zarobiť na SuperStar. Ekonomický riaditeľ Brian Lip-
ták koncom roka 2005 prešiel do Jojky. Podobne
odišiel Marián Borovský, ktorý cez Jojku prešiel
do Markízy. Iba Zahradník a Košúth zostali na tita-
niku... Im zostal čierny Peter krízového manažmentu.
Tak im treba. Igor Kňazovický

Hospodárske noviny, 14.9. 2006

Reforma STV sa nekonala

Odešel nestor českých dokumentaristů

S kameramanem Svatoplukem Malým v Terezíně
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a dudlíku, Růže pro kasema-
ta a Pohlednice pro kata. Snad
přijde jednou doba, kdy tato
díla budou moci shlédnout
i noví nejmladší diváci. V této
souvislosti nás napadá myš-
lenka, že archiv Krátkého
filmu by bezesporu „uživil“
mnoho času a třeba i samo-
statný televizní kanál. Možná
se v nedaleké éře digitalizace
tohoto nápadu někdo ujme…
Jedním z prvních Holubo-
vých poválečných filmů byl
v roce 1946 Přístav v srdci
Evropy. Připomněl události
a myšlenky, které se ode-
hrály před mnoha lety a byly
zachyceny ve filmových do-
kumentech. Byl to projekt
labsko-odersko-dunajského
průplavu, našeho vodního
spojení se světem. „Jen šest

civilizovaných států na celém světě je odkázáno žít v odloučení od mořské hla-
diny. Jsme spolu s pěti státy – Švýcarskem, Rakouskem, Maďarskem, Bolívií
a Paraguají – světovou zvláštností“, říká se v komentáři filmu. Podobný titul měl
také jiný Holubův film – V srdci Evropy. Byl to jeden z dílů cyklu Československé
televize Potomci a předkové. Vznikal v inspirujícím ovzduší Pražského jara a jako
málokdy předtím přinesl objektivní pohled na dějiny ČSR. Po dlouhé době
se zde objevily např. záběry s T. G. Masarykem, Eduardem Benešem, 
Aloisem Rašínem, Aloisem Eliášem, po dlouhé době se zde naše dějiny vy-
kládaly jiným jazykem než frázemi komunistických ideologů. Však také tehdy
brzy byl tento film uložen do trezoru, aby se znovu objevil na obrazovkách  hned
v roce 1990.
Drahoslav Holub sice na své režisérské židli už dlouho neseděl, což ale ne-
znamená, že, i když to bylo při jeho dlouhodobé nemoci někdy obtížné,  ne-
pracoval.  Před nedávnem soustředil obrazové i textové materiály pro knihu Ar-
chívy dokumentárních filmů vydávají svědectví doby. Literární formou  chce
připomenout málo publikované události, které se kdysi odehrály a které 
zachytil ve svých dokumentech jako např. Jak se Praha bavívala, Cirkus 
Kludský, Baťa, Semena nenávisti (K. H. Frank), Šéf pražského gestapa (Dr. Ernst
Gerke), Travičská aféra (případ otravy kolaborantských protektorátních novi-
nářů), ale i ve zmíněných Rodin v Praze, Milenec léta, Zpráva o Terezíně a V srdci
Evropy. Přejme si, aby  tato publikace  spatřila světlo světa anebo znovu na 
některém televizním kanále aspoň filmy, o kterých pojednává. Byly by to 
počiny, které by jeho památku uctily snad nejlépe… Martin Skyba

Dlhoročná pracovníčka SFÚ Bratislava, dokumen-
tátorka, filmografka so zameraním na slovenský
a svetový animovaný film, organizátorka podujatí
hlavne s animovaným filmom. Venovala sa aj 
filmovým aktivitám na BHS Bratislava. 
V roku 1969 ukončila štúdiá na FF UK v Bratislave.
V roku 1963 spoluzakladá Filmové kluby na Sloven-
sku a 10 rokov je predsedníčkou FK pri PKO v Bra-
tislave. Od 21. 9. 1967 do 28. 2. 1993, 37 rokov pra-
cuje v Slovenskom filmovom ústave, najskôr
v dokumentácii, neskôr v oddelení výskumu a me-
todiky práce s filmom. Od 1. 3. 1993 – 31. 12. 1996
bola správkyňou Nadácie BAB. Od 1. 1. 1997 pracuje
v BIBIANE v Bratislave, až po odchod do dôchodku
1. 2. 2006. vo funkcii vedúca sekretariátu BAB. 
Od roku 1977 spolupracovala na BIB – Bienale ilus-
trácií Bratislava, keď boli do programu zaradené preh-
liadky animovaných filmov pre deti. V rokoch 1985,
1987, 1989 organizovala na BIB – Medzinárodnú
prehliadku animovaných filmov pre deti, od roku
1991 MFF BAB – Bienale animácie Bratislava. Pri-
pravovaný 8. ročník BAB v roku 2005 sa nekonal
pre jej vážne ochorenie. Ako znalkyňa slovenskej
animovanej tvorby bola pozývaná za členku poro-
ty MFF s animovaným zameraním (napr. Poznaň),
pripravila programy pre svetové summity médií 

v Solúni a v Rio de 
Janeiru. V roku 1989
získala pre BAB zá-
štitu Medzinárodnej
asociácie animova-
ných filmov ASIFA,
v roku 1991 štatút
nesúťažného MFF,
v roku 1993 Medzi-
národného centra fil-

mov pre deti a mládež v Montreale – CIFEJ. V roku1991
presadila na BAB udeľovanie Ceny Prix Klingsor, v roku
1999 Čestnej medaily Albína Brunovského, v roku
2001 Ceny UNICEF, v roku 2003 Čestnej medaily Vik-
tora Kubala a Ceny Višegrádu. Jej zásluhou navštívili
BAB najvýznamnejšie osobnosti svetového animo-
vaného filmu, ktorí získali Cenu Prix Klingsor: Fré-
derick Back (Kanada), Jan Švankmajer (Česko), Bře-
tislav Pojar (Česko), Gene Deitch (USA), Emanuele
Luzatti (Taliansko), Faith Hubley (USA), Co Hoedeman
(Kanada), Giulio Gianini (Taliansko).
Ako dokumentátorka a filmografka SFÚ Bratislava zve-
rejnila v Slovenskom divadle v roku 1970 filmogra-
fické súpisy: Slovenské hrané filmy 1945 –1969
(filmografia) – SD č.1/70, Slovenské televízne filmy
1960 – 1969 (filmografia) – SD č.2/70, Televízne in-

scenácie 1950 – 1960 (Súpis I) – SD č.3/70, 1961 –
1965 (Súpis II.) – SD č.4/70, 1966 – 1968 (Súpis III.)
– SD č.5/70. Bola autorkou publikácií: Slovenské
hraný film 1945 – 1972 (filmografie) – SFÚ 1973,
Práca s filmom v osvetových zariadeniach – OÚ Bra-
tislava 1980, Dramatické relácie ČSTV v SSR- ČSTV
Bratislava 1984, Film a hudba – súvislosti tvorby –
spolu s Vladimírom Mlčouškom – Dokumenty č.37/88
– SFÚ Bratislava 1988, Ideovo – estetické hodnoty
slovenských filmov o umení a možnosti ich využitia
vo výchovnom procese socialistického človeka – SFÚ
Bratislava 1988, Břetislav Pojar – Zborník zo seminára
15.10. 2003 – zostavovateľka a redaktorka – BIBI-
ANA Bratislava 2003, Viktor Kubal – Zborník z med-
zinárodného seminára 16.10. 2003 – ostavovate-
ľka a redaktorka – BIBIANA Bratislava 2003, iktor
Kubal and His Contemporaries in Slovak Animated
Films for Children, vyšlo v angličtine a francúzštine
– autor Rudolf Urc – editorka – BIBIANA Bratislava,
Galéria osobností BAB – 2003 – BIBIANA Bratislava. 
Organizovala v BIBIANe výstavy, bola ich spolus-
cenáristkou, dramaturgičkou a podieľala sa na ich
výtvarno – priestorovom riešení: Verneovky Karla
Zemana – 2002, Leonardo Mio – 1999, Vincent –
k 150. výročie narodenia Vincenta van Gogha –
2003. Štefan Vraštiak

Byl prvním „mužem s trubkou“ v legendární inscenaci Divadla Na Zábradlí Kdyby
tisíc klarinetů v roce 1959. Narodil se v Holešově a doputoval až do Hollywoodu. 
Absolvent FAMU, scenárista, herec, komik, vypravěč, hlasatel českého vysílání 
Deutsche Welle a potom v Americe i Evropě hlavně malíř svérázných obrazů. Zemřel
na jaře a několik jeho přátel a známých se sešlo v sobotu 23. září v divadle Semafor
pro vzpomínky na tohoto báječného člověka, jehož toulavý život přiblížili Jiří Suchý, 
Miloslav Švandrlík i několik přátel z německého exilu. Jmenoval se Jiří Sehnal, ale také
Jethro Spencer McIntosh. (29. 5. 1932 – 17. 6. 2006)

Gabriela Gavalčinová 5. 3. 1944 Humenné – 20. 9. 2006 Bratislava

Charleyova teta (Ochotnický spolek Kroměříž, 1943)
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Vážený Mistře, milý pane profesore, náš milovaný Honzo, 
dneska jsem přijel s tématem, o kterém
jsme spolu ještě nehovořili. Představ si,
že český dokumentární film přijde
o osobnost, bez které si tento obor ne-
dovedeme představit. O tvůrce, který ho
čtyřicet let zásadním způsobem ovlivnil
a formoval. O autora, který natočil sto
osm filmů, získal za ně více než šedesát
cen na českých a mezinárodních festi-
valech, dělal kameru k další tří stovce
filmů jiných režisérů. A o pedagoga,
který vychoval celé generace studen-
tů. Jistě uznáš, že takový člověk je žijí-
cím klasikem a jeho ztráta se slovy vůbec
nedá popsat. 
Říkal jsi mi, že mám urychlit zrání a že
moudrý člověk se raduje z toho, co má,
a nermoutí se nad tím, co nemá. Ta já to
tedy zkusím. 
Raduju se z toho, že jsme Tě potkali. Že
jsi nám ukázal, jak důležité je nezklamat
důvěru svých hrdinů, jak je nelze za žád-
ných okolností zesměšňovat. Raduju se
z toho, jak sis vážil řemesla a ochotně
jsi nám – nesobecky – nechal nahléd-
nout do své tvůrčí kuchyně. Raduju se,
že jsi nás upozorňoval na zlatou střední
cestu, nabádal ke střídmosti a k tomu,
abychom preferovali duchovní cestu
před tou materiální. Slyším Tě, jak men-

torsky apeluješ na řád, pracovitost a vědomí míry. Obdivuji, že jsi dovedl sám vědomě opustit svou
filmovou kariéru, než abys svou tvorbu rozmělnil. A jak ses při cestě vzhůru nezapomínal dívat dolů. 
Když si promítám Tvé filmy, připadám si jako v ordinaci psychoterapeuta. Ordinují optimismus, 
naději, něhu a víru. Snad můžu prozradit, že sis to všechno předepisoval i sám sobě. Pesimista rozu-
mem a optimista srdcem… Přihříval ses u svých hrdinů, kteří měli Srdce na dlani, ať už to byli Evangelíci
ze Železných hor nebo osobnosti Genů a Genusů. Zajímal Tě život v podzámčí, například Okolo 
Třeboně nebo když Pod Sněžkou byl všední den. Prožíval jsi Okamžiky radosti a upozorňoval nás na
pestrou škálu šedi, která se rozprostírá Mezi světlem a tmou. Utěšoval jsi nás, že na Konci světa
i v Posledním dějství přeci jen Svítí slunce. Přál jsi nám Hlavně hodně zdraví, abychom Žili pro radost
a Milovali život. Carpe diem! Se svojí dlouholetou milenkou – kamerou – jsi sjezdil svět, strávil jsi
Velikonoce v Mexiku, Portugalský duben, Kavkazský podzim, Vánoce v Africe a také Australský 
víkend, prošel jsi Zemí svatého Patricka a podařilo se Ti vměstnat celé Československo do 777 vte-
řin. A Mahlerovy čtyřhodinové symfonie dokonce do osmnácti minut. A mezi tím vším jsi neustále,
od začátku, pamatoval na konec. Respice finem. 
Milý Honzo, zbývá se zeptat, jaké my, co tu zůstáváme, můžeme mít Největší přání? Abys byl dál 
nablízku a nechodil daleko. Věř, že si s Tebou chceme dál povídat a že Tvá severovýchodočeská filosofie
by nám chyběla. 

Smuteční řeč Martina Štolla, 30. srpna 2006, Velká obřadní síň krematoria ve Strašnicích
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FFiinnaannããnníí  ppooddppoorraa  jjee  uurrããeennaa  pprroo::  
– hran ,̆ dokumentární nebo animovan˘ film del‰í neÏ 60 min.

ZZaa  jjaakk˘̆cchh  ppooddmmíínneekk??  
– uskupení alespoÀ pûti distributorÛ z rÛzn˘ch zemí se musí zavázat ke spoleãnému uvedení

minimálnû jednoho zahraniãního filmu 

KKoolliikk  ppeennûûzz  jjee  mmooÏÏnnéé  zzíísskkaatt??  
– aÏ 50% rozpoãtu na distribuãní náklady
– maximální v˘‰e podpory je 150 000 EUR na distributora a film
– podpora má formu dotace ve v˘‰i max. 50% nákladÛ na dabování a titulkování 

(max. 30 000 EUR) 
a zálohy ve v˘‰i max. 50% dal‰ích distribuãních nákladÛ

Uzávûrka: 1. 12. 2006

Podrobnûj‰í informace o aktuálních moÏnostech financování projektÛ 
a konzultace pfii podávání Ïádostí Vám poskytne MEDIA Desk âeská republika.

MEDIA Distribution 
– Selective Support

Podpora distribuce evropsk˘ch filmÛ v kinech

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

www.mediadesk.cz 

Provoz kanceláfie MEDIA Desk financuje Ministerstvo kultury a Evropská komise
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ekotopfilm 2006ekotopfilm 2006
Pozývame Vás naPozývame Vás na

XXXIII. Medzinárodný festival odborných filmov

Bratislava ● 23. – 27. 10. 2006 ● Kino a Hotel Tatra
Košice ● 7. – 9. 11. 2006   ● Historická radnica

www.festivaly.sk
Generálny partner: Oficiálni partneri:

Reklamní partneri:

Mediálni partneri: Spoluorganizátori:
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