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Nevím, jak vám, milí přátelé a kolegové, ale mně
tento způsob zimy zdá se býti poněkud nešťast-
ným. Dusíme se pod pochmurně šedivou po-
klicí, která se vytouženými slunečními paprsky
nechá obelstít vskutku jen vzácně a zřídkakdy na
mizivý okamžik, a tak snad ani není divu, že z toho
má člověk občas i chmury na duši. Že ho pře-
padne skepse a zmocní se ho pochybnosti
o smyslu svého počínání. Pocit, že přešlapuje na
místě a nic se nedaří. Nálada pod bodem mrazu.
Má vůbec cenu se o něco dál a dál snažit? V po-
dobných chvílích trudnomyslnosti se jednak utí-
kám ke svým koníčkům, a jednak si znovu a znovu
připomínám, že pohyb kupředu, usilování o něco
děje se povětšinou způsobem lopotně klopot-
ným, cestou trnitou a jen po drobných krůčcích.
Že jen výdrž a trpělivost může přinést kýžené
ovoce.

Co nám přinesly tři měsíce, jež uběhly od vy-
dání posledního loňského SYNCHRONU? Kromě
toho, že se starý rok překulil do nového s troj-
kou na konci, když to tak vezmu, nebylo toho zas
až tak málo.

Vlastně celá druhá polovina roku nesla se ve
znamení přehlídek a soutěží. V září Ceny Františka
Filipovského v Přelouči, v listopadu 10. přehlíd-
ka české dokumentární a animované tvorby, ke
které se se svými postřehy v tomto čísle vrací
paní Jarmila Cysařová. V polovině prosince byly
v Berouně uděleny ceny TRILOBIT BEROUN
2002, Cena Vladislava Vančury a Čestná uzná-
ní za filmovou a televizní tvorbu roku 2002. Stojí
za zmínku, že tato událost se konala v prostorách
místní radnice letos už naposledy. Od příště by
se měla odehrávat v nově rekonstruované vile
průmyslníka a amatérského paleontologa Martina
Dusla, přítele Joachima Barrandea. A aby byl náš
výčet úplný, nesmíme zapomenout na Cenu VOX
HUMANA, jež bude předána v únoru v ateliéru
pana Jana Kristoforiho.

Na podzim organizoval FITES dva Čtvrtletníky.
V listopadu se v kině MAT sešli pedagogové a stu-
denti FAMU i odborníci z praxe, aby diskutova-
li na téma Quo vadis, FAMU? Dabingová sekce
pak v prosinci pořádala tamtéž tradiční seminář,
jehož název sliboval zevrubný pohled na da-
bing vysílaný v ČT. Bohužel se ukázalo, že se-
belepší úmysl, zůstane-li nedotažen do konce
a organizačně ne zcela zvládnut, není automa-
ticky zárukou úspěšného výsledku. Následná dis-
kuse, které chybělo vedení a směr, se rozmělnila
v nepodstatných jednotlivostech, takže několi-
kadenní práce čtyř kolegů, kteří seminář při-

pravovali, nebyla bohužel využita tak, jak se k vy-
užití nabízela. Ukazuje se, že budoucnost mají
spíše akce rázu komornějšího, v neformálním
prostředí, v užším kruhu, a to k jednotlivým kon-
krétním problémům. Troufám si říci, že první vlaš-
tovkou už bylo posezení nad skleničkou vína, kdy
několik dychtivých dabingových úpravců zahr-
novalo nejrozličnějšími dotazy paní režisérku
Semschovou, která ze sebe ochotně a trpělivě
sypala drahocenné rady a informace. Zjistili jsme,
že kdyby byla podobná komunikace mezi tvůr-
ci běžnou praxí, kdyby jednotlivé dabingové pro-
fese nepracovaly tak izolovaně (přestože výro-
ba filmového dabingu má navýsost kolektivní
charakter), velice by to všem stranám ulehčilo
a zpříjemnilo život.

Tato bezprostřední a neobyčejně užitečná dis-
kuse proběhla spontánně v kavárně Divadla Bez
zábradlí po výroční schůzi dabingové sekce, jež
se díky laskavosti manželů Heřmánkových po-
prvé konala v místním útulném divadelním klubu.
Živá diskuse o pracovních podmínkách v da-
bingu mě utvrdila v tom, že FITES by měl být nejen
jakousi „radou moudrých“, profesním sdruže-
ním odborníků, ale měl by se umět za zájmy svých
členů i postavit, neboli mít částečně (ač to zní
tolik zprofanovaně) i funkci odborovou (viz velmi
zajímavá úvaha pana Vladimíra Bystrova na strán-
kách SYNCHRONU 2/2002), tedy že by se naše
cesta měla ubírat dvěma základními směry.

Ve směru „odborovém“ stojíme na samém za-
čátku. Ve směru „poradním“ zaznamenala velký
úspěch především nedávno vzniklá Komora pro-
gramových pracovníků, kolektivní člen FITESu,
která po několikaměsíční pečlivé práci zformu-
lovala kompetentní připomínky ke Kodexu ČT,
což Rada ČT kvitovala s povděkem a i díky tomu
začala brát FITES jako partnera. Podobně tak
FITES přispívá svým poradním hlasem i při tvor-
bě zákona o ČT.

Tak jako se druhá polovina loňského roku nesla
ve znamení soutěží a přehlídek, první čtvrtletí no-
vého roku by se dalo nazvat obdobím volebním:
volba prezidenta, volba nového ředitele ČT, u nás
volba nového výboru dabingové sekce a koncem
zimy pak nového výkonného výboru FITESu.
Výsledky prvních tří už by v době, kdy budete
mít v ruce toto číslo, měly být známy, výsledek
té poslední se dozvíme až 10. března. A k té,
na rozdíl od prezidentských a ředitelských voleb,
můžeme každý říci své. 

Nuže přijďte pobejt, pohovořit a povolit.
Neklesejme na duchu, pěstujme, resp. chove-

jme své koníčky, nemračme se po vzoru šedi-
vé oblohy a věřme, že sluníčko přece jen zase
vysvitne a že naše počínání svůj smysl má.
Dovolte na závěr citaci nedávno zemřelého pro-
fesora Milana Machovce, výjimečného filozofa
a člověka: „Celý život jsem pátral, abych vám
mohl říci, že lidský život objektivně žádný smysl
nemá. Má ho jedině v relaci k něčemu, ve vzta-
hu. K druhým, k sobě samým.“

Jiřina Hradecká
členka výkonného výboru
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50 Lada Arnautovová, dramaturgyně, scená-
ristka *4. 5., Eva Mesteková, střihačka, *12. 5.,
Bedřich Ludvík, dramaturg, scenárista, režisér
*16. 5., PhDr. Bronislava Janečková, dramatur-
gyně, scenáristka *24. 5., Jan Štern, producent
*12. 6.

55 Viktor Polesný, režisér *13. 5., Katarína
Vaculíková, dramaturgyně a scenáristka *22. 5.,
Bernard Šafařík, režisér *24. 5., Radko Hájek,
distributor *22. 6., Pavel Semrád, kameraman
*22. 6.

60 František Polák, dramaturg, scenárista, re-
žisér *18. 4., Kristina Vlachová-Slánská, scená-
ristka a režisérka *4. 5., Ing. arch Jaromír Švarc,
architekt *12. 5., František Pilný, umělecký mas-
kér *23. 5., Jan Vild, vedoucí produkce *2. 6.,

RNDr. Petr Novotný, scenárista, pedagog 
*13. 6., PhDr. Jiří Stejskal, dramaturg a scená-
rista *7. 6.

65 Juraj Jakubisko, scenárista, režisér *23. 4.,
Lubor Dohnal, scenárista *27. 5.

70 Milan Vítek, režisér *12. 4.

75 Kamila Moučková, hlasatelka *8. 4., Věra
Jordánová, režisérka *15. 4., doc. PhDr. Ivo
Pondělíček, CSc. *17. 6., Ing. Věra Mikulášková,
dramaturgyně, scenáristka *21. 6., Miroslav
Fojtík, kameraman *27. 6.

85 Irena Skružná, první dáma českého dabin-
gu *2. 4., Miroslav Lang, režisér *21. 5., Jiří
Krejčík, režisér *26. 6.

Ve druhém čtvrtletí třetího roku třetího tisí-
ciletí si připomenou svá významná jubilea i:
scenárista, režisér a všeuměl Karel Pech
*18. 5. 1917, režisér a Děda Mráz Jiří Patočka
*2. 6. 1919, oscarový akademický architekt
Karel Černý, *7. 4. 1922, režisér Karel Kachyňa
*1. 5. 1924, režisér a muzikant Milan Macků
*20. 6. 1924, dramaturg a publicista PhDr. Ota
Popp *6. 4. 1925, dramaturg Jaromír Průša
*14. 4. 1925, režisér a scenárista Jindřich Polák
*5. 5. 1925, kritik, teoretik a pedagog Prof. PhDr.
Ivan Tesár, CSc. *24. 5. 1926, kameraman ze Zlína
Bohuslav Pikhart *28. 5. 1926, dramaturg, re-
žisér a novinář PhDr. Miroslav Khun *20. 6. 1926,
pan architekt Miloš Ditrich *17. 4. 1927 a fil-
mový novinář a kritik Otakar Váňa *4. 6. 1927.
Všem pevné zdraví, spokojenost a mnoho dal-
ších tvůrčích úspěchů!

NAŠI JUBILANTI

NEZAPOMEŇTE!!! VALNÁ HROMADA BUDE V PONDĚLÍ 10. BŘEZNA OD 17 hodin!!!

POZVÁNKA na VALNOU HROMADU
Českého filmového a televizního svazu

FITES
v pondělí 10. března 2003 od 17 hodin

v klubovně č. 16 v bývalé budově ROH na Senovážném. nám 23 (přízemí)

S PROGRAMEM:
Zahájení, schválení programu a volba komisí.

Představení kandidátů nového výkonného výboru a doplňující návrhy kandidátky z pléna.
Zprávy výkonného výboru a kontrolní rady.

Rozprava ke zprávám výkonného výboru a kontrolní rady a k programu FITESu na rok 2003. 
Volby.

Program FITESu v roce 2003:
spolupráce na legislativních změnách (novely zákonů o ČT, audiovizi, 

Radě Státního fondu kinematografie), 
témata čtvrtletníků a kulatých stolů, 

soutěže (Přelouč, Pierot, Vox humana, Trilobit Beroun 2003), 
spolupráce FITESu s profesními asociacemi – ARAS, A.Č.K., Obcí spisovatelů, Obcí překladatelů, DILIA na smlouvě s ČT 

o dílech slovesných; aktuální tvůrčí problémy v audiovizuální oblasti aj.

Předpokládaný konec do 20 – 20.30 h. Občerstvení zajištěno. Hosté vítáni!
{Tram č. 3 (X-B), 9, 14, 24, stanice Jindřišská, metro: Můstek – Václavské nám. (A), 

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

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!
Do tohoto čísla SYNCHRONU je vložena složenka

na úhradu členských příspěvků.
Nezapomeňte ji včas vyplnit!

A hlavně poslat!
Informace o členských příspěvcích následují.
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Je jich celkem osm: dramaturgyně a režisérka
Monika Rychlíková, scenárista, režisér a herec
Břetislav Rychlík, absolvent písecké filmové
školy a adept producentské řehole Lukáš
Kaplan a dokumentarista Tomáš Kudrna, které

přijal výkonný výbor za členy na schůzi 25. li-
stopadu 2002. Na poslední loňské schůzi vý-
boru 16. prosince začalo členství ve FITESu re-
žisérovi Janu Novákovi a také scenáristovi
a režisérovi Petru Kaňkovi (který členství ob-

novil). A konečně na první letošní schůzi 
14. ledna 2003 přijal výkonný výbor režiséra
Zdenka Plachého z Brna a Tomáše Jančaříka,
úpravce a režiséra českých verzí vědeckopo-
pulárních a dokumentárních filmů.

Členské příspěvky
Navazujeme na seznam z loňských tří čísel SYN-
CHRONU a přinášíme další jména Vás pořád-
ných, kteří jste zapravili členské příspěvky od
začátku listopadu 2002 do uzávěrky tohoto čísla.

Protože stále přijímáme četné dotazy na výši
příspěvků, opakujeme, že Valná hromada schvá-
lila jejich zvýšení od roku 2002 na 500 Kč při za-
chování 50% slevy pro důchodce a úplného osvo-
bození pro členy starší 65 let.

Z neznámých plátců příspěvků se u některých
podařilo získat jejich identitu, takže už víme, že
19. února poslala 400 Kč Marta Šímová, 
12. dubna taktéž čtyři stovky PhDr. Jiří Stejskal
a konečně stejnou částku také poslal 21. května
PhDr. Vít Korčák. Stále však nemáme identifi-
kovány platby, u nichž známe pouze čísla účtů:
1031622018/0800, s.s. 130145
(na našem účtu připsáno 200 Kč 6. března),
2031624018/0800, s.s. 1443909
(200 Kč 6. března), 
2231628048/0800, s.s. 27656
(200 Kč 2. dubna) a
2271638048/0800, s.s. 5219977
(400 Kč 18. června) – vše v roce 2002.

Příspěvky tedy zapravili: Jessica Horváthová,
Alena Kubálková, Jarmila Turnovská, Helena
Uldrichová, Libuše Pražáková, Miluše Hluchani-
čová, Pavel Kraus, Mgr. Pavel Fojtík, Petr Hojda
(předplatil i letošní rok), Helena Sýkorová, Miloš
Ditrich (oba dobrovolné), Oldřich Bělský, Miloš
Zvěřina, Věra a Pravoslav Flakovi, Viktor
Polesný, PhDr. Jana Hrušková, Magdaléna
Turnovská, Mgr. Miloš Valík, Anna Kareninová
(za oba roky), Jiřina Židková, František Chmela,
Mgr. Michal Vostřez, Květa Flori, Milan Švihá-
lek, Ing. Dita Hajná, Lukáš Kaplan (zápisné), Ing.
Milan Šimáček (předplatil i letošní rok), Miroslav
Tuščák, Irena Jandová, Miroslav Kačor, Mgr.
Kristina Kudrnovská, Jan Fulín, Karel Bezděk
(doplatil, dík!), PhDr. Olga Walló, Viliam
Poltikovič, Mgr. Tomáš Potůček, Katarína
Bílková-Belnayová, Adam Komers, Božek Slavík,
Mirka Humplíková, Arch. Svatava Součková,
Pavel Vantuch, Petr Vašíček, Jeronym Janíček
a Jan Svoboda (oba doplatili, dík!), Pavel Kubant,
Jiřina Volková, PhDr. Dagmar Čápová, Jan Vaniš,
Věra a Václav Šaškovi, Ing. Pavel Mládek, Milan
Líčka, Jozef Krivošík, Vladimír Skall, Otakar
Fuka (dobrovolné, dík!), Jaroslav Černý, Věra

Čejková, Zdena Šmídová, Monika a Břetislav
Rychlíkovi (zápisné), Mgr. František Hostaša,
Jana Michajlová, Evženie Rážová, Jan Novák (zá-
pisné), Mgr. Ivan Šářec, Zdena Sajfertová, Sonja
Sázavská, Petr Švéda, Pavel Háša, Jaroslav
Bařinka, Ing. Jiří Matolín, Otakar Svoboda,
Přemysl Prokop, Petr Kaňka (zápisné), Jiří
Novotný, Miroslav Fojtík, Zdena Hladíková,
Elmar Kloss, Jana Lorencová, Lukáš Kaplan (zá-
pisné a záloha na tento rok), Ivan Vojnár, Martin
Kubala, Petr Jančárek, Olga Strusková, Josef
Eismann (už za 2003), Jiřina Hradecká (také za
2003). (Údaje do 30. ledna 2003.)

Předplatné poslala jen Eva Kačerová, Ing. Ivo
Vítek, Jan Nádeníček a Jiřina Kramulová, ale
zatím stále je ještě nezapravili: Renata
Vobnášilová, Kodak a Růžena Ježková. 

Pokud tyto záznamy nesouhlasí, tzn. že zde
nejste (nebo nebyli jste) uvedeni, rádi vaši re-
klamaci vyřídíme.

Hříšníci
Při kontrole platby příspěvků, musíme konsta-
tovat, že zatím ani jednu platbu, tzn. za rok 2001
a 2002 (řádné příspěvky 400 + 500 Kč – seni-
oři polovic, členové přijatí v roce 2002 500 Kč)
neposlali tito členové: George Agathonikiadis,
Vlastimil Andree, Gabriela Bártová, Tomáš
Bělohradský (poslal jenom zápisné), Pavel Beneš,
Jiří Beránek, Miloslav Borovanský, Tereza
Brdečková, Milan Cieslar, Vratislav Damborský,
Boban Dedeič, Martin Dolenský (ale ten se pře-
stěhoval a nemáme novou adresu, poradí
někdo?), Mgr. Jiří Dufek, Mária Dufková-
Rudlovčáková, Jan Eliáš, Miloš Fedaš, Pavlína
Fechterová, Anna Friedmannová, Jan Gogola
jun., Josef Haberland, Radko Hájek, Milan
Halousek, Ivan Hubač, Tomáš Hejtmánek,
Vladimír Hendrich (změnil adresu, posíláme
znovu), Ing. Petr Hlavatý, PhDr. Radovan Holub,
Jaroslav Hovorka, Zdeněk Hradec, Jiří Chalupa,
Igor Chaun, Jiří Chlumský, Deana Jakubisková,
Pavel Jandourek, Markéta Jiroušková, Jiří Josek,
Ing. Jiří Just, Ing. Jan Kacian, Pavel Kačírek,
Mgr. Tomáš Kepka, Jiří Kodeš (poslal jen zá-
pisné), Tereza Kopáčová, Zuzana Kopečková
(jen zápisné), Petr Koudelka, Pavel Koutecký,
Pavel Koutský, Václav Křístek, Vladislav Kučík,
Martin Kudláček, Vladislav Kvasnička, Jiří

Kvasnička, Kateřina Lachoutová, Antonín
Lhotský, Alexander Lukeš, Igor Luther, Andrea
Majstorovičová, Miodrag Maksimovič, Jan
Mattlach, Julius Matula, Věra Mertová, Stanislav
Milion, Jiří Nekvasil, Richard Němec, Drahoslav
Nikodém, Petr Nýdrle, Dalibor Nytra, František
a Vladimír Okrouhlíkovi, Simona Oktábcová,
Štefan Oršoš, Jan Otčenášek, Miroslav
Petráček, Josef Plšek, Jiří Polák, Jana
Procházková, Alexej Pyško, Milan Růžička jun.,
Milan Rychecký, Andrea Sedláčková (poslala
jen zápisné), Jana Semschová, Eliška
Schmidtová, Jelena Silajdžič, Radim Smetana,
Olga Sommerová, Jana Soprová, Tomáš
Spanlang, Jaroslav Staněk, Mgr. Rudolf Störzer,
Pavel Strnad, Jan Křtitel Sýkora, Jiří Šesták,
Jan Šikl, Miloslav Šmídmajer, PhDr. Michal
Šobr, Csc., Josef Špelda, Anděla Špindlerová,
Radim Štětina (poslal jen zápisné), Kateřina Šus-
terová, PhDr. Pavel Taussig, Antonín Trš, Mgr.
Ivan Tuček, Dana Tučková, Martin Václavík (po-
slal jen zápisné), Ljubica Václavová, Mgr. Jaroslav
Vašíček, Mgr. Jan Vild, Mgr. Jan Vyčítal, Sambor
Wilk, Zuzana Wismer-Meisnerová, Ing.arch.
Jan Zázvorka, Jiří Zobač, PhDr. Ivan Žáček, Karel
Žalud, Ing. Jaromír Žiška, Marie Žochová

Pořádníci
Platící členové (bez seniorů), tedy ti, kteří po-
slali dvakrát (členové přijatí v roce 2002 jed-
nou) a tak mají příspěvky za roky 2001 a 2002
v pořádku: Oldřich Bělský, Karel Bezděk –
LAMPA FILM, PhDr. Katarína Bílková-Belnayová,
PhDr. Renata Blatná, CSC., Petr Brada st., PhDr.
Dagmar Čápová, Věra Čejková, Jaroslav Černý,
Alena Činčerová, Antonín Dekoj, Mgr. Alena
Derzsiová, Miloš Ditrich, Vladimír Dousek,
Ing. Pavel Dvořák, Josef Eismann, Mgr. Monika
Elšíková Vadasová, Věra a Pravoslav Flakovi,
Květa Flori, Mgr. Pavel Fojtík, Mgr. Otakar Fuka,
Jan Fulín, Ing. Dita Hajná, František Hanák, Pavel
Háša, Dušan Havlíček, Zdeňka Hladíková, Miluše
Hluchaničová, Petr Hojda, Jessica Horváthová,
František Hostaša, Mgr. Jagoda Hozo-Lazarevič,
Jiřina Hradecká, František Chmela, Mgr. Dušan
Chmelíček, Karel Chytil, Josef Illík, Petr
Jančárek, Irena Jandová, Jeronym Janíček, Ing.
Karel Jaroš, PhDr. Anna Kareninová, František
Karoch, Mario Klemens, Elmar Kloss, Petr

Noví členové
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Koliha, Adam Komers, Šárka a Otakar Koskovi,
Pavel Kraus, Jan Kraus, Kateřina Krejčí, Jozef
Krivošík, Petr Kroupa, Martin Kubala, Alena
Kubálková, Pavel Kubant, Mgr. Kristina
Kudrnovská, Věra Laštuvková, Ivan Látal, Ing.
Milan Líčka, Vladimír Lorenc, Petr Makovička,
Milan Maryška, Ing. Jiří Matolín, Jana
Michajlová, Vladimír Mráz QQ, Jiří Novotný, Jan
Petras, Jiří Pittermann, Marcela Pittermannová,
Mgr. Viliam Poltikovič, Petr Pospíchal, Kateřina
Pošová, Mgr. Tomáš Potůček, Mgr. Libuše
Pražáková, PhDr. Přemysl Prokop, Evženie
Rážová, Daniel Růžička, Zdeňka Sajfertová,
Sonja Sázavská, Vladimír Skall, Jiřina a Vladimír
Skalských, Martin Skyba, Božek Slavík, Zdeněk

Smetana, Vladimír Smutný, PhDr. Jiří Stejskal,
Marta Strangmüllerová, Olga Strusková, Jiří
Střecha, Zdeněk Svěrák, Jan Svoboda
(z Vinohrad), PhDr. Jan Svoboda (z Holešovic),
PhDr. Otakar Svoboda, Vítězslav Sýkora, Helena
Sýkorová, Juraj Šajmovič, Marie Šandová, Mgr.
Ivan Šářec, Věra a Václav Šaškovi, Jasoň Šilhan,
Milan Šimáček, Zdena Šmídová, Jan Štern, Věra
Štinglová, Vojtěch Štursa, PhDr. Jindřiška Šve-
cová, Milan Švihálek, Václav Táborský, Mgr.
Miloň Terč, Jana Tomsová, Jarmila Turnovská,
Miroslav Tuščák, Helena Uldrichová, Martin
Vadas, Šárka Váchová, Miloš Valík, Jan Vaniš,
Pavel Vantuch, Petr Vašíček, Anna Vášová, Mgr.
Vlastimil Venclík, Jiří Větroň, Hana Vidimská,

Jaroslav Vidlař, Ivan Vojnár, Josef Vondráček,
Mgr. Michal Vostřez, Petr Weigl, Eva Zaoralová,
Ak. arch. Leopold Zeman, Markéta Zinnerová-
Jílková, Miloš Zvěřina a Jiřina Židková.

Těm tedy VELIKÁ pochvala! A zajisté jste si po-
všimli, že je mezi nimi i řada seniorů, kteří jsou
dle stanov od příspěvků osvobozeni. Tím větší
dík jim patří!!!

A vy, vážení, kteří jste se nenašli ani v jednom
z těchto seznamů pak patříte mezi ty, kteří loni
poslali příspěvky pouze jednou a měli byste se
tedy polepšit co nejdříve. (Výjimku budou sa-
mozřejmě tvořit naši noví členové, kteří byli při-
jati až v roce 2002.)

U příležitosti životního jubilea dokumentaristy
Zdeňka Kopáče (*20. 1. 1928) se v pražském
kině Ponrepo uskutečnilo ve čtvrtek 16. ledna
2003 večer promítání jeho významných filmů
Dvojí proces, Poslední léta, Podivuhodný kou-
zelník, Úzkost a Imaginární portrét. Fundo-
vaným proslovem večer uvedl mladý filmo-
vý historik Tomáš Hála.

4. Medzinárodný filmový festival Bratislava
sa stal miestom začiatkom decembra 2002 pre-
zentácie novej aktivity Slovenského filmové-
ho ústavu (SFÚ), ktorou je vydávanie sloven-
ských filmov na DVD nosičoch. Prvým
samostatným DVD titulom, ktorý SFÚ pripra-
vil pre všetkých milovníkov slovenskej kine-
matografie, je celovečerný dokumentárny film
Dušana Hanáka Obrazy starého sveta (1972).
DVD filmu vychádza pri príležitosti 30. výro-
čia od jeho vzniku. DVD Obrazy starého sveta
vydáva SFÚ ako svoj prvý samostatný titul.
Podľa slov Petra Dubeckého, generálneho ri-
aditeľa SFÚ „je to systémový krok k možnosti
prezentácie slovenského filmu v zahraničí“. Na
poli DVD nosičov však SFÚ participuje v spo-
lupráci s Centrom českého videa a spoloč-
nosťou J&J Jakubisko Film na vydaní komplet-
nej filmografie Juraja Jakubiska. Doposiaľ vyšli
jeho dva filmy, a to Sedím na konári a je mi dobre
a Nejasná správa o konci sveta.

Asociace českých kameramanů udělí v ne-
děli 23. února 2003 v 19.30 hodin již poosmé
své výroční ceny. Akce se koná pod záštitou mi-
nistra kultury Pavla Dostála. Na Cenu za vyni-
kající kameramanské dílo byly nominovány ce-
lovečerní filmy Andělská tvář (kameraman
Jaroslav Brabec), Rok ďábla (Miro Gábor), Výlet
(Ramunas Grečius) a dvacetiminutový snímek

Sen (Petr Hojda). Kdo si nakonec cenu odne-
se, určí porota za předsednictví herce a produ-
centa Jiřího Bartošky, která pracovala v tomto
složení: PhDr. Iva Hejlíčková, šéfredaktorka mě-
síčníku Cinema, režisér Jiří Strach a kamerama-
ni Marek Jícha, Vladimír Opletal, Radka Šplícha-
lová a Ivan Vít. V rámci tohoto slavnostního večera
bude dále udělena Cena za celoživotní dílo
a Uznání Jaroslava Kučery, určené pro posluchače
FAMU. V galerii Tvrdohlaví, která přímo nava-
zuje na foyer kina Lucerna, bude téhož dne za-
hájena v 18.30 hodin výstava „Kameramani fo-
tografují“, v níž představí své práce členové A.Č.K.
Výstava potrvá do neděle 2. března 2003.

Společnost přátel PEN klubu nabízí program
autorských čtení „SUDÉ ČTVRTKY“ pořáda-
ných pro všechny, kdo mají rádi literaturu.
Večery se konají v Českém centru PEN v domě
U dvou medvědů v Praze 1, ulice 28. října 9,
a začínají vždy v 17.05 hodin. Po obdržení to-
hoto čísla SYNCHRONU můžete stihnout 
20. února program s názvem VZPOMÍNKA NA
LADISLAVA FUKSE, který organizuje skupina
autorů kolem nakladatelství VIVO (Alex
Koenigsmark, Jiří Medek, Pavel Verner) uvá-
děná Václavem Duškem. Vzpomínkám na vel-
kého spisovatele a rozporuplného člověka
se účastní také pamětníci – spisovatelovi přá-
telé. Týden poté 27. února bude ze svého no-
vého románu JEZDCI NOCÍ číst za hudební-
ho doprovodu skupiny Tajné slunce Jaroslav
Vejvoda. 6. března představí svou knihu do-
pisů z vězení JAKO ČERVENEJ KARKULÁK
Rudolf Battěk (ukázky přečte Jiří Hanák) a ko-
nečně 13. března uvede Daniela Fischerová
výstavu olejů Ireny Šafránkové OBJETÍ OBĚTÍ.
Po představeních je v klubových prostorách
volná diskuse.

Překlady a jak na to aneb Průvodce pro za-
davatele překladů – to je název malé příručky,
kterou v kapesním formátu vydala Jednota tlu-
močníků a překladatelů pro všechny, kteří ne-

znají jazyk, do kterého potřebují přeložit text a pro
něž je zadávání překladů často sázkou do lote-
rie. Překladatelský projekt lze totiž zkazit všemi
možnými způsoby a v tomto průvodci najdete
rady, jak se většině problémů vyhnout. Příručku
si můžete vyzvednout při prezenci na Valné hro-
madě 10. března 2003 od 17 hodin v klubov-
ně 16 na Senovážném náměstí v Praze 1.

Kolegové, kteří nechtějí ztratit
kontakt s Mezinárodním televiz-
ním festivalem programů pro děti
a mládež PRIX DANUBE ’03,
jehož letošní ročník bude v pořadí již 17., se
mohou přihlásit na prixdanube@stv.sk Zde si
mohou vyžádat dotazník, po jehož vyplnění a ode-
slání budou mít záruku, že i nadále jim bude za-
sílána festivalová korespondence. Pořadatelé zá-
roveň očekávají, že vaše postřehy, myšlenky,
představy a názory mohou pozitivně ovlivnit další
vývoj tohoto mezinárodního „podujatia“.

3x o knihách 
Život a film Vojtěcha Jasného – Nerad bych nosil
dříví do lesa, ale ani nahlédnutím do minulých
ročníků Zpravodaje FITES jsem nenašel upozor-
nění na mimořádně vzácnou knihu filmového, te-
levizního a divadelního režiséra Vojtěcha Jasného
Život a film (vydal Národní filmový archiv již v roce
1999, 280 stran textu + barevné přílohy, rejst-
řík jmen a rejstřík filmů). Dostala se mi do rukou
až nyní a byl jsem překvapen jejím uspořádá-
ním (edici a literární úpravu včetně soupisů prací
provedl Jan Lukeš), zejména však značným roz-
sahem celoživotního lidského a filmařského po-
znání za dobu ojedinělé umělecké dráhy Vojtěcha
Jasného (*30. 11. 1925), který v roce 1970 ode-
šel do exilu, pracoval ve svém oboru v Rakousku,
Německu, bývalé Jugoslávii, Finsku, Norsku a na-
konec od roku 1984 zakotvil v USA, kde více než
15 let vyučuje filmovou scenáristiku a režii na
třech univerzitách studenty celého světa. Jeho
Zářijové noci (1956), Touha (1958), Až přijde ko-

ZPRÁVY z NUSLÍ



Co všechno v rámci výběrového řízení na GŘ ČT vy-
konala firma Hofírek a kolik za to ČT této firmě bude
muset zaplatit?
Na základě usnesení Rady zajišťuje firma Hofírek
Consulting prostřednictvím mandátní smlouvy tyto čin-
nosti: právní, organizační a administrativní zabezpeče-
ní průběhu výběrového řízení na GŘ ČT, návrh struk-
tury postupu a formálních náležitostí výběrového řízení,
textový a grafický návrh inzerce pro oznámení výbě-
rového řízení v tištěné a elektronické podobě, přípra-
va návrhu zadávací dokumentace výběrového řízení, za-
bezpečení průkazné distribuce propozic výběrového
řízení uchazečům, zabezpečení průkazného shromáždění přihlášek ucha-
zečů podle schválené zadávací dokumentace, zabezpečení protokolace
doručených přihlášek jednotlivých uchazečů, jejich otevření za účasti no-
táře a posouzení jejich kompletnosti z hlediska formálních náležitostí
stanovených ve schválené zadávací dokumentaci.

Firma Hofírek Consulting dále předložila Radě podrobnou informaci
o výše uvedených úkonech, jakož i protokol o doručených přihláškách
uchazečů, průběhu jejich otevření a o posouzení jejich kompletnosti z hle-
diska formálních náležitostí.

V průběhu výběrového řízení pak jednotliví členové Rady mohou kon-
sultovat některé konkrétní problémy. Ve dnech 4. a 5. 2. 2003 firma Hofírek

Consulting provede manažerské a osobnostní testy spolu
s krátkým pohovorem s účastníky finálové fáze výbě-
rového řízení. Cena jednotlivých úkonů, jakož i způsob
její platby, je řešena ve zmíněné mandátní smlouvě a je
výhradně předmětem ujednání smluvních stran. 

Jméno Hofírek se na obrazovce ČT – mimo reklamní
čas – objevilo v celkovém součtu několik desítek minut.
Nejedná se o určitý druh reklamy pro tuto firmu?

Ne, z mého pohledu se jedná o standardní postup v ob-
lasti personalistiky. 

Co říkáte názoru, že by k materiálu firmy KPMG, na
jehož základě se provádí restrukturalizace ČT, měli

mít přístup všichni účastníci konkursního řízení, aby byla zajištěna rov-
nost podmínek pro všechny?

Předmětem výběrového řízení je hledání člověka, který je schopen řídit ČT.
Prověřujeme tedy zejména možnosti a schopnosti uchazečů řídit tento pod-
nik a dát smysl pojmu veřejná služba v oblasti televizního vysílání. Předmětem
restrukturalizace je nastavení optimálních institucionálních procesů a vazeb.
Je tedy zřejmé, že se jedná o dvě odlišné věci. Z tohoto důvodu Rada ne-
stanovila jako podmínku výběrového řízení znalost studie KPMG. 

Každé výběrové řízení na GŘ ČT v posledních letech probíhalo
jinak a pokaždé se na jeho průběh snášela méně či více oprávně-
ná kritika. Neuvažuje Rada ČT o vypracování a přijetí závazných 
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cour (1963) a Všichni dobří rodáci (1968) roz-
hodně patří do první kategorie našich filmů, k nimž
po Listopadu 1989 přibyl snímek Návrat ztra-
ceného ráje (1999), nemluvě o dokumentárních
a hraných filmech či seriálech, natočených v za-
hraničí. Nepochybuji, že jeho 12 univerzitních
lekcí o tom, jak zvládat filmové umění, techniku
a vše, co s filmem souvisí, je zařazeno mezi stu-
dijní texty našich budoucích, ale i současných fil-
mových tvůrců také v naší zemi. Vždyť především
pro ně je sepsal po dohodě s Janem Lukešem
na XXI. ročníku Letní filmové školy v Uherském
Hradišti (1995), jak vyplývá z 2. čísla Filmových
listů této školy z téhož roku. Kniha by zasloužila
hlubší recenzi, k níž se necítím být oprávněn.

Prokletí Lídy Baarové – to je název příběhů české
herečky (1914 – 2000) ve světle nově objeve-
ných archivních dokumentů a autentických vzpo-
mínek, jak je sepsal televizní reportér Stanislav
Motl (1952) a vydalo nakladatelství Rybka
Publishers (Praha 2002, 240 stran včetně pří-
lohy, kterou tvoří přepis protokolu výslechu uměl-
kyně 18. října 1945 na tzv. „bartolomějské čtyř-
ce“). Máme v živé paměti téměř vše, co o této
herečce a jejích osudech životních i filmových

bylo u nás napsáno a natočeno, přesto autor nové
knihy neváhá předstoupit znovu, a to především
proto, že teprve po její smrti mohl zveřejnit ob-
jevné archivní dokumenty, o nichž mu sama řekla,
vybídla dokonce k jejich studiu, ale nikdy před-
tím se o nich nikomu nezmiňovala. (Ale o jedno
vás prosím, cokoliv s tím uděláte, udělejte až po
mé smrti...). Stanislav Motl dospěl k závěru, že
osud Lídy Baarové je natolik výjimečný a tragic-
ký, že všechny tyto dokumenty či svědecké vý-
povědi mohou lépe složit mozaiku její osobnos-
ti, která se stala takřka symbolem toho, kam až
ve vypjatých historických chvílích našeho ná-
roda vede lidská zloba, ba i nenávist. K objek-
tivnosti díla a ke cti autora samého slouží, když
uvádí, že „nemáme právo ji soudit. A nemáme ani
proč jí teď odpouštět. Ale máme šanci pokusit se
ji pochopit...“. On ten cit bývá někdy silnější než
rozum, jak říká v knize Marcela Babková, poslední
žijící svědek zániku a zmaru jedné rodiny, z níž
slavná herečka pocházela.              Miroslav Sígl

(Prvních) 10 let České televize ve faktech a do-
kumentech: Knihu, která zatím v dějinách českých
sdělovacích médií nemá obdoby, uvozují analy-
tické studie o České televizi jako instituci, o jejím

programu a zpravodajství a je skládána jako mo-
zaika dobových názorů a hodnocení, autentických
dokumentů zasazených v běhu událostí každé-
ho roku, fakt a čísel o rozsahu vysílání a divácké
odezvě. Bohatý ilustrační doprovod zahrnuje sním-
ky z pořadů, zajímavé pohledy do televizního zá-
kulisí a ukázky výtvarných návrhů. Svého druhu
ojedinělý je i heslář televizních pojmů a reálií České
televize, který obsahuje více než sto položek. 

Kniha je v běžném prodeji na knižním trhu, pro
členy Českého filmového a televizního svazu
FITES připravila Česká televize speciální sníže-
nou cenu 200 Kč. Knihu si lze objednat a vy-
zvednout na sekretariátu PR a Promotion České
televize, tel. 261 134 006, 261 134 007, e-mail
kniha10let@czech-tv.cz.

Ukázky z knihy obsahuje stejnojmenný odkaz
na internetových stránkách svazu www.fites.cz,
kde je rovněž možnost objednávky. Knihu si lze
prohlédnout na sekretariátu FITES.

(Prvních) 10 let České televize, vydala Česká
televize, edice PR a Promotion, říjen 2002, edi-
toři Jiří Pittermann, Jitka Saturková a Vít Šnábl,
vydání 1., vázané, 390 stran, cena v přímém pro-
deji: 360 Kč, v internetovém knihkupectví
Kosmas: 324 Kč, pro členy FITES 200 Kč.

Výběrové řízení Nadace ČLF v roce 2003
Nadace Český literární fond vypisuje výběrové řízení na poskytnutí grantů a stipendií v roce 2003.

Uzávěrka podání žádostí je 28. března 2003.
Veškeré informace včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách nadace:

www.nclf., event. v sídle Nadace Český literární fond, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2 
(telefon: 222 560 081 – 082, fax: 222 560 083, e-mail: nclf@vol.cz). 

Čtyři otázky pro předsedu Rady ČT Ing. Jana Mrzenu
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pravidel pro výběrové řízení – jakýsi statut 
výběrových řízení?

Radě ČT ukládá zákon jmenovat generálního ře-
ditele na základě výsledku výběrového řízení. Na
jiném místě pak současně předpokládá, že roz-
hodnutí Rady v této věci se děje na základě sou-
hlasu alespoň 10 jejích členů. Jde o kombinaci dvou
zcela odlišných procesů, a to personálního (výběr
nejvhodnějšího kandidáta) a rozhodování na zá-
kladě demokratického principu v rámci kolektiv-
ního orgánu. Tato kombinace je nešťastná a ne-
zaručuje výběr nejlepšího generálního ředitele, ale
generálního ředitele, který má podporu alespoň
10 členů Rady. Takový generální ředitel pak nutně

musí být konsensuální, nikoliv však nejlepší. Zákon
o ČT je tedy v tomto ohledu špatně formulován.
Vlastní průběh výběrového řízení pak nelze na věky
věků přesně popsat do žádných závazných pra-
videl, neboť až na obecně známé zásady, se hlav-
ní podmínky s časem a stavem ČT mění. Je tedy
vhodné, aby byl ponechán dostatečný prostor je
aktuálně vždy stanovit. Ten prostor je však nešťastně
v Zákoně o ČT omezen a to považuji za daleko zá-
sadnější. Tříměsíční limit na vypsání výběrového
řízení, jeho průběh a závěrečné jmenování gene-
rálního ředitele je nedostatečný a může vést k ukva-
peným závěrům.

(dr)
Hofírek Consulting a Bohumil Fanta (zprava) 
v důvěrném t ête à t ête.

Ze 40 uchazečů o místo generálního ředitele ČT
vybrala Rada ČT na svém zasedání 29. ledna
2003 šest kandidátů, kteří dostali více než 
8 hlasů. Rada byla kompletní, hlasovalo 14 členů
s těmito výsledky: Jiří Franc, Jana Kasalová,
Michal Prokop (všici 11 hlasů), Jan Štern (10),
Otakar Kosek (9), Vlastimil Ježek (8). Pro zají-
mavost uvádíme umístění některých dalších kan-
didátů: Petr Klimeš (6), Dušan Chmelíček a Petr
Kraus (5), Vít Novotný (3), Jindřich Bareš a Martin
Vadas (1). O novém řediteli by měla Rada ČT roz-
hodnout ve středu 26. února 2003. Tak si tip-
něte, jak to dopadne!

Kohopak zvolí ředitelem ČT členové Rady, které navrhl FITES? (zleva) Pavel Žáček, Erazim Kohák, 
Zdeněk Forman.

Kudy půjdeš, Česká televize? – aneb jak se tvořil Kodex ČT
Když se v dubnu loňského roku ustavila Komora
programových pracovníků veřejnoprávních médií
(KPP), vstoupila do hledání jejího praktického
směřování potřeba připomínkování nově vznika-
jícího Kodexu České televize. Jeho předchozí verzi
Rada České televize stáhla z projednávání sně-
movnou poté, co se ukázalo, že by ve tvaru obec-
ných ustanovení nebyla přijata. Nová verze měla
v sobě zahrnovat také praktické standardy tele-
vizní tvorby, které by zakládaly i možnost pra-
covně právního postihu.V součinnosti s komisí
Rady ČT se tohoto úkolu ujal za Českou televizi
Mgr. Martin Elger. Jím vytvořený text se stal pod-
kladem pro dvoukolové připomínkové řízení, ve
kterém KPP sehrála velmi významnou roli.

Pracovní skupina Komory programových pra-
covníků vycházela z jedné základní premisy:
Kodex má sloužit jako vodítko pro správné roz-
hodování zaměstnanců a vedoucích pracovní-
ků ČT při řešení otázek řádného naplňování ve-
řejné služby. Kodex však současně představuje
veřejný závazek standardu kvality služeb České
televize daný divákům a veřejnosti v podobě
dále formulovaných zásad, jejichž dodržování
budou diváci a veřejnost od České televize na-
dále oprávněně očekávat. Jde tedy o pokus preg-

nantně formulovat a nastolit standardy tvorby,
žurnalistické či publicistické práce a vysílání média
veřejné služby, a to ve všech žánrech, formách
a postulátech, které se ve vysílání České televize
mohou vyskytnout. Současně jde i o pokus do-
sáhnout na jedné straně určení „mantinelů“ mo-
rálních zásad, jejichž platnost musí být nadča-
sová, a na straně druhé vytvořit takový prostor,
aby vývoj technologický, formální a společenský
nebyl oktrojován či dokonce eliminován.

Je jasné, že tento ambiciózní záměr vytvořit text,
který v sobě zahrnuje obecné zásady, praktické
postuláty („kuchařku televizní tvorby“) i etické
principy může být a je kritizován za nemístné mí-
šení žánrů, a tudíž za výslednou vágnost textu.
Pracovní skupina KPP se však rozhodla bez ohle-
du na to, zda bude tento záměr obecně vyhod-
nocen jako klad či zápor nového Kodexu ČT, pra-
covat s předloženým textem a soustředila se na
několik klíčových bodů. Do preambule Kodexu
vtělila zásady médií veřejné služby zformulované

v devíti bodech Radou Evropy. V rovině obecných
zásad se tak Kodex přiznává k politické linii
Evropské unie uchovat navzdory sílícím tlakům
komerčních médii veřejnoprávní vysílání jako
jeden z pilířů evropské politické kultury.

Do nadpisu první kapitoly praktické části
Kodexu a do všech míst textu z něho vycházejí-
cích se namísto navrženého Divák na prvním místě
podařilo prosadit Divák-občan na prvním místě.
Zdánlivě formalistický detail vnáší do propono-
vaného východiska tvorby ČT zcela nový úhel po-
hledu. Původní znění, snad vedeno záměrem vy-
vážit obecně rozšířené vnímání veřejnoprávní
televize jako postsocialistického molocha aro-
gantně ignorujícího diváka ve jménu šíření osvě-
ty provozované jakousi samozvanou elitou, po-
sunulo nechtěně základní východisko až k riziku
pochopení diváka jako obchodního artiklu, jak je
tomu u komerčních médií. Zdůraznění občan-
ského principu základní perspektivy tvorby České
televize vnáší do hry v posledu pozitivně moti-
vující napětí mezi legitimními diváckými očeká-
váními a tuto rovinu přesahující potřebou kulti-
vace občanské společnosti. V trefné formulaci
jednoho z televizních pracovníků: televize divá-
kovi slouží, neposluhuje.
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Za asi nejdůležitější vklad KPP do přípravy
Kodexu ČT v rovině etických zásad lze považovat
zřízení Institutu svědomí, který stanovuje právo
tvůrce na integritu vlastního svědomí. Vedle zfor-
mulování práva odmítnout ztvárnění určitého té-
matu text říká: Tvůrce nemůže být nucen k tomu,
aby upravoval pořad nebo dílo způsobem, který
odporuje jeho svědomí nebo kterým by měnil
jeho záměr a smysl. Dostane-li se v takovém
případě do sporu s nadřízeným pracovníkem
ČT, čímž vyvstane možnost konfliktu svědomí,
pak je ČT povinna jednat spolu s tvůrcem, pří-
padně s profesní organizací, která ho s jeho

souhlasem zastupuje, o překonání těchto roz-
porů. V zájmu vyčerpání všech prostředků
k překonání rozporů využijí ČT a tvůrce, pří-
padně jeho zastupující organizace, možnosti
dohodnout se na zprostředkovateli z řad
v oboru obecně uznávaných osobností, případně
institucí nezávislých na obou stranách.“ Text
tedy nepřímo předpokládá oficiální vtažení tvůr-
čích svazů (FITES, ARAS, KPP) do řešení situa-
cí, kdy pouhé uplatnění pracovně právních norem
by znamenalo riziko popření tvůrčí svobody.

Obecně lze tedy říci, že nový Kodex ČT před-
stavuje pozitivní posun směrem k evropskému chá-

pání role média veřejné služby. Navíc proces jeho
tvorby, na které se poprvé po dlouhé době věc-
ným a korektním způsobem podíleli zaměstnan-
ci ČT, tvůrčí svazy, televizní vedení i Rada ČT, snad
dává jasný signál, že existuje vůle společně for-
mulovat a naplňovat úkol mediální veřejné služby.
Nezbývá než doufat, že i poslanecká sněmovna
pochopí tento svým způsobem historický význam
předloženého dokumentu a pokusí se omezit své
zásahy do předloženého textu. Nový Kodex ČT se
tak vlastně stane prubířským kamenem politické
vůle po projasnění a zklidnění naší mediální scény. 

Kristina Taberyová, Michael Otřísal

Dvacátého prvního března oslaví sedmdesáté narozeniny os-
travský režisér František Mudra. Od prahu šedesátých let byl kme-
novým režisérem štábu stodílného publicistického seriálu
Ostravských vteřin (scenáristy Jana Neulse), seriálu, který se
stal kolébkou české televizní publicistiky. Z dalších pořadů má
na svém kontě např. režii divácky oblíbeného besedního cyklu
Lovy beze zbraní. V osmdesátých letech se věnoval dramatické
tvorbě. Kromě jednotlivých inscenací režíroval známý seriál Velké
sedlo, k němuž napsal spolu s Jaroslavem Dietlem i scénář. 

K publicistice se vrátil pro Českou televizi v první polovině
devadesátých let. Je podepsán jako režisér i scenárista pod do-
kumentem Kořeny zla (výpovědi vězňů 50. let) dle scénářů Milana
Švihálka, režíroval cyklus o našich krajanech Australská setkání,

dokument o malíři Zdeňku Burianovi K zaniklým světům, o J. A. Ko-
menském Muž víry, touhy a naděje, šestnáctidílný cyklus o zají-
mavých lidech Podivuhodný svět a další reportáže o neznámých
nebo svými koníčky či profesním zaměřením málo známých vý-
jimečných občanech. Z rozsáhlé tvorby režiséra Františka Mudry
nelze pominout dvoudílný dokument o význačném ostravském ka-
meramanovi a režisérovi Jiřím Vrožinovi, který v sedmdesátých le-
tech emigroval a předčasná smrt mu zabránila v další tvorbě pro
ČT, Muž s kamerou. Po odchodu do důchodu v polovině deva-
desátých let se již jméno Františka Mudry objevuje na obrazov-
ce pouze sporadicky. 

Přejeme mu pevné zdraví a možnost alespoň občasného tvůr-
čího uplatnění.                                                                          -cys-

Jubileum tvůrce ostravské TV publicistiky

Dva, kteří byli první
Muž devatera řemesel, člen Národního diva-
dla Karel Pech, nechyběl od prvopočátků mezi
výraznými osobnostmi pražského televizního
studia. Již dva měsíce po zahájení vysílání re-
žíroval první živě vysílanou inscenaci, Če-
chovova Medvěda, a v září Moliérova Lakomce,
obě představení přenesená do provizorního
studia v Měšťanské besedě z Národního di-
vadla. Od června třiapadesátého roku byl au-
torem a jediným aktérem magazínu na po-
mezí publicistiky a zábavy, Kouzelné knížky
s kresbami Miloše Nesvadby, v dalších letech

režíroval přenosy z divadel, opery, inscenace, pětadvacet Pohádek jed-
noho herce s Karlem Högrem; nezapomenutelné jsou jeho historické
reportáže ve spolupráci s Vlastimilem Vávrou (např. Tančila Anna Slezáková
polku?) pětidílný úsměvně kritický autorský seriálek Kamera obscura a další
pořady, v nichž vynalézavě využíval technických možností nového média.
V roce 1967 se vzdal svých hereckých kreací, odešel z Národního divadla
a dal svůj um a zkušenosti do služeb progresivní pražské publicistiky (re-
žíroval např. polemiku Věc veřejná). K autorským pořadům se vrátil v se-
dmdesátých letech a před odchodem z televize vytvořil řadu divácky ob-
líbených Tajemství – řeči, výchovy, země Nippon.V prvních dvou letech
existence České televize nechyběl u pořadu pro pamětníky Album, pro své
diváky připravil Komorní kabaret Karla Pecha, před pěti lety jsme viděli
Karla Pecha v Úsměvech českého filmu. Karel Pech je výraznou osob-
ností, průkopníkem různých žánrů televizní tvorby.

Kdo jiný se vybaví pamětníkům Televizních novin
z konce let padesátých až po leden 1969, než je-
jich výrazná, kultivovaná, oblíbená hlasatelka
Kamila Moučková v nezapomenutelné dvojici
s Richardem Honzovičem. Statečná, zásadová
žena byla po srpnové intervenci vojsk zemí
Varšavské smlouvy již v půl páté ráno mezi těmi,
kteří přispěchali do Měšťanské besedy a vysí-
lali odtamtud až do půl deváté, než tam vtrhla
ozbrojená tlupa okupantů, vysílání přerušila, pří-
tomné vyhnala, studio zdemolovala. Hlas Kamily
Moučkové však neumlkl ani poté; ozýval se z roz-
hlasového Svobodného vysílače zorganizovaného z popudu pracovníků Tesla
Hloubětín v ČKD ve Vysočanech, kde se konal mimořádný čtrnáctý sjezd KSČ,
sjezd v počátcích tzv. normalizace anulovaný. Odpor Kamily Moučkové proti
okupaci jí nebyl zapomenut. Po poslední svobodné televizní relaci, známé Šta-
fetě televizních publicistů, vysílané po nejvyšší oběti Jana Palacha, byla Kamila
Moučková mezi prvními postiženými podle usnesení vlády (z 24. ledna) a před-
sednictva ÚV KSČ (z 29.ledna 1969). Musela zmizet z obrazovky a následně
i z televize. Její další postoje a osudy jsou známé, nikdy se nezpronevěřila svým
zásadám, svému přesvědčení. Je poněkud paradoxem, že dříve než v České
televizi se v devadesátých letech uplatnila na vlnách Svobodné Evropy. Když
se více než po třiceti letech vrátila na obrazovku jako stále kultivovaná invenční
moderátorka cyklického pořadu pro seniory Barvy života, nikdo by jí nehá-
dal léta letošního jubilea. Naše první hlasatelka Televizních novin má stále
divákům co nabídnout.
Oběma jubilantům přejeme zdraví, svěžest a aby na ně Česká televize již
nezapomínala. Nejen při svých padesátinách.                                     -cys-
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Ohlédnutí za 10. přehlídkou
Kdo přišel na zahajovací představení jubilejní přehlídky (27. – 30. listo-
padu 2002 v MATu), mohl se hned v prvním pořadu (Má vlast Aleny Hynkové)
vrátit do dramatických srpnových dnů, které v Čechách poznamenala po-
vodeň. Nečekaným kontrapunktem pak byl snímek zařazený na závěr úvod-
ního bloku (Čekání na stoletou vodu Martina Skyby) natočený ještě před
Listopadem 1989, který věcně seznamuje s projektem protipovodňové
ochrany Prahy z roku 1979! Čekání na stoletou vodu tedy nebylo stavem
nijak ideálním...

Ale to samozřejmě nebyla jediná událost přehlídky. Tradičně zajímavou
a výtečnou podívanou připravily naše filmové školy. Vedle SVOŠF z Písku
a Ateliéru filmové a televizní grafiky profesora Jiřího Barty z VŠUMPRUM
samozřejmě také FAMU, o níž byla řeč i na mimořádném Čtvrtletníku – viz
záznam nejzajímavějších názorů z dvouhodinové diskuse, který otiskujeme
na jiném místě tohoto časopisu. Velkému zájmu diváků, z nichž mnozí se v za-
plněném sále museli spokojit s místy k sezení a stání na schodech projek-
ce, se těšily jednotlivé díly cyklu Cesty víry (bylo jich promítnuto celkem pět)
a také Klíč k určování trpaslíků podle deníku Pavla Juráčka. O přehlídce se ro-

zepsala v renomovaném odborném polském časopise KINO její stálá návštěvnice Jadwiga Glowa z krakovské Jagelonské university. Líbily se jí mj. Hvězdy
a hvězdičky Roberta Sedláčka, Druhý život Lidic režisérů Davida Vaughana a Pavla Štingla, Zpátky ni krok Petra Jančárka a zejména Škrdlantovy filmy
Mnoho hlasů a Hledání moudrosti stáří. Celkem se na přehlídce prezentovalo 82 českých a 8 slovenských snímků (o nich viz níže!). Závěrečné „set-
kání u štrůdlu“, které je tradičně věnované prvním dojmům a hodnocením uplynulé přehlídky ozdobila debata s režisérem Václavem Chaloupkou, jehož
dvě části z třináctidílného seriálu O Vydrýskovi zde měly svou předpremiéru.
Na příští 11. přehlídce české dokumentární a animované tvorby se letos sejdeme od 26. do 29. listopadu 2003.

Slovenský dokument na české obrazovky!

Největším překvapením 10. přehlídky české
dokumentární a animované tvorby, kterou
uspořádal FITES na konci listopadu v pražském
Studiu MAT, byla pro mne prezentace doku-
mentů slovenského Producentského centra
dokumentu, vzdělávaní a analytické publicis-

tiky. Výběr uvedených pořadů překvapil šíří
záběru i kvalitou.

Ať to byla Expedícia Sibír známého sloven-
ského režiséra Pavla Barabáše (výprava k dra-
vým řekám Sibiře a život obyvatel), dokument
To ta trať scenáristy Reného Lužici a režiséra

Pavla Korce (nucený pobyt Romů v pracovních
táborech za Slovenského státu, jejich málo
známý holocaust), nebo Vězeň č. 9000 sce-
náristy a režiséra Petra Hledíka (padesátá léta,
vykonstruovaný proces nevinně odsouzeného
lékaře), či Homo Aquarius scenáristky a re-
žisérky Kateřiny Javorské (kanadský odborník
slovenského původu na sladkovodní toky pro-
fesor Jan Barica definuje klady a zápory slo-
venské mentality), neměly by tyto dokumen-
ty zůstat pouze v povědomí těch, kteří se na

Velký zájem o Klíč k určování trpaslíků podle deníku Pavla Juráčka 
zaznamenali jeho producenti (zleva) Čestmír Kopecký a Jan Štern.

Besedu o slovenských dokumentech uvedl šéfmanažer STV Jozef Bohunický (uprostřed), který před-
stavil mj. i režiséra Pavola Korce a střihačku Katku Ivanovou.

Předsedkyně Unie slovenských televizních tvůr-
ců Katarína Javorská slavila během přehlídky na-
rozeniny (kolikáté, se u dámy neprozrazuje), ve-
selého společníka si přitom střihl střihač Maroš
Petro.
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jejich projekci v MATu shromáždili. A mimochodem, leták Jeseň
s televíznym dokumentom, premiérové filmy na obrazovce STV
představuje 17 premiérových děl renomovaných slovenských tvůr-
ců, uvedených ve slovenské veřejnoprávní televizi od září do pro-
since minulého roku.

Na výběrové projekci v MATu, ani na následné diskusi se slo-
venskými tvůrci nebyl, bohužel, ani jeden z dramaturgů našeho
dokumentaristického centra. Je nejvyšší čas – pokud se tak již do
uzávěrky Synchronu nestalo – navázat co nejužší kontakty se slo-
venskou televizí, jejíž tvorba by měla mít na našich obrazov-
kách své čestné místo v podobně lukrativních časech jako do-
kumenty americké, francouzské, německé aj.

Novináři vydávají od rozdělení Československa Mosty, diva-
delníci vzájemné přehlídky své tvorby, přes hranici našich států
jezdíme bez pasu s občankou – a co ty, česká veřejnoprávní te-
levize? Kdy nám, českým divákům, konečně zprostředkuješ sou-
časnou televizní tvorbu souseda nám nejbližšího, souseda, s nímž
nás pojí společná historie Československa i Československé te-
levize?!                                                                 Jarmila Cysařová

Kristinu Kudrnovskou a Vlado Haviara zaujalo Tajemství křovin, které sledova-
li s jeho autorem Samem Ivaškem (vlevo).

Už jste ji na vaší poště podali?
Ta složenka, kterou jste nalezli v tomto Zpravodaji, je na poukázání nových příspěvků.

Připomínáme, že kolonku „V. symbol“ (variabilní symbol) vyplníte svým rodným číslem, 
protože to je při současné praxi České pošty jediný možný způsob identifikace vašich plateb.

Ty, kteří pošlou příspěvky z běžného účtu, prosíme o totéž.
Co můžete udělat hned zítra, neodkládejte na pozítří!

Quo vadis, FAMU?

Jan Kraus: To, jak já se dnes dívám na FAMU, když
to řeknu zjednodušeně, tak se tam něco děje.
Nejsem přesně schopen říci co, protože zprávy
jsou rozporuplné. Na jednu stranu jsem se do-
zvěděl, že tam propuká koncepce nového směru

nebo určité modernizace výuky, a na druhou stra-
nu slyším, že to je zvěrstvo, které způsobí, že škola
nebude tak kvalitní, jak bývala. Čtu o tom, že FAMU
byla konzerva, na druhé straně čtu, že odcházejí
dobří profesionálové atd. Myslím si, že jako děkan

máte mít první slovo a říci, co je záměr, který se
tam odehrává, odehrává-li se. 
Michal Bregant: Jak mnozí z vás vědí, na jaře pro-
bíhaly volby děkana FAMU. Dopadly patově, to zna-
mená děkan zvolen nebyl a byly vyhlášeny nové

Zkrácený záznam besedy z 25. listopadu 2002, 
Hosté na podiu: PhDr. Michal Bregant – děkan FAMU, profesor Jaromír Šofr – vedoucí katedry kamery, Mgr. Dušan Trančík, PhDr., vedoucí katedry hrané režie.
Diskusi moderoval: Jan Kraus, v publiku zastoupeni: proděkan pro zahraniční styky Mgr. Tomáš Petráň, vedoucí katedry scenáristiky a dramaturgie Lubor
Dohnal, vedoucí katedry dokumentární tvorby docent Karel Vachek, vedoucí katedry fotografie Mgr. Josef Bárta, vedoucí katedry produkce Pavel Borovan
a další bývalí i nynější studenti a pedagogové FAMU, členové FITESu a další.
Atmosféra: zcela zaplněná projekce MATu očekávala ostrou diskusi o nové koncepci, došlo ale spíše k objasňování vize „nové školy“.



Synchron  1 2003 9

Q U O  V A D I S,  F A M U

volby. Do těch jsem se přihlásil i já, což bylo po-
někud překvapující, protože přesto, že tu školu
znám dlouho a učil jsem na ní v různých konfigu-
racích vlastně od roku 1990, nikdy jsem neměl am-
bice, které by tímto směrem směřovaly. Motivace
byla jednoduchá. Prezentoval jsem to i akademic-
kému senátu. Volba proběhla v dubnu. Já jsem 
2. května přišel do školy. S panem děkanem
Kochmanem jsme se velmi rychle domluvili na pře-
dání úřadu a já jsem začal děkanovat.
Měl jsem to štěstí, že tajemnicí fakulty v té době už
nějakou dobu byla Alice Nemanská, která se stará skvě-
le oprovoz, azačal jsem pracovat ve svém úřadu. Senátu
jsem slíbil, že rozvojový projekt předložím v červen-
ci, ale protože jsem si uvědomil, že fakulta jej potřebuje
rychle, sepsal jsem jej rychleji, protože jsem považo-
val za nutné zveřejnit ho dříve, než budou vyhlášena
výběrová řízení na místa vedoucích kateder. Výběrová
řízení proběhla tak, že výběrové komise mi doporu-
čily jména a já jsem v několika případech – a to je asi
jeden z kritických momentů – jmenoval vedoucími ka-
teder někoho jiného, než koho mi doporučily výbě-
rové komise. K tomu je třeba říci, že děkan není po-
vinen reflektovat doporučení výběrové komise, protože
ze statutu vyplývá, že vedoucího katedry jmenuje děkan
a o žádném výběrovém řízení se tam nic nepíše. Když
byli ustaveni noví nebo potvrzeni staří vedoucí kate-
der, tak práce pokračovala a byla připravena výběro-
vá řízení na místa akademických pracovníků, to jest pe-
dagogů. Mezitím byla některá intermezza, jako např.
potopa apod., ana konci října se rozběhl semestr sob-
noveným pedagogickým sborem apodle inovovaných
učebních plánů. V současné chvíli je škola stabilizo-
vaná, katedry fungují a tam, kde došlo k výraznějším
personálním obměnám, což se týká především katedry
režie, tak je to – myslím – přirozený proces, že se
snažíme společnými silami předejít určitým technic-
kým lapsům, které by možná byly pochopitelné unově
se rozvíjejícího tělesa, ale studenti chodí do školy,
pedagogové je učí a to je to nejpodstatnější. 
Jan Kraus: V čem je tedy ten progres výuky na
FAMU v hlavních obrysech? V čem je změna proti
dřívějšku?
Michal Bregant: Má to samozřejmě několik rovin.
Nejviditelnější je asi přechod na systém dílen.
Katedry, které to považovaly za produktivní, při-
jaly koncepci, že program studia není členěný pouze
po ročnících, ale také vertikálně, tzn. že na ka-
tedrách vznikly ateliéry, nebo chcete-li dílny, které
se profilují pedagogy, kteří ty dílny vedou. Na ka-
tedře režie existují 4 dílny, z nichž jednu vede Věra
Chytilová a Jasmína Blaževič, druhou Jan Němec
a Petr Marek, třetí vede Pavel Marek a Bohdan Sláma
a čtvrtou Saša Gedeon a Marek Bouda. V těchto
dílnách se setkávají posluchači druhého a třetího
ročníku, tzn. těch, které patří ještě do bakalář-
ského stupně, plus posluchači magisterského stu-
dia, tedy zjednodušeně čtvrtého a pátého ročníku.
Struktura devíti kateder je stálá, znamená tedy to,
že když je posluchač přijat ke studiu v oboru sce-
náristika, tak studuje scenáristiku, když je přijat

ke studiu střihu, studuje střih atd., ale zároveň první
ročník mu umožňuje hlouběji poznat i ostatní obory.
Jan Kraus: Kdybych se přihlásil na režii a byl přijat,
tak si mohu vybrat, do které dílny bych šel, nebo
budu někam přidělen?
Michal Bregant: Je to postaveno na principu vzá-
jemné důvěry, resp. vzájemné volitelnosti, tzn.
že když budete student, nemůže vás pan Trančík
přidělit do dílny paní Chytilové, ani nemůže paní
Chytilová říci: „Já chci Krause“.
Jan Kraus: A kdybych chtěl být mimo dílny?
Michal Bregant: Mimo dílny byste nemohl být.
Dušan Trančík: Jinak to posiluje nabídku a poptávku
a je to jakási konkurence.
Jan Kraus: A jak je to na ostatních katedrách, třeba
na katedře kamery nebo dokumentu?
Jaromír Šofr: Katedra kamery tvoří jednu velkou
dílnu, poněvadž tam se postupuje tradičně step by
step, úkoly se nedají vyjádřit tím, že by to vedl jeden
pedagog. On sám vylučuje takovou diferenciaci na
dílny a samozřejmě se to osvědčuje. Stát v čele ka-
tedry je veliká odpovědnost. Já bych měl klopit zrak,
poněvadž bylo řečeno na začátku, že dobří pro-
fesionálové odešli, já tedy patřím jakoby do toho
zbytku, ale neklopím zrak, poněvadž jsem se neu-
razil, pochopil věc jako výzvu. Nikdy jsem si ne-
myslel, že škola není schopna určitého vylepšení
a jako od přírody optimista neočekávám od no-
vého způsobu vedení školy zhoršení, ale spíše se
snažím držet profesní úroveň katedry, poněvadž
naše katedra vychovává lidi i profesionály k tomu,
že jejich práce, jejich schopnost a neschopnost
je zatraceně vidět. Já považuji za důležité držet kon-
tinuitu koncepční kinematografie za každou cenu.
A vedle toho existují jiné žánry, které jsou slučitelné
s nejnovějšími trendy videostylu a videokinema-
tografie. Vycházím z toho, že základem kinema-
tografického díla by mělo být slovo, verbálně vy-
jádřená věc, poněvadž jen úzký obor kinematografie
se obejde bez verbálního gruntu, čili nepovažuji za
nijak zpátečnické, jestliže se budu v nových pod-
mínkách snažit o udrženi kvalitativní úrovně ka-
tedry kamery ve spolupráci se všemi ostatními.
Karel Vachek: Dílny tvoří až na paní Třeštíkovou ti,
co tam už byli, to jest já, pan Janek, pan Koutecký,
pan Špáta, pan Adler. V prvním ročníku došlo k nej-
větším změnám, vede ho Alice Růžičková spolu
s Janem Gogolou, který tam přednáší dramatur-
gii. Alice Růžičková se soustřeďuje na to, aby stu-
denti to osobní neztratili, aby se nedostali do pro-
fesního šroťáku hned v prvním ročníku. Naopak
v dalších ročnících se pak soustřeďujeme na pro-
fesionalitu. Protože individualita se nesmí příliš brzy
ztratit. To by bylo velké neštěstí.
Monika Hašková: (absolventka oboru hraná režie)
Vy jste, pane děkane, v úvodní řeči říkal, že to spěje
k nějakému technickému lapsu. Vím, že všichni bý-
valí pedagogové, až na výjimky, odešli. Co je podle
vašeho názoru toho důvodem a myslíte si, že je
to pro školu dobře? Týká se to např. pana prof.
Jakubiska. Jaké byly vlastně podmínky pro to vý-

běrové řízení? Co musel splňovat pedagog, který
chtěl na katedru režie? V novinách jsem četla, že
vaše představa je, aby z FAMU odcházeli univer-
zálnější filmaři. Budou mít studenti možnost volby,
jestli někdo bude chtít být univerzální? Dokáži si
představit scenáristu, který může psát scénáře, ale
co se třeba týká techniky a věcí kolem toho, s tím
ti lidé nebudou chtít mít nic společného. Jestli ta-
koví lidé budou mít na FAMU v nové podobě šanci?
Michal Bregant: Takže to jsou vlastně tři dotazy, já
to zkusím od konce. Univerzalita je pojem, kte-
rým bychom tady mohli po sobě házet dlouho. Jde
o velmi jednoduchou věc, že škola by měla mož-
nost dát svým posluchačům širší profesní vzdělá-
ní. Tím neříkám, že jim to někdy neumožňovala. Čili
vždycky je potřeba, pokud škola myslí, že rozpo-
znala v uchazeči talent, aby identifikovala tento
jedinečný talent, tak na sebe bere často odpo-
vědnost za rozvíjení tohoto talentu.
Další otázka se týkala kritéria výběrových řízení.
Byla velmi široká. Byla stanovena v inzerátu, pro-
debatoval je akademický senát, který měl k pů-
vodnímu návrhu připomínky, to jsem akceptoval.
Pokud jde o odchody z katedry režie, tak čísla, která
říkáte, nejsou přesná, protože tam kromě 
doc. Chytilové zůstal prof. Jiří Svoboda, prof. Vávra
a asistent Blaževič, to znamená čtyři pedagogové
a všichni čtyři podle mne – každý jiným způsobem
– velmi důležití. Lidé, kteří odešli, odešli proto,
že jim nebyly prodlouženy smlouvy, a proto, že
se do výběrového řízeni nepřihlásili. 
Monika Hašková: Proč se nepřihlásili?
Michal Bregant: Přesně se ptáte, jen na špatnou
adresu, protože já to nevím, mně to neřekli, proč
se nepřihlásili. Oni vám to řeknou určitě sami, když
se jich zeptáte. K odchodu pana Jakubiska – pan
Jakubisko tam měl 0,2 nebo 0,25 úvazku na katedře
– to je moje odpověď.
Monika Hašková: Tam mohl být problém ve slo-
žení konkurzní komise, že se tam nehlásili z toho
důvodu, že měli pocit, že je to disproporciální mezi
těmi, kteří se tam hlásí a mají skládat zkoušky před
jinými lidmi – já je nechci nijak zpochybňovat –
ale možná, že to byl pro ně problém a měli obavu,
že by neprošli. Chci se zeptat vás osobně, jestli by
u vás prošli.
Michal Bregant: Na to si dovolím neodpovědět.
Zuzana Promberger (studentka produkce): Jména
členů komise byla zveřejněna až poté, co byly uza-
vřeny přihlášky kandidátů. Takže když odevzdá-
vali přihlášku do výběrového řízení, tak nevěděli,
jaké bude složení komise.
Dušan Trančík: Já jsem v roce 1994–1998 začal
svou pedagogickou „kariéru“ ve Zlíně, kde jsem
přednášel na Vyšší odborné škole filmové, pak od
roku 1998 až do roku 2002, kdy jsem ukončil dok-
torandské studium, jsem přednášel na VŠMU
v Bratislavě. Zúčastnil jsem se druhého konkurz-
ního výběrového řízení na vedoucího katedry, a to
první bylo, myslím, v roce 1994, kdy jsme byli
Smoljak, Helge, Kačírek, Svoboda a já, a tentokrát
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podruhé, když jsem se přihlásil, jsem to bral jako
výzvu vzhledem k tomu, že se potácím v už bývalém
Československu od Bratislavy přes Zlín až do Prahy,
a domníval jsem se, že se vůbec nemám ani ptát,
kdo tam bude zastoupen. Já hrál vabank. Ani jsem
nevěděl, kolik lidí se zúčastní, ani jsem nevěděl, koho
na výběrovém řízení potkám, a bylo mně to úplně
fuk. Ale potkal jsem se s názorem prof. Svobody,
který řekl, že jestli někdo ukončí smlouvu vedou-
címu katedry a nabídne mu výběrové řízení, zna-
mená to, že je s tímto vedoucím katedry nespo-
kojen. Já si to nemyslím. Jestli náhodou je tato stávající
změna změnou i výměny názorů, třeba na film, jest-
li se říká, že odešli dobří profesionálové, že od-
chází řemeslo, já bych toho velice litoval, vnímám
vedení katedry jako přemýšlení o filmu. 
Tomáš Kepka: Já jsem učil multimediální tvorbu
na katedře režie. Díky tomu, že se udělaly atelié-
ry, škola udělala velkou proměnu. To cítili všichni
studenti a myslím, že to je v pořádku. Konkursy tak,
jak já jsem je viděl, proběhly velmi rychle, nemys-
lím si, že zcela s nimi byla filmová veřejnost sezná-
mena. Ze všech českých režisérů vlastně se na ka-
tedru hrané režie přihlásil jen jeden uchazeč. 
Dušan Trančík: Odpovědnost, jak řekl profesor Šofr,
je velká, ale čeští režiséři se přihlásili do výběro-
vého řízení. Byl tam Gedeon, Bouda, Pavel Marek,
Zábranský, Jitka Němcová, čili tam bylo více čes-
kých režisérů. Já jsem to pochopil ex post – už bylo
po povodních a byl jsem jmenován a najednou jsem
zjistil, co se asi stalo, že jsem přišel v dosti těžkou
chvíli. Neměl jsem z toho absolutně žádnou radost,
ale nemohl jsem couvnout, protože jsem dal slovo
kamarádům, kteří přišli dál se hlásit do konkurzu.
Myslím, že tady kromě jedné koncepce, druhé kon-
cepce je ještě na výuku skutečně velice specifický
názor všech režisérů, kteří tam přicházejí dělat jed-
nak workshopy nebo mají skutečně připraveny sou-
borně přednášky, že v podstatě mají úplný seriál,
a že to mají jako sylaby všechno v pořádku. Ale i toho,
který má absolutně jasno, co bude přednášet, se
člověk musí trochu bát. Ono to může být jako dogma,
jak se má režie dělat. Myslím, že je to věc interakce,
soustavné diskuse a otevřenosti. Ale v podstatě
všechno je v regulích, protože děkan byl zvolen
regulérně. Já jsem pak tu animozitu viděl na vlast-
ní oči a slyšel jsem ji, prostě jsem ji chtěl jenom tro-
šku uhasit, ale to se nepovedlo.
Tomáš Kepka: Ten rámec byl naprosto korektní,
a jestli došlo k nedohodám nebo k nedodiskuto-
vání věcí, je trošku nefér a je to zbytečné.
Jan Kraus: Ale tady to teď nevypadá, že se něco
nepovedlo, tady jsou všichni ticho.
Jasmína Glogovac: My absolventi se na to dí-
váme takhle, ale ti, kteří jsou teď na škole, by
se měli vyjádřit.
Jan Kraus: Jak jste si všimli, mluví tady lidé, kteří
tady studují a přišli ze zahraničí. Češi mlčí.
Jasmína Glogovac: A to je problém?
Jan Kraus: Vůbec ne, já vás chválím, naopak, pro-
blém je to český.

Michal Bregant: Konkurzy proběhly v regulérních
termínech, což je jakoby košer. Veřejnost byla in-
formována kanály, kterými být informována měla,
včetně FITESu.
Jan Kraus: FITES není kanál. (Smích)
Monika Hašková: Slyšela jsem, že Kachyňa při-
šel do školy, chtěl si vyzvednout rozvrh a bylo
mu řečeno „Vy žádný rozvrh nedostanete, proto-
že tady už neučíte“. Když člověk slyší takové věci,
tak se minimálně nad tím pozastaví.
Michal Bregant: Ono je to trošku jinak. Tohle je
jedna z věcí, které kolují po Praze, je to velice vděč-
ná historka, že prof. Kachyňa přišel na katedru
a chtěl rozvrh a dostal výpověď. On především žád-
nou výpověď nedostal. Pan prof. Kachyňa dostal
velmi slušný, ohleduplně formulovaný dopis, který
ho upozorňoval na to, že mu vyprší termínovaná
smlouva. Taková je skutečnost. Pan Trančík vám
k tomu potom možná může říci více.
Dušan Trančík: Nebudu říkat takové banality, že
si pana profesora Kachyni velice vážím, tak jsem
samozřejmě vytočil jeho číslo a také jsem se s ním
sešel. Mluvili jsme o jeho možném pedagogic-
kém působení dále, poprosil jsem ho, jestli by mohl
vzít koncipované přednášky o filmové řeči. A pro-
tože jsem nabídl – a také jsem uspěl – Honzovi
Svěrákovi v druhém ročníku letní semestr filmo-
vého jazyka, filmové řeči, poprosil jsem pana 
prof. Kachyňu, jestli by vzal pro letní semestr prv-
ního ročníku filmový jazyk. A on mi odpověděl,
že jeho už zajímá jenom povídání o tom artefak-
tu, který dělá, tak jsem zopakoval, že právě ten
artefakt by byl předmětem projekcí a mohl by to
rozebrat, a on řekl, že to, co po něm chci, je veli-
ce vysilující, že on už má svůj věk, tak ať se ne-
zlobím, ale on že musí tuto věc odmítnout. Takže
taková je pravda. Ještě jednu poznámku, která je

strašně důležitá: vysoké školství nemá moc peněz,
možná že o tom bychom také mohli zavést řeč.
Každý peníz musí být efektivně využít.
Jasmína Glogovac: Myslíte, že u něj by nebyl efek-
tivně využit?
Dušan Trančík: Mám dojem, že si nerozumíme
v tom, že vždycky jakousi harpunou zaútočíte. Ale
já jsem to takhle neřekl, abych kritizoval předchá-
zející vedení. Jenom si myslím, že když nastaly ty
dílny, tak vám řeknu, co se nechala slyšet už ně-
kolikrát Věra Chytilová: „Ale té práce je víc, té práce
je moc. Druháky mám, čtvrťáky mám, prostě je toho
moc, je to vysilující.“
Karel Vachek: Dílny už máme několik let. A je
vynikající, že se setkávají právě ti starší s těmi mla-
dými. Já jim vždycky říkám: „Ve škole vás nic ne-
naučí, film si musíte vymyslet sami“. Samozřejmě
že se naučí, ale oni se učí od sebe. A vy vlastně vy-
tváříte spojitou nádobu. Tak jak vypadala FAMU
v 60. letech, kdy v jednom ročníku byl Němec,
za ním startovala Chytilová s Menzelem a se
Schormem, tam někde nahoře s Němcem byl
Juráček, pak to šlo dál přese mne, pak byl Jakubisko,
Hanák, a my jsme se stýkali a mluvili spolu. Proto
trošku nejsem v souhlasu s panem Šofrem, který
tam dílny nemá v pravém slova smyslu, i když říká,
že je má; tak dobře. (Smích) A aby studenti mohli
dojít k těm nejlepším kameramanům, že to není
jenom systém, že tam je pár lidí, kteří vytvoří ten
stroj na výrobu báječného tvůrce, ale že se tam
jednotliví tvůrci stýkají a chodí od jednoho k dru-
hému, kdo se jim líbí. Mimo to ještě navíc chodí
konzultovat k ostatním i přes jednu konzultační
dílnu, tzn. že chodí třeba se scénářem k panu
Kouteckému, pak si dojdou za Jankem a pak při-
jdou třeba ještě za mnou. Dělá to takovéhle kruhy.
To je grunt.

katedra kamery
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A pak je ještě jeden grunt: že je nás tam méně, to zna-
mená, že jsou tam dílny a očekává se, že všechny
ostatní služby poskytnou jiné katedry. Takže když oni
mají studovat kameru, tak vlastně dojdou na kated-
ru kamery, nebo přijde pedagog z katedry kamery
atd. Stejně tak bude fungovat dramaturgie atd. Tím
se vlastně získávají peníze – a to mně také ještě při-
padá klíčové – na to, aby se dali přivést do školy lidé,
kteří se tam normálně dostat nemohou. Např. jsem
domluven s Vašulkou, což je významný americký fil-
mař, který dělá audiovizuální představení, a on při-
jde třeba na týden, na 14 dní – jsme domluveni na
jaro – a bude přednášet. Oni to najednou uvidí úplně
z jiné strany a do toho se zase může přihlásit i z ostat-
ních kateder, kdo bude chtít. To je náš cíl. Zatímco
když katedry byly mohutné, spousta lidí na všechno
možné a dublovalo se to, tak peníze žádné nebyly. Já
vedu už asi osmý rok pravidelně seminář, kde si vodím
hosty – každé úterý – a já jsem jim nikdy nemohl dát
ani korunu. To vlastně byli dobrovolníci. 
Mne vždycky zlobilo, že někdo přišel do školy –
a to se stalo několikrát, že viděli ty filmy a říkali: pro-
sím vás, co to je, to jsme v televizi, nebo kde to
jsme? Takže ono jde také o to, aby to byla filmo-
vá škola. A samozřejmě všechny nás čas krotí, sta-
huje – já to zjednoduším – často nemáme co jíst,
tak to uděláme tak jednoduché, aby nám někdo za-
platil. Téhle profesionality se dostane všem. Všichni
budou mít nakonec hlad, když se nepřizpůsobí.
A tlaky toho přizpůsobování jsou velice silné. Musíte
si uvědomit, že svět se mění, že televize nebude už
ten jediný producent blbostí, které tam běží od rána
do večera. A jak už jsem tady slyšel někde hlasy,
ony odvádějí ty lidi od profesionality. Já vždycky
říkám – k televizi můžete nastoupit s maturitou,
to umíte za chvilku, když jste trošku inteligentní,
rozdělit to na záběry. To vůbec není tak – nesmí-

te se hněvat, já trošku přeháním, samozřejmě – ale
abych to osvětlil. Zatímco my čekáme, že naši ab-
solventi se uplatní v televizi, kterou si lidé budou
objednávat, která bude na těch bankách, kde si na-
volíte významné filmy a budete si je hrát.
Hlas z pléna: Je to krásná vize, ale tlak té skutečné
televize a toho hladu je myslím někdy příliš velký.
Karel Vachek: Jenomže je důležité, aby studenti vy-
tvářeli tlak na televizi. Pozoruji, jak tam přicházejí aněk-
teří zvadnou za chvíli, a to ještě před měsícem měli velké
ambice. A někteří nezvadnou, trošku vydrží, ale je to
obtížné. Měli bychom se snažit zajistit zdroje pro to,
aby se dal dělat jakýsi postgraduál, aby po škole si mohli
ještě udělat jeden, dva filmy. V 60. letech Barrandov
hlídal, jestli tam není někdo, kdo přece jen je trošku
lepší ahned mu strčili něco. Avždycky vdramaturgické
skupině byl aspoň jeden chytrý člověk – nějaký ten
Lustig nebo Procházka, kdo také hrál na to, že bude mít
jakousi pověst aže mu ten dotyčný přiveze cenu. Prostě
hledat a hlídat tyto lidi. My jsme si představovali, že
se třeba přetvoří Krátký film na něco takového, že
tam by se dělaly postgraduální filmy. Bohužel Krátký
film zamířil někam úplně do ztracena. Důvody bych ne-
pojmenovával, ale je to škoda, že není žádné centrum,
které by dál drželo tyto lidi. My se je snažíme vybavit
novou koncepcí a vlastně i bych to řekl takhle hlou-
pě – to říkám jenom já – i jinými lidmi, kteří už pro-
kázali určitou charakterovou odolnost. To je stejně dů-
ležité jako řemeslo, ba důležitější. 
Jaromír Šofr: Bylo by možná velice efektivní, kdyby-
chom si uvědomili postavení nebo skutečnou hodnotu
FAMU, jak vypadá bez ohledu na současné změny.
Je pravda, že dřív kritika někdy – často křiklounská kri-
tika ze strany studentů, že jde o konzervu – byla pře-
hnaná, nemístná. 90 % filmových škol – troufám si říci
na světě – má oprávněný důvod závidět podmínkám
a úrovni, jakou má FAMU. FAMU nedopadla zdaleka

tak špatně, jako dopadl celý Barrandov. Mezi tou dobou,
kterou vzpomíná kolega Vachek, uplynul celý náš život,
to znamená aktivní život 30 – 40 let. Tehdy ty mezi-
katedrální kontakty byly spontánní a přirozené. Dnes
je otázka, jestli se to dá jaksi direktivně obnovit, nastolit.
Tehdy to bylo, jak já pamatuji, ovšem tehdy prestiž
filmových studií zcela přirozeně byla jiná. Vůbec – byla
tady Mekka – Barrandov, takový ten cíl lidí, kteří oprav-
du mohli na tu štěstěnu nějak spolehnout. Dnes něco
takového není. Nechci to kritizovat. Ta škola, trendy
univerzality, to není nic nového. Já to mohu srovná-
vat spoměry vcizině, samerickými školami. Univerzalita
filmařská je fenomén dobový. Je to velký problém, po-
něvadž je to něco jako univerzální muzikant. Saxofon,
harmonika, klavír – všechno jakoby dohromady. Ono
to jde, ale musíme mít na mysli, že existuje pojem krás-
ná kinematografie se závažným poselstvím, která po-
třebuje maximální výkon od všech jednotlivců. Je po-
třeba držet úroveň všech kateder a udržet postavení
této školy, které je výjimečné, už i v tom, že pořád je to
neplacená škola, protože všechny ty rychlokvašky pla-
cených škol – každý si za svou sumu 3 000 dolarů – to
se sežene, příspěvky státní a rodina, dostane určitou
sumu vzdělání a vlastně to žádný filmař není. Tady
tím, že je to neplacené, se dají opravdu vyhmátnout ko-
legou ti praví lidé, kteří tam patří, protože v tom nehrají
roli peníze. My se o to velice snažíme. Vyskytne-li se
– chmátneme především po muzických lidech, když
se k nám přihlásí, my je chytneme a jdou pak stejně
tam, kam je srdce táhne, za jinou profesí, třeba do-
kument. I s tím, že získali kvalifikaci kameramanskou.
To se nedá zastavit, to tak je.
Drahomíra Vihanová (pedagog katedry střihu):
Obdivuji kolegu Šofra, jak dokázal to, že mohl říci,
že oni ta sezení mají, ale nemají pro to velkou dílnu.
O tom bych snila na střihu. Já jsem do dneška ne-
pochopila, proč se tak rigorózně a kategoricky mu-
sely zavést dílny na všech katedrách. Já to chápu
velice dobře na dokumentu – nakonec na doku-
mentu byly už dříve, chápu to na režii, protože
jakýmsi vnitřním uzpůsobením některý posluchač
více inklinuje k výrazu Věry Chytilové a některý víc
např. k Janu Němcovi, ale považuji to za naprosto
kontraproduktivní na střihu. Protože katedra stři-
hu je více méně služebná, co si budeme povídat!
Samozřejmě vychovala báječné kumštýře, kteří
když dostali příležitost dělat s režisérem, se kterým
si rozumí, odvedli báječné věci. Takové já jsem tam
měla; teď nemluvím o starších střihačích, ale o těch
mladých – o Issovi, o Katce Gayerové, Šárce
Němcové. Ale v podstatě je ta katedra služebná.
Takže ona musí velice preferovat profesi a to osob-
nostní najde potom ten střihač ve spojení s reži-
sérem. Mám dojem, že posluchači u mne v dílně
jsou úplně na houby, protože střih se více méně
nejlépe učí na tom konkrétním, co ti posluchači stří-
hají, a velice se mně nudí posluchači ze 4. roční-
ku nad prací posluchače 2. ročníku. To je ztracený
čas a nemá to vůbec cenu. Nevím, jaký význam mají
dílny na produkci. Proč se to muselo kategoricky
zavést na všech katedrách?

katedra dokumentaristiky
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Lubor Meier Dohnal, katedra scenáristiky a drama-
turgie: Nedomnívám se, že rigorózně se zavést mu-
sely. Já jsem s dobrými důvody přišel za děkanem,
vysvětlil jsem mu, proč s určitým zpožděním a urči-
tými modifikacemi, a nikdo mě k ničemu nenutil. Jsme
pokládáni např. kolegou Trančíkem za konzervativ-
ní element té školy, a já pro to mám dobré důvody,
proč jsme v tomto smyslu konzervativní. U nás dílny
existovaly, protože vedení scénáře je vždycky indi-
viduální práce, ale samozřejmě souhlasím s tím, že je
těžké spojovat třeba ročníkový úkol, tu tradiční, fil-
movou adaptaci s bakalářskou prací, která je pů-
vodním scénářem. Zvolili jsme funkční kompromis,
ponechali jsme vedení ročníku, to je ta oborová dělba
práce pro určité úkoly, které jsou dlouhodobé: druhý
ročník – adaptace filmu, třetí ročník – samostatný ba-
kalářský film, tedy reálka, čtvrtý ročník a pátý roč-
ník – práce na absolventském scénáři, ale zároveň in-
tenzivně pracujeme na tom, aby pedagogové jako
osobnosti předložili svoji koncepci dílny, aby studenti,
kteří mají dobrý důvod, si mohli volit mezi pedago-
gy všemi. Vyjímáme z toho l. ročník, který je určen
pro základní seznámení se s řemeslem. Snažíme se
ale, aby nevolili studenti tu snazší cestu, aby to bylo
po kvalifikované poradě s vedoucím ročníku insti-
tuce, která je zachována.. Nechceme to znesnad-
nit. Na jednu stranu chceme dát velkou odpovědnost
studentům, než jim dáme svobodu. Tím je chceme
angažovat na spoluvytváření individuálního studij-
ního plánu a vést je k větší odpovědnosti. Takže vy-
cházejme ze svých zkušeností a domnívám se, že pan
děkan nemá nic proti tomu, když to řeknu – ve chví-
li, kdy se ukáže, že některé kroky byly unáhlené, že
jsou neefektivní z hlediska výsledků, z hlediska spo-
lupráce pedagoga a studenta, tak potom to naprav-
me. To neznamená zničení koncepce, ale její při-
způsobení potřebám školy, oboru. 
Jan Kraus: Máte nějakou reflexi od studentů? Oni
se mohou bát, že je vyhodíte, kdyby se jim to ne-
líbilo, ale zjišťujete nějak jejich reflexi?
Jaromír Šofr: Já bych se trošku ohradil proti tomu,
že by se báli, že je vyhodíme.
Jan Kraus: Tak jsem to tak doslova nemyslel. (Smích
v sále.)
Vratislav Šlajer (student ): Ještě zareaguji na to, proč
na katedře produkce jsou dílny. Ta základní změna
s novým vedením katedry, která nastala na produkci
je ta, že se orientuje více na producentství, než na
produkci. Což je podstatné. Producentství je věc,
která je otázkou talentu a zrání, čili to by mělo po-
skytovat prostor ke zrání producentství. V tuto chví-
li jsou na katedře produkce čtyři dílny producentské,
které vedou Petr Oukropec, Čestmír Kopecký, Jaromír
Kallista a Ota Svoboda. Každá dílna odpovídá tomu,
kdo ji vede. Má specifický přístup těžko definova-
telný. Já jsem v 5. ročníku, zažil jsem 4. ročník ještě
klasický, ta proměna je velká. Mně se líbí, že si mohu
vybrat, jestli budu chodit do dílny, inspirovat se.
K tomu ještě propojování těch ročníků – nepova-
žuji za zbytečné, že student 4. ročníku poslouchá
problémy cvičení 2. ročníku, protože způsob, jak věci

dělat, je vždycky individuální. Ale co je společné,
je kvalita přístupu, která je nejen na malých ukázkách,
ale i při velkých cvičeních. A můžete inspirativně po-
slouchat někoho, jak dělá cvičení 2. ročníku.
Lenka Wimerová (studentka): Pro mne zatím vel-
kou změnou je uvolnění studijní atmosféry, které
jsem zažila na katedře. A kromě toho svoboda,
ke komu se zapsat do dílny, to je velký přínos, vy-
brat si pedagoga, kterého si nejen vážím, ale máme
k sobě přístup jako lidé, než být u někoho, koho
si třeba také vážím, ale nemůže mi nic dát, proto-
že se míjíme v tvůrčích záměrech a chápání. Pro
mne je to velké plus.
Jiří Vejdělek (filmová historie): Co si pamatuji, školu
dlouhodobě provázejí dva základní problémy.
Jednak celková propustnost mezi jednotlivými ka-
tedrami, aby tam bylo nějaké prostředí dialogu mezi
pedagogy a studenty. Mám dojem, že toto je ten
způsob dílen. Je asi dělaný s ohledem na tuto otáz-
ku. A jednak je tady ještě jiný problém – aby člo-
věk, když jde na FAMU, věřil, že se mu vyplatí školu
vychodit. A tak mi přijde – možná to vidím špat-
ně – že věnovat se škole příliš se v životě nevyplácí,
protože člověk se tam něco naučil, něco se do-
věděl, ale jak je vržen do prostoru, nezná se s praxí.
Jan Kraus: Já tomu rozumím. Studenti, kteří si to pě-
stovali, na tom pak vydělali.
Jiří Vejdělek: Oni mohli být jakoby na půl na škole,
ale bylo mnohem výhodnější dokonce na tu školu
nejít. Pak se člověk setkal s lidmi, kteří za ním při-
šli: Ty studuješ na té škole, poraď mi, jak se tam
mám dostat. Člověk mu něco řekl, bylo to třeba
blbě, oni ho třeba nevzali. Ale pak zjistím, že já
po těch pěti letech mám strašnou ztrátu za nimi
– oni jsou už v těch strukturách.
Jan Kraus: Vy jste vybavený a oni se tím živí.
(Smích.)

Mária Procházková (doktorandské studium): Před čtyř-
mi lety jsem absolvovala na katedře animované tvorby,
která je mladá a tato katedra neměla problém v tom,
že by tam byli profesoři, kteří by dělali něco, co se
nám nelíbí. Změny jsou tam kvitovány poměrně s po-
vděkem i mezi lidmi, kteří zažili předchozí situaci. Teď
mají pocit, že mají v určitých věcech větší svobodu,
že když se ozvou, tak je někdo bude poslouchat, což
je velký posun, protože i já jsem na vlastní kůži zažila, že
když jsem se ozvala, tak se mi to velmi vymstilo. Mezi
prváky obecně všech kateder je vnímána pozitivně mož-
nost, že mají praktika na všech katedrách. To znamená,
že oni už na začátku studia zjistí, co znamená daný obor.
Samozřejmě každý má představu, co asi zhruba zna-
mená scenáristika, ale zvláště my animátoři jsme se
na škole cítili strašně odstrčeni a neměli jsme mož-
nost přijít do styku s ostatními obory kromě oficiální-
ho dění na škole. Myslím, že už jenom tímhle to pro-
spělo naší katedře, že každý profesor, který tam nyní
učí, ví, proč tam učí. Takže mám ztoho velmi dobrý pocit.
Michal Bregant: Jedním z klíčových momentů od
začátku byl moment integrace fakulty jako celku.
A projevilo se to poměrně výrazněji v tom, co říká
Mária Procházková o animaci, možná ještě o něco
více u katedry fotografie, která vždycky byla braná
jako škola ve škole. Takže i studenti fotografie pro-
jdou praktiky scenáristiky, dokumentaristiky, režie,
animace atd., což je jako prvek integračního pro-
cesu velice důležité.
Jan Kraus: Čili od studentů jsme slyšeli ohlas cel-
kem pozitivní.
Dušan Trančík: K poznámce pana Vejdělka, který
řekl, že je třeba jít po dvou kolejích a sledovat, co
se děje např. v televizi a dělat si tam určité kontakty,
aby člověk, když skončí, tam měl „zaděláno“.
Myslím, že to může být pravda, já to nemíním pří-
liš řešit, ale když tady sedí televizní producent pan

katedra režie
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Štern, tak on je přece ten, který se stále snaží o ně-
jaké nonkonformní programy a televizi nedrží v kon-
venci. Má rád, když student je kinematografický,
když v podstatě přichází s arzenálem uvažování
o audiovizi z hlediska kinematografického. 
Ještě řeknu takovou drobnůstku: Já už jsem dlou-
ho netočil hraný film a jsem na režii. A tak si říkám,
jak to vzít. Mám lepší dokumentární filmy anebo ně-
které publicistické pořady, kdy jsem se snažil dát
dost argumentů, ale neměl jsem hraný film a navíc
jsem byl ve slovenském teritoriu – a vlastně smutek
z toho, že vlastně bych se na ten film díval já a pár
mých kamarádů, ten mě vůbec netěšil. Chci říci,
že mezitím jsem potkal spoustu režisérů, kteří si se-
hnali peníze a natočili filmy úplně špatné. A mezi ta-
kovými špatnými filmy už jsem dávno mohl mít ne
10 celovečerních filmů za sebou, ale mohlo jich být
už třeba 15 nebo 20. Tím, že se změnily podmínky,
že tady je jiná ekonomika, jiné podnikání v audiovizi
a ve filmu, jsem si uvědomil, že přemýšlet o tom pro-
jektu, ze všech aspektů, přemýšlet o tom artefak-
tu, jak říká pan prof. Kachyňa, je vlastně naším kaž-
dodenním chlebem a každodenní nutností.
Jiří Vejdělek: Bylo by dobře, kdyby si lidé zven-
ku mohli najít už během studia třeba lidi ve škole,
aby si je mohli vyhledávat, aby k tomu měli lepší
přístup. Podle mne to teď funguje tak, že je jeden
festival FAMU, jednou za rok, tam se nějací lidé asi
objeví, ale mám dojem, že tohle nestačí. 
Jan Kraus: Ono to, jak je vidět, dospěje asi k tomu,
že bychom měli udělat ve FITESu seminář nebo
Čtvrtletník věnovaný právě střetnutí absolventa
s realitou. Tam se totiž odehrává jedna magická věc.
Tady se změnil společenský systém, vznikla ko-
merční televize, ta měla fenomenální úspěch, čili
všichni, kteří byli v ní, měli pocit podílu na tom

úspěchu a mají pocit, že jsou držiteli patentu, jak to
dělat. Tam když přijdete, tak s vámi budou mluvit
vždycky jako s onucí a FAMU se samozřejmě pos-
mívají, protože je vůbec nezajímá žádná FAMU,
je zajímají jiné věci.
Jan Bernard: Je tady rozhodující rozdíl proti tomu,
kdy jsem 5 let studoval u jednoho profesora a to byl
Sequens a ten seděl na Barrandově a nikomu tam
práci nedal, maximálně jako asistentovi. Apak to bylo
pět let u jednoho profesora a ten byl třeba na
Barrandově nebo v televizi a práci vám dal, sehnal
vám konexe atd. Teď je to tak, že můžete odejít kdy-
koliv, po prvním ročníku, po druhém, po třetím s ukon-
čeným bakalářským studiem, když chcete rychle
do praxe, a můžete si ty konexe někde nahonit, to
není žádný problém. Ale ta třetí cesta, která je straš-
ně důležitá, je, že můžete školu využít k tomu, abys-
te udělali tým, a když jde někam tým pěti lidí v čele
s producentem, tak je to něco jiného, než když jdete
někam sám žebrat jako scenárista nebo režisér. To je
to, k čemu lze těch 5 let na FAMU také využít.
Jan Kraus: Nezpochybňují práci týmu vůbec, já
jsem ten první, kdo na to věří, ale vysvětluji, že
to je tvrdá bitva. Ale to je na jiný seminář.
Karel Vachek: Je strašně důležité, aby do televize
přišli vzdělaní lidé, myslím tím špičkoví čeští lite-
ráti. Protože oni si drží fazónu, nechtějí vypadat jako
hlupáci, když už se někam propsali, a nepodepíší se
také na všechno. Takovou fazónu si drželi
Procházkové, Lustigové a vždycky si tam svého koně
dostali. Dneska je v televizi velká absence takových
lidí, nenajdete tam v podstatě žádného z mladých
literátů. Proč tam nesedí Třešňák nebo Topol, anebo
starý Topol, když už nic (smích)? Lidé, kteří jsou
opravdu vzdělaní. Když někdy líčí studenti, co tam
slyší, tak se děsím. Třeba jsem komunikoval s paní

Beckovou, a ta už se tam „vyzmizíkovala“, a říkala:
„Já jsem producent, já nejsem dramaturg“. Ale byla
schopna poslouchat, což je u producenta vzácné.
Ten tlak musí být, jak dostat spisovatele a dramati-
ky do televize, a potom tam bude jiná atmosféra.
Přijdete za někým, máte s kým mluvit.
Jan Kraus: A druhá pravda, abychom si nalili čisté-
ho vína: současná situace je taková, že tomu spi-
sovateli, např. Hubačovi, řeknou, jestli by tam ne-
škrtl 3 – 4 figury, že to je drahé. V hotovém díle!
Čili myslím, že student musí být připraven na tyto
nárazy také proto, aby buď řekl: „Já nic škrtat ne-
budu“, pak musí být připraven se alternativně živit,
nebo řekne „Já to škrtnu“ a tím škrtne sebe.
Karel Vachek: Mě také nenechali točit, co jsem
chtěl, nenechali mě točit téměř nic. A když už
mně někdy něco schválili do výroby, tak ti osví-
cení dramaturgové mi to v poslední moment
zatrhli, takže já jsem vlastně v 60. letech žádný
hraný film neudělal, ač jsem chtěl dělat jenom
hrané filmy. Ale aspoň se ti lidé styděli, proto-
že měli určitou inteligenci. Dostat se od lidí, kteří
jsou tak neinteligentní, že se nestydí, to je vlast-
ně ten problém.
Jan Kraus: Znám absolventa FAMU, který napsal
pod velmi jednoduchý pořad, že ho nedoporu-
čuje k výrobě, ale bude-li se vyrábět, rád se na něm
bude podílet. (Smích) A upozorňuji vás, že učí na
FAMU. To jenom pro představu, že „taková je kva-
lita některých motorů“. (Smích) Ale, přátelé, je
19 hodin, myslím, že to bylo užitečné, že bychom
v tom měli pokračovat a těším se příště na shle-
danou! Děkuji vám, že jste přišli a inspirovali nás
i pro příště. Děkuji vám.     Stenografický záznam:

Jindra Podvalová a Aleš Poledne 
Ilustrační fotografie: David Cysař

Letos v únoru bude už pošesté udělena jedna velmi skromná cena tele-
viznímu dílu. Kolem držitele této ceny zatím nepobíhali novináři, televizní
kamery se v době jejího udělení pravděpodobně věnovaly záběrům z in-
timního života našich přerůzných a přebujelých mediálních hvězd všeho
druhu, věku pohlaví a náboženského vyznání, a televizní manažeři měli
starosti s manažerováním. Možná, že je v tom i nějaký skrytý symbol, že cena
je předávána ve sklepě. A to bez ohledu na to, že onen sklep je ateliérem
skvělého malíře. Ostatně nápad na udílení této ceny se zrodil právě v onom
sklepě. A tak ta malá společnost tvůrců, přátel hnutí Vox humana, a vůbec
přátel televizní tvorby, která se v podzemí žižkovského ateliéru každoročně
schází a připomíná tajný spolek prvních křesťanů, přece jen doufá, že jed-
nou se i na udílení této ceny zaměří světlo pozornosti, a dostane se jí té
veřejné hodnoty, kterou si poprávu zaslouží.
Jde totiž o Cenu Vox humana, udělovanou televiznímu scenáristovi či reži-
sérovi, jehož dílo v daném roce prosazovalo s velkou mravní a uměleckou
silou myšlenku humanizace světa, ve kterém žijeme. Tak praví statut. Cenu
uděluje iniciativa Vox humana, jejíž sympatizanti se sdružují kolem atelié-
ru malíře Jana Kristoforiho, a Český filmový a televizní svaz FITES na návrh

poroty, která je složena z významných osobností našeho veřejného živo-
ta. Za těmito údaji se skrývají jména Dana Němcová, Eva Vavroušková, Erazim
Kohák, Petra Buzková, Petr Bílek, Lubomír Zaorálek či senátor Edvard Outrata.
Jejich jména stvrzovala v posledních letech verdikt, který pak byl vyjádřen
výtvarným dílem právě Jana Kristoforiho. Prvním nositelem ceny se stala re-
žisérka a scenáristka Dagmara Průchová, následovali pak Břetislav Rychlík,
Majka Šandová, Jiří Krejčík a Tomáš Škrdlant.
V textu iniciativy Vox humana, otištěném v jeho ročence, se mimo jiné píše:
A chceme-li z různých vnitřních či vnějších příčin reflektovat současný stav
světa s jeho bolestmi, nesnažme se zde vytěžit kdeco z cizího neštěstí,
ale pokusme se co neupřímnějším vhledem do problematiky a soucítě-
ním s utrpením druhých dobrat se hodnoty lidství. Nestačí jen krizi zo-
brazit – tak se vlastně negativní skutečnost šíří dál, je třeba hledat výcho-
disko z této krize eticky korigovaným nadhledem.
Co k tomu dodat. Snad jen malou a jen zdánlivě nesouvisející doušku: kdyby
ti, co si povětšinou už sami přisuzují odpovědnost za řád věcí v této zemi,
méně mluvili a více naslouchali, šířilo by se ze žižkovského sklepa hodně
jasné světlo.                                                                                 Otakar Kosek

Téměř utajená cena

Předání Ceny VOX HUMANA 2002 se uskuteční v pátek 21. února 2003 v 17 hodin v ateliéru Jana Kristoforiho, Seifertova 25, Praha 3. 
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NICE
Třetí ročník příliš krátkého festivalu krátkých
filmů (Un Festival c’est trop court) v Nice se koná
od 8. do 13. dubna 2003 a je otevřen pro dílka
hraná, dokumentární, animovaná i experimen-
tální na formátech 16 i 35 mm a na DV, DVCAM
a Betacam SP/PAL s maximální délkou do 30
minut vyrobená po 1. lednu 2002. Nejlepším
dílům bude uděleno celkem 5 cen v hodnotě
5.300 EUR. Zprávu o tomto festivalu jsme 
dostali na poslední chvíli – uzávěrka přihlá-
šek byla 15. ledna. (www.nice-filmfest.com, 
contact@nice-filmfest.com).

LIBEREC
Mezinárodní festival SPORTFILM
LIBEREC 2003 FITS INTERNATI-
ONAL CHALLENGE je soutěž te-
levizních a filmových snímků s te-
matickým zaměřením na sport. Její
šestý ročník proběhne od 22. do
25. dubna 2003. Soutěž má celkem šest kate-
gorií: dokumentární snímky, sportovní osob-
nosti, reportáže, metodické a populárně vzdě-
lávací televizní a filmové snímky, reklamní spoty
a upoutávky do 1 minuty se sportovci a spor-
tovní tematikou a konečně kategorii pro sním-
ky studentů filmových škol „Sport v novém ti-
síciletí“. Český filmový a televizní svaz FITES
je vedle Českého olympijského výboru, České-
ho svazu tělesné výchovy a dalších jedním z od-
borných garantů festivalu. U soutěžních i ne-
soutěžních snímků nesmí jejich délka přesáhnout
60 minut (u reklam 1 minutu). Za soutěžní sní-
mek, který pořadatelé vyžadují ve 2 kopiích na
VHS, uhradí přihlašovatel 700 Kč, za nesoutěž-
ní 500 Kč. Uzávěrka přihlášek je 4. dubna 2003.
(www.lb-sto.cz, v.bohac@iol.cz).

TŘEBOŇ
2. ročník Mezinárodního festivalu animované
tvorby AniFest 2003, se uskuteční 5. – 10. květ-
na 2003 v Třeboni. Jeho posláním je přispívat
k vysoké kvalitě a rozvoji animovaného filmu.
Festival je přehlídkou domácí i zahraniční tvor-
by a je doplněný doprovodnými akcemi.
Představí jedinečnost a rozmanitost celosvěto-
vé produkce jak veřejnosti, tak i profesionálům.
Festival přejímá definici animace formulované
Mezinárodní asociací animovaného filmu ASIFA:
„Umění animace je vytváření pohyblivých ob-
razů všemi způsoby s výjimkou živé akce.“
Všechna filmová díla, která splňují níže popsa-
né podmínky a zároveň více než 50 % jejich
délky tvoří animace, mají právo být uvedena. Do
soutěže bylo třeba se písemně přihlásit a zá-
roveň doručit na adresu sídla pořadatele kva-
litní kopii filmu na VHS/PAL nebo NTSC nej-
později do 31. ledna 2003. Pořadatel festivalu
je společnost CORONA s.r.o. Spolupořadatelem
festivalu je město Třeboň Ředitel festivalu zve

na festival ke každému vybra-
nému soutěžnímu filmu jed-
noho tvůrce a zajistí mu uby-
tování a stravu. Cestovní výlohy
si hradí soutěžící sami.
Do soutěže jsou přijímány pouze filmy vzniklé
po 1. lednu 2000 (včetně). U seriálů bude do
soutěže požadován pouze jeden díl. Účast v sou-
těži se neplatí. Na úspěšné soutěžící čekají:
Grand Prix za nejlepší film festivalu a dále ceny
za nejlepší krátký animovaný film, za nejlepší
celovečerní animovaný film, za nejlepší televizní
animovaný film, za nejlepší televizní animovaný
seriál, za nejlepší komerční animovaný film,
za nejlepší animovaný studentský film, za nej-
lepší animovaný film pro děti a Cena diváka.
(Více na www.anifest.cz nebo info@anifest.cz)

BANSKÁ BYSTRICA
Ale nejen centrum Slovenského národního po-
vstání, ale i Zvolen a Banská Štiavnica se stanou
na několik prvních květnových dní – přesně od
6. do 9. máje 2003 místy setkání filmových a te-
levizních tvůrců u příležitosti IX. ročníku
Mezinárodního festivalu s tematikou tvorby
a ochrany životního prostředí ENVIROFILM
2003. Soutěž má 4 hlavní kategorie: zpravo-
dajské a publicistické videoprogramy (magazí-
ny) a filmy, dokumentární filmy, vzdělávací a na-
učné videoprogramy a filmy a dále filmy
naplňující dramatickou formou téma festivalu
(kreslené, loutkové, videoklipy, hrané příběhy
apod.). Hlavní cena ENVIROFILMU je honoro-
vaná 2 500 EUR. K účasti lze přihlásit filmy na
16 mm formátu a dále videokazety BETACAM
SP, DVCAM, DV, S-VHS a VHS, uzávěrka při-
hlášek byla 15. února 2003, ale vážným zá-
jemcům, kteří se o tomto festivalu dověděli až
z této zprávy, vyjdou pořadatelé jistě vstříc.
(www.sozp.sk/FESTIVALY, ev@sozp.sk

HUESCA
Na loňském jubilejním 30. ročníku mezinárod-
ního festivalu v tomto španělském městě poblíž
Zaragozy byla mj. udělena Cena města Huescy
Pavlovi Koutskému, kterou se mu pořadatelé
rozhodli udělit proto, že zde v minulých roč-
nících festivalu získal největší počet hlavních
cen. Zpráva o tom tehdy víceméně zapadla, a tak
ji připomínáme aspoň my spolu s oznámením,
že letošní 31. ročník se koná od 5. do 14. červ-
na. Uzávěrka přihlášek je 1. dubna a zájemci na-
jdou podrobnější informace na adrese hues-
cafest@tsai.es nebo u delegátky festivalu pro
severní a střední Evropu Olgy Struskové na strus-
ka.prague@volny.cz

LOS ANGELES
„Losangeleský filmový festival spojuje do jedné
řady Sundance, Toronto, New York, Telluride
a zanechává výraznou stopu v severoameric-

ké filmové oblasti“, napsal v Daily Variety kri-
tik Matthew Ross. Zanechá zde stopu i někte-
rý český film vyrobený po 1. lednu 2002, který
nebyl dosud uveden v USA (což je jedna z pod-
mínek soutěže)? Festival má krátkometrážní ka-
tegorii pro snímky hudební – uzávěrka je 
21. února a kategorii hraných filmů (nejméně
60 minut dlouhých) – uzávěrka 28. února 2003,
do kdy je třeba zaslat pořadatelům ukázkové
VHS kazety (u hraných filmů dvě!). Festival vy-
žaduje vložné, které se pohybuje od 30 do 65
dolarů, uvedení krátkého filmu natočeného na
filmové škole přijde pouze na 15 dolarů. Vítěz
soutěže hraných filmů si odveze grant ve výši
50 000 dolarů vyplacených „na dřevo“. Festival,
který je místem významných setkání nezávis-
lých filmařů se koná od 11. do 21. června 2003
v „srdci Hollywoodu“. (IFP/Los Angeles, 8750
Wilshire Blvd, 2nd Floor, Beverly Hills, California
90211, U.S.A.)

BERGAMO
Mezinárodní filmový festival filmů o umění
v Bergamu se koná od 11. do 20. července 2003
ve dvou kategoriích: BERGAMO GREAT PRIZE
pro hrané filmy a dokumenty o umění a BER-
GAMO FILM FESTIVAL filmů hraných, doku-
mentárních a animovaných. V každé kategorii
budou třem prvním snímkům uděleny umělecké
plastiky „Premio Le Mura d’Oro. Přípustné for-
máty jsou Betacam a 35 mm s jediným omeze-
ním, že filmy vybrané do soutěže musí být uve-
dení na tomto festivalu první v Itálii. Uzávěrka
přihlášek je 10. května 2003, více na www.
teamitalia.com nebo teamitalia@teamitalia.com

OLOMOUC
Jeden z nejstarších domácích fes-
tivalů – mezinárodní filmový fes-
tival dokumentárních filmů a mul-
timediálních pořadů Academiafilm
Olomouc – se bude konat po třicáté osmé pod
zjednodušeným názvem AFO 2003 v netradič-
ním termínu od 29. září do 2. října. Jeho cílem
je podat přehled o současné produkci v oblas-
ti dokumentární, vědecké a populárně vědecké
tvorby, a to ve všech oborech lidské činnosti,
vědě a umění. Vedle soutěžních projekcí festi-
val nabídne bohatý doprovodný program, který
bude naplňovat motto „Evropská unie“ v be-
sedách a seminářích na určitá témata, jako např.
Objevování Evropy – evropský dokument,
Dokument a sport, Evropská města, Evropská
příroda, Věda a technika, Evropské umění,
Evropské osobnosti aj. Uzávěrka přihlášek, které
jsou od února k disposici na u Ing. Jitky Holišové
a Ludmily Vaškové na sekretariátě Academiafilmu
(holisova@risc.upol.cz, vaskova@rupnw.upol.cz)
a v elektronické podobě na www.afo.cz,
je 20. května 2003.
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Polsko: RYWINGATE
Od konce loňského prosince otřásá Polskem gigantický korupční skandál, největší od pádu komunizmu v roce 1989. Z pokusu o korupci byl obvi-
něn známý filmový producent Lew Rywin, který společnosti Agora, vydavateli vlivného polského deníku Gazeta Wyborcza, údajně za 17,5 milionu
dolarů nabídl zprostředkování změn v mediálním zákonu.

Celá aféra, kterou polští novináři po jejím hlavním představiteli nazvali Rywingate, začala loni v létě. Filmový producent Rywin se tehdy údajně
měl sejít s předsedkyní představenstva Agory Wandou Rapaczyńskou a rovněž se šéfredaktorem listu Gazeta Wyborcza Adamem Michnikem.
V obou případech údajně za 17,5 milionu dolarů nabídl zprostředkování pro Agoru výhodných změn v mediálním zákonu, který dnes vydavatelství brání
například v expanzi na televizní trh.

Rywin ale byl pouze prostředníkem. Skutečným, skrytým partnerem Agory měla být neupřesněná „skupina, která drží v rukou vládu“. Podezření míří
až do kanceláře polského premiéra Leszka Millera, který ale jakékoli spojení s aférou odmítl. Přesto se s ním premiérské křeslo zachvělo, protože
prospěch z požadovaného úplatku za zajištění změn v legislativě údajně měl mít Svaz demokratické levice, jehož je Miller předsedou.                   (dr)

kročit hranice státu, je to ekonomická nutnost
a kulturní povinnost. 

Česká republika platí ročně ze státního 
rozpočtu 201 233 EUR a průměrná roční ná-
vratnost zpět do ČR od roku 1994 do 2002 je
150 % ročního příspěvku ČR (v některých le-
tech jsme dosáhli i 2,5 násobku vložených pro-
středků). Je třeba však znovu zdůraznit, že nejde
jen o finanční návratnost, ale také o velmi dů-
ležitou formu podpory umělecké spolupráce
mezi jednotlivými evropskými státy, které jsou
členy fondu.

Eurimages podporuje také distribuci evrop-
ských filmů za hranice států, kde film vznikl,
a kina. Podpora distribuce a kin se však týká
jen států, které nejsou členem programu
MEDIA, proto tato část podpory fondu
Eurimages byla pro ČR otevřena pouze do
konce roku 2002. Fond Eurimages však pro
nás i nadále zůstává jediným nadnárodním
fondem, který podporuje evropské kopro-
dukce. Eurimages má pro Českou republiku
velký význam, neboť přispívá ke stimulaci spo-
lupráce se zahraničními tvůrci. V roce 2002
Česká republika získala od fondu Eurimages na
podporu celovečerních filmů 289 000 EUR, na
podporu distribučních projektů 103 555 EUR
a na podporu kin 57 000 EUR. Celkem tedy ČR
získala 449 555 EUR.

PODPORA PRO CELOVEČERNÍ FILMY – pro-
jekty s majoritní účastí ČR:
– hraný film, pohádka „Čert ví proč“ režiséra
Romana Vávry. Delegovaným producentem filmu
je Richard Němec ze společnosti Verbascum
– hraný film „Želary“ režiséra Ondřeje Trojana,
který je zároveň delegovaným producentem
filmu, společnost Total HelpArt

PODPORA PRO DISTRIBUČNÍ PROJEKTY:
Cinemart: Pane e Tulipani, Italiensk for Begyndere,
Halbe Treppe, Hundstage, Being Light,
Cineinvest: Swing, Trouble every Day,
Film Distribution Artcam: Lucia y el sexo, 
Les Morsures de l’Aube, Ten Minutek Older, 
Lundi matin, Heftig og begeistret,
Asociace Českých filmových klubů: Pismo 
do Amerika, The Idiots 
SPI International Czech Republic: Le Peuple
Migrateur, 8 femmes, L’Auberge Espagnole,
Spin Film/Help Film: Le Fate Ignoranti

PODPORA ČESKÝCH KIN SÍTĚ EUROPA CINE-
MAS: Kino Aero, Kino Lucerna (Praha), Kino
Scala-Kinoart (Brno)

Helena Uldrichová
zástupce ČR ve fondu Eurimages

Více informací: 
uldrichova@iol.cz, www.coe.int/

T/E/Cultural_Co-operation/Eurimages

X. mezinárodní přehlídka filmu, televize a videa
Febiofest 2003 uvedl po dobu 18 dnů jen v Čechách celkem 401 filmů
(328 hraných a 73 dokumentárních) na nejméně 615 představeních ve
čtyřech městech. Celý festival v obou zemích (ČR + SR) pak proběhl ve 
12 městech, 42 kinosálech, trval 37 dní a uvedl více než 500 filmů!
Febiofest letos vytvořil svými více než 150 000 diváky v obou zemích nový
návštěvnický rekord v dějinách všech existujících českých festivalů! Febiofest
je tradičním především filmovým svátkem pro diváky. Na své si přijdou
všichni: laici i odborníci, stejně jako diváci nejrůznějších nálad, nároků i za-
měření. Zahájení i zakončení bylo v Multiplexu Palace Cinemas Slovanský
dům a patřilo premiérám: na úvod to byl snímek režiséra Toma Tykwera

„Heaven“, (český distributor povolil pouze toto jediné uvedení a pouze
pro pozvané hosty úvodního večera), na závěr vítězný film z Cannes
„Pianista“ Romana Polanského. Tento významný filmový tvůrce svůj film
osobně uvedl a zároveň se stal dalším nositelem Ceny Kristián za přínos
světové kinematografii. Na tomto slavnostním zakončení hlavní pražské
části festivalu byly odevzdány i další ceny české kritiky „Kristián 2002“
za nejlepší český animovaný, dokumentární a hraný snímek uplynulého
roku, o které se podělili: Aurel Klimt a Vlasta Pospíšilová za film Fimfárum
Jana Wericha, Martin Šulík za dokument Klíč k určování trpaslíků podle
deníku Pavla Juráčka a Alice Nellis za film Výlet.

FEBIOFEST 2003

Fond EURIMAGES vznikl v roce 1988 při Radě
Evropy ve Štrasburku. Česká republika se stala
jeho členem v roce 1994. Od 1. 1. 2002 má fond
Eurimages již 27 členských států, když v loňském
roce vstoupilo do fondu Slovinsko a začátkem
letošního roku Lotyšsko. Podpora fondu
Eurimages je adresována hraným, dokumen-
tárním a animovaným filmům s minimální délkou
70 minut, na jehož výrobě se podílí alespoň dva
členské státy fondu. Od roku 1989 fond při-
spěl na výrobu více než 850 filmů, a to částkou
převyšující 233 795 000 EUR. Mnohé z těchto
filmů získaly prestižní ocenění.

Fond byl založen s myšlenkou „jediných spo-
lečných kořenů a tisíce rozdílných tváří kultur-
ní Evropy“. Specifika evropské kinematografie
je v její národní rozmanitosti, ve výrazu identi-
ty jednotlivých národních kultur i charakteru ja-
zyka. V tom spočívá její hodnota, ale zároveň
i slabina, neboť filmová výroba a tvorba není jen
záležitostí kulturní, ale jde o důležité průmy-
slové odvětví s komerčními nároky. Výsledkem
však nemá být „evropský puding“, ale kvalitní
filmové dílo, které by bez koprodukce třeba
vůbec nevzniklo, a to v určitých případech nejen
z pohledu financí, ale někdy i umělecké spolu-
práce. Smyslem členství v Eurimages je aktivní
účast producentů, autorů a režisérů na evrop-
ské kinematografické tvorbě, výrobě a distri-
buci. Je žádoucí, aby národní filmy mohly pře-
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Po roce se opět sešli dabingoví tvůr-
ci v kině MAT na pravidelném Čtvrt-
letníku, kde se tradičně diskutuje
o problémech souvisejících s touto
disciplínou. Petr Pospíchal nejprve
shrnul dosavadní výsledky dabingo-
vé sekce FITES v oblasti hodnocení
dabingových děl a poté seznámil pří-
tomné se změnou přístupu ke sledo-
vání dabovaných pořadů a přecho-
dem od více méně náhodného výběru
k systematičtějšímu monitorování
a sledování pořadů v delších časových
úsecích, a to vždy pouze na jednom
televizním kanálu. Tím by se měla za-
jistit přece jen větší vypovídací hod-

nota výsledků. První televizí, která se dostala do ohniska zájmu, byla Česká te-
levize. Sledování jejích programů na obou kanálech se ujali R. Blatná, P. Dominik,
P. Mareš a I. Žáček. Slova poté dostal P. Dominik a přečetl zprávu, vypraco-
vanou zmíněným kvartetem hodnotitelů, kteří na obou kanálech ČT sledo-
vali většinu převzatých pořadů, uváděných v období od 26. do 30. listopadu
2002. V úvahu byly brány nejen hrané filmy, ale i další žánry, to jest veškeré
dabované pořady, okrajově pak i dokumenty. Z této zprávy vyjímáme: „... Česká
televize byla sice nedobrovolně, ale přece jen kontaminována špatným da-
bingem, a to vinou nákupu z menších studií a vinou i určitých zlozvyků a ste-
reotypů, které získali herci při hektické práci v malých studiích“.

Avšak i u těch nejlepších dabingů je stále slyšet, že jsou čteny. K dnešní
vysoké úrovni technického parku má ještě dost daleko celková koncepce
dabingu, podle které se studio proměňuje v jakési cvičiště synchronu, jímž
se pak poměřuje celkový výsledek. Ze synchronu se stalo jednoduché
měřítko, podle kterého se posuzuje české znění en bloc. Přitom se do-
mníváme, že v nepořádku jsou především jiné věci – chatrná literární strán-
ka a neživotný herecký projev.

Pokud jde o zvuk, můžeme při vší dokonalosti dnešních zvukových mist-
rů pozorovat značnou neúctu k originálnímu zvukovému pásu a jeho pro-
porcím. Poměr mezi mezinárodním pásem a dialogem bývá velmi často hrubě
pozměněn, a to mnohdy v neprospěch mezinárodního pásu, který bývá ne-
adekvátně utlumen. Někdy se ovšem nemůžeme zbavit pocitu, že utlumen
by měl být spíše český dialog.

Co se týče přípravné složky literární, největší bolest představuje přetrvá-
vající nedostatečná erudice překladatelů. Hlavním jazykem je angličtina a z té
si dnes troufá překládat skoro každý. Je zbytečné opakovat, že ani velmi dobrá
znalost cizího jazyka ještě neznamená schopnost adekvátně v jiném prostředí
a v jiném materiálu rekonstruovat všechny podstatné kvality originálu. Není
pochyb o tom, že pro takovou činnost je nutný i talent.

Dalším důležitým předpokladem pro kvalitní českou verzi zahraničních
pořadů je suverénní ovládání češtiny ve všech jejích složkách, z nichž jedno
z předních míst zaujímá stylová adekvátnost; ne každý divák přijímá s na-
dšením jednostrunně pojímanou obecnou češtinu.

Bohužel spolehnutí není někdy ani na úpravce, ale ani na dramaturgy, kteří
by se měli s každým textem před natáčením seznámit. Úpravce se často sou-
střeďuje na fonetický synchron, je technickým aranžérem úst a pomíjí věci
závažnější – významový souběh s originálem, to jest, aby se ve větě aspoň
klíčová slova potkávala.

Dabing je také uměním rozumného kompromisu, schopnosti zvolit menší
zlo – v situacích, kdy to jinak nejde, je třeba klást důraz spíše na stránku
literární, tedy upřednostnit obsah před formou. Když je špatná literární
příprava, je špatné všechno.

Nejprve pár obecnějších poznámek k monitorovaným pořadům. Minimálně
85 % sledovaných pořadů je anglosaské provenience, takže se do nich pro-
mítají typické problémy spojené s překladem z angličtiny. O to příjemněji
působí překlady z jiných jazyků, v našem případě z francouzštiny a japon-
štiny, jejichž autoři a úpravci nejsou zatíženi a zdecimováni negativními ste-
reotypy, které již léta poznamenávají českou dabingovou tvorbu. Je otáz-
kou, do jaké míry se na této ne příliš povzbudivé situaci v oblasti dabovaných
děl, jejichž výchozím jazykem je angličtina, podílejí i dramaturgické zá-

2. ledna 2003 zahájila v Praze činnost kancelář MEDIA Desk – zastou-
pení programů MEDIA Evropské unie pro Českou republiku. 

Program Evropské unie MEDIA Plus je zaměřen na podporu všech aspek-
tů evropské audiovizuální tvorby s důrazem na posílení konkurence-
schopnosti evropského audiovizuálního průmyslu v rozmezí let 2001–2005.
V rámci programu MEDIA Plus mohou společnosti podnikající v oboru au-
diovize za přesně určených podmínek získat jednorázovou nebo více-
stupňovou finanční podporu pro předprodukci/přípravu filmových nebo
televizních projektů. Další možnost finanční pomoci nabízí program v ob-
lasti distribuce audiovizuálních děl pro distributory nebo přímo provo-
zovatele evropských kin, finanční podpora propagace zahrnuje příspěvky
filmovým festivalům, podporu přístupu na mezinárodní trh, tvorbu da-
tabází a katalogů. Program MEDIA Training se zaměřuje na další od-
borné vzdělávání filmových profesionálů v tuzemsku i v zahraničí.

Cílem kanceláře MEDIA Desk Česká republika je zajistit, aby všechny
možnosti nabízené programy MEDIA byly využity co nejlépe ku prospě-

chu a rozvoji českého audiovizuálního průmyslu. Jedním z hlavních úkolů
MEDIA Desk bude aktivní poskytování informací o možnostech finančních
podpor nabízených fondy programů MEDIA a konzultační činnost pro
žadatele o podporu z těchto fondů. Kancelář bude také vystupovat jako
představitel českých filmových profesionálů vzhledem k Evropské unii
a ostatním členským zemím programů MEDIA a bude tak přispívat k roz-
voji spolupráce českých a evropských filmařů.

Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR a Evropské komise
v Bruselu bude činnost kanceláře MEDIA Desk zajišťovat Česká filmo-
vá komora, obecně prospěšná společnost, která byla založena Asociací
producentů v audiovizi, Unií filmových distributorů a Asociací provo-
zovatelů kin. Provoz MEDIA Desk bude společně financován z prostředků
Ministerstva kultury ČR a Evropské unie. Příspěvek ČR do programu
MEDIA Plus pro rok 2003 činí 370 000 EUR, polovina této částky bude
hrazena ze státního rozpočtu ČR, druhá část z Národního programu
PHARE pro ČR.

MEDIA Desk začíná i v České republice

Čtvrtletník dabingové sekce FITES (2. prosince 2002)

Petr Pospíchal Martin Velda

Už jste ji na vaší poště podali? Ta složenka, kterou jste nalezli v tomto Zpravodaji, je na poukázání nových příspěvků.
Připomínáme, že kolonku „V. symbol“ (variabilní symbol) vyplníte svým rodným číslem, 

protože to je při současné praxi České pošty jediný možný způsob identifikace vašich plateb.
Ty, kteří pošlou příspěvky z běžného účtu, prosíme o totéž. Co můžete udělat hned zítra, neodkládejte na pozítří!
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měry Producentského centra převzatých pořadů a nákupní politika České
televize, v jejichž důsledku se na obrazovce veřejnoprávní televize objevují
pořady, bez nichž by se tato televize jistě mohla obejít.

Co se týče zmíněných překladatelských stereotypů, jde mimo jiné o na-
dužívání osobních zájmen, otřepané, utahané obraty, problémy s přechy-
lováním, porušování zásad aktuálního členění, nivelizující užívání spisov-
ného jazyka nebo naopak obecné češtiny.

Tým hodnotitelů překvapila značná kvalitativní nevyrovnanost dabingové
produkce České televize. Důvody – kromě výše
zmíněných – mohou být různé a nebudeme o nich
spekulovat. Třeba o nich ještě bude řeč v diskusi.“

Následoval chronologický přehled sledovaných
pořadů s uvedením data vysílání a hlavních tvůr-
ců. Vzhledem k tomu, že většina hodnotitelů pra-
cuje aktivně s jazykem, zaměřili se především na
literární součást výroby dabingového díla. Po pře-
čtení zprávy otevřel Petr Pospíchal diskusi. Tu hbitě
zahájil Josef Eismann poznámkou k překladu ang-
lického úsloví „Yes, Sir!“ a diskuse tím nabrala jasný,
nečekaný a nežádoucí směr. Hodně se mluvilo
o historických a geografických kontextech, které
jsou určující pro oslovování, nadužívání titulů, po-
češťování cizích jmen atp. PhDr. Zdena Šmídová
v této souvislosti řekla: „... bylo zjištěno, že pře-
kladatelé posledních 25 let přestávají počešťo-
vat a že stále více jmen zůstává nepočeštěno, pro-
tože se považují za charakterizační prvek postavy, aby se neocitla u nás,
aby nechodila po Václaváku, ale aby se procházela po New Yorku nebo po
Paříži. Jenom jména, které by zněla pitvorně, u nichž je podobnost příliš
veliká, se třeba ještě počešťují. Ale vývojová tendence je, že jména se sto-
procentně budou nechávat v originále. ...“ 

Hovořilo se také o odpovědnosti autora dialogů a režiséra, kteří by měli
eventuální pochybení překladatele napravit. Martin Velda poukázal na to, že
ve zprávě nebyly zachyceny ostatní složky dabingu: zvuk, herecké výko-
ny, režijní práce. Poté se rozběhla diskuse k titulkům ve filmu „Peacemaker“,
která se nakonec utápěla v tak nešťastných malichernostech, že úlevu na-
konec přineslo až předání slova PhDr. Zdeňkovi Coufalovi, který prohlásil:
„Navrhuji, abychom od toho šli.“ Přihlásil se filmový a televizní kritik Jan Jaroš
s razantní kritikou metodiky sledování a hodnocení dabovaných pořadů, do-
plněnou návrhem na průběžné sledování kvality dabingu po celý rok. 

Po chvíli se přihlásil Bohumil Švarc s krátkým úvodem do dějin českého
dabingu, provázeným vzpomínkami na jeho zlatou éru, ale také s poku-
sem definovat conditio sine qua non kvalitního dabingu: „... Podle mého

soudu, když budu mít dobrý překlad a dobrou úpravu, když budu mít reži-
séra, který mi dá možnost se seznámit s textem takovým způsobem, abych
se dostal k podstatě věci, abych věděl, koho hraji, jak ten člověk myslí, jak
cítí, proč je takový, jaký je, když se vydám po té cestě zpátky, mám-li k tomu
příležitost, a také se mi to někdy stává, opravdu jsou takoví režiséři, tak potom
se dostanu ke kořenům toho projevu kolegy, který to natočil, jako stín i hlas,
a mám potom i možnost – tomu někteří nevěří, ale já jsem o tom přesvěd-
čen – i určitého přetělesnění a předuševnění...“ Na další povzdechy, kri-
tické poznámky a rady navázal Ivan Žáček, který jako jednu z nejpalčivějších
chyb vidí neexistenci kdysi samozřejmých seznamovacích projekcí pro herce.

Také Alena Poledňáková z ČT se přihlásila s poznámkou, že by stálo za to se
věnovat samotné realizaci, to znamená práci ve studiu, práci režisérů, práci
herců atd., a zohlednit ji v hodnocení. „...Myslím si, že největším prohřeš-
kem je asi prohřešek proti češtině a prohřešek proti originálu, to znamená ne-
vystižení originálu, nebo nevystižení v samotném českém jazyce Česká tele-
vize do toho vkládá ještě jednoho člověka, a to je dramaturg, který se má literární
přípravou zabývat, což je vlastně obdoba funkce redaktora v nakladatelství.
A možná by to měl být partner pro autora k určité diskusi nad samotným dílem...“ 

S připomínkou, která konečně mířila k jádru tématu a bohužel se neset-
kala s kladnou odezvou, se přihlásil PhDr. Zdeněk Coufal: „Já jsem si myslel,
že tady budeme probírat některé konkrétní věci, jak to slibovala také po-
zvánka. Zvrhlo se to v obecné problémy estetiky – o tom mluvil tady pan
Švarc, – ale na tyto problémy jsme odpovídali již čtyřikrát nebo pětkrát na
takovýchto sezeních. Myslím, že nemá cenu se k tomu vracet, je třeba jít dál.
Ale to, co bylo řečeno v první části referátu, a byla tam řada zajímavých věcí,
k tomu bylo třeba diskutovat. Jestliže se tady máme scházet, tak není třeba

se scházet na obecné problémy. Ta estetika propracovaná je v podstatě
základní principy jsou jasné a dokonce jsou i vydané v protokolech z těch-
to sezení a v jiných publikacích. Tady byl kdysi návrh, aby se to dělalo v men-
ších kolektivech, že diskuse je pak bohatší, mohou se probírat názory, je
možný názorový střet – a ne, aby se to točilo kolem „ano, pane“. Bohužel se
vracíme do minulosti a přešlapujeme na místě. To, co tady všechno bylo ře-
čeno o těch obecných problémech – předpoklady a čas atd., to je podsta-
ta herecké práce v dabingu. To tady bylo x krát řečeno, dokonce plamen-
nými projevy – třeba vzpomínám na Borise Rösnera, který tady vystupoval.
Je třeba něco říci ke konkrétním věcem, aby to k něčemu bylo.“

Hovořilo se ještě o vulgarismech, znovu o počešťování jmen, okrajově
o malé odvaze dramaturgií získávat ke spolupráci nové, mladé tvůrce, o ne-
dostatku zpětné vazby co se týče kvality odevzdané práce apod. Renáta Blatná
zmínila Český národní korpus, tj. jakousi databanku češtiny, kde si lze ově-
řit frekvenční výskyt výrazů (dostupná též na htpp://ucnk.ff.cuni cz.).

Nakonec vyjádření P. Dominika, jednoho z hodnotitelů, k průběhu
večera: Orientace týmu hodnotitelů na literární přípravu logicky vycházela

Zleva Zdeněk Hruška, Vladimír Tišnovský a živě diskutující 
Zdeněk Coufal.

Pavel Dominik má připomínku. Ivan Žáček
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Schůze se konala 13. 1. 2003, a to, díky laskavosti
manželů Heřmánkových, poprvé v příjemném
klubu Divadla Bez zábradlí. Předseda Petr Pospíchal
přednesl zprávu o činnosti DS za období od červ-
na 2001 do ledna 2003. Zde je stručné shrnutí.
Pozitiva
Proběhly další dva ročníky Ceny Františka
Filipovského. Od listopadu pracuje porota na 9.roč-
níku, v jejím složení došlo k následující obmě-
ně: za Jednotu tlumočníků a překladatelů PhDr.
Miloslav Uličný, za Barrandov Studio Václav Knop
a za FITES Jiří Šesták. Výbor DS navrhl změnu sta-
tutu s tím, aby za každou nominaci zadavatelé či
výrobci zaplatili 1 000 Kč (netýká se tedy odbor-
né veřejnosti), což bude projednáno se spolu-
pořadateli, tj. HA a městem Přelouč, 3. 2. Takto
získané prostředky budou použity na organizač-
ní výdaje spojené se soutěží, např. jako odměna
porotcům, příspěvek na ceny atd. Letos se sna-
žíme o zařazení předávání cen do vysílacího času
ČT, leč narážíme samozřejmě na finanční pro-
blémy a na fakt, že komerčnost je hlavním krité-
riem i televize veřejnoprávní. 

Po jednání s Ministerstvem kultury, DILIA a IN-
TERGRAMEM jsou režiséři dabingu od června 2002
spoluautory audiovizuálního díla. Aby se mohli po-
dílet na zisku z neidentifikovatelných příjmů, tzv.
kolektivní správě autorských práv prováděné DILIA,
je třeba, aby jako ostatní tvůrci odevzdali na adresu
DILIA vždy do konce roku přehled titulů, na kte-
rých se v uplynulém roce spolupodíleli.

V Lidových novinách vychází nadále pravidel-
né hodnocení dabingů. Recenze jsou také na na-
šich webových stránkách.

Uskutečnily se dva semináře. První na téma
„Právní postavení dabingových tvůrců jako au-
torů audiovizuálního díla“, druhý s názvem
„Zevrubný pohled na dabing vysílaný v ČT“. Tento

byl poněkud kontroverzní. Chybou byla neinfor-
movanost výboru o přípravách semináře, která
vyústila v poněkud chaotickou diskusi, jež sklouz-
la do utilitárních problémů několika zúčastněných
tvůrců. Diskuse byla i špatně vedena.

Došlo k rozšíření členské základny: Tomáš
Bělohradský, Martin Václavík, Radim Štětina, Václav
Knop, Zdena Šmídová, Zuzana Kopečková, Jiří
Kodeš, Helena Vosecká. Z naší organizace vy-
stoupila paní Jana Mertinová.

Návrh systému hodnocení práce jednotlivých
tvůrců ve zpětné vazbě překladatel-úpravce-re-
žisér funguje jak v ČT, tak i na Nově. 

Z iniciativy nových členů dabingové sekce se za-
číná rodit užitečná spolupráce mezi mladými herci
z DAMU a některými soukromými studii, která i přes
ekonomickou nevýhodnost pomáhají nastávajícím
hercům, aby se v rámci studia seznámili s dabin-
govou prací v praxi. Jedná se konkrétně o ročník
Borise Rösnera a iniciativu Václava Knopa.
Negativa
Při přípravě návrhu znění Slovesné smlouvy s ČT
došlo bohužel k tomu, že v konečné verzi návr-
hu na zvýšení autorských honorářů se objevil bez
vědomí DS nereálný návrh OP. Výbor DS bude
o tomto problému s OP dále jednat a situaci řešit.

Nepodařilo se uskutečnit pracovní schůzky za
účelem konzultací a výměny zkušeností v užším
odborném kruhu pracovníků dabingu – režiséři,
překladatelé, úpravci, zvukoví mistři. Organizování
podobných aktivit by mělo patřit k jednomu z hlav-
ních úkolů nového výboru DS.

Petr Pospíchal uzavřel svou zprávu přáním, „aby
se postupně dařilo z dabingové sekce vytvářet pro-
fesní a cechovní organizaci, která bude spojovat
všechny ty, kteří splňují kritéria profesionálního
tvůrčího pracovníka. Bylo by skvělé zbavit se zby-
tečné destruktivní rivality mezi pracovníky jed-

notlivých médií a studií, a naopak posílit vědomí
cechovní pýchy na svoji práci. Tím se otevřou další
možnosti pro řešení důležitých problémů autor-
skoprávních, ekonomických a nebude se plýt-
vat silami na hašení okrajových sporů. Toto všech-
no ve mne vzbuzuje pocit oprávněnosti existence
dabingové sekce FITESu.“

V rámci diskuse se probírala otázka směru,
jakým by se činnost DS, resp. FITESu měla do bu-
doucna ubírat, autorských smluv, nehorázného
vykupování autorských práv, legislativních pro-
blémů, pracovních podmínek tvůrců, možnost pra-
videlného setkávání v kavárně či klubu Divadla Bez
zábradlí atd. Tomáš Bělohradský se podělil o své
zkušenosti z Anglie, kde „tlak na kvalitu a výro-
bu je čistě ekonomický a není vytvářen žádnou or-
ganizací, která tlačí na televize, aby vysílaly jen
kvalitní věci apod. Je to způsobeno tím, že za člo-
věkem, který provede nekvalitní práci, stojí dal-
ších 50 lidí, kteří práci udělají rádi a kvalitně. Nikdo
si tam nedovolí odevzdat práci nekvalitní... U nás
bude tlak na kvalitu, až tu bude větší nezaměst-
nanost, až bude víc lidí bez práce, tak si jí každý
bude víc vážit a každý sám za sebe ji bude pro-
vádět kvalitně. A k tomu, aby pak tvůrci měli pro
takovou práci podmínky, je potřeba rozvíjet pro-
fesní organizace. Všude to tak funguje a tady se
k tomu dostaneme také, protože to je jediná cesta
– profesní organizace překladatelů, režisérů, zvu-
kařů atd., a taková organizace se za to postaví.
Já kdybych chtěl jít dělat do Ameriky, do Anglie,
tak nemohu, protože tam existuje asociace, jejíž
členem nejsem. Tím se mohu stát pouze za ur-
čitých podmínek. Jednak, že jsem ze státu Evropské
unie – ale to jsou politické věci, ale že také splňu-
ji jisté podmínky profesní, že mám odpovídající
vzdělání, něco za sebou, že něco umím. Pokud ne-
jsem v asociaci, tak nemohu udělat žádné dílo.

z jejich profesí, ale i ze skutečnosti, že se nenašel nikdo další, kdo by byl ochot-
ný jednak obětovat tolik volného času, jednak kriticky hodnotit produkty
vycházející z Producentského centra převzatých pořadů v ČT, s nímž auto-
rsky spolupracuje. Kuloárových kritiků je dost, ovšem těch, kteří mají dost
odvahy i profesionální cti, je hrstka. Tím netvrdím, že obavy z případného vy-
volání nelibosti u zadavatelů, a to i po pozitivně míněné kritice, by nemuse-
ly být oprávněné. Cílem posledního setkání bylo narušit stereotypy nudných
diskusí, z nichž v minulosti mnozí odcházeli půl hodiny po zahájení. Přehled
monitorovaných pořadů s krátkým komentářem, soustřeďujícím se přede-
vším na literární složku dabingu, byl míněn pouze coby jakýsi stručný rejstřík
k úvodnímu shrnutí, v němž byly nastoleny otázky, o kterých se mohlo a hlav-
ně (vzhledem k přítomnosti zástupců PCPP z ČT) mělo hovořit – např. o úrov-
ni práce dramaturgie (včetně kritérií výběru zahraničních pořadů), jazykové
kompetence dramaturgů, kteří mnohdy jako by přestávali držet krok s vý-
vojem jazyka (zejména angličtiny) a nejsou pak schopni korigovat překlad
či úpravu zadávaných textů; mohlo se mluvit o tom, proč literární složka u filmů
z neanglicky mluvících zemí kvalitou převyšuje většinu dabingové produk-
ce ze zemí anglicky mluvících, atd. Tato šance se promarnila. Namísto toho,
jak je na těchto setkáních zvykem, se řeč okamžitě stočila k naprostým,

neskutečným banalitám a otázkám týkajícím se abecedy dabingového ře-
mesla. Zoufalství, které se muselo některých přítomných, myslím skutečných
– tj. bystrých a invenčních – tvůrců zmocňovat, bylo snad poněkud zředě-
no až lednovou výroční schůzí dabingové sekce.

Úplný záznam prosincového Čtvrtletníku lze najít na našich www.
Pavel Dominik

Výroční schůze dabingové sekce FITESu 
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A producenti, televize, všichni jsou nastaveni na
to, že jednají se zástupci asociací. FITES a dabin-
gová sekce nezajistí to, že dabing bude kvalitní. Ta
může zajistit to, že zviditelní takovéhle věci.“ „FITES
by měl uzavírat rámcové smlouvy s producenty,
ať už je to producent ČT, Novy nebo Primy. Jde
o to mít podmínky jasné a ten, kdo je členem
FITESu, odvede kvalitní práci. A my za to jako or-
ganizace ručíme, že takový člověk skutečně kva-
litní práci odvede.“ Podle Pavla Dominika „mů-
žeme na tlaky profesních organizací zapomenout,
dokud tu nebude poptávka po kvalitě.“ Jiří
Kvasnička poznamenal, že kolega Bělohradský ho-
voří vlastně „o finální fázi cesty. Ta cesta má však
svůj začátek, kterým je jeden z oněch šesti bodů,
citovaných ve výroční zprávě, to znamená rozší-
ření členské základny – mít základnu takovou, kde
by byly sdruženy všechny profesní špičky, to zna-
mená, že taková organizace bude mít váhu. Pokud
členská základna nebude široká v té nejvyšší kva-
litě, tak nikdo nebude s takovou organizací jednat.

Čili je to o tom, získávat neustále špičkové tvůr-
ce do FITESu a vytvořit špičkovou organizaci ce-
chovního typu.“ Josef Eismann podotkl, že „pokud
zpětná vazba kvality nefunguje, tak podobné 
organizace jsou jen prázdná slova, protože nikdo
se s vámi nebude bavit, jelikož je mu jedno, jest-
li je práce odvedena dobře nebo špatně, ale je pro
něj důležité, aby se vyrábělo za co nejméně. Proto
se berou lidé z ulice.“ Jiří Kodeš seznámil pří-
tomné se systémem honorářů od soukromých te-
levizí: „Donedávna jsme pracovali za určité ho-
noráře, kde 2/3 byla odměna za režijní práci a 1/3
za to, že byla vykoupena práva. Oni nám to oto-
čili, takže výsledek je, že 1/3 dostáváme za re-
žijní práci a 2/3 za vykoupená práva, tím pádem
bereme asi 20 Kč za hodinu práce.“ Jiří Kvasnička
připomněl, že „než byl přijat nový autorský zákon,
bylo přislíbeno, že nebude podle něj možné, aby
byla autorská práva jednorázově vykupována.
To jsme chtěli, protože jsme věděli, že to je je-
diná obrana. Pak přišla patrně nějaká lobby a zákon

vyšel tak, jak vyšel. To znamená, že to můžete po-
depsat, nebo nemusíte. Nemusíte to podepsat
– nemusíte pracovat. Takže tím, jak zákon vyšel,
není už v tuto chvíli o čem diskutovat, jedině o tlaku
velice silné profesní organizace na novelu auto-
rského zákona.“ Tomáš Bělohradský vyjádřil po-
těšení nad tímto faktem: „FITES už není jenom
Česká televize, kterýžto pocit jsem měl ještě před
pár lety. Musím říci, že jsem tento pocit ztratil a že
se opravdu FITES zajímá i o lidi, kteří nepracují pro
Českou televizi, ale dělají také v dabingu.“

V závěru schůze byli přítomní seznámeni s vý-
sledky tajné volby nového výboru DS, jehož
členy byli zvoleni: Pavel Dominik, Jiřina
Hradecká, Elmar Kloss, Jiří Kodeš, Zuzana
Kopečková, Jiří Kvasnička, Petr Pospíchal, Eva
Štorková, Martin Velda. 

Plné znění celé schůze naleznete na webových
stránkách FITESu.

Petr Pospíchal
Jiřina Hradecká

Kdo kromě pamětníků má ponětí o tom, co byla třídně politická prověr-
ka nestraníků v roce 1958, první rozsáhlé kádrování v televizi, typické pro
minulý režim?

Při přijímání pracovníků do úvazku nebylo od roku 1953 při urychleném
zahájení a rozšiřování televizního programu podstatné členství v KSČ,
ani tak zvaný třídní původ. V roce 1957 však sekretariát Ústředního výboru
KSČ považoval složení pracovníků televize za neuspokojivé a o necelý
rok později rozhodl o prověrce dle zásad uplatňovaných na ministerstvech
a ústředních úřadech – podle kritérií, v nichž byly na prvním místě třídní
původ, politická spolehlivost a aktivita a teprve poté odborná kvalifika-
ce, pracovní kázeň a charakterové vlastnosti. 

A tak byly před čtyřiceti pěti lety v pražském studiu ustaveny tři komi-
se, které rozhodovaly o tom, kdo může nadále z nestraníků zastávat svou
funkci, komu věnovat zvýšenou pozornost, koho přeřadit, koho propus-
tit. Dle dokladu ze Státního ústředního archivu opustilo v první etapě te-
levizi pro politickou nespolehlivost pouze v pražském studiu čtrnáct ne-
straníků, administrativních i tvůrčích pracovníků – např. dramaturg
politického vysílání Josef Strnad a scenárista Ondřej Vogeltanz. Do druhé

etapy byli zařazeni ti, kteří – dle citovaného dokladu – měli odejít z růz-
ných důvodů, ale zejména pro údajnou nedostatečnou pracovní kvalifikaci,
např. dramaturg Jaroslav Dietl, ale rovněž topič J. Braun či rekvizitář V. Čer-
mák. Celkem se prověrka týkala ve třech etapách devadesáti devíti pra-
covníků, z nichž 65 v třetí etapě bylo znovu prověřováno na podzim 1958.
Následně oddělení zvláštních úkolů (součást Hlavní správy tiskového
dohledu, řízené ministerstvem vnitra) střežilo, aby bývalí zaměstnanci,
s nimiž byl ukončen pracovní poměr z kádrových důvodů, nemohli pra-
covat pro televizi ani externě. Někteří se mohli v uvolňující se atmosféře
šedesátých let do televize vrátit – ze známých tvůrců Jaroslav Dietl, Ondřej
Vogeltanz nebo režisér Ivo Paukert, kterého třídně politická prověrka
postihla v ostravském studiu. 

V roce 1968 byly v televizi i na FITESu ustaveny rehabilitační komise, na
jejichž práci navázala další komise v roce 1990, která již řešila i další,
rozsáhlejší personální čistky z let 1969 – 1970 – s vědomím, že tak jako
v celé společnosti, ani v televizi nelze napravit všechny křivdy komunis-
tického režimu, vrátit lidem ztracená léta tvůrčího života.

-cys-

První personální otřes v ČST

S posledním dnem roku 1992 skončila existence československé
federace a s ní skončila i federální Čs. televize. Tato státem dotova-
ná organizace zajišťovala po čtyři desetiletí monopolní vysílání v Čes-
koslovensku. S výjimkou posledních tří let byla po celou dobu své exi-
stence pod přímým vl ivem ÚV KSČ. Proces zániku Čs. televize
odstartovalo Federální shromáždění 20. března 1992, když schváli-
lo zákon (č. 136/1991 Sb.) o rozdělení působnosti  mezi Českou
a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou
republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků. Vznik
samostatné Slovenské televize 1. července 1991 konec centrálního
federálního vysí lání urychloval a zákon České národní rady (č.
483/1991 Sb.) o České televizi ,  zř izuj ící  národní televizi  
k 1. lednu 1992, zánik ČST stvrdil.

Televizní vysílání u nás organizačně a programově začínalo v rámci Čes-
koslovenského rozhlasu. Technika a provoz studií spadaly do pravomoci
resortu spojů. V listopadu 1957 bylo pro oba sdělovací prostředky zří-
zeno kolektivní vedení nazvané Čs. výbor pro rozhlas a televizi (ČVRT).
Během roku 1958 se pak televize v rámci ČVRT osamostatnila a k 1. říjnu
1959 byla ustavena jako samostatná ústřední organizace. Až 31. ledna
1964 schválilo Národní shromáždění Zákon o Čs. televizi, ze kterého vze-
šel i její první statut.

Zkušební vysílání Studia Praha bylo zahájeno z Měšťanské Besedy 
1. května 1953 a za pravidelné bylo prohlášeno 25. února 1954. Zpočátku
se vysílalo pouze 3 dny (v létě dokonce jen 2) v týdnu, v listopadu 1953
se počet vysílacích dnů rozšířil na 4, o dva roky později na 6 dní v týdnu
a od 29. prosince 1958 televize vysílala celý týden.

Před 10 lety zanikla Čs. televize
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Státní fond České republiky na podporu a rozvoj
české kinematografie byl zřízen v roce 1992 zá-
konem České národní rady č.241/1992sb., jeho
Statut pak Usnesením ČNR z 11.schůze, sně-
movní tisk 103 (to pro ty, kteří by se náhodou
chtěli s podrobným zněním zákona seznámit).
S hlediska filmařské veřejnosti je Fond čímsi na
způsob nadace: rozdává granty a podpory. Na
tvorbu (tedy scénář), na výrobu, propagaci a di-
stribuci českého kinematografického díla, na
technický rozvoj a modernizaci české kinema-
tografie. O grantech a podporách rozhoduje tři-
náctičlenná Rada fondu, navrhovaná ministrem
kultury na základě nominací odborných svazů
a asociací a volená posléze parlamentem.

Před časem hovořil jsem s jistou českou re-
žisérkou (jíž, i její práce, si velmi vážím) o Fondu
a jeho Radě a ona nazvala ji čtenářským krouž-
kem, který nemíní podporovat. (Podporou měla
na mysli žadatelský poplatek, který je povin-
nou součástí žádosti o grant.) Jelikož měl jsem tu
čest sedět tři roky ve zmíněné Radě, cítím po-
vinnost se toho sboru zastat, to za prvé. Za druhé
pak zdá se mi (po nedávném, naštěstí rychle
zažehnaném pokusu Fond zrušit, plynoucím pa-
trně především z nedostatečné informovanosti
o povaze jeho financování, v ministerských kru-
zích, pravda, zarážející), že neuškodí podat obe-
censtvu jakousi ne snad podrobnou, ale přec jen
obsažnější informaci o Fondu a práci jeho Rady.
Konečně za třetí byl jsem ty tři roky oné Rady tis-
kovým mluvčím a mnoho jsem toho v té funkci
neměl příležitost vykonat, i ulevím tímto poví-
dáním aspoň trochu svému svědomí.

Jak už řečeno, Rada je třináctičlenná a sluší se
říci, že její profesní složení (aspoň v té podo-
bě, jakou měla, když jsem v ní seděl) je pestré.
Byli v ní dva tvůrci animovaných filmů, tři fil-
moví teoretici, dva dramaturgové, dva scenáristé,

dva filmoví distributoři (a kinaři), jeden produ-
cent a jeden dokumentarista, čímž, myslím si,
byla více než zajištěna mnohost pohledů a ná-
zorů.

Rada funguje tak, že všichni členové čtou
všechny projekty (mají na to tři měsíce času – od
uzávěrky do rozhodnutí) a pak o jednotlivých pro-
jektech diskutují a hlasují. Diskuse bývá velmi
živá a hlasování (tajné) málokdy jednotné, což,
řekl bych, svědčí o značné objektivitě koneč-
ného rozhodování. Ve volebním období, o kte-
rém tu píši, tj. ve 13. až 18. uzávěrce, posou-
dila Rada celkem 537 žádostí, tedy v průměru
téměř 90 žádostí na uzávěrku. Poměr krátko-
metrážních a celovečerních projektů byl při-
tom zhruba 1 : 1, v každé uzávěrce bylo samo-
zřejmě vždy i několik projektů z oblasti
technického rozvoje a propagace, tedy podpo-
ry festivalů, katalogů a pod. (Fyzicky to obnáší
něco přes 20 kg papíru a VHS kazet na osobu
a uzávěrku, to jen pro názornost.) Členství v Radě
je funkce čestná, honorována je pouze zmíně-
ná lektorská činnost, tedy čtení a posuzování pro-
jektů. Nevyžádal jsem si svolení svých spolu-
radních, a tedy neuvedu zde výši honoráře
(vlastně, popravdě řečeno, si ji ani přesně ne-
pamatuji), ujišťuji však čtenáře, že není nijak ho-
rentní.

Hlavním problémem vší této činnosti je sa-
mozřejmě nedostatek peněz. Rada rozděluje
ročně kolem 80 milionů Kč, tedy přibližně 40
(většinou spíš méně) milionů na uzávěrku.
Přičemž úhrn požadavků bývá přibližně pětiná-
sobný (např. v 15. uzávěrce činil souhrn poža-
davků 193 420 000 Kč, k rozdělení měla Rada
41 550 000 Kč, v 16. uzávěrce to bylo 202 404
000 Kč ku 39 880 000 Kč, v 17. uzávěrce 227
823 000 Kč ku 37 300 000 Kč a konečně v 18.
uzávěrce 235 590 000 Kč ku 36 490 000 Kč).

Z té nouze logicky plyne základní dilema –
i když jisté procento projektů je tak nekvalitní, že
je lze bez rozpaků nepodpořit, pořád ještě jich
zůstává tolik, že kdyby měly podporu dostat
všechny, které by ji svou kvalitou zasloužily, do-
staly by se na ně částky tak nízké, že věc by prak-
ticky pozbyla smyslu. Odtud pravidlo, jímž se
rada řídí, totiž že je nutno podpořit raději menší
množství projektů, zato však částkami, které je
skutečně podpoří. A tedy jsou rozhodovací pod-
mínky skutečně tvrdé, lze říci nelítostné. I přitom
samozřejmě téměř nikdo nedostane tolik, o kolik
žádal. (Neboť je-li relace mezi penězi žádanými
a skutečně vydanými přibližně 1 : 5, pak rela-
ce mezi projekty žádajícími o podporu a těmi,
které ji dostaly, je přec jen útěšnější – téměř 
1 : 2 – v 15. uzávěrce žádalo 85 projektů, pod-
pořeno bylo 42, v 16. uzávěrce byl tento poměr
84 ku 38, v 17. 100 ku 38, v 18. dokonce 
96 ku 52.)

Dalším problémem je nedostatek peněz, řekl
bych, obecný: projekt, který nemá zajištěno jiné
financování než podporu Fondu, má minimální
naději tuto podporu získat. Z prostého důvo-
du: v takovém případě je pravděpodobné, že pod-
poru nebude moci skutečně využít a že bude při-
dělené peníze zbytečně blokovat, aby je posléze
vrátil. Na počátku loňského roku bylo takto ne-
užitečně blokováno několik desítek milionů, na
což byla Rada nucena reagovat jistým zpřísně-
ním podmínek. (Ostatně výše žádané podpory
nesmí tak jako tak převyšovat polovinu celko-
vého rozpočtu projektu.)

Zdrojů, z nichž Fond čerpá prostředky, je te-
oreticky (tedy ze zákona) více než deset, prak-
ticky však fungují jenom dva: výnos z prodeje
filmů, jejichž práva byla převedena na stát (tedy
z filmů, vyrobených mezi roky 1966 a 1991,
jejichž správu v současnosti pro Fond provádí

Brzy po vzniku pražského studia začala vznikat další studia: 31. prosince
1955 v Ostravě, 3. listopadu 1956 v Bratislavě, 6. července 1961 v Brně 
a 25. února 1962 v Košicích. Souběžně s technickým a programovým roz-
vojem přibývalo diváků. V září 1962 byl již milion platících diváků, v březnu
1965 byly hlášeny 2 miliony koncesionářů, v prosinci 1969 byla překročena
hranice 3 milionů a v roce 1978 činil počet hlášených přijímačů 4 miliony.

V 60. letech byla zahájena výstavba nových televizních středisek v Praze
a Bratislavě. Do provozu pak byly předány na Kavčích horách 17. října 1970
a v Mlynské dolině v Bratislavě 26. října 1970. Ve dnech 21. až 26. srpna 1968
byly všechny objekty Čs. televize obsazeny sovětskými okupačními vojsky.
Díky šikovnosti televizních techniků se program podporující legálně zvole-
nou státní a stranickou reprezentaci vysílal z provizorních studií. 

Od 10. května 1970 bylo vysílání Čs. televize obohaceno o druhý pro-
gram. Na něm pak bylo 9. května 1973 zahájeno barevné vysílání. Na prv-
ním programu se diváci barevného vysílání dočkali 9. května 1975.

K zásadním změnám v ČST došlo v listopadu 1989. Její pracovníci po sna-
hách vedení zamlžit ve vysílání informace o policejním zásahu proti stu-

dentské demonstraci na Národní třídě a o následném protestu veřejnosti
zahájili proti komunistickému vedení revoltu. To rychle ztratilo kontrolu nad
situací v podniku a ČST se po několika dnech stala rozhodujícím médiem
informujícím veřejnost o aktuálním dění. ČST přestala být řízena ÚV KSČ.
V roce 1990 byl dosavadní 1. program koncipován jako federální a pře-
jmenován na F1 a druhé programy (národní okruhy) se přeměnily na český
ČTV a slovenský S1. Navíc 14. května 1990 začal v českých zemích, na
okruhu dříve využívaném pro vysílání sovětské televize, vysílat třetí pro-
gram OK3. Na Slovensku od 6. června 1991 existoval program TA3. ČST
zůstala v roce 1992 provozovatelem vysílání programu F1, pro který vy-
ráběla zpravodajství. Ostatní pořady pro tento program zajišťovaly obě
republikové televize, které zároveň provozovaly okruhy ČTV a S1.

Mezitím byl 30. října 1991 Federálním shromážděním schválen zákon
o provozování rozhlasového a televizního vysílání (č. 468/1991 Sb.), který
umožnil vznik duálního vysílání provozovatelů ze zákona (veřejnoprávních)
a držitelů licence (soukromých). Zákon s postupnými změnami platil do
léta 2001.                                                                                                 (dr)

Trochu o Fondu na podporu kinematografie
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Bonton Zlín) a poplatek ze vstupenky do kina, či-
nící stále 1 Kč jako v r. 1992, přičemž cena vstu-
penky od těch dob vzrostla přibližně pěti či šes-
tinásobně. Chystaná novela zákona by měla tyto
nevlídné skutečnosti změnit, měly by se v ní krom
vyššího poplatku ze vstupenky objevit další zdro-
je: z televizních reklam, z prodeje kazet apod.
V optimálním případě by v budoucnu mohl mít
Fond k rozdělení snad až 300 milionů ročně.
To vše je ovšem zatím budoucnost poněkud ml-
havá – snahou ministerstva kultury je dopravit
novelu do parlamentu už v r. 2004 (sic!), leč i pak
je stále na zákonodárcích, zda a jak ji schválí.

Pěkným – a poměrně často slýchaným – ar-
gumentem je, že přes všechen pláč a nářek se
v Česku filmy stále točí, což je nepochybně prav-

da. Velkou a nespornou zásluhu na tom má např.
veřejnoprávní ČT – ovšem koprodukční pod-
mínky, které si přitom klade, jsou pro soukromé
producenty více než tvrdé, ergo – není to vše tak
zcela v řádu a pořádku, jak onen uvedený ar-
gument zdá se naznačovat.

Ostatně, ČT – do pokladny Fondu neplyne
odtud prozatím ani koruna, na čemž nejvíce jsou
biti dokumentaristé, neboť Rada (věrna ostat-
ně tomu, co explicitně uvádí název Fondu, totiž
podpoře a rozvoji české kinematografie, nikoli
obecně audiovize) velmi nerada a neochotně pod-
poruje projekty, u nichž je zřejmé, že budou pře-
vážně či dokonce výhradně televizní. K čemuž
sluší dodat, že televize přitom je hlavním distri-
butorem dokumentární tvorby u nás (i když v klu-

bových kinech snad už aspoň částečně svítá na
lepší časy), a tedy dokumentaristé jí přečasto ví-
ceméně nuceně přizpůsobují charakter i for-
mát svých děl.

Krátce řečeno, není toho málo, co mělo by se
kolem Fondu změnit, nicméně – a to chce být
jádrem tohoto sdělení – při všech výhradách
(toho vydřidušství, když Fond natahuje k žada-
teli dlaň pro pět či dokonce deset tisíc žadatel-
ského poplatku, přičemž pravděpodobnost pod-
pory je sotva poloviční!) nepochybně je to v té
vší nouzi a bídě instituce užitečná a vskutku k pod-
poře a rozvoji české kinematografie dost silně
přispívající – myslím, že také morálně. Obecně
vzato, podpora fondu je přec jen jistou známkou
kvality projektu.                             Josef Eismann

posoudila 96 žádostí o podporu, předložených do 31. 10. 2002 (18.
uzávěrka) a dne 28. 1. 2003 se rozhodla podpořit celkem 52 projektů, mezi
které bylo rozděleno celkem 36 490 000 Kč.

TVORBA CELOVEČERNÍCH FILMŮ:
Hotel Prague (celovečerní scénář Zdenka Viktory o osudech běženců
v Česku. Problémy vztahů v procesu integrace) 50 000 Kč

Rubínová zahrada (scénář Daniely Gébové k padesátiminutovému filmu,
kombinace hraného filmu s animací.Pohádkový příběh malé holčičky v re-
álném prostředí hornické kolonie) 100 000 Kč

CERTIFIKÁT OBDRŽEL PROJEKT:
Roch (celovečerní scénář Marka Boudy podle novely Kristiána Sudy.
Polosnový příběh ruského dezertéra v Čechách sedmdesátých let)

VÝROBA CELOVEČERNÍCH FILMŮ:
Příběh bratří Mašínů (celovečerní hraný Jana Nováka, který má režírovat
Ivan Passer. Známý krvavý příběh dobrodružného útěku z přelomu čtyři-
cátých a padesátých let) 1 000 000 Kč

Toyen (celovečerní hraný o známé malířce, scénář Tereza Brdečková a Jan
Němec, režie Jan Němec) 3 500 000 Kč

Česká nová vlna (celovečerní dokument tvůrců filmu „Klíč k určování
trpaslíků“, Martina Šulíka a Jana Lukeše) 250 000 Kč

Štěstí (dramaticko-milostný příběh z komunistického lágru padesátých let.
Scénář Jiří Stránský, režie Petr Nikolaev) 3 500 000 Kč

Jedna ruka netleská (černá komedie Davida Ondříčka a Jiřího Macháčka.
Na poněkud detektivní osnově, o dvou outsiderech a podivné restauraci)

2 000 000 Kč

Mistři (komedie ze zapadlé pohraniční vesnice, s prvky magického rea-
lismu. O podobách závislosti, demonstrované na sledování hokejového
mistrovství světa. Scénář Robert Geisler, Benjamin Tuček, Marek Najbrt,
režie Marek Najbrt) 4 500 000 Kč

Poslední léto (road movie o těžkostech dospívání. Prázdninový trip tří ma-
turantek a čtrnáctiletého bratra jedné z nich. Scénář Petra Ušelová, režie
Karin Babinská) 3 500 000 Kč

Nové bytosti (o soužití minoritních komunit /Romové, „bílí Indiáni“/ s ma-
joritní společností českého maloměsta. Scénář Jan Stehlík, Dan Wlodarczyk,
režie Dan Wlodarczyk) 3 000 000 Kč

Koridor (filmové vyprávění o cestách vlakem a životem, kombinující prvky
hraného a dokumentárního filmu. Scénář i režie Miroslav Janek)

1 500 000 Kč

BEZÚROČNOU PŮJČKU OBDRŽEL PROJEKT:
Občan V.H. (celovečerní časosběrný dokument o Václavu Havlovi a jeho pro-
střednictvím o proměnách české společnosti v létech 1989 – 2003, režie
Pavel Koutecký) 1 250 000 Kč

CERTIFIKÁT OBDRŽELY NÁSLEDUJÍCÍ CELOVEČERNÍ PROJEKTY:
Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí (nádražácké imprese – malé ven-
kovské nádražíčko a lidé na něm a kolem něho jako obraz světa. Scénář
René Levínský, Roman Švejda, Pavel Göbl, režie Pavel Göbl,Roman Švejda)

Kambodža – kde čas nic nemění (hodinový dokument o Kambodži. Filmový
esej o cestách kultury od počátku k zániku. Scénář Petr Hojda, Eliška
Fuchsová, režie Petr Hojda)

Horem pádem (tragikomedie ze současnosti: o rasismu, xenofobii, o ne-
samostatnosti, o vztahu k dětem a bezmocným. Scénář Petr Jarchovský,
režie Jan Hřebejk)

Habermannův mlýn (příběh z moravského pohraničí v létech 1938 – 1946.
O přátelství německého mlynáře s českým lesníkem, o kolaboraci, o ne-
návisti, o českoněmeckých vztazích. Scénář Josef Urban, Milan Maryška,
režie Viktor Polesný)

VÝROBA KRÁTKOMETRÁŽNÍCH FILMŮ:
Zatnout – povolit (třicetiminutový hraný o hledání sebe sama na mnoho
způsobů. Stylizovaná satira na blahobytný svět. Scénář Tomáš Končinský,
Marko Simič, režie Marko Simič) 350 000 Kč

Karlín žije dál (hodinový časosběrný dokument o Karlíně po povodni.
Scénář, režie: Miloslav Kučera) 200 000 Kč

Zakarpatská oblast, Rachovský rajon (padesátiminutový dokument o ně-
kdejší Podkarpatské Rusi – na příbězích tří rodin o tom, jak život po roz-

Rada státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
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Když jsem se animátora Jindřicha Lišky jednou
zeptala, který z animovaných filmů má skuteč-
ně hodně rád, po chvilce zvažování odpověděl,
že Trnkova Švejka. Ale do Trnkova týmu Jindřich
Liška nikdy patřit nechtěl. Našel své místo u re-
žisérky Hermíny Týrlové ve zlínském filmovém
studiu. Jeho zručnost, trpělivost a cit pro detail
byly pro její filmovou tvorbu pro děti totéž, co
pracovitost a nápaditost skladatele filmové

hudby Zdeňka Lišky pro československý film.
Jindřich Liška definitivně uzavřel svou práci 
29. září 2002.

Jindřich Liška se narodil 14. 6. 1923 
ve Smečně. Byl mladším bratrem známého
skladatele fi lmové hudby Zdeňka Lišky 
(16. 3. 1922). Vystudoval šperkařskou školu
v Turnově, ale už od roku 1948 pracoval ve
zlínských filmových ateliérech. Rozhodující roli

v tom sehrál právě starší bratr, kterého k fil-
mové hudbě přivedl tehdejší ředitel zlínských
fi lmových ateliérů Jaroslav Novotný. Bratři
Liškové k sobě měli neuvěřitelně silný citový
vztah. Pomáhali si navzájem při startu do ži-
vota. Když se Zdeněk Liška ve Zlíně zabydlel,
našel místo ve studiu kresleného grafu pro
svého bratra a později k sobě přestěhoval i stár-
noucí rodiče. 

Za nestorem zlínských animátorů

padu Sovětského svazu jaksi zacouval do 1. poloviny 20. století. Scénář,
režie: Tomáš Hodan, Štěpán Hron) 250 000 Kč

Pelargónie (patnáctiminutový animovaný – malba na skle. Dle povídky
Jiřího Suchého o Lásce a konci. Scénář, výtvarno, animace, režie: Lucie
Sunková-Šimková) 300 000 Kč

Zapadlí vlastenci opět doma (dokument o ochotnickém představení dra-
matizace Zapadlých vlastenců v Pasekách n. J. – o paralelách mezi před-
lohou a zrodem představení. Vedlejší produkt cyklu „Svět našeho světa“.
Scénář Pavel Štingl, režie Pavel Štingl, Miroslav Janek) 350 000 Kč

Příběh z červeného auta (animovaný loutkový, příběh matky a syna, byd-
lících v nepojízdném automobilu. Jakési podobenství o životě. Scénář, režie
Ivan Arsenjev) 800 000 Kč

Poutní píseň (desetiminutový animovaný, kombinující klasickou kresbu
s ploškovým filmem. Na povídku Karla Schulze „Poutní píseň k Panně Marii
na Květnou neděli. Výtvarník kreseb Jiří Anderle, scénář a režie Pavel Kubant,
Miloš Zvěřina) 300 000 Kč

Jan Křížek (padesátiminutový dokument-esej o zemřelém českém vý-
tvarníkovi, odešedším v roce 1947 do Francie. Scénář a režie Martin Řez-
níček) 300 000 Kč

CERTIFIKÁT OBDRŽELY PROJEKTY:
Generace (cca padesátiminutový dokument o mezigeneračním přenosu
zkušenosti holocaustu v jím postižených židovských rodinách. Scénář,
režie Irena Pavlásková)

Mise (pětačtyřicetiminutový dokument o české jednotce v Kosovu.
Scénář,režie Rodrigo Morales)

Můj zakletý zámek (dokument B. Šafaříka o restituovaném zámku)

Film podle Zorna (25 min. experimentální film, podle scénáře newyor-
ského avantgardního muzikanta: obrazy a situace, provázené Zornovou
hudbou. Kamera Vít Klusák, režie Pavel Klusák) 

DISTRIBUCE:
Únava ve dvou (celovečerní hraný Michaely Pavlátové. O manželských
vztazích, nevěře, tvorbě. Protagonisté jsou muzikanti a hudba ten film velmi
nese) 700 000 Kč
Lesní chodci (celovečerní film Ivana Vojnára) 500 000 Kč

Sentiment (hraný dokument-esej o Františku Vláčilovi, stáří a samotě.
Scénář, režie Tomáš Hejtmánek) 600 000 Kč

Druhý život Lidic (60 min. dokument, scénář a režie Pavel Štingl)
90 000 Kč

Z města cesta (celoveč. dokument Tomáše Vorla – únik z města ve čtyřech
podobách) 250 000 Kč

ELFilm (krátký osobní dokument Jakuba Sommera) 200 000 Kč

Čert ví proč (výpravná pohádka. Scénář Miloš Macourek, režie Roman
Vávra 800 000 Kč

Bezesné noci (celovečerní dokument Radima Špačka o krizi v ČT)
500 000 Kč

Františku, k večeři, 1. díl (animovaný loutkový o chlapci a lampáři, scé-
nář a režie Jiří Plass) 150 000 Kč

Alén Diviš – sbohem, slunce (dokument Martina Řezníčka o známém
výtvarníkovi) 600 000 Kč

PROPAGACE:
Ex orient film – burza námětů (workshop Institutu dok. filmů)

800 000 Kč

Finále Plzeň 2003 (16. Festival českých filmů) 800 000 Kč

Amadeus – pocta Miloši Formanovi (slavnostní projekce režisérské verze
ve Stavovském divadle v Praze) 100 000 Kč

ANIFEST Třeboň (2. ročník mezinárodního festivalu animovaných filmů)
400 000 Kč

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2003 1 000 000 Kč

Fort film 2003 (mez. festival mladých filmových tvůrců a studentů)
200 000 Kč

Katalog českých filmů 2002 (vydávaný Asociací producentů)
300 000 Kč

TECHNICKÝ ROZVOJ:
Modernizace kina Sněžník Děčín (podpora vyplavenému kinu)

200 000 Kč

Rekonstrukce kina Modřany Praha (podpora vyplavenému kinu)
200 000 Kč

Rekonstrukce kina Portyč (podpora vyplavenému píseckému kinu)
100 000 Kč

Modernizace kina Fléda (brněnské klubové kino) 400 000 Kč

Modernizace kina Světozor Třeboň 400 000 Kč

Modernizace kina Hvězda Přerov 600 000 Kč

DALŠÍ UZÁVĚRKA PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ JE 31. BŘEZNA 2003
-je-
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Ohlašoval tanky...
„Není paměti prvních věcí, aniž tak potomních, kteréž budou, památka zůstane u těch, jenž potom
nastanou“ (KAZATEL 1..11)

Naše první setkání byla jen zprostředkovaná, když jsem během Pražského jara naslouchal pří-
jemnému basbarytonu Jeronyma Janíčka coby průvodce (tehdy se ještě neužívalo slovo mode-
rátor) oblíbeným rozhlasovým pořadem Písničky s telefonem. Bývalo to, tuším, dvakrát týdně večer
a střídali se tam s Karlem Kynclem a dalšími kolegy – reportéry. A pak mě najednou probudil
nad ránem přes zeď z radia od sousedů, což by bylo neobvyklé, kdyby zrovna nebyla ta škaredá
středa 21. srpna... Jako reportér v pražském rozhlase ještě na čas vydržel, ale už na začátku
roku 1969 jeho hlas z éteru zmizel.
Osobně jsme se pak seznámili asi před deseti lety. To už měl za sebou léta umlčení, která přežíval
jako oblíbený pražský číšník než ho normalizační dusno dohnalo v roce 1982 k emigraci. Přes
Paříž se dostal do Toronta, jehož ulice i všemožná zákoutí poznával jako taxikář. V roce 1992 se
natrvalo vrátil do Čech. Tady, doma, se věnoval své celoživotní lásce, výtvarnému umění, jako
znalec a skvělý obchodník. Když jsme v roce 1995 odjížděli s kameramanem Vráťou Damborským
do Ontaria, nasměroval nás na českého Kanaďana a kanadského Čecha malíře Josepha Drapella,
o něž jsem tam pak natočili dokument, který nestárne, spíše naopak. Jeronym měl stále ten příjemný
hlas a tak nejen v tomto dílku, ale i v mnoha dalších, které natočili kolegové, býval často slyšen v po-
řadech České televize jako komentátor mimo obraz.     

Na dlouhou cestu se vydal v úterý 21. ledna 2003.
Alav ha – šalom! Pokoj s tebou, Jeremy!                                                                          Martin Skyba

Jindřich Liška pracoval v týmu obou legen-
dárních zlínských režisérů – ve studiu Karla
Zemana a později Hermíny Týrlové jako ani-
mátor. Za animaci pohádky Sněhulák získal cenu
na festivalu v rumunské Mamaie. U Zemana za-
čínal Liška v době, kdy se připravoval celove-
černí loutkový fi lm Poklad ptačího ostrova.
„Režisér Karel Zeman mi nabídl práci animá-
tora. To pro mne byla obrovská příležitost, pro-
tože v kresleném grafu jsem zatím dělal jen jed-
noduché triky, například kresli l postupně
narůstající cestu na mapě. Sloužil jsem u něj
třináct let. Pracovali jsme často až do rána, aby-
chom stihli termíny pro vyvolávání barevné-
ho filmového materiálu v Praze. Trik se zkou-
šel tak dlouho, dokud nevyšel. Když jsme
přetáhli rozpočet, peníze se vypůjčily z jiné-
ho filmu, který se ještě nezačal točit, a jelo se
dál. Jenom tak se něco dokázalo. Finance na
filmy nebyly tak sešněrované a režisér mohl víc
experimentovat a hledat nové efekty,“ vzpo-
mínal na éru u Karla Zemana člověk, který na-
učil chodit ještěry ve filmu Cesta do pravěku
ještě dřív, než se z pravěkých tvorů stala módní
záležitost počítačové animace. A jak Liška učil
chodit pravěké ještěry? „Jejich pohyby jsem si
vymyslel. Takového ještěra přece nikdo živé-
ho neviděl. Ale protože měli čtyři nohy a ocas,
tak nebylo složité napodobit pohyby jiných ži-
jících tvorů.“

Čtyřiadvacet let pak Jindřich Liška animoval
filmy režisérky Hermíny Týrlové. Setkal se s ní
v době, kdy po úspěchu filmu Uzel na kapes-
níku prožívala druhý tvůrčí vrchol a filmovala
s netradičními materiály – kamínky, skleně-

nými figurkami, vlněnou přízí. „Animace je ot-
rocká práce, Týrlová jí říkala cvičení,“ vzpo-
mínal Liška. 

Konečně na sklonku kariéry si vyzkoušel
Jindřich Liška i fi lmovou režii, když se
s Ludvíkem Kadlečkem vystřídal na několika
epizodách večerníčkovského seriálu Žmurko
a Frrnk. Poprvé a naposled se mu také poda-

řilo potkat se pracovně s bratrem Zdeňkem
Liškou, který k večerníčkům zkomponoval
hudbu. „Vždyť mně ani nepřišlo na mysl ob-
těžovat ho s hudbou k večerníčkům, když točil
s Františkem Vláčilem a jinými filmovými le-
gendami,“ glosoval to Jindřich Liška. 

Jindřich Liška má dvě dcery. Starší Jana pra-
covala krátce v kresleném filmu jako fázařka
a koloristka, ale u filmového řemesla nezůstala.

Ani po roce 1989, kdy už si Jindřich Liška
mohl užívat důchodu, s filmem neskončil.
Pracoval v malém studiu v Malenovicích na jed-
nadvaceti dílech televizního večerníčku Káč, káč
podle bratrova přikázání: „Ne abys’ po šede-
sátce se vším praštil.“

Kateřina Novotná

Jindřich Liška pracoval jako animátor na filmech
Karla Zemana Poklad ptačího ostrova, Cesta do
pravěku, Pan Prokouk, přítel zvířátek, Vynález
zkázy, Baron Prášil. S Hermínou Týrlovou na fil-
mech Sněhulák, Holčička nebo chlapeček, Psí
nebe, Hvězda betlémská, Korálová pohádka,
Telátko, Obávaná kačenka, Ukradené dítě,
Pejskův sen, Kluk dostává filipa, O kocouru
Modroočkovi, Já a Bělovous, Já a můj dvouno-
žec, Příběhy Ferdy Mravence, Uspávanka,
Hračky pračky, Jak si Jakub naposledy vystřelil,
Konec kouzelníka Uhahuly, Pohádka na šňůře
a další. Animovat také přibližně stovku večer-
níčků pro bratislavskou televizi, například O zaj-
kovi, Žmurko a Frrnk, Kominárik nebo Anulienka. 
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I N  M E M O R I A M

Setkání s Milanem Maryškou je pro mne rámo-
váno věží Staroměstské radnice a ruzyňským le-
tištěm. Mezi těmito dvěma fyzickými body je vzdá-
lenost dvanácti let – bohužel mnohem kratší trať,
než jsem si kdy pomyslel, že vedle sebe na tom-
hle světě poběžíme.

Při zběsilém porevolučním natáčení a foto-
grafování jsem se jednou ocitl nad Staroměstským
náměstím. Dav, shromážděný dole, očekával Mou
vlast v podání dvou symfonických orchestrů pod
taktovkou Rafaela Kubelíka. Nahoře na ochozu
jsem potkal Milana, který právě o světoznámém
dirigentovi točil dokument. Poprvé jsme si tam
nahoře stiskli ruce.

O tucet let později, na konci listopadu 2002, od-
jížděl Milan do Izraele zaznamenat několik roz-
hovorů pro dokumentární tetralogii o českém ho-
locaustu. Měli jsme takový zvyk – když to jen trochu
šlo, vozili jsme se vzájemně na letiště, nějak jsme
cítili, že to není záležitost pro taxikáře. Tentokrát
jsme přijeli včas, takže jsme ještě drahnou chvíli
kecali v baru. Pak jsem ho doprovodil k pasové kon-
trole. Měl pevný stisk ruky, jako vždycky, a já v té
chvíli netušil, že to je naposledy...

Vzpomínám, že náš první delší rozhovor byl
na začátku devadesátých let o knížce. O jednom
z nejlepších válečných románů, které jsme znali, na tom jsme se hned shodli. Oba jsme měli ten

příběh rádi tak, že patřil mezi těch pár vyvole-
ných, co má člověk vždycky někde při ruce.
Vyprávěl mi, jak si tu knihu četl kdysi v noci, když
nemohl spát rozrušením. Čekal jej totiž nazítří
první natáčecí den jeho prvního hraného filmu.
Nad ránem, kdy už příběh na stránkách končil,
uslyšel Milan pod okny hluk tankových pásů na
dláždění. Byl 21. srpen 1968, konec Milanova
i mnoha dalších filmů.... 

Když jsme seděli v tom baru na Ruzyni, bavi-
li jsme se také o práci – jeho hlavním tématem
byl v těch dnech opět hraný film. Chystal jej po
dokončení Holocaustu. Podle novely a scénáře
Josefa Urbana měl vzniknout „Habermannův
mlýn“, mrazivě drsný příběh o přátelství Němce
a Čecha v Sudetech, úvaha o naší lidské (a české)
nespravedlnosti, hlouposti a chamtivosti, o mo-
rálce, o vlastních pochybeních a o slušnosti...
Nadšený Milan – konečně hraný film. K tomu
dlouhých pětatřicet let a pořád stejné téma, které
Milana prostupovalo celý život. 

Byl u samých počátků myšlenky, že svědčit
o problémech světa filmem, psaným či mluve-
ným slovem nestačí, že je zároveň potřeba kon-
krétně a prakticky pomáhat těm, kdo to potře-
bují. Patřil zcela přirozeně a samozřejmě
k Epicentru, neobvyklé a hodně různorodé partě
dobrodruhů, novinářů a filmařů, která tenhle po-
stoj začala veřejně prosazovat. 

Natočil jsem o nich (myslím, že to bylo v roce
1993) film. Milan v jednom ze záběrů sedí na

gauči, má v náručí svého právě narozeného syna
a vypovídá o nástrahách filmování ve válce
a o tom, jak se o něj bojí jeho blízcí. Viděl jsem
ty staré záběry až čtrnáct dní po tom, co nás Milan
bez varování opustil na vánočním večírku hu-
manitární organizace Člověk v tísni. Kdysi ji za-
ložili právě členové Epicentra a Milan byl teď čle-
nem její správní rady. Když jsem se při projekci
díval do jeho lehce zasněných očí na plátně, po-
prvé jsem si skutečně uvědomil, že umřel.

Hodně v poslední době přemýšlel o smutných
a dlouhých koncích některých z přátel. 4. pro-
since 2002 zastavil se štábem v izraelské Cesarei
trochu se svlažit před dalším natáčením a právě
tam, ve vodách Středozemního moře, dosáhla
paní Smrt i na něj. Neumřel v posteli a to pro něj
bylo určitě v té definitivní prohře velké vítězství.
Snad si dokonce pomyslel – co si přát víc, jen
kdyby mi nechali o trochu víc času, vždyť jsem
měl závazky a rozdělanou práci na tom světě...

Dozvěděl jsem se o jeho smrti při práci v te-
levizi. Zrušil jsem probíhající frekvenci a šel po-
moct klukům dělat, co bylo třeba. V noci doma
jsem si pak dal pár dalších útěšně bezútěšných
panáků a otevřel si tu knížku, co jsme měli
s Milanem oba tak rádi. Že je skutečně dobrá jsem
věděl, i když jsem přes slzy neviděl na písmen-
ka. Napsal ji britský novinář Monsarrat o tom, jak
se dal ve druhé světové válce dobrovolně k ná-
mořnictvu a jak na korvetách bojoval proti po-
norkám. Ta knížka se jmenuje se „Kruté moře“. 

Petr Jančárek

Milan
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Trilobit opět v Berouně
Město Beroun bylo 14. prosince 2002 hostitelem slavnostního předávání cen Českého filmového a televizního svazu FITES, Nadace ČLF a Centra
FotoŠkoda již potřetí, přestože po loňských ničivých záplavách, kdy voda na berounském náměstí dosahovala 180 centimetrů, byla radnice silně
poškozena. Naštěstí je však obřadní síň, kde se slavnost odbývá, ve 2. patře. Zástupci radnice se před lety rozhodli spojit své město s tímto oceně-
ním mj. i proto, že místní Muzeum Českého krasu opatruje trilobity a jejich sběratel Joachim Barrande měl v Berouně nepominutelné kontakty. Trilobity
od sochaře Vilíma Amorta je vyzdoben i stylový strop obřadní síně. Novou podobu symbolům cen dala nižborská sklárna Rückl Crystal.

Odborná porota posuzovala 60 filmů včetně seriálů a její předseda Antonín Jelínek ocenil, že se v této soutěži vedle sebe objevují různé žánry.
„Při rozhodování poroty nezáleží na metráži, rozhodující je závažnost a účinnost výpovědi. Podle statutu jsou kritérii hodnocení způsoby, jak tvůrce
či dílo působí na auditorium uplatňováním zásad lidskosti, mravnosti, kulturnosti a demokracie“, dodal Jelínek.

Za účasti prozatímního ředitele ČT Petra Klimeše a pověřené ředitelky programu Markéty Luhanové a dalších vzácných hostů bylo předáno 
12 cen a ocenění. Jeden z trilobitů byl mimořádně udělen in memoriam Milanu Maryškovi za jeho celoživotní přínos české dokumentární tvorbě. 

Zkrácený záznam ze slavnosti doplněný několika zajímavostmi z historie hostitelského města, který vznikl péčí Centra publicistiky, dokumentaristi-
ky a vzdělávání České televize ve spolupráci s FITESem, byl vysílán v pátek 24. ledna 2003 ve 20 hodin na ČT2.                                                                                           (dr)

Rozhodnutí poroty Českého filmového a televizního svazu FITES
PRO UDĚLOVÁNÍ CEN TRILOBIT BEROUN 2002, 

CENY VLADISLAVA VANČURY A ČESTNÝCH UZNÁNÍ 
ZA FILMOVOU A TELEVIZNÍ TVORBU ROKU 2002:

Porota: PhDr. Jarmila Cysařová, Jarmila Turnovská, Zuzana Kopečková, Doc. PhDr. Antonín Jelínek (předseda), 
Tomáš Kudrna, PhDr. Jan Svačina, Jasoň Šilhan.

ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Martinu ŠTRBOVI za kameru filmu Klíč k určování trpaslíků podle deníku Pavla Juráčka,

Igoru CHAUNOVI za scénář a režii dokumentárního pořadu Úžasný rokenrol v Čechách aneb Jeď, Honzo, jeď!,
Zdeňku FLÍDROVI za scénář a režii dokumentárního pořadu Hořičtí Němci včera a dnes,

Vilmě CIBULKOVÉ za ztvárnění hlavní role v televizním filmu Samota,
Jakubu SOMMEROVI za scénář a režii filmu ELFilm.

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY:
Karlu ČÁSLAVSKÉMU za cenný dlouhodobý cyklus Hledání ztraceného času.

CENA VLADISLAVA VANČURY:
Vladimíru KŐRNEROVI za dosavadní dlouhodobý přínos do filmové a televizní tvorby.

TRILOBIT BEROUN 2002:
Martinu ŠULÍKOVI za režii filmu Klíč k určování trpaslíků podle deníku Pavla Juráčka,

Kristině VLACHOVÉ za scénář a režii dokumentárního pořadu Věž smrti,
Karlovi HYNIEMU a Karlovi PACNEROVI za koncepci osmnáctidílného dokumentárního cyklu 

Československo ve zvláštních službách,
Zdeňku TYCOVI za režii filmu Smradi.

Dále byl mimořádně udělen TRILOBIT BEROUN 2002 in memoriam Milanu Maryškovi 
za celoživotní přínos české dokumentární tvorbě.

Trilobit in memoriam pro Milana Maryšku byl
předán jeho rodině koncem ledna.



Karel Hynie: „Mé pocity jsou poněkud smíšené, řekl bych až dialektické. Mám sa-
mozřejmě radost, že si porota všimla našeho cyklu a že ho ocenila, naopak
jsem velice rozčarován z toho, jak tento cyklus zapůsobil na management ČT, pro-
tože 2 lidi, kteří mu věnovali 5 let života, dramaturgové Hana Paclová a Jiří Janků,
byli z televize vyhozeni ještě předtím, než byl tento seriál odvysílán. Takže po-
chopte, že jsem skutečně rozpačitý a aspoň část té ceny rád předám těm lidem,
kteří se nemohou této slavnosti zúčastnit.“
Karel Pacner: „Karlu Hyniemu se dostalo od ČT ocenění, že zrušili jeho úspěšnou
skupinu, takže to jsou opravdu takové smíšené pocity.“

Milena Vostřáková: „Zvláštní cena poroty patří Karlu Čáslavskému za cyklus
Hledání ztraceného času. Pořad vznikl v TS Karla Hynie a věříme, že bude i na-
dále pokračovat v novém Centru publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání.“
Karel Čáslavský: „Tam pokračovat nebude, tam ho nechtěli!“
Milena Vostřáková: „Tak jak to bude?“
Karel Čáslavský: „Nevím, ale chtěl bych poděkovat FITESu, městu Beroun, děkuji
také Karlu Hyniemu a všem spolupracovníkům... A ty pořady bych chtěl dělat dál,
protože je diváci chtějí, protože jsou potřeba...“
Milena Vostřáková: „My s vámi souhlasíme!“

Takřka kompletní porota v první řadě: zleva Zuzana Kopečková, Jarmila Turnovská,
Jarmila Cysařová a Jan Svačina.

Dva předsedové: FITESu a poroty.

Ceny předávali starosta Berouna (zprava) MUDr. Jiří Besser a senátor Ing. Jiří
Rückl, v jehož nižborské sklárně symboly z českého křišťálu vytvořili. Trilobit
za Smrady převzal režisérův syn Mikoláš Tyc.

Trilobit pro Kristinu Vlachovou měl sponzora: Milana Škodu, majitele firmy
FotoŠkoda z Langhansova paláce ve Vodičkově ulici v Praze.

Hodinu před slavnostním vyhlášením se konala tisková beseda. V popředí ton-
sura Vladimíra Körnera, držitele Ceny Vladislava Vančury.

T R I L O B I T  B E R O U N  2 0 0 2


