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SYNCHRON
SYNCHRON, časopis Českého filmového a televizního svazu FITES, Pod Nu-
selskými schody 3, 120 00 Praha 2, tel./fax 222 562 331. Číslo účtu u Ko-
merční banky Praha-východ je 26831021/0100. Řídí redakční rada: Jar-
mila Cysařová, Jiřina Hradecká, Josef Eismann, Daniel Růžička, Martin Skyba,
Marta Šímová (animovaný film) a Jan Štern. Sazba, grafická úprava a tisk
MTT, Za Poříčskou branou 9, 180 00 Praha 8. Vychází 6x ročně za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR a Nadace ČLF. Evidence MK ČR č. E 13763.

ISSN 1213-9181. Inzerci zajišťuje CLOWN CZ, Soběslavská 1, 130 00 Praha
3, tel. 777 830 011, info@clown.cz. Expedice DUPRESS Podolská 110, 
147 00 Praha 4, tel. 241 433 396, 721 407 486. Toto číslo bylo dáno do tisku
8. prosince 2005. Předplatné 300 Kč (včetně poštovného) je pro členy Fitesu
zahrnuto v členském příspěvku. Cena jednoho výtisku v distribuci 50 Kč. (Od
ročníku 2006 předplatné 400 Kč, cena výtisku 60 Kč.)
E-mail:info@fites.cz http://www.fites.cz 

Autoři fotografií: Jaroslav Chlasták, Přiba Mrázová, Boris
Procházka, Zdeněk Pokorný, Vladimír Sirůček, Martin
Skyba, ateliér Ströminger Praha XII, Jakub Wagenknecht,
soukromé archivy Vladimíra Bystrova, Svatopluka
Malého, Lady Vackové a Ivany Vejražkové, archiv ČT,
BBC, KF a.s. a Fitesu.

Z obsahu  

TRILOBIT BEROUN 2005
Vyhlášení výsledků soutěže o Ceny TRILOBIT BEROUN 2005

a udělení Ceny Vladislava Vančury

se koná v berounském kině Mír
v sobotu 28. ledna 2006 od 17 hodin.

Ale program dne berounských Trilobitů poběží již od rána!

Ve velké zasedačce radnice se bude promítat pořad o Berouně a předcházejících

ročnících, v němž budou zahrnuty i nové archeologické objevy v Berouně. 

Film se bude opakovat s malými přestávkami v době od 9 do 14 hod.

Další lahůdky v kině Mír s tímto programem:
otevření 09.15
pořad Beroun a Trilobit 09.30 – 10.00
Večerníček slaví 40 10.00 – 11.15
beseda s dětmi 11.15 – 12.30
pořad Beroun a Trilobit 12.30 – 13.00
odpolední program 13.00 – 16.00
Vítězné pořady z loňského ročníku, 
dokumenty a celovečerní film Mistři.

TRILOBIT BEROUN 2005
vyhlášení výsledků 17.00 – 18.15
oceněné filmy a dokumenty 18.30 – 20.00
letošního ročníku 20.15 – 21.45

Fites tradičně vypraví autokar, který odjede do Berouna

28. ledna 2006 tentokrát až v 15 hodin od stanice metra B – Stodůlky.

Zájemci o místa se mohou přihlásit v kanceláři Fitesu 

telefonicky, mailem nebo poštou

nejpozději do pondělí 23. ledna 2006 do 12 hodin.

�A proč bychom tentokrát toto číslo, které si v před-
vánočním shonu nikam nezaložte, abyste se k němu
vrátili třeba až v klidných dnech svátečních, neza-
čali poesií? Jak pravil Jaroslav Vrchlický: Hlas zvonů
táhne nad závějí, / kdes v dálce tiše zaniká; / dnes
všechny struny v srdci znějí, / neb mladost se jich
dotýká. / Ó Vánoce! Ó Vánoce! 
Snad se nám opět podařilo nabídnout mnoho za-
jímavého čtení, však listujte dál, vodítkem vám může
být i nabídka „Z obsahu“. Nepochybně si pozor-
ně pročtete velice oblíbenou rubriku Naši jubilanti.
Za dveřmi je digitalizace a té byl věnován i listo-
padový Čtvrtletník. A je tu i spousta vzpomínání… 

Takže: proč bychom nezačali toto číslo poesií? Tu
vánoční atmosféru vystihl neopakovatelně i Fráňa
Šrámek: 

Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
až lesní půjdu tmou. 

Tu ztichnu tak, jak housle spící,
a malý náhle, dětinný,

a v rukou žmole beranici,
včarován v ticho mýtiny,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
svých slz až přejdu bystřiny. 

Mír ovane mne, jak by z chléva,
v němž vůl a oslík klímají,
světýlka stříknou zprava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,
tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již,
snad pastýři mne poznají…

2 Členské zprávy z Nuslí
4 Nové knihy 
6 Vítězslava Jandáka „Na okraj“
7 Digitalizace mediálního trhu

(44. čtvrtletník)

13 Festivaly a soutěže
18 Animovaný film
21 Budoucnost BBC ve hvězdách
23 Rozhovory

(Kristina Vlachová, Vladimír Bystrov)

27 Pro naši paměť
(Vladimír Bor, Richard Honzovič, 
Václav Krška, Bruno Šefranka)

30 70 let v zajetí filmu
(memoáry Svatopluka Malého)

35 IN MEMORIAM 
(J. A. Novotný, Antonín Novotný, 
Zdeněk Coufal)

�
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Z E  Ž I V O T A  F I T E S U

✔ V pondělí 17. října 2005 skládali posluchači 
Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku,

v historii školy již po druhé, imatrikulační slib.
Slavnostního aktu se osobně účastnil i patron školy
kameraman Miroslav Ondříček ASC, AČK. Za zvuku
varhan, na které hrál pedagog školy, redaktor Čes-
kého rozhlasu Mgr. Radek Rejšek, nastoupili 
rektor, prorektoři a profesoři akademie, aby jim

za chvíli byli představeni noví posluchači. Imat-
rikulační slib složilo 30 studentů. www.filmovka.cz
✔ 10. listopadu 2005 byl slavnostně otevřen ob-
chod TERRYHO PONOŽKY za osobní účasti reži-
séra Terryho Gilliama, kmotra obchodu, jehož po-
nožka se stala ústředním symbolem první filmové
galanterie v České republice. DVD, filmové plaká-
ty, knihy, katalogy, trička a další zboží se poprvé za-
blýskly skrz čirou výlohu obchodu. Aby pravost po-
nožky nemohla být nikterak zpochybněna, křest
obchodu vrcholil živým svlečením ponožky Terry-
ho Gilliama. Ponožka je umístěna na maketě reži-
sérovy nohy ve foyer kina Světozor. Je možno si ji
kdykoliv prohlédnout během celého týdne od 10 do
21.30 hod. – tedy v provozním čase obchodu.
✔ Dne 18. listopadu 2005 rozhodl Obvodní soud pro
Prahu 6 (spisová značka 4 C 46/2002), že výpověď daná
Ministerstvem kultury ČR Ing. Miloši Fryšovi dne 
19. listopadu 2001 je neplatná. Miloš Fryš pracoval od 
1. 7. 1992 do 31. 1. 2002 na MK ČR jako tajemník Státní-
ho fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Členské příspěvky
Především: zvláštní poděkování patří Václavu Táborskému, který předal Fitesu 
5 000 Kč, což je příspěvek rovnající se desetinásobku částky, kterou platí podle sta-
nov a rozhodnutí Valné hromady z roku 2002 většina našich členů. Jak uvádíme na
jiném místě, zvláštní příspěvek věnoval Fitesu i Josef Škvorecký. Členské příspěvky
dále zapravili: Radko Hájek (2004, 2005), Alena Kubálková, Miroslav Tuščák, Da-
niela Opočenská, Alena Hynková, Jana Kresslová, Věra Mertová, Karel Bezděk, Ale-
xander Lukeš, Jan Otčenášek, Judita Čapková, Marie Šandová, Boris Adamec,
Marcela Jiroušková (2004, 2005), Jiří Chalupa, Miloslav Šmídmajer (2004, 2005)
a Pavel Simbartl. Bohužel to stále nejsou všichni, kterým jsme během prázdnin po-
slali snad zdvořilé upomínkové dopisy. Pokud se někteří členové však dostali či do-
stávají do finanční tísně, pak by bylo vhodné, aby si podali žádost o odklad či sníže-
ní resp. prominutí platby. Výkonný výbor nepochybně takový dopis posoudí spravedlivě.

Předplatné
Novým předplatitelem je Ústav filmu a audiovizuální kultury při Filosofické fa-
kultě Masarykovy university v Brně, který má dokonce předplaceno i pro
příští ročník. Takže stále čekáme předplatné od paní Jiřiny K. z ČT, která se snad
už konečně polepší nebo oznámí, že na dalším zasílání Synchronu již netrvá.

Nová členka
Na schůzce výkonného výboru Fitesu dne 8. listopadu 2005 byla do řad Čes-
kého filmového a televizního svazu přijata režisérka, výtvarnice a animátorka
Jarmila Rusinková, rodačka z Moravy, která působí již řadu let v Bratislavě a své
tvůrčí síly věnuje zejména Slovenské televizi.

NAŠI JUBILANTI
50 Mgr. Zuzana Zemanová, scenáristka a režisérka *26. 1., Věra Flaková, střihačka *22. 2., Božek Slavík, kameraman *28. 2., Ing. Milan Lesniak, výtvarník,

animátor, režisér *7. 3.
55 Mgr. Anna Friedmannová, producentka, ředitelka Brněnské soukromé televize *14. 1., Kateřina Šusterová, dabingová režisérka a dialogistka, *23. 1.
60 Jessica Horváthová, kameramanka, nyní hlavně Casting Cine-Jessy *1. 1., Anna Habartová, kameramanka, animátorka *2. 1., Peter Hledík, scenárista,

režisér, ředitel ARTFILMU Trenčianské Teplice *28. 1.
65 Ing. Jiří Just, scenárista a dramatik *22. 2.
70 Ivan Balaďa, režisér *1. 1., Tomáš Gregor, scenárista a režisér *6. 1., Jana Dobiášová, střihačka *15. 2., Zdeněk Svěrák, scenárista *28. 3.
75 Rudolf Čechura, scenárista *5. 2., Hans-Peter Wahle, mistr zvuku, střihač *22. 2., Jindřich Bernard, producent *11. 3., Otto Zelenka, scenárista *12. 3.
85 Miloslav Jandera, umělecký maskér *23. 2.
95 Otakar Vávra, scenárista a režisér *28. 2.
V prvním čtvrtletí nového roku oslaví významné životní jubileum také:
pečlivý kameraman PhDr. Přemysl Prokop *11. 1. 1919, loutkář a výtvarník František Tvrdek *26. 1. 1920, filmový kritik a překladatel Gustav Francl 
*28. 1. 1920, televizní režisér PhDr. Jiří Látal *13. 1 1922, režisérka Lada Vacková *4. 3. 1922, učitel mnoha filmových střihačů Jaromír Janáček *6. 1. 1923,
kameraman a pedagog Prof. Mgr. Ilja Bojanovský *20. 1. 1923, tvůrkyně vynikajících animovaných filmů Zdenka Skřípková *13. 2. 1923, ten, který ony vy-
nikající animované filmy dramaturgoval Jindřich Vodička *17. 2. 1923, televizní režisér a scenárista Pavel Kraus *23. 2. 1923, dokumentarista a bijec za práva
rentiérů Otakar Skalski *12. 3. 1923, scenárista hezkých filmů Milan Pavlík *24. 3. 1923, mistr zvuku a pamětník zlatých barrandovských časů Miloslav
Hůrka *3. 1. 1924, vídeňský Čech kameraman Hanuš Polák *8. 1. 1925, herec Gustav Vondráček *12. 1. 1925, střihačka Jarmila Vlčková *23. 2. 1925, ka-
meraman a správce domů města Košíře Josef Pešek *28. 2. 1925, kameraman Josef Vaniš *6. 1. 1927, filmový kritik, teoretik a pedagog PhDr. Zdeněk Smej-
kal *12. 1. 1927, filmový a televizní architekt Ing. arch Aleš Voleman *4. 2. 1927, kameraman Mgr. Jiří Ployhar *28. 3. 1927, dramaturg a scenárista Karel
Forst *20. 1. 1928, scenárista, režisér, dokumentarista Zdeněk Kopáč *20. 1. 1928, režisér Ludvík Kadleček *22. 1. 1928, dramaturgyně Zdena Josková
*18. 2 1928, hudební skladatel a dirigent PhDr. Štěpán Koníček *7. 3. 1928, překladatelka a úpravkyně Věra Barešová *9. 3. 1928, první dáma českého film
Věra Chytilová *2. 2. 1929, animátorka Olga Šišková *6. 2. 1929, kameraman Jiří Průcha *1. 3. 1929, scenárista Jiří Šebánek *8. 2. 1930, režisér Zdeněk
Havlíček *17. 2. 1930, umělecký maskér František Havlíček *3. 3. 1930 a kameraman Jaroslav Miša Utíkal *30. 3. 1930.

VVšeobecně podražilo.šeobecně podražilo.
AA tt ak iak i tento časopis tento časopis 

musí přistoupitmusí přistoupit
kk nepopulárnímu opatřenínepopulárnímu opatření
aa zvzv ýšit roční předplatné ýšit roční předplatné 
od 5. ročníku na 400 Kod 5. ročníku na 400 Kč.č.

(Netýká se těch, (Netýká se těch, 
kteří už předplatnékteří už předplatné

na příští rok zapravili na příští rok zapravili 
původní částkou.)původní částkou.)

Složenky na předplatnéSloženky na předplatné
aa členské příspěvky členské příspěvky 

budou vloženybudou vloženy
do Sdo Synchronu 1/2006,ynchronu 1/2006,

který vkterý v yjde yjde 
vv polovině února.polovině února.

Zprávy z Nuslí
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Z E  Ž I V O T A  F I T E S U

✔ Výkonný výbor na svých podzimních schůzkách
opakovaně diskutoval o legislativním vývoji 
v oblasti kinematografie a jednomyslně stano-
vil, že prioritou Fitesu pro nejbližší období je pod-
pora novely zákona o Státním fondu ČR pro pod-
poru a rozvoj české kinematografie na základě
vyjádření resp. vládního návrhu vypracovaného 
ministerstvem kultury. Jednání v této věci vedli
s ministrem Vítězslavem Jandákem předseda Jan
Kraus a místopředseda Jan Štern. V říjnu také došlo
k setkání předsedy Krause s prezidentem České
filmové a televizní akademie Miroslavem Ond-
říčkem, na kterém byla dohodnuta spolupráce
a společný postup Fitesu a ČFTA při prosazová-
ní kinematografických zákonů.
✔ Ve čtvrtek 27. října 2005 se konala schůzka 
zástupců výkonného výboru Fitesu (Jan Kraus a Jasoň
Šilhan) s generálním ředitelem ČT Mgr. Jiřím Janečkem,
na níž byla potvrzena i další spolupráce na základě plat-
né smlouvy mezi Fitesem a ČT, která vymezuje mj.
koordinaci činnosti při pořádání Ceny za nejlepší tvůr-
čí a herecké výkony v dabingu (Cena Františka Filipo-
vského, Přelouč, letos 11. ročník), při každoroční pod-
zimní přehlídce české dokumentární a animované tvorby
(letos 13. ročník) a v rámci Ceny Trilobit Beroun a Ceny
Vladislava Vančury. Na schůzce byl dále zhodnocen
lobbying Fitesu v souvislosti s přijetím zákona o tele-
vizních poplatcích a dohodnuto téma posledního le-
tošního Čtvrtletníku (digitalizace – viz stenozáznam uv-
nitř tohoto čísla). Fites byl při této příležitosti informován,
že Česká televize vydá co nejdříve pravidla spolupráce
s externisty a nezávislými producenty.
✔ Upoutávku na 19. ročník soutěžní a bilanční
přehlídky české filmové dlouhometrážní i doku-
mentární tvorby FINÁLE PLZEŇ 2006, která se
koná od 3. do 9. dubna, jste jistě nepřehlédli na
2. straně obálky. Tady jen připomínáme, že uzá-
věrka přihlášek je 31. ledna 2006. Blíže i infor-
mace v rubrice FESTIVALY A SOUTĚŽE na str…
✔ Nová česká distribuční společnost AEROFILMS,
která významně rozšiřuje aktivity dvou největších
pražských artových kin Aero a Světozor, se orien-
tuje na hodnotné a atraktivní hrané i dokumentár-

ní filmy, které bude na území České i Slovenské 
republiky distribuovat v kinech, na DVD a nabízet
k televiznímu vysílání. U zrodu této společnosti stojí
tři subjekty – kino Aero, kino Světozor a John 
Caulkins (ředitel mezinárodního festivalu hudeb-
ních filmů Music on Film Film On Music – MOFFOM).
Prvními filmy, které uvede AEROFILMS do české di-
stribuce je vítěz festivalu Cannes 2005 DÍTĚ
(L’enfant) režisérské dvojice bratří Dardennů, 
úspěšný debut mexického režiséra Fernanda 
Eimbckeho KACHNÍ SEZÓNA (Temporada de patos),
který zvítězil při udílení výročních mexických fil-
mových cen v 11-ti kategoriích a velmi překvapil
také návštěvníky karlovarského festivalu. Dále 
AEROFILMS uvede dokumentární snímek o sou-
časném stylu stravování a o oprášení staré prav-
dy, že „polévka je grunt...“ SUPER SIZE ME reži-
séra Morgana Spurlocka, jenž na festivalu
dokumentárních filmů v Jihlavě vzbudil velké ohla-
sy. Společnost AEROFILMS se také podílí na za-
kládání speciální DVD edice, v nichž na český trh
bude uvádět některá mimořádná filmová díla v nad-
standardně kvalitním provedení. Prvním plodem
společné edice vydavatelství Zóna a Aerofilms s.r.o.
bude DVD filmu STALKER (1979) Andreje Tarkov-
ského. info@aerofilms.cz / www.aerofilms.cz
✔ Jak nás informovala ředitelka odboru umění, 
knihoven a kinematografie MK ČR Blanka Čer-
máková, DiS, došlo na ministerstvu během října 
k organizačním změnám. Rozhodnutím ministra 
Vítězslava Jandáka byl k 31. říjnu 2005 zrušen odbor
kinematografie a státních fondů. V rámci dalších 
organizačních úprav na ministerstvu kultury pak bylo
ke dni 1. prosince 2005 převedeno oddělení 
kinematografie z odboru umění a knihoven do 
odboru hromadných sdělovacích prostředků. 
Správa státních fondů vytvořila nové samostatné
oddělení. Současně byl Fites požádán o návrh 
kandidátů pro grantovou komisi s působností pro
oblast kinematografie, která bude nově sestavena
pro budoucí tříleté období. Výbor kandidoval pro
tuto činnost kameramana Vladimíra Opletala a pro-
ducenta a právníka Mgr. Jaroslava Růžičku.

✔ Znovu připomínáme, že autobus na slavnost-
ní vyhlášení cen TRILOBIT BEROUN 2005, Ceny
Vladislava Vančury a Čestných uznání, které se
koná v berounském kině Mír 28. ledna 2006 od
17 hodin, odjede od stanice metra B Stodůlky
téhož dne v 15 hodin. Návrat asi ve 21hodin tam-
též. Zájemci o tuto přepravu se mohou hlásit prů-
běžně během prosince a ledna telefonicky (záz-
namník), mailem nebo poštou nejpozději do
pondělí 23. ledna 2006 do 12. hodin.
✔ První tisková konference nového, už 13. roční-
ku FEBIOFESTU 2006 se uskutečnila ve středu 
7. prosince 2005 v JET SET CAFE v areálu Anděl City.
Projekce nového ročníku se uskuteční v Praze od
23. do 31. března 2006. Podrobnější program 
přineseme v příštím čísle.
✔ Galerie Langhans ve svých objevitelských ex-
posicích pokračuje „Tokijskými květy“, výstavou
která byla zahájena 15. listopadu 2005. Protago-
nistou výstavy je Nobuoshi Araki (1940), jeden z nej-
významnějších japonských umělců současnosti.
Langhans Galerie Praha představuje poprvé v České

republice průřez jeho celoživotní tvorbou, v němž
nebudou chybět proslulé snímky bandáží a eroti-
zující arnažmá květin. Výstava Tokyo Flowers 
(kurátor Zdenek Felix) potrvá až do neděle 19. února
2006.

Lapálie s fotkou
Do letošního 4. čísla přispěl Josef Škvo-
recký nekrologem Stanislava
Mareše, překladatele povídek
Dala Stivense, které se staly
předlohou k sérii animovaných
filmů Václava Bedřicha a Mi-
roslava Štěpánka o Kamená-
čovi Billovi. Autor článku za-
půjčil k otištění i vzácnou,
protože jedinou, fotografii. Po
jejím převodu na CD (což bylo
štěstí!) jsme ji do Kanady vrá-
tili doporučenou poštou. Když
po měsíci nedošla, ozval se
Josef Škvorecký, že nic zatím
nedostal. I vydal jsem se na

poštu, z níž jsem obálku odeslal, rekla-
movat. A do Kanady putovalo CD aspoň
jako náhrada. Za další dva měsíce došla
na Fites zajímavá zpráva, a tak jsem panu

Škvoreckému „mejlo-
val“: „Originál fotky
pana Mareše s Vámi
a Vaší paní v Sydney je
zřejmě nenávratně ztra-
cen. Česká pošta nám
jako odesilateli poskytla
reklamační odškodné ve
výši 1 220 kaček čes-
kých. Jsou to vlastně
Vaše peníze. Co s nimi
máme dělat?“ Za pár
hodin přišla odpověď:
„Děkuju za emajl. Fotku
se mezitím jednomu pří-

teli podařilo z nějakého zdroje (patrně
Synchron) zvětšit a restaurovat, takže
je jako nová. Obnos, prosím, použijte jako
příspěvek na Váš časopis. Váš Josef 
Škvorecký.“ 
Jak je možné, že se doporučená zásilka
ztratila? Jedno vysvětlení bych měl. České
známky patří k nejkrásnějším na světě.
Vzpomněl jsem si, že velice hezké (jedna
padesátikorunová!) byly i na obálce s fo-
tografií Stanislava Mareše. Někde cestou
se mezi pošťáky zřejmě objevil zběsilý fi-
latelista a dopis – doporučený-nedopo-
ručený – ztopil. A mohu se bohužel jen
domnívat, že se tak stalo spíše ještě před
naší státní hranicí než za ní…
Každopádně za nenadálý příspěvek pro
Synchron posíláme do Torontova ještě
jednou velký dík! -msk-
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Vážený pan
Vítězslav Jandák
ministr kultury ČR
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

V Praze dne 23. 10. 2005

Vážený pane ministře !

Jako jednatel společnosti SAFILM s.r.o. a zároveň režisér a autor scénáře

jsem ve 20. kole s uzávěrkou ke dni 31. 10. 2003 požádal Státní fond České

republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie o poskytnutí účelové do-

tace na projekt dokumentu s názvem Můj zakletý zámek.

Dotace mi nebyla udělena. Následně jsem na základě zpráv z denního tisku a na

internetových stránkách Vašeho ministerstva zjistil, že několik členů Rady SFPRK

bylo spojeno s projekty, jež se zároveň se mnou ucházely o finanční podpo-

ru a některým z nich také byla tato podpora poskytnuta.

Jelikož jsem přesvědčen, že taková praxe je nezákonná, adresoval jsem Va-

šemu předchůdci, ministru Pavlu Dostálovi, dopis, v němž jsem na tuto ne-

zákonnost upozornil a požádal jsem z toho titulu o vrácení žadatelského po-

platku, resp. jeho zůstatku ve výši 4 620 Kč. Poukazoval jsem tehdy především

na fakt, že předseda Rady byl zároveň scenáristou a místopředseda režisé-

rem filmů, pro jejichž výrobu byla poskytnuta Radou SFPRK vysoká finanční

výpomoc. Vycházel jsem z přesvědčení, že tím (a dosud se tak domnívám)

byl porušen zákon č. 241/1992 Sb. v platném znění a já jsem za svůj žada-

telský poplatek nedostal odpovídající protihodnotu, spočívající v objektivním

nestranném posouzení mé žádosti.

Z odpovědi ministra jsem se dozvěděl mimo jiné, že mnou kritizovaná praxe

je zřejmě běžná a opakuje se pravidelně, ba že bylo v dané uzávěrce mno-

hem více zainteresovaných členů Rady, než se veřejnosti podařilo zjistit.

Když ani můj druhý dopis nevyvolal náležitou odezvu a dokonce veřejné ro-

kování konané dne 19. 4. 2004 bylo jen házením hrachu na stěnu, nezbylo

mi nic jiného než se obrátit na soud.

Moje koncepce, kterou jsem uplatnil u soudu a na níž trvám, je následující:

podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 241/1992 Sb. v platném znění člen Rady

SFPRK „nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu

s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost

a objektivitu rozhodování“. Jak vyplynulo z dokazování, bylo s některým z pro-

jednávaných projektů spojeno celkem osm z dvanácti členů Rady ! Rozhodnutí

Rady o rozdělení finančních prostředků ve 20. kole s uzávěrkou do 31. 10. 2003

bylo proto vydáno v rozporu se zákonem a jako takové je podle § 39 občan-

ského zákoníku neplatné. Vynaložil jsem tedy svůj žadatelský poplatek na

neplatný právní úkon a žádal jsem ho žalobou zpět.

Soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 nejprve žalobě v plném rozsahu vy-

hověl vydáním platebního rozkazu. Po jeho doručení ministerstvo svěřilo za-

stoupení JUDr. Marianu

Čalfovi, který podal proti

platebnímu rozkazu odpor.

Poté tentýž soudce roz-

hodl, že nárok na vrácení

poplatku nemám, neboť

povinnost zaplatit jej vy-

plývá ze zákona a je lho-

stejné, zda následně Rada

jedná zákonným či nezá-

konným způsobem!

S takto absurdním myšlenkovým pochodem jsem se samozřejmě nesmířil. Fun-

gování demokratické společnosti je přece možné jenom na základě striktně do-

držovaných pravidel hry.

Při odvolání došlo bohužel k formální chybě mé přepracované právní zástup-

kyně (která zároveň asistuje při mých filmech). Podání přišlo omylem k jinému

soudu, který ale chybu včas zjistil a poslal věc na správné místo. Jenže tam soud-

ní kurýr dorazil až o den později… 

Pouhým poukazem na tuto formální chybu se soud snadno zbavil nepohodl-

ného případu, když podané odvolání odmítl, aniž by se meritem věci vůbec za-

býval. Jelikož se domnívám, že tak učinil v rozporu s právem, obrátil jsem se již

na Ústavní soud s příslušnou stížností. 

Vzpírám se akceptovat tvrzení, že zákon má jakousi diferencovanou platnost,

totiž že platí pro mě, ale nikoli pro členy Rady, kteří podle něho mají rozho-

dovat. A odmítám se smířit se situací, kdy se státní orgány – nejdříve minis-

terstvo kultury vedené Vaším předchůdcem Pavlem Dostálem a posléze soud

– odmítají zabývat otázkou, zda státní prostředky ve výši 35 milionů byly

rozděleny podle práva nebo zda s nimi bylo naloženo způsobem nezákonným. 

A rozhodně také nesouhlasím s praxí neprůhledných „grantových řízení“,

kdy si za svůj nezanedbatelný „žadatelský“ poplatek nikdy nemohu být jist, zda

ve skutečnosti – bez valné naděje na úspěch – nesoupeřím s těmi, kdo o bytí

nebo nebytí mého projektu rozhodují - s členy Rady!

Jelikož se soud s touto otázkou, o kterou mi šlo především, doposavad nevy-

pořádal, chci v tom směru podat novou žalobu.

Lepší by ovšem bylo, kdyby se urychleně podařilo nastolit při rozdělování peněz

ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

férové podmínky tak, aby tvůrci měli záruku, že jejich žádosti budou posuzo-

vány objektivně a oni nebudou muset namáhat justici. 

V zájmu české kinematografie je (a to je také smyslem a účelem zákona), aby

členové Rady objevovali prostřednictvím grantového řízení nové originální

a kvalitní projekty a nikoli, aby se sami v „žadatelských“ projektech realizo-

vali a z prostředků, za jejichž rozdělení jsou odpovědní, profitovali.

S přátelským pozdravem Bernard Šafařík 

POŠTOVNA
V loňském 3. čísle SYNCHRONU (str. 7–9) jsme přinesli korespondenci Bernarda Ša-
faříka s ministrem kultury Pavlem Dostálem, která se týkala vrácení žadatelského
poplatku za nepřijatý projekt Radou Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české
kinematografie. Korespondence pokračuje. 

Přelouč 2006
Ještě nedozněly dozvuky 11. roč-
níku Cen Františka Filipovského
a už se rozjely práce na přípravě
ročníku příštího. Přinášíme seznam
členů odborné poroty pro udíle-
ní cen za nejlepší herecké a tvůr-
čí výkony v dabingu pro rok 2006:

Václav Damborský (Přelouč), Pavel
Dominik (TV Prima), Martina Hu-
dečková (Herecká asociace), Jiří
Josek (Obec překladatelů), Petr
Kautský (Jednota tlumočníků
a překladatelů), Dalimil Klapka (He-
recká asociace), Elmar Kloss
(předseda) (Česká televize), Petr
Pospíchal (TV Nova), Jan Rejžek

(nezávislý recenzent), Zdeněk Ště-
pán (FITES) a Martin Václavík
(FITES). Porota se sešla poprvé 
3. listopadu 2005. Novinkou 
12. ročníku je nová cena Asociace
pracovníků se zvukem, která bude
udělena – za co jiného? – za nej-
lepší zvuk dabingu hodnotného
audiovizuálního díla.
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JAN LUKEŠ

SRDCERVÁČ
rozhovor se spisovatelem a scenáristou Jiřím Stránským
Formou dialogu zahrnuje kniha celý dosavadní život známého spisovatele a sce-
náristy, počínaje dětstvím ve třicátých letech minulého století a konče jeho sou-
časnými aktivitami tvůrčími i organizačními, především ve funkci dlouholeté-

ho prezidenta Českého centra PEN
klubu. Životní osudy Jiřího Stránského
zrcadlí v koncentrované podobě 
politické a kulturní převraty české spo-
lečnosti dvacátého a počátku jedena-
dvacátého století, včetně těch nejdras-
tičtějších excesů, jaké představoval
stalinský teror padesátých let a husá-
kovská normalizace let sedmdesátých
a osmdesátých. Tváří v tvář perzekuci,
která opakovaně dopadala na jeho ro-
dinu i na něho samého, vyjevuje se v re-
álných obrysech Stránského nezlomná
vůle k uplatnění lidskému i tvůrčímu,
schopnost tolerantního postoje k od-
lišným názorům i nekompromisní ak-
cent na zachování lidské paměti a zá-
kladních demokratických a mravních
hodnot. Partnerem v dialogu je Strán-

skému literární a filmový kritik a historik Jan Lukeš, který jeho vyprávění za-
sazuje do širšího kontextu společenského, kulturního, literárního a filmové-
ho a vytváří tak spolu s vyčerpávajícími bibliografickými a filmografickými soupisy
základní bázi k historickému a kritickému hodnocení jeho díla. Kniha je dopl-
něna autorským prologem a edičním epilogem, samostatnými rozhovory
s režiséry Stránského filmů Hynkem Bočanem a Petrem Nikolaevem, dovět-
kem Jiřího Stránského, soupisem téměř sedmi desítek dokumentárních foto-
grafií a obrazových příloh a rejstříkem jmen.
Jiří Stránský se v rozhovoru s Janem Lukešem (str. 157) dotkl i významu umě-
leckých spolků: „Obec spisovatelů nahrazuje tak trochu spisovatelskou od-
borovou organizaci, a to je instituce, která má svou sílu. „Jen“ jde o to, jak ji
použije. Český filmový a televizní svaz FITES, který je podobnou organizací
filmařů, se dovede za práva svých členů čas od času velice dobře bít a je o nich
stále vědět – zejména teď, když je jejich předsedou Jan Kraus. Všichni z něj
omdlívají, ale ať je jaký chce, uvědomuje si přesně, co Fites může zmoci,
a najednou je to znát. Pokud se bude Obec spisovatelů chovat podobně se-
bevědomě, získají z toho všichni. Kromě toho tu existuje celá množina dal-
ších uměleckých spolků a obcí, které by se alespoň občas měly ve společ-
ném zájmu spojit, aby jejich síla byla ještě větší. Od státu může člověk jen těžko
něco očekávat, proto se už celá léta snažím, aby se u nás aspoň uplatnily zá-
kony, které ve vztahu ke kultuře platí v jiných zemích Evropy. Většinou ovšem
narážím jen na skleněné oči poslanců. Tvrdím ale, že umělecké organizace mají
svůj význam, záleží ovšem na tom, jak se k nim stavějí sami jejich členové.“
Objednávejte i kupujte v běžné knihkupecké síti nebo přímo na adrese 
nakladatelství Hejkal s. r. o., Dolní ul. 153, 530 01 Havlíčkův Brod, 
tel.: +420 569 424 115, fax: +420 569 420 321, e-mail: hejkal@hejkal.cz.

„Čtěte bibli – tam to všechno je…“
V říjnu vyšla kniha „Dramatické konflikty Bible“, kterou její autor David Jan 
Novotný dopsal po sedmi létech. Bude-li Vás zajímat, co se skrývá za ní, stačí
zajít do prodejny Karolinum v Celetné ulici na Starém Městě pražském, 
anebo si ji objednat po drátech na adrese knihkupectvi@ruk.cuni.cz či přes
http://cupress.cuni
Součástí literární teorie a tvorby, praktické dramaturgie či scenáristiky 
je analýza literárně dramatických textů, hledání prvotních obrazů literárních
a dramatických charakterů, s nimiž vědomě či podvědomě autoři pracují.
Biblické postavy jsou v židovsko-křesťanské tradici archetypy par excellen-

ce, jednotlivé drama-
tické konflikty jsou
předobrazem všech
dramatických kon-
fliktů, s nimiž se v his-
torii dramatické tvor-
by i v historii literární
setkáme. 
Text, který se s po-
mocí Aristotelovy 
Poetiky zabývá dra-
maturgicko-literární
analýzou příběhů
První knihy Mojžíšovy, by měl najít své čtenáře nejen mezi sekularizovanými
studenty a absolventy literární a divadelní vědy, dramaturgie a scenáristiky, stu-
denty žurnalistiky a kulturologie, kteří dosud tápali v biblických příbězích a sym-
bolech, ale i mezi věřícími studenty různých denominací, stejně tak jako mezi
studenty a absolventy katolické či protestantské theologie nebo hebraistiky:
pro ty může být kniha určitým doplňkem a inspirací k jinému než zažitému kon-
zervativnímu či ortodoxnímu pohledu na text Tóry. 

Tarkovskij knižně
** Křest knihy – výboru z děl Andreje Tarkovského Krása je symbolem prav-

dy (Camera obscura, 2005) – se konal v kině Aero
30. listopadu 2005 od 20,30 hodin. Knihu uspořá-
dal kolega Miloš Fryš a z valné většiny ji přeložil a po-
sléze i vydal. Kniha je k dostání v novém knihkupec-
tví kina Světozor (Vodičkova 41, Praha 1). Během křtu
byli představeni všichni překladatelé a překladatelky
a další spolupracovníci. Pak následovaly projekce
filmů Andreje Tarkovského Zabijáci (1956, 20 min.)
s tlumočením a Utrpení podle Andreje (1966, 205
min., neboli necenzurovaná verze Andreje Rubleva)
s českými titulky.

Ostravský dokumentární seriál
„Zapomenuté výpravy“ 
také v knižní podobě

V pondělí 28. listopadu 2005 pokřtili he-
rečka Zuzana Cigánová a cestovatel (a far-
mář) Víťa Dostál v Knižním domě Kan-
zelsberger na Václavském náměstí novou
knížku „Zapomenuté výpravy“ autorů
Marka Hýži, Miroslava Kačora a Milana 
Švihálka. 
Televizní diváci měl možnost setkávat se
s myšlenkou zapomenutých výprav v po-
době dokumentárního seriálu na obra-
zovkách České televize od letošního ledna.
Do začátku prosince bylo odvysíláno se-
dmatřicet dokumentů mapujících aktivi-
ty nejrůznějších českých, moravských
a slovenských cestovatelů, mořeplavců,
horolezců, potápěčů a světoběžnických

nadšenců v průběhu celého 20. století (ale zejména v jeho druhé polovině). 
Pokřtěná knížka je literární verzí zmíněného cyklu. Popisuje devětadvacet ex-
pedic, které před lety pomáhaly občanům Československa otevírat okno do
světa. Není divu, že myšlenku seriálu přivítaly s pochopením takové cestova-

Autor knihy jako děkan při imatrikulaci na Filmové akademii v Písku.
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telské autority, jakými jsou například Miroslav Zikmund nebo Miloslav Stingl. 
Na natáčení jednotlivých pořadů se podíleli tvůrci především z Ostravy a z mo-
ravských regionů. Za všechny jmenujme alespoň režiséry Miroslava Kačora, Ja-
roslava Bařinku, Jindřicha Procházku, Jaroslav Večeřu, Jana Bělohlavého či Lud-
víka Klegu, kameramany Juraje Fándliho, Karla Kajfosze či Zdeňka Úlehlu
a samozřejmě rovněž autory a scenáristy domácí provenience. 
Seriál nebyl zařazen do zrovna výhodného vysílacího času a tak neměl příliš
vysokou sledovanost. Občas se ovšem tvůrcům podařilo přivést na obrazovku
dosud nepublikované unikátní dokumenty. Za všechny lze jmenovat napří-
klad záběry z ojedinělé plavby balsového voru Kantuta napříč Tichým oceánem
natočené koncem padesátých let prakticky zapomenutým českým emigrantem,
kameramanem, dobrodruhem, skladatelem a mořeplavcem, jinak také od-
borným poradcem skvělého oscarového filmu „Stařec a moře“ Eduardem In-
grišem, o němž dodnes vlastně nikdo v Česku pořádně neví, že byl skutečným
autorem slavné trampské hymny „Teskně hučí Niagara“.
„Zapomenuté výpravy“ už od ledna 2006 na obrazovce neuvidíme. Nově po-
křtěná knížka může tedy alespoň těm, kteří si rádi počtou, základní myšlenku
autorů i po čase oživit. Ostatně literární verze seriálu obsahuje i několik svě-
toběžnických příběhů, které se bohužel do televizí schváleného počtu ná-
mětů nedostaly Milan Švihálek

Zájemci si mohou knížku „Zapomenuté výpravy“ objednat na dobírku v nakladatel-
ství JOTA, s.r.o., Křenová 19, 602 00 Brno, tel.: 543 530 212, e-mail: jota@jota.cz

Jeden z nejrozměrnějších obrazů Zdeňka Buriana visí v budově radnice v Bystřici pod Hostýnem.
Mezi indiány kmene Kamaiura sedí bělovlasý dobrodruh, kterým není nikdo jiný, než bystřický
rodák Ing.Vladimír Kozák. Unikátní filmové a fotografické záběry z výprav za domorodci na řece
Xingů z poloviny padesátých let minulého století jsou dodnes uchovávány v depozitářích etno-
grafických muzeí v USA a v brazilské Curitubě. Vladimír Kozák zemřel za oceánem prakticky bez
zájmu československých úřadů v roce 1979, ačkoli své cenné dokumentární filmy před smrtí ne-
zištně nabídl rodné zemi. Teprve před několika lety se podařilo studentovi etnografie Pavlu Va-
culíkovi Curitubu navštívit a Kozákovy záběry dopravit do vlasti. Vaculíkova výprava do Brazílie
(stejně jako dobrodružné etnografické expedice Kozákovy) nesporně patří k významným kapito-
lám historie českého cestovatelského srdce. Film „Za tajemstvím Burianova obrazu“ sice obrazovku
nespatří, ale kapitolku se stejným názvem si můžete přečíst v právě vycházející knížce. 

V Nakladatelství Malá Skála právě vychází kniha vzpomínek 
klasika Československé televize Ladislava Daneše 

Vypráví v ní nejen o svých hereckých začátcích (Jindřich Honzl, E.F. Burian),
ale zejména o létech šedesátých, která strávil jako známý reportér a televizní
dokumentarista. Barvitě líčí poměry v tehdejší Československé televizi,
z dnešního pohledu se zamýšlí nad tím, jak „přežít 17 televizních ředitelů“
a každému z nich věnuje vzpomínku. V knize defilují nejrůznější postavy
od ředitelů přes kádrovačky až po producenty a zvukové techniky. Je to oso-
bitý a poutavě napsaný text, který zaujme každého, kdo si k televizi byť
jen trochu přivoněl. 
Cena 195 Kč 
Brožovaná, jedinečné čb fotografie z osobního archivu. Můžete objednat
prostřednictvím letáku anebo prostřednictvím stránky www.documentary.cz
nebo na telefonu 777 866 048 u Martina Štolla.

Objednávám publikaci 
Ladislav Daneš: Můj život s múzami, televizí a tak vůbec 

Počet:  . . . . . . . . . . . . . . . . . kusů. 

Adresa, kam máme publikaci zaslat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonický kontakt pro případný osobní odběr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Objednávku pošlete na adresu: Malá Skála, Vrbova 662/7, Praha 4, 147 00 
Při doručení na dobírku bude k ceně publikace připočten manipulační poplatek pošty.

✄✄
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Na okraj (Psáno pro SYNCHRON)
V komentáři Marty Smolíkové z pátého čísla Synchronu letošního roku jsem se
dočetl, že peněz na kulturu je opět méně… O tuto informaci se paní Smolí-
ková ráda dělí s různými periodiky. Nemohu s ní však souhlasit.
Když jsem před dvěma měsíci nastoupil do úřadu ministra kultury, stanovil jsem
si za cíl zastavit propad rozpočtu ministerstva kultury, trvající již několik let.
Výhled vývoje státního rozpočtu na léta 2005–2007 předpokládal u kapitoly
ministerstva kultury její další snižování. Jen pro 
rok 2006 to oproti schválenému rozpočtu na rok 
2005 představovalo přes půl miliardy, konkrétně 
533 696 tis.Kč. Proto jsem tehdy jasně řekl: dost!
V prvním návrhu rozpočtu na rok 2006, jenž se pro-
jednával ve vládě už za mé účasti, byly Ministerstvu
kultury ČR stanoveny výdaje o 275 553 tis. Kč nižší,
než činil rozpočet na rok 2005. Avšak po jeho projednání byly výdaje kapi-
toly navýšeny o 364 719 tis. Kč, tedy na částku 5 846 311 tis. Kč. 
Trend snižování rozpočtu se tak podařilo zastavit; výdaje v návrhu rozpočtu na
rok 2006 jsou ve srovnání s rozpočtem na rok 2005 vyšší o 89 166 tis. Kč!
Ke všemu ve výhledu na rok 2007 jsou vyšší oproti letošnímu návrhu rozpočtu
o 158 591 tis. Kč a ve výhledu na rok 2008 opět vyšší oproti stejnému 
období o 154 761 tis. Kč. Pakliže tedy někdo tvrdí, že jsem v souvislosti 
s rozpočtem neuspěl a lžu, já si dovoluji tvrdit, že o pravdivosti jeho slov lze 
s úspěchem pochybovat.
Některé zprávy hovoří o tom, že současný navrhovaný rozpočet tvoří pouhých
0,47 % státního rozpočtu (bez výdajů na církve a náboženské společnosti) či
0,61 % včetně výdajů na církve; ani mně se to příliš nelíbí. Jen nechápu, proč
zároveň neuvedou, kolik měl rozpočet činit, než jsem přišel na ministerstvo.
To je všechno na okraj komentáře paní Smolíkové. Ještě mi dovolte, abych
při této příležitosti pozdravil všechny vaše čtenáře, především bývalé kolegy
z branže. Vítězslav Jandák, ministr kultury

O dvou nabídkových 
zkušenostech, mravoličně
Před krátkým časem zazvonil mi telefon, kdosi od společnosti Tele 2 se mne ze-
ptal, smí-li mě chvilku zdržet, pak mi překotně a pro mne ne zcela srozumitel-
ně vylíčil výhody, které mi kynou z přijetí služeb jeho firmy, a nakonec vznesl

dotaz, souhlasím-li předběžně s jejich nabídkou a aby
mi poslali podrobné podmínky písemně. Souhla-
sil jsem, předběžně a s tím, že se rozhodnu nad těmi
písemnými podmínkami (které, doufal jsem, budou
pro mne srozumitelnější). Abych nenudil, dopovím
už jen, že se mne firma ujala bez mého dalšího sou-
hlasu a že mi trvalo dva měsíce, než jsem se jejích
služeb zbavil. (Ne že by byly nepoctivé, jen mi za

cenu jistých technických komplikací nepřinášely dost výrazné výhody, proto.) 
Tedy tohle chce být příběh o čase nabídek, v němž žijeme: i méně sugestibil-
nímu jedinci, jemuž se celkem snadno daří odolávat přívalu nejrůznějších re-
klam, může se přihodit svod, který pro jeho náhlost a proniknutí do osobního
soukromí dost pohotově neodmítne.
A pak jsou tu svody (tedy nabídky) ještě komplikovanější, takové, kde odmítnutí
by pociťoval obmyšlený subjekt jako jistou dokonce nezdvořilost, neboť má k na-
bízejícímu jakousi vlastně osobní vazbu, až dosud jeho služeb v nějaké míře
využíval a teď je postaven do situace, kdy se mu nabízí těch služeb rozšíření,
o jehož výhodnosti pro sebe ale pochybuje.
Přišla mi z Dilia obálka, obsahující už vyplněnou plnou moc a smlouvu o za-
stupování a k tomu dopis, v němž se mi vysvětluje, čeho Dilia jednáním s Čes-
kou televizí i pro mne dosáhla a proč tedy je pro mne jako autora výhodné
podepsáním obou výše zmíněných lejster přijmout její agenturní služby. Přiznám
se, že první, co mi v paměti vyskočilo, byl v úvodu vypsaný příběh s Tele 2. Další
hnutí mysli bylo lakotné: proč bych měl Dilia platit procenta, když až dosud byla
všechna má přímá jednání s Českou televizí hladká a korektní?
Třetí (a nejpošetilejší) hnutí byl jakýsi ostych: Dilia mi pečuje hromadnou sprá-
vou o neidentifikovatelná autorská práva a poctivě (byť někdy s drobnými omyly)
mi posílá peníze, které mi z hromadné správy připadají, vstupuje i za mne do jed-
nání s televizí, bije se i o má práva a o mé výhody – jak tedy teď mám další
nabízenou službu odmítnout a nepřipadat si jako malicherný nevděčník? Když
ještě k tomu jsou mi pan doktor Srstka a těch několik dam, které v Dilia znám,
osobně sympatičtí.
A zas, abych nenudil: po všech těchto úvahách, během nichž, přiznám, začal
jsem psát tenhle fejeton, původně – krom stesku nad promyšlenou vtíravostí
osobně adresovaných nabídek, jimž těžko pohotově odolávat – myšlený i jako
jakési vysvětlení Dilia, proč že jejich papíry nepodepíšu. Pak jsem se konečně
vzpamatoval k praktičtějšímu a pragmatickému myšlení a udělal, co mělo mě na-
padnout hned. Zatelefonoval jsem na Dilia o vysvětlení, dozvěděl se, že sa-
mozřejmě je možné rozsah zastupování omezit na ty body, které jsou pro mne
výhodné (to jest kde mé díky zastupování zvýšené příjmy převáží procenta, která
budu Dilia odvádět), a pak ta lejstra podle těch telefonických rad okřížkoval a po-
depsal. A sedl zpátky k počítači a dopisuji, co tu čtete, v jiném a vlastně do
jisté míry reklamním duchu – pro Dilia reklamním: komu přišla stejná obsáhlá
nabídka, vyber si z ní to své a na to přistup. 
Kteroužto radou jednak chci si vyčistit svědomí, poněkud zaneřáděné svrchu
uvedenými nerudnými podezřeními o nabídkové dotěrnosti, jednak hledím při-
vést případného laskavého čtenáře k uvážlivě pragmatickému činění – před tváří
reklamy a pseudovýhodných, ale i docela seriozních nabídek jistě nejsem, obá-
vám se, jediný nepohotový a přeopatrný hlupák. 
Existuje anekdota o jednom francouzském králi a jeho kuchaři, v níž král viní ku-
chaře ze své tloušťky, neboť jeho výtvorům je těžko odolat. „Mou povinností,
sire,“ na to kuchař, „je vás svádět, vaší povinností svodům vzdorovat.“ Zeptat
se, jak že to s nabídkou vlastně je, je také jistá forma vzdoru. Některé nabídky
pak můžeme dokonce přijmout. Josef Eismann

Martin Skyba uvítal Ing. Pavla Hanuše, který je od-
povědný za rozvoj digitalizace v České televizi, vrch-
ního ředitele ing. Františka Lamberta, ředitele tech-
niky ing. Rudolfa Popa a ing. Václava Žáka, člena
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Zároveň
omluvil předsedu Rady ing. Petra Pospíchala, který
onemocněl. To téma jsme zvolili proto, že je veli-
ce aktuální, protože v České republice se začalo di-
gitálně vysílat, a cílem této diskuse je dozvědět se

víc o současnosti a hlavně budoucnosti digitalizace
v České republice. 
Pavel Hanuš: O digitalizaci se dá hovořit hodiny.
Může to být mnoho pohledů. Čas a technologie do-
spěly do stavu, kdy informační technologie jsou
schopny už zpracovat obraz, a tím, že jsou schop-
ny zpracovat obraz, vznikají i nové obchodní mo-
dely. A když vzniknou nové obchodní modely, tak
se otvírá nový trh, a tím pádem vzniká digitaliza-

ce. Takže digitalizace je důsledkem rozvoje infor-
mačních technologií a těch projektů jsou po světě
tisíce, možná statisíce. Adidas někdy v březnu před-
stavil tretru, která má v podrážce mikroprocesor
a řídí tvrdost podrážky podle toho, jak běžíte a jak
jste těžcí – to je také digitalizace. Samozřejmě, 
v médiích jde o něco jiného, jde o to, jak dostat sig-
nál nově, jak získat nové služby, ale podstata je pořád
stejná, je to prostě implementace informačních tech-
nologií, tentokrát do oblasti medií. 
Rudolf Pop: Už v předcházejících deseti letech jsme
digitalizovali vnitřek televize. Máme digitální kamery,
střižny, digitálně zpracováváme zvuk atd. Ale teď se
pod slovem digitalizace vlastně rozumí ta poslední
míle, kdy se digitální signál z vysílače má dostat k di-
vákům na televizory. My jako „broadcasteři“ dodá-
váme signál digitálně až k vysílačům, kde je teprve

44. Čtvrtletník FITESu

Digitalizace mediálního trhu
(a jak se digitalizace projeví v České televizi)
upravený stenografický záznam

SY vnitrek 6-05  12.12.2005 7:52  Stránka 7



Synchron  6 20058

Ú V A H Y  A  N Á Z O R Y

konverze do analogového standardního vysílání. Čili
teď pod tím, co slyšíme v parlamentu a všude pod slo-
vem digitalizace, už je ta poslední, ale nejrozhod-
nější fáze, protože předtím jsme to zajišťovali my jako
televize, kdežto tady už se to týká diváků.
Pavel Hanuš: V tom je také trošku problém v chá-
pání toho, co je digitalizace, protože se to právě 
zužuje na otázku DVBT a pozemního vysílání, ale
je to širší problém, je to otázka rozvoje širokopás-
mového internetu a toho, že digitální technologie
vlastně umožňují médium používat, nejenom 
sledovat, ale používat. To je naprosto nový pohled.
Elmar Kloss: Já jsem se jenom zarazil nad tím, co je
to DVBT.
Pavel Hanuš: To je anglická zkratka digital video bro-
adcasting, a to „T“ je terestrial, neboli pozemní. Tedy
pozemní digitální televizní vysílání. Existuje ještě
další formát, jako C – cabel – kabelové, a S – sa-
telitní. Jsou vlastně tyto tři formy. To, o čem mlu-
víme, je terestriální.
Václav Žák: Přesněji řečeno DVBT je norma a ta má
varianty – pozemní vysílání, kabelové, satelitní vysí-
lání a přes mobilní telefony, to je áčko, a existují i jiné
normy. Trvalo poměrně dlouho, než se prosadila ev-
ropská norma, která de facto dobyla svět a porazila
americkou normu; Číňané ji adaptovali, a také Aus-
trálie, byl to velký zápas, a Evropa byla mimořádně ús-
pěšná. To je vlastně typ digitálního vysílání, a ta pís-
mena na konci znamenají platformu. 
K těmto platformám přichází internetová platforma,
to znamená bude se vysílat digitálně paketově, 
stejným způsobem, jakým se přenáší video. Telecom
začíná budovat připojení, které do každé domác-
nosti dokáže přenést takovou kapacitu přenosu, která
umožní kvalitní příjem televizního programu.
To zřejmě úplně promění situaci, protože kapacita
přenosových kanálů povede ke dvěma věcem: za
prvé umožní divákovi, aby si sám skládal televizní
program. Bude mít k dispozici přístroje, které si bude
moci naprogramovat, večer si nepustí to, co mu se-
stavila Česká televize nebo jiný broadcaster, ale pustí
si svůj program, který si nahraje. Když to bude pla-
tit, bude mít nebetyčné možnosti
A za druhé: budou k tomu dodatečné služby. Čili stej-
ným způsobem a technologií si budete moci ob-
sluhovat účty, budete moci platit atd., a nabídka ob-
chodních modelů se dramatickým způsobem rozšíří.
Václav Postránecký: Jak se to projeví ve vazbách,

které uplatňují ostatní tele-
vize, komerční? Dnes není
sledovanost nejdůležitějším
aspektem, ale nejdůležitější
je, kolik se posílá esemesek.
Jak se toto projeví, když vlast-
ně digitální způsob vysílání je

připraven pro množství vysílacích společností? 
Pavel Hanuš: Budeme-li brát v úvahu to, co říkal pan
Žák ohledně IPTV, což je ta televize po internetu, i když
ono to není zrovna po internetu, je to vlastně využi-
tí internetových technologií, spíše by bylo možná lépe
říci, že to je speciální druh kabelové televize, tak se
vytváří prostor, který je více méně nekonečný. To zna-
mená, že není daleko doba, kdy kdo bude chtít vy-
sílat, tak bude vysílat. Nebude s tím problém.

Je to zásadní problém financování, protože dojde
k obrovské fragmentaci trhu. Když jsem byl napo-
sledy v Holandsku, tak tam říkali, že když je sle-
dovanost 10 %, 8 %, tak je to velmi úspěšný pořad.
Když se na to dívá 200 tisíc diváků, tak to je sláva.
Tady se 200 tisíc diváků nepovažuje za velký úspěch.
Vedle toho, že se ty technologie budou rozvíjet, se
také budou rozvíjet nové obchodní modely, budou
se rozvíjet placené služby po telefonních drátech. 
Například premiérové kino po internetu znamená, že
když jdou premiéry do kin, tak ve stejný čas si mů-
žete koupit jakoby lístek, prostě ten jeden kanál, po-
díváte se na premiéru a zaplatíte třeba 200 nebo 300
korun za to jedno shlédnutí. Film se tam po druhé ne-
objeví. A takové různé modely musí platit ten kon-
cový divák. Čili na jedné straně zůstanou plnofor-
mátové televize tak, jak je známe dnes, pak budou
specializované televize, které se budou soustřeďo-
vat třeba na nějakou věkovou nebo profesní skupi-
nu. Např. Real Madrid má vlastní televizi, kde vysílá
přenosy se zápasů svého klubu, informace o životě
v klubu a informace o hráčích apod. A vedle toho
budou placené služby, „video on demand“, služby na
vyžádání a tam takové ty nejznámější jsou „paper
view“, což je vlastně velká půjčovna, kde je třeba 2000
– 4000 – 10 000 titulů. Řeknete si, že dnes bych
se chtěl podívat na nějakou komedii, jako byste si ji
pustili doma z videorekordéru, a automaticky se vám
z účtu odečte padesátikoruna nebo stovka, proto-
že jste se na ni podíval. To vede k tomu, že to ubírá
diváky standardním televizím, protože si v podsta-
tě mohu dělat, co chci. Pak jsou tam funkce, které
posouvají program v čase, nejznámější z nich je asi
time shifting. Když tuto volbu spustíte, tak ten pro-
gram běží dál, ale vy ho zastavíte a díváte se na něj za
hodinu nebo za dvě. Čili přišla návštěva a vy se ne-
můžete dívat na fotbal, tak ho pozastavíte, on se vám
někde nahrává a pak si ho pustíte. 
Martin Skyba: Nešlo by to opačně, že by ten fotbal
hráli dřív a ti sázkaři…???
Pavel Hanuš: Přes televizi půjde i sázet. Zvlášť u IPTV-
já to vždycky přibližuji tak, že kdybyste si chtěli
zahrát v Monte Carlu, tak na IPTV to půjde, proto-
že kamera bude snímat krupiéra, a než tam hodí ku-
ličku, můžete si po těch drátech dát 20 – sudá, a když
to tam padne, tak se na vašem čísle objeví plus 
1 000 korun, a když to tam nepadne, bude to minus… 
Václav Žák: Vidím, že pan Hanuš chce zlikvidovat
český sport. Tohle kdyby šlo, tak by to bylo do-
opravdy…
Pavel Hanuš: Pochopitelně pro tohle existuje a bude
existovat fůra legislativních omezení. Protože to
nejde, aby každý tímto způsobem likvidoval sáz-
kovou kancelář. 
Václav Žák: Zahraniční zkušenosti ukazují, že po-

měry mezi provozovateli na
trhu se digitalizací moc ne-
změní. Kdo měl dominantní
postavení, vysokou sledo-
vanost, tak si ji udržuje
i v tom digitálním světě, ako-
rát se to jen většinou mírně
posouvá, adekvátně tomu se

upravují ceny reklamy, protože najednou je vzácnější

oslovit větší množství diváků. Na západě je to po-
měrně jinak, a u nás je situace zkreslená tím, že máme
minimální „prokabelování“ republiky. Domácností,
které mohou přijímat kabelovou televizi, je relativně
málo. Když začínali digitalizovat v Berlíně, díky ka-
belové televizi se to množství blížilo 90 %. To je úplně
jiná situace než tady a samozřejmě podle toho, jak
jsou které země dnes vybaveny platformami – v Ame-
rice je 108 milionů domácností, z toho 104 milio-
ny mohou přijímat televizi po kabelu a přes 80 mi-
lionů ji reálně přijímá. Kabelové televize poskytují
okolo 250 programů, pokud jsou digitální – navíc se
to týká anglicky mluvícího světa. Co to udělá s ma-
lými národními státy, to není úplně citelné, ale ne-
musí to nutně znamenat, že fragmentace, která se
projeví v postoji diváků, se nutně obrazí nějak velmi
negativně na příjmech jednotlivých hráčů komerč-
ních televizí. Jestli ano, tak to bude trvat léta, čili mys-
lím si, že strach některých našich soukromých
provozovatelů z digitalizace je podle zahraničních
zkušeností nadměrný.
Václav Postránecký: Co se stane s cenou vysíla-
cího času, když bude najednou tolik exponovaných
míst – jestli neztratí svou cenu. 
Václav Žák: Neztratí se právě proto, že budete mít
„n“ kanálů, na které se bude dívat 1 % nebo 2 % lidí,
tak budete mít pořád strašně málo kanálů, na které
se bude dívat 15–20 % lidí, čili i když sledovanost
klesne, tak cena, kterou bude platit zadavatel re-
klamy za to, že se dostane masovému divákovi,
tak klesne také. 
Václav Postránecký: Jak se projeví digitalizace 
na ceně výroby programu? Budou mít ty nové 
technologie nějaký jiný speciál? 
Pavel Hanuš: Jestli dobře chápu, na co se ptáte, tak
samozřejmě, když je více vysílacího prostoru, tak
to vyžaduje více programového obsahu. A jestliže
se má vyrábět více programu, tak je na to potřeba
víc prostředků. Ve všech dokumentech, které jsme
teď dávali v posledním roce dohromady, je uve-
deno, že největším problémem digitalizace je pro-
gramový obsah. Ne technologie, ale obsah. 
Václav Žák: Rád bych znal váš názor, to není moje
doména, ale podle mne masová výroba – lasero-
vé tiskárny, CD přehrávače, DVD, jsou velmi slo-
žité, velmi komplikované technologie, které se ale
staly dostupné tím, že začaly být masově produ-
kovány. Myslím, že totéž se začalo odehrávat
i u kamer s parametry profesionálního zařízení před
deseti lety a staly se dostupné běžné veřejnosti,
že jsou prakticky většinou lidé schopni točit filmy. 
Pavel Hanuš: To srovnání třeba s tiskárnami není
tak úplně v pořádku, protože tam je jiný obchodní
model. Dnes se prodává tiskárna i pod cenou, 
protože hlavní zdroj příjmů jsou náplně – třeba
tiskárna bude stát 3 500 a náplň 1 800 korun a vy
ji vytisknete za dva měsíce. 
Rudolf Pop: K určitému minimálnímu zlevnění tam
dochází díky technologii výroby, ale uvědomme si, že
profesionální zařízení jsou profesionální proto, že sku-
tečně stoprocentně zajišťují všechny parametry, které
mají mít, a jsou vyráběna v malých sériích. Většina vel-
kých firem, Sony, Panasonic, mají divizi profesio-
nální a spotřební a přiznají, že vlastně díky spotřeb-
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ní divizi dotují profesionální divizi, která je pro ně ztrá-
tová, protože ta zařízení jsou strašně drahá. 
Dnes si můžete koupit už HDV kameru SONY, která
stojí 120 tisíc korun. Ale – a to tady pánové filma-
ři znají – objektiv k ní pořád stojí čtvrt až půl mili-
onu. Protože je to fyzika, tam se už moc šetřit nebo
elektronikou vylepšit nedá, čočky musí mít pořád
tyto parametry a to jsou vlastně stavební prvky,
ve kterých se pořád liší ta profesionální technolo-
gie od nižší kategorie. 
Digitální technologie umožní vyrábět další věci, které
předtím nebyly známy. Např. víte, že v roce 2006 je

mistrovství světa ve fot-
bale v Německu. Z kaž-
dého fotbalového zápasu
– teď mě neberte za
slovo, že neřeknu přesné
číslo – se vyrobí 12 vý-
stupních signálů s vyso-
kou rozlišovací schop-
ností HBTV. My do

dneška vyrábíme jeden výstup z režie, maximálně
dva, jeden českou variantu, druhou variantu zahra-
niční, kterou předáme. Kdežto tady se vyrobí 12 ne-
závislých signálů, z nichž vedle toho, že se snímá hra
klasicky, jsou určité kamery, které se věnují jenom
dění před brankou, dění na lavičkách hráčů, ale
vyrábějí se kontinuálně sestřihy těch nejlepších mo-
mentů, takže vlastně je kanál, kde se kdykoliv mů-
žete podívat a vidíte to nejlepší, co bylo, nebo po-
slední branky atd. A to právě jsou zase atributy, které
z druhé strany bohužel výrobu zdražují.
Richard Fiala: V každém případě mám dojem, že
jdeme do velkého neznáma, tam hraje roli i takové
to načasování. Asi bude nějaké přechodné období,
během kterého si lidi budou pořizovat nějaké ty set-
top-boxy atd., nebo už potom plnohodnotné digi-
tální televizory. Já to vidím jako velmi choulostivé, z hle-
diska reklamy i trhu, což asi Českou televizi nebude
tak zajímat, když beztoho reklamu nebude moci dělat,
ale celkově z hlediska trhu, protože u nás je malý nebo
diváků není tolik, a když se to bude dále takto ato-
mizovat, tak nevím. Také bude záležet na tom, jaké
budou ceny placených služeb, které když budou mít
málo odběratelů, tak budou neúnosně vysoké a ne-
budou potom samozřejmě tak žádané. Čili se mi to
jeví jako velmi choulostivé.
Pavel Hanuš: V rámci programu digitalizace, který
mám na starosti, pracujeme v této chvíli se čtyřmi eta-
pami. Teď jsme v první etapě a té říkáme „přípravná
fáze“. Teď se ještě nic moc neděje, jenom v Praze jsme
deklarovali, že už začínáme pravidelně vysílat.
Pak nastupuje přechodová fáze, která je skutečně
velmi komplikovaná. V ní se ukáže, které koncep-
ty jsou životaschopné a které nejsou, protože mů-
žeme dnes leccos odhadovat, ale teprve praxe ukáže,
jak se divák bude skutečně chovat. Pro nás je dů-
ležité, abychom nebyli s nějakými řešeními pět minut
před dvanáctou, protože to by bylo příliš drahé, ale
abychom tam také nebyli 5 minut po dvanácté, pro-
tože to by bylo už pozdě. Čili ten hlavní úkol je najít
správný čas, kdy se s tím má začít.
Jeden obrovský problém přechodového období je,
zvláště Česká televize to má přímo ze zákona, že

musí i nadále podporovat analogové vysílání. Pro-
tože tam jsou nejen náklady na to vlastní vysílání
analogové a vedle toho to digitální. 
Pak následuje fáze, kterou jsme nazvali optimali-
zační. Protože velké množství projektů, které zač-
nou v přechodové fázi, neustojí svou ekonomiku.
Televize začnou a zase skončí, programy se objeví
a zase zmizí a bude tam určitá nestabilita, a musí na-
stat nějaká fáze, která vyčistí trh a vlastně jej znova
definuje. Dneska byl trh definován, je stabilizo-
ván, digitalizace ho destabilizuje a vytvoří se nová
rovnováha. To je ta třetí etapa.
A čtvrtá etapa, neméně komplikovaná je, že se musí
vypnout analogové vysílání. A zkušenosti ze zahra-
ničí, z Velké Británie, která je digitalizována dneska
nejvíce, svědčí o tom, že to vůbec není jednoduchý
proces. Protože na začátku pracujeme s divákem, který
je aktivní a těší se na novou technologii. Už dneska
obléhá elektroworldy a hledá tam set-top-boxy apod.
S tím není vlastně žádný problém. Pak přijde druhá
etapa diváků, kteří to berou jako nutnost a chtějí přece
jen nové programy, takže opět si koupí ty set-top-
boxy. Pak zůstává skupina, která z různých důvodů,
buď proto, že o to nemá zájem nebo že je na tom
sociálně tak, že pro ně ty peníze jsou přece jenom vý-
znamné, zůstává při starém; a teď můžeme diskuto-
vat, jestli se bavíme o 7 %, o 10 %, 12 % nebo 
o 3 %, a tato skupina lidí tím, že se vypne analogo-
vé vysílání, přijde o příjem televize. Čili vrátí se někam
do doby před rokem 1953 u nás. 
V Británii dokonce na to zřídili úřad v rámci regu-
lačního orgánu, který má zpracovat a řídit onen pro-
ces vypínání. Protože je stejně komplikovaný jako
proces zahájení. 
Souhlasím s tím, co říkal pan Žák: televize, které jsou
silné, tak nejspíše z procesu digitalizace budou ještě
silnější. My jsme jako ČT jediná televize, která si vy-
zkoušela vygenerování nového programového 
kanálu. Takže už máme zkušenost, kterou nikdo jiný
nemá – co to znamená pro existující televizi s ma-
ximálním využitím vnitřních rezerv vytvořit nový 
programový kanál. Kdežto nové televize to musí 
budovat na zelené louce, čili velmi komplikovaně.
Na druhou stranu bude tlak u nových vysílatelů najít
odborníky a stávající televize budou pod tlakem, čili
se budou měnit i poměry na pracovním trhu mezi
televizemi. Berme to tak, že digitalizace z nějaké-
ho stabilního stavu přes nějakou poměrně velkou
destabilizaci to převede do nějakého jiného stavu,
jehož parametry dneska dokážeme do určité míry
odhadnout, ale v mnoha parametrech se můžeme
dneska ještě mýlit.
Martin Skyba: Mám štěstí, že mohu sledovat ČT24,
ale je to asi o 4 okna asynchronní. Je to normální jev?
Rudolf Pop: Není to normální jev, vy to patrně sle-
dujete buďto na satelitu, nebo na kabelové televi-
zi, asi na UPC. O tomto problému víme, se spo-
lečností UPC o tom jednáme, protože to nevzniká
u nás v ČT, ale na jejich dalším zařízení. Měli jsme
nejenom několik protestů, ale i několik jednání.
Řeknu na rovinu, pokud jde o UPC, je to složitější
s holandskými vlastníky.
Martin Skyba: Seznámil jsem se s přehledem, že
v mnoha zemích Evropy se má vypnout analogo-

vé vysílání přibližně v roce 2010 až 2012. Platí to
i pro Českou televizi?
Václav Žák: Celý ten manévr digitalizace se dělá
proto, že spektrum je strašně vzácná věc a do jed-
noho digitálního kanálu se vejde 5 programů, za-
tímco v analogovém vysílání jenom jeden. Takže
to dává podnět státu, aby vydělával mnohem víc
peněz než dnes. Stát má zájem, aby provozovatelé,
kteří mají licenci pro analogové vysílání, změnili
spoustu věcí, investovali a navíc ještě po určitou
dobu platili souběžné vysílání, čili platili dvakrát.
Všude na světě se k tomu přistupuje velmi odpo-
vědně, připravují se předem nové zákony i strate-
gie, jakým způsobem stát bude fungovat se všemi
hráči, kterých se to týká, veřejnoprávními subjek-
ty, komerčními subjekty, prodejci, velkoobchodní-
ky s elektronikou atd., to se týká úplně všech seg-
mentů, které se zábavní elektronikou zabývají.
My už máme ostré televizní vysílání, ale nemáme le-
gislativu a máme koncepci připravenou pro rozběh,
a nemáme koncepci připravenou pro závěr. Čili tady
nikdo neví, tady není státní strategie, která by defi-
novala, co se v jednotlivých etapách má stát, proto-
že když stát něco chce, tak by se měl nějakým způ-
sobem postarat o to, aby subjektům, jichž se to týká,
pomohl. Na západě to bývá tak, že tou vlajkovou lodí
je veřejnoprávní televize. BBC udělalo velký kus práce
v digitalizaci HDTV a komerční subjekty se k tomu při-
dávají. Tam je to ulehčeno tím, že alternativní plat-
forma, kde Británie má velmi úspěšnou komerční sa-
telitní digitální síť jako kabelové sítě třeba v Německu,
podstatným způsobem omezuje počet lidí, kteří si kvůli
tomuto vysílání budou muset pořizovat nové tech-
nologie. U nás by ta strategie byla mimořádně žádoucí.
Naštěstí už se na ní konečně začíná nějakým způso-
bem pracovat, takže doufejme, že se konečně dočkáme
toho, že budeme moci na vaši otázku odpovědět.
Existují optimistické verze nebo je žádoucí, tak jako si
Češi kupují více mobilních telefonů než kolik je oby-
vatel, tak se stejným nadšením pojmou nové tech-
nologie, že si koupí set-top-boxy, že to nebude žádný
problém. Zahraniční zkušenosti, jak říká pan 
ing. Hanuš, nabádají ke skepsi. V Británii se tomu
věnují už od roku 1999, čili už šest let, a skutečně teď
připravují program, vlastně asistence pro poslední
část lidí, která si sama od sebe set-top-boxy nepoří-
dí. To znamená, že stát bude tomu pomáhat. V Bri-
tánii je v zákoně napsáno, že nesmí k vysílání dojít,
pokud 85 % domácností nebude připojeno na digi-
tální vysílání. Žádný politik si netroufne těm lidem říci,
že jestli si to nekoupí, tak budou mít tmavé obrazov-
ky. Takže stejnou strategii budeme muset vypracovat
také. Já jsem možná trochu skeptický, ale předpokládal
bych, že v roce 2009 u nás k tomu nedojde, ale že
to bude mezi roky 2010–2012.
Martin Skyba: Vy jste několikrát použil stát to chce,
stát to nechce, stát bude pomáhat. Kdo je to ten
stát? To je ta vaše rada, to je parlament?
Václav Žák: V žádném případě. Vláda je tím, který
tento manévr garantuje.
Martin Skyba: Kdo do vlády ten materiál připraví? 
Václav Žák: Protože to je rozděleno kompetenčně
mezi dvě ministerstva, mezi ministerstvo kultury a mi-
nisterstvo informatiky, tak logika organizace práce
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velí, aby Úřad vlády, buď premiér nebo některý z vi-
cepremiérů si to vzal jako osobní agendu a zřídil ko-
misi, ve které budou všechny zúčastněné subjekty.
Martin Skyba: Teprve zřídil?
Václav Žák: Zřídil komisi a řídil ji tak, aby z ní vypadl
nějaký akční plán. 
Martin Skyba: Není už po dvanácté?
Václav Žák: Není, samozřejmě, kdyby to bylo před
pěti lety, bylo by to jenom dobře. To je mimořád-
ně složitý ekonomický, politický, organizační a nevím
jaký problém, který není jednoduché zvládnout
a věřím tomu, že se dostaneme k něčemu. 
Martin Skyba: Vy máte víc informací, takže kdy se
ta komise ustaví?
Václav Žák: To vám neumím odpovědět, ale už exi-
stuje materiál komise informatiky v sociální demo-
kracii, který to navrhuje a který už je podstatně
napsaný s porozuměním.
František Lambert: Pan kolega Žák tady řekl, že na
západě bývá zvykem, že jsou to veřejnoprávní tele-
vize nebo že s vůdčí silou v České republice je to totéž.
Česká televize se ujala té vůdčí formy, která celou
tuto záležitost hrne tak, aby se zrychlila, protože naše
konkurenční televize o to nemají zájem. Pro nás bude
dost drahé období přechodové, protože zaplatíme
vlastně jak analogové vysílání, tak digitální. Nicmé-
ně my jsme se rádi ujali této role, protože budeme
určitě velmi zkušení a budeme mít Českou televizi
v podobě, ve které ji chce mít toto vedení.
Rudolf Pop: Ono to celé není na naší libovůli České
republiky. Žijeme v srdci Evropy obklopeni ostat-
ními státy. Angličané jsou na tom přece jen trochu
lépe, mají tam dost moře kolem sebe. A situace vy-
padá tak, že v roce 2006, kdy proběhne druhé kolo
ženevské konference, která určí kmitočtové rozlo-
žení pro Evropu, pro jednotlivé státy a postupně s ně-
jakým obdobím účinnosti jednoho roku, v roce 2007
začne platit ochrana kmitočtů, které tato konferen-
ce přidělí jednotlivým zemím pro digitální prostře-
dí. Němci, kteří jsou blízko nás, budou mít digitál-
ní vysílání už spuštěno a jakoby nás mohou svým
signálem rušit. Už to známe dnes z digitálního roz-
hlasového vysílání u nás a jako Česká televize v Do-
mažlicích, televize Nova na Ústecku, kde vlastně sig-
nál ze zahraničí nás smí rušit. Vůči tomu si Česká
republika nemůže stěžovat, protože to nové rozlo-
žení už je zkoordinováno, kdežto my nebudeme moci
rušit zahraničí. Ta přechodná doba zase není tak li-
bovolně dlouhá i z těchto technologických para-
metrů. Musíme si uvědomit, že v současné době není
dostatek kmitočtů pro digitální vysílání. Je to vlast-
ně národní bohatství – i ten kmitočet, a s ním se musí
hospodařit a v tom analogovém se s tím hospodaří
bohužel neekonomicky. Abychom mohli zajistit di-
gitální sítě, tak v určitých oblastech bude muset dojít
nejprve k vypnutí analogového vysílání tak, aby mohlo
být nahrazeno digitálním. A to vidím jako dosti znač-
ný problém organizační, ale i nakonec politický, zdů-
vodnit lidem, že k této situaci dojde.
Elmar Kloss: Navazuji na vaši zmínku o mistrov-
ství světa v příštím roce – o high definition television.
Shodou okolností několik zde přítomných kolegů
bylo před 13 lety v Británii, byli jsme mj. také ve vý-
zkumném a vývojovém středisku firmy Sony, kde

nám vývojový technik, byl to nějaký Jugoslávec, uka-
zoval v roce 1992 možnosti high definition televi-
sion. Na takovém plátně, jako je zde, možná ještě
větším, předváděl dokonalý obraz, v podstatě ja-
koby na filmovém pásu. Hovořil o citlivosti kamer,
které jsou schopny snímat bez jakéhokoliv zasvět-
lování v běžném večerním provozu ve velkoměstě.
Ten vzorový program nebo film u všech nás zane-
chal hluboký dojem. Jenomže jsme pak se dozvě-
děli, že není politická vůle se sjednotit na HDTV, a je
vidět, že po těch letech se situace moc nezměni-
la, ale teď jsem pochopil, že někdo pro to už něco
dělá. Čili bude se měnit stávající PAL technologie
na vícebodovou HDVBT?
Rudolf Pop: Ano, to byla první generace zařízení
analogového systému. I v ČT jsme to vyzkoušeli,
měli jsme tady i přenosový vůz této analogové ge-
nerace. Z toho povýšeného PALu a ze standardních
metod vznikl tehdy projekt, hlavně podporovaný
německou a francouzskou vládou; jmenoval se Eu-
rokanál 1750 podle počtu řádků, které se tímto systé-
mem přenášejí, a ten systém umřel díky analogo-
vému prostředí. Ten nový systém je založen již plně
na digitální technologii. Tedy to, co je film, ne pro-
kládané půlsnímky, ale prostě celé snímky. To je
systém, který má 720 řádků, jmenuje se 720 B.
Další vyšší systém, který začali používat Japonci
a Američané, již má 1080 těchto bodů, ale to je stále
vysoký datový tok, který se neumí zaznamenat
a prakticky s ním nelze pracovat, tak ten se ještě
používá v tom prokládaném systému a výsledkem
by měl být potom systém 1080 Progressive, čili s ne-
prokládaným snímkováním. A to je vlastně současný
vývoj HDTV, který se v Evropě začíná rozšiřovat.
Jsou to hlavně Japonci a Američané, kteří to pou-
žívají. Česká televize s nimi spolupracuje. V loňském
roce to byl koncert u příležitosti výročí Antonína
Dvořáka, který byl už i v Čechách technologií HDTV
přenášen. Nemluvím o pořadech, které se točily
jako solitéry, jako Pojišťovna štěstí, která už tech-
nologií HDTV byla vyráběna, ale pro takové větší ev-
ropské pořady pro příští rok se plánuje, že i pořad
ze Stavovského divadla při výročí Mozarta bude
touto technologií vysílán, ale zatím je to pomocí
technologie, která je sem v rámci nějaké koprodukce
zapůjčena ze zahraničí, protože my jako ČT nemá-
me konkrétně tuto velkou přenosovou technologii.
Elmar Kloss: Kdy odhadujete, že by se to mohlo 
časově prosadit?
Rudolf Pop: Tady je jiná strategie ve veřejnopráv-
ních a privátních televizích. Třeba teď v souvislos-
ti s fotbalem vystartovaly v Německu další stani-

ce, skupiny jako RTL, PRO sieben atd., čili všechny,
které jsou na komerčním základě, a nevysílají po
zemi, ale satelitem či kabelově. A veřejnoprávní te-
levize, rakouská ŐRF i Němci tvrdí, že vidí začá-
tek HDTV vysílání někdy za rokem 2008, blíže někdy
k roku 2010. Nechci být skeptik, ale v Česku se
asi také dříve k tomu nedostaneme.
Pavel Hanuš: V programu digitalizace dnes pracu-
jeme s rokem 2009, čili myslíme si, že trochu větší
objem HDTV se objeví v roce 2010. Ale ono to sou-
visí s tím, že není dostatek přenosových kapacit. Na
terestrickém vysílání prostě není kapacita na to, abys-
te mohli vysílat na HDTV. Při kompresi MP 2 jsou dnes
ty technologie přece jenom lepší a do multiplexu mů-
žeme vsunout 5 standardních televizních progra-
mů. Pokud tam pustíme HDTV, tak v podstatě tam
dáme jedno HDTV a nějaké doplňkové služby a skon-
čili jsme. De facto, kdybychom začali vysílat HDTV,
tak se vůbec nic nezmění na trhu, prostě budou tady
stávající 4 televize, které budou vysílat HDTV, ale ony
by zase neměly co vysílat v HDTV, protože musí změ-
nit pořady. Takže buď je nasnímají jako HDTV, nebo
digitalizované z analogu do HDTV.
František Lambert: Měli bychom začít řádně vysí-
lat v roce 2009 a je pravda, že už od příštího roku
se musíme postupně připravovat na to, abychom
měli co vysílat, tvořit si „zlatý archiv“, který by měl
vznikat postupně v této technologii, tzn. nejlepší in-
scenace atd. Nejlepším zdrojem pro HDTV je pořád
film, pětatřicítka, prostě filmové formáty, které když
se zdigitalizují, tak jsou bezproblémovým zdrojem
pro tuto technologii. Tím prvním, kde by HDTV 
technologie měla být použita, bude asi natáčení 
televizních inscenací, dramatických či hudebních
děl, které by mohly oslovit diváka i v roce 2009.
Václav Žák: Myslím, že by to bylo s tím HDTV před-
časné, protože se dá očekávat vývoj dalších kompresí,
a byly by to investice, které by nic nepřinesly. Ame-
rika digitální tuzemské vysílání zaměřovala na HDTV
a ukázalo se to jako věc, která netáhne. Samotná na-
bídka kvality nemá takový dopad na zákazníka, aby
kvůli tomu dělal další investice. Nárůst televizí na trhu
je pozvolný a očekává se kolem roku 2009 – 2010.
Rudolf Pop: U nás je většina televizorů s úhlop-
říčkou 75 na 70 cm. Ani vy, zkušení lidé z oboru,
když na televizoru o této úhlopříčce budete sle-
dovat HDTV standardní pořad, tak ještě rozdíl v kva-
litě nepoznáte. Čili to skutečně začíná od jednoho
metru dál, na těch velkoplošných obrazovkách.
Josef Eismann: (špatná slyšitelnost) My se vlastně
stále bavíme o technologii. Já si asi naivně předsta-
vuji, že digitálním vysíláním vznikne obrovský prostor,
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a ptám se, jestli Česká televize, která je tahounem
digitálního vysílání, připravuje nějaký programový
plán, poněvadž toť se ví, když mám zaplnit čtvereč-
ný metr programu, tak k tomu potřebuji méně, než
když mám zaplnit 8 m2 programu. Nesporně se musí
změnit skladba programu. Myslí se na to?
František Lambert: Předložili jsme Radě ČT velmi
podrobnou strategii, která se samozřejmě točí kolem
digitalizace a která říká, že postup bude v rámci těch
4 fází, které tady byly řečeny, kterými se chceme
ubírat a které vlastně beze zbytku naplňujeme. Dnes
máme spuštěny 3 kanály, v únoru během olympi-
ády spustíme čtvrtý kanál sportovní. Ten spouštíme
z několika důvodů. Jedním z nich je, abychom při-
lákali diváka, protože kdybychom začali třeba vzdě-
lávacím kanálem, tak ten bude mít určité procento,
kdežto sport táhne úplně jiná procenta. Navíc v rámci
obrovských nákladů, které Česká republika dává do
práv, nejsme schopni v rámci ČT1, ČT2 využít všech
možností, které jsou, nebo to, co máme koupené.
Další důvod je ten, že máme, troufnu si říci, nej-
kvalitnější sestavu lidí, kteří se kolem sportu po-
hybují, takže to je vlastně 4. kanál. A prezentovali
jsme další výhled, na kterém v současné době pra-
cujeme, a uvažujeme o kombinaci zhruba dvou ka-
nálů, na kterých kombinujeme dětský kanál, vzdě-
lávací a retro na využití archivu. To jsou vlastně
dnešní pohledy. V rámci strategie předpokládám, že
bychom chtěli skončit někde na šesti kanálech. Z hle-
diska programů je to naprosto zásadní změna. 
Jak se dělá vysílací schéma, to už je dneska špatně,
natož za rok, za dva, za tři, protože vysílací sché-
ma se bude stavět úplně jinak a předpokládáme, že
středem toho bude vlastně ČT1 jako základní kanál,
který bude výlohou nebo výstavním programem,
a ten bude obložen satelitkami, těmi ostatními ka-
nály, kdy jednotlivé pořady se různě mohou kom-
binovat, nebo tam, kde je to možné a žádoucí, se po
jednotlivých kanálech pohybovat. Z hlediska sou-
časné skladby je to skutečně úplně zásadní změna. 
Už na tom pracujeme a ti, kteří dneska v České te-
levizi na skladbě dělají, jsou překvapeni, jakým straš-
ným způsobem se to změní. Z hlediska programu

to bude hodně velká změna a samozřejmě je to
všechno otázka ekonomiky. Táhnout jeden, dva, tři
nebo šest kanálů je strašný rozdíl. Předpokládáme,
že jsme schopni v horizontu let 2006–2010 vy-
stačit s prostředky, které máme k dispozici, to zna-
mená v rámci letošního navýšení poplatků s tím, že
ještě pořád ve vzduchu je do budoucnosti otázka
dalšího financování např. krytí inflace. Jediné, s čím
se neumíme vypořádat v našich číslech, a tam 

budeme chtít pomoc od státu – to je digitalizace 
archivu, protože jestli chceme zachránit ty stovky
tisíc hodin, což je kulturní bohatství, tak nemůžeme
postupovat stylem, že to, co budeme potřebovat do
jednotlivých programů, jednotlivé pořady, tak je bu-
deme digitalizovat. Tím by byla jen velmi malá část
použitelná a převedena do budoucího období. Tady
budeme chtít určitě, abychom jednorázově nějakou
částku věnovali v nějakém období na digitalizaci a zá-
chranu archívu, který máme k dispozici.
Martin Skyba: Kolik byste na to potřebovali?
František Lambert: Je to kolem půl miliardy, možná
o něco víc. Je otázka, jak se budou vyvíjet technolo-
gie. Je to jednorázová záležitost. A navíc je to otázka
materiálů a nosičů, na kterých ta historie je, jak dlou-
ho vydrží a jak je schopna přežít. Tam bych viděl další
moment, další faktor, že to musí být v nějakém krat-
ším období – ne, že to budeme dělat třeba deset let.
Pavel Hanuš: Když jsem přišel na tento projekt, první
věc, kterou jsem měl připravenu, byla digitalizace
archivu České televize a jeho zpřístupnění ve služ-
bách „on demand“, to znamená, aby se lidé mohli
podívat na archivní pořad, na inscenaci. Tento pro-
jekt je v této chvíli nerealizovatelný z toho důvo-
du, že – a není to jen problém České republiky, je
to problém celé Evropy – že se před rokem 2001
v autorském právu nevyskytuje absolutně žádné jiné
užití díla tohoto typu. Jde o to nějakým rozumným
způsobem ta díla ošetřit. Technologicky to lze, pří-
stupově to lze, lze vybírat paušál, lze prostě ledacos,
ale právně je tam obrovský problém. Myslím, že to
je nebezpečné pro kulturu, protože pokud nedo-
kážeme tento problém vyřešit, tak služby on demand
nebudou. V Evropě je k dispozici velké množství
agentur, které pracují většinou s americkými filmy,
kterým řeknu, jaké parametry chci mít, kolik pořadů
tam chci mít, a protože to je komerční subjekt, který
nemá problém s výběrovým řízením a rychle poří-
dí vybavení, tak zhruba do měsíce, do dvou mohu
spustit on demand systém, ve kterém bude
2000–3000 pořadů k dispozici, ale nebude tam
žádná česká inscenace, nebude tam žádný český
film. To není právě ideální situace, protože tyto služ-
by budou existovat. V příštím roce budeme jednat
o tom, jakým způsobem tento problém vyřešit, aby
tady služby on demand s českou produkcí, s českou
kulturou mohly existovat. Bylo by velká škoda, kdyby
se to nepodařilo zrealizovat. Česká televize má v té
digitalizační strategii na čelném místě podporu pů-
vodní tvorby. To slovo tam zůstává. My tam máme
takové motto, které říká, že chceme být multime-
diální kulturní galerií, to znamená chceme sbírat nej-
lepší věci, uchovávat je a pak je zpřístupňovat všemi
metodami, které digitalizační technologie umožní.
Ale k tomu bude potřeba vytvořit nejen technické,
ale také ještě další legislativní podmínky. To je au-
torsko právní problém. Protože po roce 2001 je tam
jiné užití uměleckého díla. Ale nikde není napsá-
no, že s tvůrci je to správně dohodnuto, takže je
to pokryto, ale je aspoň nějaká možnost. 
Martin Skyba: Můžete prozradit, s čím na nás půjdete? 
Pavel Hanuš: To určitě nemohu, protože já jsem
technik. Mně se to pochopitelně jeví příliš jedno-
duché. Já bych to nerad zjednodušil. Ale mám rád

českou kulturu a české divadlo a chtěl bych, když
už to dělám, aby tam byly zastoupeny. Nerad bych
vytvářel systém, že jednou, až budu v penzi, tak tam
budou samé americké filmy.
František Lambert: S rozšířením počtu kanálů se 
rozšiřuje i možnost většího uplatnění pořadů nebo 
autorů nebo těch možností, které tam dneska nejsou.
Třeba se tam dostane menšinový sport, některé spor-
ty, které dneska neměly možnost na ČT1 a ČT2. 
Pavel Hanuš: V poslední době jsem si přečetl článek
o tom, že ČT24 je neplnohodnotným kanálem a že
je derivátem zpravodajství ČT1. To je přesně doko-
nalé nepochopení, o co vlastně jde, protože ČT24
je do budoucna zpravodajský servisní kanál České te-
levize. V něm vzniká veškeré zpravodajství. V něja-
ké míře bude přebíráno na ČT1 nebo na ČT2, je to zá-
sadní změna toho fungování. ČT SPORT znamená, že
se vysune sport z ČT2, a tím pádem se vytvoří pro-
stor, aby program ČT2 byl ještě exkluzivnější, ještě
více zaměřený na náročného diváka. Tam je struk-
turální změna. Je fantastické, že za celou dobu, co ten
kanál běží, si toho náročný divák nevšiml.
Josef Eismann: To má svou logiku, je to mateřský
kanál, ale má strašně omezenou diváckou obec.
František Lambert: Bavíme se o té plnohodnotné
době, kdy se zastaví analog a spustí digitál. To zna-
mená, že k tomu všichni mají stejný přístup. Samo-
zřejmě mezitím si nebudeme moci dovolit třeba
na ČT1 a ČT2 nedávat sport a nechat jej jenom na
ČT SPORT, stejně tak jako si nemůžeme dovolit vy-
táhnout z „jedničky“ zcela zpravodajství. V tom je
přechodová fáze velmi složitá a komplikovaná, pro-
tože budeme muset čekat na to, až se definitivně
vypne, nebo až bude nějaký ten program, který bude
říkat „v tomto okamžiku už můžete“, protože už
se to týká jenom několika procent, což budeme ně-
jakým způsobem řešit.
Pavel Hanuš: Budeme se také snažit o to, aby se tro-
chu diverzifikovaly podmínky pro příjem televizního
vysílání, aby se zlepšily poměry. Proto jsme nechali –
a budeme to dělat i v následujících letech – všech-
ny programy ČT vysílat ze satelitu. I nové programy
vysíláme ze satelitu a v kabelových rozvodech, pro-
tože chceme, aby došlo k nějaké diverzifikaci.
Četl jsem nedávno článek, kolik vydá francouzský
Telecom na vybudování posledních 20 % terestrické
sítě. To je skoro stejná cena, jako ho stálo těch před-
cházejících 80 %. Je otázka, jestli je vůbec ekono-
mické, abychom se tlačili do pokrytí terestrickým
vysíláním na úrovni 98 %. Je zřejmé, že se můžeme
lišit, někdo říká 90 %, já si myslím, že těch 80 %
je ekonomická hranice terestrického vysílání a ten
zbytek by měl být pokryt jiným způsobem šíření te-
levizního vysílání.
Máme absolutně nejhorší strukturu vedle Španěl-
ska, ale Španělsko má zase větší volnost v kmitoč-
tech, je to větší země. Ten problém je úžasně kom-
plexní, to je na tom projektu krásné, že tam pracujete
s takovou mírou neurčitosti, že když ráno začnete
přemýšlet, tak nemáte nikdy hotovo.
Martin Skyba: Při digitálním vysílání odpadnou pro-
blémy s pokrytím signálu?
Pavel Hanuš: Digitální vysílání má tu výhodu – když
to hodně zjednoduším – že když vysílám digitálně
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a potkají se dva digitální signály, tak to může pro-
spět. Kdežto když se dnes potkají dva signály ana-
logové, tak jste rušeni. Často mluvíme o tom, že di-
gitální vysílání je lepší obraz a lepší zvuk. To je hodně
velké zjednodušení. Pro většinu lidí je to lepší obraz
a lepší zvuk, protože nemají ideální analogový pří-
jem. Člověk, který je přímo pod vysílačem a dívá se
na televizi, tak tam rozdíl asi neuvidí.
Václav Žák: Za prvé, Bavorsko plánuje pozemní sítě
na 70 % území. (špatná slyšitelnost) Zbytek horské-
ho terénu se bude pokrývat jinak, nebudou se budovat
pozemní sítě právě proto, že to je šíleně nákladné. Za
druhé: kdyby existovala v době mistrovství světa ve
fotbale plná síť a Česká televize řekla, že bude v re-
álném čase vysílat na analogu zápasy českého druž-
stva a digitálem bude vysílat všechny ostatní, tak se
tím neuvěřitelně zaslouží minimálně o nárůst set-top-
boxů v domácnostech. Čili tou podporou státu, tím
pilotním projektem jsem myslel, že stát se o televizi
také postará, že jí opravdu udělá finanční a adminis-
trativní zázemí, aby tím pilotem mohla být. To se tady
úplně neděje, i když je to lepší.
Pavel Hanuš: V Rakousku když se rozhodli – také pod
tlakem – že musí nastat digitální vysílání, tak velmi
rychle přijali legislativu a stát vytvořil fond, ze kte-
rého se hradí budování sítě. My budujeme síť sami,
tzn. že když zaplatíme telekomunikační operátory, tak
stát vybuduje vysílač. Nezaplatíme – vysílač nebu-
de. Ale televize si samozřejmě nemůže dovolit přijít
a říci: „Výborně, tady je 400–500 milionů korun a udě-
láme síť na plný výkon“. Proto musíme postupovat
etapu po etapě a dosáhnout toho, aby byla větší pe-
netrace i bez toho, že by se vypínal analog. Nemů-
žeme stoprocentně vedle sebe financovat analogové
a digitální vysílání, to prostě nejde.
František Lambert: Také to bude odpověď na to,
až se budou ptát: „Vy jste dostali tolik peněz od kon-
cesionářů, proč je všechny nedáváte do programu?“
Protože musíme financovat 3 věci: chceme lepší pro-
gram, to je výroba a nákup nových pořadů, potom
je to otázka nových technologií, a kromě toho platí-
me vedle sebe dvoje náklady. I když samozřejmě 
ne 1:1, které potom, až se spustí digitální vysílání, 
nebudeme potřebovat a budeme je mít k dispozici. 
Sportovní kanál spouštíme 9. února, den před za-
hájením olympiády, tedy přesně v okamžiku, aby
ji mohli diváci vidět. Jedna věc je, co běží neustále
24 hodin na ČT2, a vedle toho mít možnost si vy-
brat jiný sport, jiné záběry, to co poběží na spor-
tovním kanálu. Pak to bude mistrovství světa ve fot-
balu a mistrovství světa v hokeji a ještě nějaká
atletika. Takže z tohoto důvodu jsme to dělali, aby
se to stalo populárnější hned na začátku. Kdyby-
chom spustili nejdříve vzdělávací program, tak ten
přitáhne možná půl procenta diváků. Je to smut-
né, ale bohužel je to tak..
Pavel Hanuš: Je to restrukturalizační prostředek,
protože sport má proměnné časové meze a je na
ČT2, který je zaměřen na náročného diváka, což
je kombinace, která není nejlepší. Pokud se poda-
ří sport vysunout na speciální kanál, tak potom ČT2
můžeme ještě více profilovat směrem k náročnému
divákovi, což chceme. A zvětšíme tam prostor. To
je další důvod, proč začínáme servisními kanály. 

Rudolf Pop: Ta situace je složitá počtem vysílačů.
Jako Česká televize provozujeme přes 900 vysíla-
čů. Když jsem to řekl kolegovi z Holandska, tak si
myslel, že umím blbě anglicky, protože oni jich tam
mají asi šest v celé zemi. Ta situace je z těchto hle-
disek velmi náročná, asi 25 % diváků má příjem po-
mocí kabelů a satelitů a těch 75 % z vysílačů. Takže
proto je ten proces u nás náročný a hlavně drahý.
František Lambert: Těch 900 nás stojí mnohoná-
sobně víc než naše konkurenční stanice, o čemž se
také nikde moc nemluví, když se porovnávají 
náklady. 
Rudolf Pop: Vysíláme ve 4.–5. televizním pásmu,
které mají menší dosah, vyžadují proto více vysí-
lačů, kdežto naši konkurenti – stanice Nova vysílá
spíš v 3. televizním pásmu, a to jsou ty všechny velké
Ještědy atd., odkud se nechá v nižším pásmu pokrýt
území lépe než v našem případě. (Pozn. red.: to
by si měli připomínat hlavně poslanci, až budou zase
remcat, že ČT moc utrácí a hlavně si uvědomovat,
jak před dvanácti lety dali Železnému tzv. F1 doslova
zadarmo. Ten přijal tento dar, jak se později uká-
zalo, s ohromnou vděčností, když nechal za své
čachry s Novou zaplatit republiku 10 miliard korun.)
Pavel Hanuš: Jedním z důvodů, proč tak intenzivně
akcelerujeme digitalizaci – a stali jsme se fakticky
lídrem digitalizace – je ten, že máme na jedné stra-
ně Německo a na druhé Rakousko, a to jsou dvě
země, které jsou naopak na druhé straně tohoto roz-
dělení způsobu distribuce signálu, mají nepatrný
podíl terestrického vysílání, ale hlavně satelit a kabel,
takže by to bylo bez problému. Německo má sice
obrovský podíl satelitu, ale analogového, takže je
čeká přechod na digitál, což vůbec nebude tak jed-
noduché, protože kde je přidaná hodnota digitál-
ního satelitu proti té analogii, když Německo má
k dispozici 50 německy mluvících programů? Oni
budou mít také problém, protože když se podívá-
te na křivky náběhu digitálního vysílání, Německo
není lídrem Evropy. Terestrické vysílání, které je pro
nás jaksi životně důležité, s tím nemá problém a může
v podstatě vypínat velmi rychle. Totéž Rakousko
a tím pádem můžeme mít velké problémy. 
Václav Žák: Rakousko má družice, kódovaný vysí-
lač, analogové satelitní vysílání má sice přes 50 %
rakouských domácností, ale tito diváci chytají ve-
řejnoprávní televizi pozemsky. V Rakousku se kon-
verze bude týkat asi 60 % domácností. Jsou na tom
podobně jako my. Na rozdíl od nás mají doopravdy
platformu digitální a pokračují velmi rychle.
Elmar Kloss: Když to posloucháme, tak asi nemá
smysl kupovat tu převodní bedýnku, ten konvertor,
ale má smysl si koupit televizi, která už ten dig i-
tální systém bude mít?
Václav Žák: Má to velkou cenu, protože je levná,
a když se budou během několika let měnit kom-
prese, tak si koupíte jinou bedýnku za 1500 a máte
novou televizi. 
Rudolf Pop: Na internetových stránkách ČT si mů-
žete přečíst vysvětlení, na co se přesně ptáte. Pro-
tože i set-top-boxů tady existuje několik generací,
ty nejlevnější dokonce jsou „nokiáci“ za 29 euro.
Ale to je skutečně jenom krabička, která nemá žád-
nou přidanou hodnotu, jen vám převede signál co nej-

jednodušeji. Je pravda, že v Německu na trhu začínají
od 50 eur. Vlastně vy tu další budete moci použít třeba
do televize manželce do kuchyně nebo na chatu, nebo
do takového jiného prostředí a skutečně ten sofisti-
kovaný set-top-box, který už bude umět naladit a na-
hrát si nový program, který vám povýší jeho kvalitu,
tak asi bude lepší koupit za dva roky…
Pavel Hanuš: Jak jsem říkal na začátku, digitaliza-
ce je průnik informačních technologií do světa médií.
A tím tam pronikají všechny atributy informačních
technologií. Jeden z nich je velmi krátký inovační
cyklus. Digitalizací vlastně skončila doba, kdy jsem
si koupil televizi a mám ji teď 14 let, čili to v pod-
statě mizí. Protože zatímco mám 14 let televizi,
tak už mám šestý počítač. 
Mimochodem, já tady mám normální flešku, ale tak-
hle zhruba vypadají také dneska set-top-boxy na
DVBT do počítače. V Evropě se jich dají koupit už
desítky a jsou takhle malé, takže to tam jenom str-
číte a můžete se dívat na televizi na počítači.
Říká se, že DVBT vysílání v Německu bylo taženo hlav-
ně mladými lidmi, kteří používají právě takováto za-
řízení. Mladá generace je počítačová generace, pří-
stup k médiu má úplně jiný. Dokonce je to tak
rozdělené, že ti od 24 let výše již spadají k nám a do
těch 24 let je tam, já tomu říkám, digitální vlna tsu-
nami, která nás doběhne v průběhu 10 let a změní
tvář médií teprve nástupem této generace. My ji ne-
změníme, pořád budeme mít tendenci toho ovla-
dače, kdežto oni mají tendenci klávesnice a myši, což
je velký rozdíl. Proto také IPTV je koncept, který spíše
vyhovuje počítačovému chápání média než to DVBT.
Václav Žák: Dnes jsem četl statistiku: u mladé 
generace v Německu je 79 minut průměrný čas, 
kdy se dívají na televizi, u starší generace to jsou
3 hodiny.
Pavel Hanuš: Já tedy nejsem toho vůbec schopen,
ale už moje dcera, která měla připojení na broad-
bert a má tam kartu s normální televizí, tuner, tak si
v malém okně pustila zprávy a vedle toho normálně

pracovala. To já
dělat nemohu,
protože když mám
puštěné zprávy,
tak koukám na
zprávy a nemohu
psát, a když píšu,
tak nemohu zase
sledovat zprávy.
Ale oni jsou jinak
vycvičení a počítač
mají jako součást

osobnosti, kdežto pro nás je to přece jenom vzdá-
lenější. I když nejsem asi správný vzorek, protože jsem
to vystudoval a dělal jsem to celý život, takže by mně
to nemělo dělat žádné problémy. 
Martin Skyba: Děkuji pánům inženýrům, že nás při-
pravili na „digitální tsunami“, a věřím, že jsme se
tady nesetkali naposled a že vás přivítáme v dal-
ším časovém období ještě několikrát, protože zítra
už to bude všechno jinak. Děkuji a na shledanou.

Stenografický záznam pořídili komorní stenografové Jindra 
Podvalová, tel. 326 902 163, 604 406 184 a Dr. Aleš Poledne, 
tel. 222 590 743
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Do soutěže bylo přihláše-
no rekordních 167 filmů
z 34 zemí světa, z toho
nejvyšší počet 55 z České
republiky. 46 soutěžních
snímků hodnotila pěti-
členná mezinárodní poro-

ta ve složení: architekt Vlado Milunić, režiséři Steve
Lichtag, Ján Oparty, Michael Havas a kameraman
Toni Laznik. Ekofilm je nejstarším mezinárodním fil-
movým festivalem svého druhu v Evropě a je čle-
nem mezinárodního sdružení festivalů o životním
prostředí ECOmove International. Letos jej nav-
štívilo téměř 5 700 diváků, čímž byl překonán loň-
ský rekordní počet v historii festivalu. Na všechny
filmy a doprovodný program byl vstup zdarma. Ná-
vštěvníci také využili možnost kyvadlové dopravy
EKOBUSEM na zemní plyn mezi Prahou, Budějo-
vicemi a Českým Krumlovem. Stejně jako přede-
šlé ročníky nabídl Ekofilm kromě filmů také semi-
náře a besedy s našimi i zahraničními hosty a jiné
doprovodné akce. Během festivalu se uskutečnilo
unikátní promítání úspěšné české komedie Na sa-
motě u lesa po třiceti letech, spojené se setkáním
tvůrců a představitelů filmu, někteří z nich se po
celou tu dobu skutečně neviděli. V kinosálu se jich
sešlo 18, nechyběl Zdeněk Svěrák, Ladislav Smol-
jak, Naďa Urbánková, sourozenci Hradilkovi, reži-
sér Jiří Menzel nebo kameraman Jaromír Šofr.

Mezinárodní porota udělila tyto ceny:
Velká cena EKOFILMU 
a Cena Ministerstva životního prostředí
Zdroj / Source
Režie: Martin Mareček, Česká republika 
Film je obdivuhodný tím, že se s minimálními finanč-
ními a výrazovými prostředky dotkl velkého rozsahu zá-
važné celosvětové ekologické problematiky. Obdivu-
hodná je i odvaha autorů, se kterou riskovali velkou škálu

případných sporů se státními orgány cizího státu bez
ohledu na pravděpodobné případné důsledky.

Zvláštní cena mezinárodní poroty a Cena 
za kameru 
Amazonia Vertical 
Režie a kamera: Pavol Barabáš, Slovenská 
republika 
Za nádherný přístup k formě cestopisu, ve kterém se divák
dozví o neznámém exotickém prostředí skrze výzvu ex-
trémních sportovců, kteří mají zdravý vztah k přírodě, za ne-
uvěřitelně obětavou práci kameramana v extrémních pod-
mínkách a za schopnost udržet v těchto podmínkách estetiku
na vysoké úrovni, která přesně zapadá do formy filmu.

Ceny v jednotlivých kategoriích 
Publicistika, zpravodajství
Jezy 1, 2 (Weirs 1, 2)
Režie: Ivan Bareš, Česká republika 
Velmi závažné téma, které naznačuje způsob, jak vyřešit
problém dopravy zboží vodní cestou bez toho, aby dopad
na životní prostředí byl tak katastrofální,, jako je tomu u do-
pravy automobilové.
Dokument a Cena za režii
Estamira
Režie: Marcos Prado, Brazílie 
Za zobrazení psychologicko-společenské informace vycháze-
jící z nitra fascinující ženy, která už několik let žije na rozsáhlém
smetišti blízko Rio de Janeira. Za výpověď autentického a prav-
divého stavu ženy, která už dvacet let trpí schizofrenií.

Vědecký, vzdělávací pořad
Ants – Nature’s Secret Power (Mravenci – Tajná
síla přírody)
Režie: Wolfgang Thaler, Rakousko 
Za zdařilé populárně-naučné sdělení způsobu života ne-
známého světa mravenců.

Volná tvorba a Cena statutárního města
České Budějovice
Umbrella (Deštník)
Režie: Nandita Das, Indie 
Tento nejkratší festivalový film dokázal ve svých 120 vte-
řinách dokonale, ale především vtipně vyjádřit zamyšlení
nad závažnou otázkou: jak zachytit a udržet v budoucnu
možná jediný zdroj života – dešťovou vodu.

Cena za scénář 
Český sen

Scénář: Vít Klusák, Filip Remunda, Česká republika 
Tvůrcům za dokonale vymyšlený a „drzý“ přístup k dneš-
ní aktuální problematice.

Cena města Český Krumlov 
The End of the Glacier (Konec ledovce)

Režie: Uwe Müller, Německo 
Globální oteplování a jeho dopad na životní prostředí je
v tomto filmu zajímavě zachyceno v kontrastu s nadšený-
mi turisty, kteří berou borcení ledovců jako velkou turis-
tickou atrakci.

Cena Jihočeského kraje 
Before it’s too Late: Cambodia – Beyond the

Killing Fields (Než bude pozdě: Kambodža – 

Za polem zabijáků)

Režie: Stuart Scowcroft, Austrálie 
Za angažovanost pro ochranu ohrožených zvířat v zemi,
kde ještě nedávno člověk vybíjel člověka.

Cena hlavního partnera ČEPS a.s. 
Springtime Wonderband (Kapela snů)

Režie: Madli Lāāne, Estonsko 
Svěží, inteligentní publicistický film, který kritizuje závaž-
né ekologické, společenské téma cestou srovnání bezo-
hledného konsumu a vědecké práce samotných aktérů
ve snaze pomoci přírodě osobní aktivitou. 

Cena hlavního partnera ČSOB 
The Gorillas of my Grandfather (Gorily mého

pradědečka)

Režie: Adrian Warren, Rakousko 
Za působivý a obsáhlý přehled dějin našeho krátkého vzta-
hu ke gorilám a o přehodnocení našich představ od hro-
zivého monstra k tomuto mírumilovnému a ohroženému
druhu.

Cena České komise pro UNESCO 
Biopirates – The Sāo Luis Letter (Biopiráti –

Dopis ze Sāo Luis)

Režie: Manuele Franceschini, Brazílie 
Za podporu boje domorodců pro uznání jejich znalostí pří-
rody a proti vykořisťování tradiční medicíny farmaceutic-
kými koncerny.

37. ročník festivalu Oty Hofmana v Ostrově skončil
14. října rozdáním cen. Mezi jeho hosty byl i reži-
sér Václav Vorlíček, který dostal Zlatou buřinku za
dlouholetou práci a přínos dětskému filmu. „Této
buřinky si velmi vážím a málokdo ví, že mám k ní
i osobní vztah. Kdysi jsem si totiž z recese půjčo-
val potají buřinku svého otce a jezdil s ní v Praze
na bruslích,“ přiznal se Václav Vorlíček. Křišťálový
šaton (imitace diamantu) za film pro děti do 12 let
získal televizní snímek Království potoků. Cenu na
slavnostním zakončení převzal jeden z hlavních před-
stavitelů filmu, herec Ondřej Pavelka. „Cena mě těší
dvakrát, protože ji přebírám v Ostrově, kde jsem -
náct let žil,“ řekl mimo jiné Pavelka. 
Stejné ocenění v kategorii od 13 do 18 let obdr-
žel film Velká voda, natočený v Makedonii. Reži-
sér Ivo Trajkov se do hlediště pouze uklonil, pak ale
musel na jeviště podruhé – převzít Čestné uznání
dospělé poroty za dílo s nejvýraznějším morálním
akcentem. „Festivaly pro mne dosud znamenaly pře-

devším dárky v podobě triček, dnes ale přebírám
opravdové festivalové ceny a je moc milé, že na-
šemu filmu dala hlasy dětská i dospělá porota,“
vypověděl režisér a scenárista Trajkov. Že tento film

bodoval u mladých diváků, bylo velkým pře-
kvapením, zvláště když obstál v konkurenci 
s Janákovými Snowboarďáky. Děj se odehrává 
v poválečné době v komunistickém sirotčinci a hlu-
boce etický námět rozhodně neskýtá typickou zá-
bavu pro pubertální mládež. Uznání za tvůrčí přístup
k filmu vyslovila Trajkovovi i známá režisérka dět-
ských filmů Věra Plívová-Šimková. „Líbí se mi, že
jste i násilí dokázal ztvárnit poeticky,“ řekla mimo
jiné režisérka. 
Zlatého dudka za roli Marty ve filmu Snowboarďá-
ci dostala Ester Geislerová. Cenu za ni převzal herec
Jiří Mádl, který získal stejné ocenění za roli Jáchy-
ma. „Ester nyní pracuje na jiném dětském projektu,
stará se totiž o své dvě malé děti,“ omluvil nepří-
tomnou kolegyni Mádl. Cenu Oty Hofmana dostal
televizní film Trampoty vodníka Jakoubka v režii Víta
Olmera a slovenský snímek O dvě slabiky pozadu
režisérky Kataríny Šulajové.
Po festivalu nastává vždy úleva, ale organizátoři
již myslí na další ročník. Jeho příští téma, které je
hudební, inspirovala skupina Katapult textem své
písně: Až se bude psát rok 2006...

Irena Janečková

Festival Oty Hofmana

Ivo Trajkov
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NADOTEK
Na V. ročníku Festivalu dokumentárních filmů se
sociální tematikou NADOTEK v Ústí nad Orlicí 2005
pracovala porota ve složení MgA. Vlastimil Šimů-
nek (předseda), PhDr. Vít Erban, Mgr. Ljuba Fuch-
sová, MgA. Stanislav Zeman a Martin Štoll, Ph.D.
a rozhodla v hlavních kategoriích takto:
Cena Milana Maryšky – za celoživotní přínos čes-
kému dokumentárnímu filmu za rok 2005: 
Věra Chytilová
Kategorie dokumentárních filmů do 30 minut: 
Ikonopis
Režie Mišo Suchý. Film vyjadřuje zvukem, střihem
a obrazem, tedy prostředky, které vrací filmové
umění k podstatě kinematografie, základní otázky
osudu člověka.

Kategorie dokumentárních filmů nad 30 minut:
ESHQ
Režie Jana Počtová. Porota ocenila schopnost vytrvale
sledovat tematickou linii a odhalovat tím nové vrst-
vy a významy a také odvahu přetavit osobní pochyb-
nost v obecné poselství. Díky tomu je tento film me-
zikulturním dialogem v pravém slova smyslu.
Cena poroty:
Tak, maminko, budou čtyři!
Režie Bernard Šafařík. Film neokázale a nenásilně
znovuoživuje základní hodnoty, o kterých se nemusí
mluvit, stačí je žít.
Cena poroty:
Legenda o ptačím vejci
Režie Zdeněk Bričkovský. Porota ocenila schopnost
sladit filmový čas s pozvolným tokem času jiné kul-
tury a umění vystavět motivy a symboly do uza-
vřeného a působivého celku.

Ekotopfilm 2005
Medzinárodná porota XXXII. ročníka Medzinárod-
ného festivalu odborných filmov, TV programov a vi-
deoprogramov EKOTOPFILM 2005 zasadala v dňoch
20. – 23. októbra 2005 v Hoteli Tatra v Bratislave
v tomto zložení: Prof. Dr. Ing. Zdenek Filip, Dr. Sc.,
Dr. h. c., Nemecko, (predseda), Bruce L. Buck-
lin, USA, Iwona Fraczek, Poľská republika, Vladi-
mír Haviar, Slovenská republika, Ludvík Klega,
Česká republika, Mgr. Mária Laur, Francúzska re-
publika, Ing. Ján Stano, Slovenská republika, 
Andrew Vial, Austrália, PhDr. Anna Miklošová, 
Slovenská republika, (tajomníčka) a zhliadla z cel-
kovej kolekcie prihlásených 202 filmov z 24 štá-
tov sveta 99 filmov, ktoré výberová komisia zara-
dila do súťaže podľa kritérií stanovených štatútom

festivalu. Medzinárodná porota po zhodnotení všet-
kých súťažných filmov rozhodla o udelení 
CENY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
filmu Paměť vody aneb odkaz Jakuba Krčína,
réžia Martin Skyba, Česká republika.
Ďalej medzinárodná porota rozhodla o udelení
štatutárnych cien následovne:

VEĽKÁ CENA EKOTOPFILMU 2005, 
Cena vlády Slovenskej republiky
Klimawandel oder Klimakatastrophe (Zmena
klímy alebo pohroma?), réžia Hannes Karnick
a Wolfgang Richter, Nemecko,
HLAVNÁ CENA V KATEGÓRII A, Cena U.S. Steel 
Košice, s.r.o., populárno-vedecké filmy
The Next Wave: The Science of Tsunamis (Ďalšia
vlna: Veda o Tsunami), réžia Carol Williams
a Knute Walker, USA,
HLAVNÁ CENA V KATEGÓRII B, 
Cena Matadoru, a.s., vzdelávacie, výchovné
a inštruktážne filmy
Sanitacja górskiego gospodarstwa
agroturystycnego (Hygiena na horskej
agroturistickej farme), réžia W. Markiewicz, 
R. Lukawski, Poľsko,
HLAVNÁ CENA V KATEGÓRII C, 
Cena Slovnaftu a.s., publicistické filmy
Connections (Spojitosti), réžia Caroline D’Hondt,
Belgické kráľovstvo,
HLAVNÁ CENA V KATEGÓRII D, 
Cena VSE – Východoslovenskej energetiky, a.s.,
reklamné programy a videoklipy
Voyager National Park (Národný park Voyager),
réžia Holly Stadtler, USA,
HLAVNÁ CENA V KATEGÓRII E, 
Cena Závodov SNP, a.s., dokumentárne filmy
Planeta lidí – Výpravy za domorodci Nové
Guineje, réžia Jaromír Vašíček, Jaromír Giecek,
Česká republika,
HLAVNÁ CENA V KATEGÓRII F, 
Cena Ministerstva školstva SR, filmy pre deti
a mládež (na základe odporúčania Junior poroty
EKOTOPFILMU)
Porosty Lichens (Lišajníky), réžia Roman Debski,
Poľsko,
CENA PRIMÁTORA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY
If Rubbish Could Speak (Keby smeti hovorili),
réžia Cosima Dannoritzer, Španielske kráľovstvo,
CENA PREZIDENTKY FESTIVALU
V ríši kamzíka tatranského, réžia Zdeno Vlach, 
Slovenská republika,
CENA MEDZINÁRODNEJ POROTY

Timeless Treveller – The Horseshoe Crab
(Nadčasový cestovateľ – Hrotnáč americký), réžia
Gautam Pandey, India.
Ďalej porota navrhla udeliť:
CENU Ministerstva životného prostredia SR
Amazon Claws (Amazonské pazúry), réžia Rainer
Bergomaz, Nemecko,
CENU Ministerstva hospodárstva SR
Quarks & CO – Kippt das Klima (Quarks & CO –
Rúca sa nám klíma), réžia Monika Grebe,
Nemecko,
CENU Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR
Le Ballast (Štrk), réžia Philippe Berrier,
Francúzsko,
CENU Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR
V kruhu znovuzrození, réžia Viliam Poltikovič,
Česká republika
CENU Ministerstva obrany SR
Wölfe in Deutschland – tot oder lebending (Vlci
v Nemecku – mrtvi alebo živí?), réžia Holger Vogt,
Nemecko,
CENU Ministerstva vnútra SR
Moi Sékou, mon exil, mon village, mon combat
(Ja Sékou, exulant, moja dedina, môj boj), réžia
Eric Mounier, Francúzsko,
CENU Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR
Fourmis carnivores (Mäsožravé mravce), réžia
Thiery Berrod, Francúzsko,
CENU Ministerstva zdravotníctva SR
Do you remember me? (Pamätáš si ma?), réžia
Alexander Heuken a Michaela Liechtenstein,
Nemecko a Thajsko,
CENU Asociácie priemyselnej ekológie
Olejová skvrna černé perly, réžia Lukáš
Gargulák, Česká republika,
CENU Asociácie zamestnávateľských zväzov
a združení
A Life with Bears (Život s medveďmi), réžia
Andreas Kieling, Nemecko,
CENU Združenia miest a obcí Slovenska
Família, réžia Jarmila Mančušková, Slovenská
republika.
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Letošní 9. ročník Mezinárodního festivalu do-
kumentárních filmů v Jihlavě proběhl od 25. do
30. října jako filmová událost otevřená všem
podobám dokumentární kinematografie se sou-
těží středoevropských dokumentárních filmů
Mezi moři a soutěží českých dokumentárních
filmů Česká radost. Pořadatelem festivalu bylo
občanské sdružení JSAF. Ředitelem festivalu je
Marek Hovorka. 10. ročník Mezinárodního fes-
tivalu dokumentárních filmů Jihlava se usku-
teční 24. až 29. 10. 2006.
Mezi moři – soutěž středoevropských
dokumentárních filmů

Porota: Štěpán Benda, ČR, Jean-Pierre Gorin, Francie / USA, Angus Reid, Velká
Británie / Slovinsko, Jean-Pierre Rhem, Francie, Terez Vince, Maďarsko, 
William Wees, Kanada.
Cena pro nejlepší středoevropský dokumentární film 2005 
Csigavár (The Snail Fortress, Hlemýždí pevnost), Maďarsko, 2004, režie: 
Zsigmond Deszö.
Zvláštní cena poroty
Darwin’s Nightmare (Darwinova noční můra), Rakousko, 2004, režie: Hubert 
Saupert.
Česká radost – soutěž českých dokumentárních filmů
Porota: Vojtěch Jasný, Vít Klusák, Petr Král, Filip Remunda, Martin Ryšavý,
Veronika Reynková.
Cena pro nejlepší český dokumentární film 2005 
Vierka (Vierka, or The Mystery of Family B’s Disappearance), Česká Republi-
ka, 2005, režie: Miroslav Janek,
ex aequo
Návrat Jana z pařížského exilu do Prahy v létě 2003, S Janem na Sicílii
v létě 2004 (Jan’s Return From His Parisian Exile to Prague in Summer 2003
/ With Jan in Sicily in Summer), Česká Republika, 2005, režie: Kateřina 
Krusová,
ex aequo
Zdroj (Source) Česká Republika, 2005, režie: Martin Mareček,
ex aequo
Soukromé století: Král Velichovek, Tatíček a Lili Marlén (Private Century –
The King of Velichovky, Tatíček and Lili Marlén), Česká Republika, 2005, režie:
Jan Šikl,
ex aequo
Manželské etudy po 20 letech: Ivana a Václav (Marital Etudes 20 Years Later
– Ivana a Václav), Česká Republika, 1987 (1.část) / 2005 (2.část), režie: 
Helena Třeštíková,
ex aequo
Prodáno (Sold), Česká Republika, 2005, režie: Lucie Králová.
Cena diváků
Zdroj (Source) Česká Republika, 2005, režie: Martin Mareček.
Cena za přínos světové kinematografii 
Naomi Kawase, Japonsko
Režisérka hraných i dokumentárních filmů, nejmladší držitelka Zlaté kamery
z MFF Cannes na světě, narozena 1969. V roce 1989 absolvovala Školu fo-
tografie v Osace a následující 4 roky na ní učila. V roce 1993 začala pátrat
po otci, který ji jako malou opustil, hraný film, který z pátrání vznikl, Objetí, 
vyhrál Cenu odvahy na Image forum festival. Pravidelně její film uvádí MFF
Yamagata, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Visions du réel Nyon.
Z její filmografie jsou nejvýraznější snímky Suzaku (1997, FIPRESCI cena na
MFF Rotterdam, Cena pro nejlepší herečku na MFF Singapur, Zlatá kamera MFF
Cannes), The Weald, portrét šesti skupin starších lidí, kteří žijí v horách Nishi-
yoshino, Hotaro (FIPRESCI cena na MFF Locarno). U nás je znám její posled-
ní hraný film Shara. V Jihlavě byly uvedeny Objetí (1992), (1994), Vidět nebe
(1995), Tento svět (1996), Kaleidoskop (1999), Nebe vítr oheň voda země
(2001), Vzkaz žlutému květu (2002), Stín (2004). „I když od samého začátku
přemýšlíte, jak váš film ovlivní společnost, myslím, že to není až tak důležité.

Když se mě lidé ptají na otázky ohledně feminizmu, prostě je odbudu. Byla bych
raději, kdyby lidé říkali „osoba, která natočila tento film, byla žena“, než „je-
dině žena mohla natočit takový film.“ Jestli můžu vytvořit filmy, které se líbí
takovému počtu mužů a žen, cítím se šťastná.“
Letošní ročník MFDF navštívilo téměř 1 500 akreditovaných účastníků, hostů
a novinářů, kteří mohli shlédnout přes 150 filmových projekcí a doprovodných
akcí ve třech promítacích sálech. Na Slavnostním zakončení byl prezentován
internetový portál DOC-AIR. Tato výjimečná aktivita jihlavského festivalu před-
stavuje zásadní rozšíření jeho prostoru, neboť komerční portál interaktivním
způsobem zpřístupní dokumentární filmy divákům z celého světa. Na 
webových stránkách WWW.DOC-AIR.CZ budou producenti ze všech zemí mít
již v dohledné době možnost představit a nabídnout k prodeji své filmy. Na
druhé straně distributoři, majitelé kin či festivaloví ředitelé budou moci 
rychle a jednoduše zhlédnout a případně koupit vybrané filmy, aniž by opus-
tili svou kancelář. 
V pilotní fázi budou dokumenty umístěny na stránkách www.doc-air.cz zdarma,
později bude jejich stahování zpoplatněno při zachování transparentního pe-
něžního toku mezi kupujícím a producentem.
East Silver
Druhým rokem byla během letošního Jihlavského Mezinárodního festivalu do-
kumentárních filmů otevřena videotéka trhu dokumentárních filmů East Silver.
Ve videotéce bylo z celkového počtu 340 v letošním roce přihlášených filmů
možno zhlédnout 320. Instalováno bylo 25 video a dvd přehrávačů, které byly
každý den maximálně vytíženy. 
Burza námětů 
Burza námětů nabídla své náměty dvanácti významným zástupcům evropských
TV stanic. Stručný výběr podpořených námětů: O chorvatský projekt „Fa-
cing the Day“ projevil zájem Vim Van Rompaey z belgické televize Lichtpunt,
Kathrin Brinkmann z ZDF/ARTE a Paul Pauvels z belgické televize VRT-Canvas.
O lotyšský námět „Deconstruction of an Artist“ se přihlásil Martin Štoll z České
televize, Marijke Huijbregts z uměleckého oddělení holandské televize AVRO,
Caroline Behar z France 5, Kathrin Brinkmann z ZDF/ARTE a Rasa Miskinyte
z Litevské televize. Český připravovaný film „The Pied Piper of the Hutzovina“
zaujal Jenny Westergard z finské YLE, Andrzej Titkow z Polské televize a Paul
Pauvels z Belgické VRT – Canvas. O polský film „Polish Sirens“ se zajímá
opět Kathrin Brinkmann z ZDF/ARTE, projekt „All about Tesla“ podpoří Mar-
tin Štoll z ČT, Claudia Schreiner z německé MDR a Caroline Behar z France
5 a o český námět „Roses for Rome“ má zájem Sari Volanen z finské YLE.
Úspěch zaznamenal připravovaný film rumunského dokumentaristy Róberta
Lakatose „Bahrtalo! Champions of Freedom“, do kterého chce kromě Flem-
minga Grenze z dánské televize DR TV vstoupit již zmíněný Paul Pauvels,
Rasa Miskinyte, Jenny Westergard a Kathrin Brinkmann. Všechny úspěšné pro-
jekty, které se díky podpoře evropských televizí podaří natočit, pak Insti-
tut dokumentárního filmu promítne na budoucích Burzách námětů.
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PROTOKOL
o udělení cen na 43. mezinárodním festivalu filmů o vědě, technice a umění

TECHFILM 2005
Hradec Králové, 7. listopadu – 10. listopadu 2005

Mezinárodní porota 43. mezinárodního festivalu filmů
o vědě, technice a umění TECHFILM 2005 ve složení: Ales-
sandro Griffini, Itálie (předseda), Itálie, Maria Joao Face-
ira, Portugalsko, Amir Amirani, Velká Británie, David Cle-

verly, Velká Británie, Antonín Daňhel, Česká republika, Václav Kvasnička,
Česká republika a Marek Jícha, Česká republika, udělila následující ceny:
VELKÁ CENA TECHFILMU 2005
VNITŘNÍ DOBRODRUŽSTVÍ, DU BAISER AU BEBE, L’AVENTURE INTERIEU-
RE, režie Thierry Berrod, Francie 
CENA MEZINÁRODNÍ POROTY
LOSOSÍ ŘEKA – KAMENICE, režie Hugo Habrman, Česká republika 
CENA ZA FILM POPULARIZUJÍCÍ VĚDU 
BEZPEČNÉ HLUBINY, režie Vladimír Kunz, Česká republika
CENA PRO VÝUKOVÝ POŘAD 
KODAŇSKÁ INTERPRETACE, K_BENHAVNERFORTOLKNINGEN, režie Lars
Becker-Larsen, Dánsko
CENA V OBLASTI PRESTIŽNÍCH SNÍMKŮ
PROSTOR TICHA, režie Marie Šandová, Česká republika
Porota dále doporučila udělení cen takto:
CENA REKTORA ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO
V PRAZE
za zahraniční snímek představující nové technologie
HROZBA Z MOŘSKÉHO DNA (Z CYKLU VŠEVĚD), HAVETS TIKKENDE BOMBE,
režie Gertie Skaarup, Dánsko
CENA REKTORKY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
za snímek pro vzdělávání pedagogů

URYCHLOVAČE A DETEKTORY ČÁSTIC, režie Bohumil Klos, Oldřich Mírov-

ský, Česká republika

CENA PRIMÁTORA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ 
za snímek s regionální tématikou

ÚDĚL UMĚLCE – QUIDO KOCIAN, režie Jana Hádková, Česká republika

CENA ČESKÉ TELEVIZE 
za nejlepší zahraniční televizní snímek

PRVNÍ NÁDECH (1. díl z cyklu Na život a na smrt – Hvězdné okamžiky lé-

kařské vědy), DER ERSTE ATEMZUG (teil 1 aus der Reine: Auf Leben und Tod

– Sternstunden der Medizin), režie Nina Koshofer, Stefan Schneider, Chris-

tina Twente, Německo

CENA NADÁNÍ JOSEFA, MARIE a ZDEŇKY HLÁVKOVÝCH 
za snímek, jehož autorem je student nebo mladý tvůrce

MIKROSVĚTY, režie Markéta Kaňková, Česká republika

CENA ČASOPISU „SVĚT DVD“
za kameru

HLUČNÍ SOUSEDÉ, THE NOISY NEIGHBOURS, režie Ljubomir Stefanov, Ma-

kedonie

ČESTNÉ UZNÁNÍ 
PRVNÍ NÁDECH (1.díl z cyklu Na život a na smrt – Hvězdné okamžiky lé-

kařské vědy), DER ERSTE ATEMZUG (teil 1 aus der Reine: Auf Leben und Tod

– Sternstunden der Medizin), režie Nina Koshofer, Stefan Schneider, Chris-

tina Twente, Německo

CENA DIVÁKŮ
MIKROSVĚTY, režie Markéta Kaňková, Česká republika

byla tentokrát třináctá a podruhé jen dvoudenní.
Konala se tradičně v MATu 2. a 3. prosince. Shro-
máždila pozoruhodná díla uplynulého roku – 21 do-
kumentů a reprezentativní historickou přehlídku Ve-
černíčků. Diváci, kterých bohužel nepřišlo mnoho,
mohli v rámci programu vidět díla, která se většinou
ucházela i o prestižní ceny Trilobit Beroun 2005
Na sobotní Slovenské matiné dovezla předsedkyně
Unie slovenských televizních tvůrců Kateřina Ja-
vorská pozoruhodný etnografický dokument Paľa
Barabáše Pururambo, který nás zavedl mezi lidi
doby kamenné žijící v džungli Nové Guineje. Dru-
hým dokumentem bylo vyprávění Jaroslava Vojtka
My zděs o rozvětvené rodině, která opustila dům

v kazašské stepi a vrací se do krajiny svých před-
ků na Slovensko.
Velkou pozornost na Slovenském matiné vyvolaly
filmy studentů Fakulty dramatických umění Akade-
mie umění v Banské Bystrici. V diskusi, která ná-
sledovala po projekcích, se zejména matador te-
levizní publicistiky Zdeněk Roman a neúnavný
diskutér dokumentarista Zdeněk Kopáč pustili do
rozboru některých uvedených filmů bez skrupulí.
Své si vyslechla zejména Katarína Mišíková, která
uvedla dokument o novém adrenalinovém sportu
mladých lidí Le parkour a také Ľubomír Vilda za sy-
rový dokument o životních osudech alkoholika Ma-
riána Gebury z Dolního Kubína Patnáctého. I další
kritiky vyslechli s pokorou, ale – nevzdali se!

Přehlídku tradičně završilo posezení u štrúdlu, které
bylo tentokrát pojato jako součást čtyřicátých na-
rozenin Večerníčku (který přišel děti také osobně
pozdravit). Zábavný soutěžní kviz moderoval Miloš
Zvěřina a přítomné děti neodešly s prázdnou, ale
s dárky a suvenýry, které poskytlo Centrum Foto-
Škoda. A také s novými vědomostmi o natáčení Kr-
konošských pohádek, jak jim je připomněli režisérka
tohoto divácky nejúspěšnějšího Večerníčku Věra
Jordánová a kameraman František Němec. Pokud
se přehlídka uskuteční příští rok počtrnácté (zále-
ží na tom, zda Fites sežene potřebné prostředky ve
formě grantu nebo sponzorských darů), pak to bude
od 1. do 2. prosince 2006.

13. Přehlídka dokumentární a animované tvorby

Věra Jordánová František Němec

Studenti z Banské Bystrice, 
v popředí Katarína Mišíková.
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Letošní, 40. ročník Mezinárodního 
filmového festivalu Karlovy Vary byl
všeobecně hodnocen jako jeden z nej-
úspěšnějších v mnohaleté historii. Na
těchto základech staví i přípravy 
41. ročníku MFF KV, který proběhne
30. 6. – 8. 7. 2006. Výkonný ředitel
MFF KV Kryštof Mucha a dramaturg
Karel Och se nedávno vrátili z cesty do

USA, jejímž cílem bylo další upevňování a budování
kontaktů ve prospěch festivalu. Jedním z hlavních úkolů
pak bylo pokračování spolupráce se Sundance Film
festivalem. Její základy položila letošní návštěva za-
kladatele Sundance Institutu Roberta Redforda v Kar-
lových Varech, během níž se hovořilo o možnosti užší
spolupráce mezi oběma subjekty.

„Jsme velice rádi, že návštěva Roberta Redforda 
nebyla jen formalitou,“ říká prezident MFF KV Jiří 
Bartoška. „Úspěch čtyřicátého ročníku byl završením
práce, která se vyplatila. Věřím, že se nám otvírají dveře
k dalším možnostem. Máme co nabídnout a máme na
čem stavět.“ Jednání s ředitelem SFF Geoffrey Gil-
morem tyto tendence jen potvrdila. Oba festivaly mají
zájem uspořádat k 25. výročí založení Sundance 
Institutu v rámci 41. ročníku Karlovarského festiva-
lu společnou přehlídku toho nejlepšího z filmové 
tvorby, co bylo za čtvrtstoletí v Sundance uvedeno.
Dramaturgicky by se měly na koncepci přehlídky 
podílet oba festivaly. Jedná  se o dalších formách 
spolupráce, například v oblasti tvůrčích dílen apod.
Karlovarský festival již řadu let usiluje o to být 
předními americkými producenty vnímán jako 

akce, na níž budou představovány v předpremiéře 
významné filmové tituly roku. Během pobytu v USA
započala jednání s vekými americkými produ-
centskými společnostmi jako New Line Cinema, 
Lions Gate nebo Lake Shore Entertainment. „Mnoho
let se snažíme budovat Karlovarský festival jako akci,
která má trvalou kvalitu,“ říká výkonný ředitel Kryš-
tof Mucha. „Američané jsou trošku opatrní, nepod-
léhají nějakým krátkodobým trendům nebo mo-
mentálním úspěchům. Ukazuje se, že velké americké
společnosti se chtěly přesvědčit, zda je Karlovar-
ský festival schopen udržet si uměleckou úroveň 
dlouhodobě. To, že jsou velcí producenti ochotni
s námi – podobně jako s jinými velkými evropskými
festivaly – počítat ve svém kalendáři, je významný
posun dopředu.“

Karlovarský festival v přípravách na nový ročník

Finále Plzeň je festival českých filmů, bilanční přehlídka součas-
né dlouhometrážní tvorby a současné dokumentární tvorby ve dvou
kategoriích. Koná se od 3. do 9. dubna 2006 (pondělí – neděle).
Součástí přehlídky jsou nesoutěžní projekce filmové a televizní
tvorby všech metráží a žánrů, včetně tvorby animované. 
Do soutěže celovečerních filmů budou přijaty pouze české, nebo
v koprodukci s ČR vyrobené, hrané animované či kombinované
filmy, které byly uvedeny v distribuční premiéře v období od 
2. května 2005 do 9. dubna 2006. Odborná porota uděluje cenu
Zlatý ledňáček pro nejlepší soutěžní celovečerní film a Zvláštní
ocenění za mimořádný počin. Na základě hlasování návštěvníků
festivalu uděluje pořadatel Diváckou cenu.
Soutěž dokumentárních filmů má dvě kategorie – filmy do 30 minut

a filmy nad 30 minut. V obou kategoriích porota může udělit rov-
něž cenu Zlatý ledňáček. I do této soutěže mohou být přihláše-
ny filmy české, nebo v koprodukci s ČR vyrobené, vzniklé od 
1. ledna 2005 do 1. ledna 2006.
Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2006. Statut a formuláře při-
hlášek do soutěže celovečerních i dokumentárních filmů jsou
vyvěšeny na našem webu www.fites.cz nebo si potřebné tiskopi-
sy můžete vyžádat i na festival@finaleplzen.cz nebo u pořadate-
le festivalu FINÁLE Plzeň, o.p.s., Dominikánská 3, 301 00 Plzeň,
tel. 378 035 400, fax 377 917 840.

Třináctý ročník Dnů evropského filmu odstartuje 
26. ledna 2006 v pražském kině Světozor. V něm a v kině
Aero můžete až do 5. února vidět padesátku součas-
ných filmů z více než dvaceti evropských zemí. Po skon-
čení pražské části se celý festival přesune do Brna, kde
se bude od 6. do 14. 2. hrát v Sále B. Bakaly a ve Scale.
Paralelně s Brnem proběhnou „Ozvěny 13. DEF“ v Olo-
mouci, Uherském Hradišti a Českých Budějovicích.
Podrobný program a všechny důležité informace na-
jdete již koncem prosince na www.eurofilmfest.cz,
tištěné programy budou od půli ledna zdarma k dis-
pozici ve všech festivalových kinech, v místech ko-

nání doprovodných programů festivalu a v dalších
vybraných prostorách. 
Festival pořádají velvyslanectví a kulturní instituty sou-
časných a budoucích členských zemí Evropské unie za
významné finanční podpory hlavního města Prahy, Mi-
nisterstva kultury ČR a generálního partnera, kterým
je nový filmový kanál FILM+. Hlavními mediálními part-
nery jsou Prima TV, Radio 1 a časopis Reflex.
Všechny filmy se budou hrát v původním znění (vět-
šina také s anglickými titulky) a budou přes slu-
chátka tlumočeny do češtiny. 
Milovníkům anglického jazyka je určeno oblíbené ce-

lonoční víkendové promítání bloku několika filmů
– „Maratón evropského filmu“ ve Světozoru, který
se jako jediný do češtiny netlumočí. Hostiteli „Ma-
ratónu“ budou generální partner F ILM+ a Rauch
Praha, takže se můžete těšit nejen na dobré filmy, ale
i na dárečky a nealko občerstvení! 
Program DEF není nijak tematicky ani žánrově ohra-
ničen – snahou je sestavit co nejpestřejší nabídku,
ve které si každý najde „svůj“ film. Daří se přivézt filmy
ze všech koutů Evropy, takže v programu DEF najdete
i filmy ze zemí, jejichž produkci byste v českých kinech
marně hledali. -kač-

19. FINÁLE PLZEŇ

FESTIVALOVÝ KALENDÁŘ 2006 OTVÍRAJÍ DNY EVROPSKÉHO FILMU

41. SOLOTHURN
Dokumentaristy i tvůrce hraných filmů a televizních inscenací  bude zajímat, že
tradiční přehlídka švýcarské filmové tvorby za uplynulý rok 2005 - Solot-
hurn Film Festival - se koná od 16. do 22. ledna 2006. Představí se zde díla
ze všech čtyř jazykových regionů Švýcarska všech žánrů, neomezených met-
ráží i nosičů. Přitažlivý program obstarají ovšem i dvě retrospektivy -  filmy

pionýra švýcarské kinematografie Waltra Mittelholzera  Let do Habeše (Abes-
sinienflug, 1934) a Gilberte de Courgenay (1941) a pocta významnému herci,
divadelnímu i filmovému režisérovi a autorovi Maxmilianu Schellovi, z jehož
tvorby  si festivaloví hosté připomenou film Mladí lvi (The Young Lions,  Mar-
lon Brando, režie Edward Dmytryk, 1958) a Norimberský proces (Judgement
at Nuremberg, režie Stanley Kramer, 1961).  Uzávěrka přihlášek k osobní účas-
ti je 23. prosince,  akreditační formulář je k disposici v kanceláři Fitesu nebo
na www.solothurnerfilmtage.ch, případně info@solothurnerfilmtage.ch

Osmý ročník Mezinárodního festivalu doku-
mentárních filmů o lidských právech     Jeden svět
se uskuteční v Praze ve dnech 2. – 9. března
2006, poté se přesune do dalších třinácti měst
republiky. Záštitu nad festivalem převzali již tra-

dičně Václav Havel, ministerstvo kultury a pri-
mátor hlavního města Prahy Pavel Bém.Přihlásit
bylo možné celovečerní dokumenty, krátké do-
kumentární snímky (do soutěže krátkých forem
budou zařazeny filmy do 30 minut) a animované

snímky (do 30 minut) s lidskoprávní tématikou.
DEADLINE PRO PŘIHLÁŠKY byl 30. listopadu
2005. Přihlašovací formulář a festivalové stano-
vy najdete na www.oneworld.cz, další kontakt na
mail@oneworld.cz

FESTIVAL JEDEN SVĚT SE V ROCE 2006 PŘESUNE NA BŘEZEN
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Státní cenu za literaturu pro rok 2005 získal za román „Slečno, ras při-
chází“ Edgar Dutka. Knihu vydalo v r. 2004 nakladatelství Prostor. Na zá-
ložce knihy jsou uvedena autorova slova: „V životě jsem zkoušel všechny
druhy slovesného umění, ale kvůli nevhodnému původu (nebo, z mého
pohledu nevhodné době) jsem svou tvorbou díru do světa neudělal. Chtěl
jsem být spisovatelem, dramaturgem, chtěl jsem psát scénáře hraných filmů,
nakonec jsem však přece jen trochu uspěl – jako scenárista a dramaturg ani-
movaných filmů ve Studiu Jiřího Trnky a ve studiu Bratři v triku, kam mne na
počátku sedmdesátých let zavála normalizace a kde jsem se spřízněnými du-
šemi vydržel až do krachu komunistického režimu…“

Řada novinářů si s Edgarem povídala
o literatuře, o spisovatelství, ale vždyc-
ky se hovor stočil tu více, tu méně –
na animovaný film. I ode mne dostal
Edgar řadu otázek – a tady jsou jeho
odpovědi:
ED: Těch otázek byl plný pytel, tak to
vezmu jen telegraficky! Upozorňuji, že
nemám žádné rady-porady všeobec-
ně platné, jen vlastní zkušenosti.
Dramaturgem tvorby animovaných filmů
jsi byl 17 let. Jak bys obecně charakte-
rizoval profesi „dramaturg animovaných
filmů“? A sebe v této profesi ?
ED: Jistě se mi moc hodilo, že jako dra-
maturg animovaných filmů jsem měl
vzdělání dramaturga hraných filmů.
Animovaný příběh, ačkoliv se to někdy
nezdá, má s dramatem společný pů-
dorys. Rok mi trvalo, než jsem napsal

první animovatelný scénář, ale jen týden, abych mohl autory potažmo reži-
séry upozorňovat na chyby ve stavbě příběhu a nabízet jim řešení. 
Začal jsem na televizních večerníčcích, na zakázkových tzv. literárních scé-
nářích, které když nebyly přímo slaboduché, tak měly moře chyb, a jak víme,
chybami se člověk nejlíp učí. 
Dá se říci o některém z kolegů, že Tě „vyučil profesi“? Nebo že Tě zasvětil do
jejích specifik? 
ED: Hodně jsem se naučil u dobrých režisérů. Třeba Jan Švankmajer vždycky
přinesl námět jako literární scénář a nezbylo, než říct bravo. V tomto směru
jsem však neměl hlavní slovo. Hodně jsem se naučil spoluprací se Zdeňkem
Smetanou, při společné práci jsme se báječně bavili a je to na těch filmech vidět.
S Jirkou Bartou jsem se dostal až do Země snivců.

Byl nějaký „rozhodující moment“, který „spustil“ Tvé autorské psaní pro film?
Jak sis vybíral témata – nebo ona si vybírala tebe?
ED: Moje první scenáristická práce: byl jsem přizván, abych zkrátil a upravil ko-
mentář k již natočenému filmu Perníkový dědek. Shodou okolností to byl
také debut Dáši Doubkové. Tak jsme se skamarádili a myslím, že jsem pro ni
napsal nejvíc scénářů, které všechny natočila. Výborné náměty měl Garik Seko
a navíc byl neoblomný, takže jsem pro něho taky napsal několik scénářů, ač-
koliv jsem předem věděl, že to nedopadne moc dobře. Garik byl vynikající ani-
mátor neživých předmětů, dokázal s tím někdy zázraky, ale necítil strukturu vy-
právění. Dodnes si myslím, že Nocturno mohl být slavný film, kdyby…
Co myslíš, že je nejdůležitější pro „dobrou a tvůrčí“ spolupráci? Je to stejný 
pohled, kvalita vzdělání, rozsah znalostí, nebo naopak odlišnost názorů či 
jistota vlastního názoru ? 
ED: Co je nejdůležitější pro dobrou tvůrčí spolupráci? Na to je sto odpovědí.
Známe případy, kdy se dva Mistři rozešli kvůli povahové averzi. Jindy povahy
přímo v procesu tvorby nehrají žádnou roli, dokonce si tvůrci mohou být
protivní. Jsem přesvědčen, že vždy rozhoduje invence, talent a v tom je na-
prosto nezbytné, aby se tvůrci beze zbytku vzájemně respektovali. Každá jiná
spolupráce je na prd. 
Bylo něco, co Tě při práci v animovaném filmu nejvíc štvalo ?
ED: Co mě štvalo? Že nejen režisér, ale i já měl nad sebou lidi, jejichž zásah
často znehodnocoval naši společnou práci.
Domníváš se, že existuje nějaké téma, které by animovaný film nedokázal 
„zpracovat“?
ED: Neexistuje téma, které by animovaný film nemohl zpracovat. Ale ptejme
se: stojí to za to?
S Jiřím Bartou pracujete už 10 let na projektu Golem, všichni držíme palce, aby
se podařilo peníze na realizaci najít – každý z nás, kdo mohl vidět zatím 
natočený „vzorek“, je přesvědčen, že by tenhle film byl událostí v dějinách 
animace. Chceš se zmínit o dalším projektu, na kterém v současné době 
společně pracujete? 
ED: Napsali jsme s Jirkou Bartou scénář k celovečernímu filmu Na půdě. Jirka
dokončuje technický scénář. Dostali jsme grant. Teď jde jen o to, kde sehnat
aspoň dalších patnáct miliónů. Škoda, že druhou profesí nejsem vyučený kasař.
Jsi dramaturg, pedagog, spisovatel – která profese Tě pohlcuje nejvíc?
ED: To je trefné: Tož dramaturgem jsem už jen příležitostně, jako pedagog 
dosluhuju, katedra potřebuje omladit, film je dynamické umění. Takže mi 
zůstalo to spisování. Vždycky jsem záviděl potulným čínským básníkům, kteří
se s nadhledem stáří dívali na svět.
Jaká je Tvá představa o budoucnosti animovaného filmu?
ED: Moje představa budoucnosti animovaného filmu? Dnes se zdá, že nám
všechno uteklo, dokonce i kdosi s penězi, ale to je jen chmurné intermezzo.
Animovaný film je umění a proto ho nelze suplovat něčím jiným. A navíc se 
podílím na vzdělávání mladých scenáristů a animátorů. Dělal bych to, kdybych
nevěřil v jejich budoucnost? Otázky položila Marta Šímová

Lidé českého animovaného filmu
S předsedou poroty Státní cena za překladatelské dílo 2005 PhDr. Jiřím Našincem.
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Mezinárodní festival ani-
movaných filmů AniFest již
třetím rokem připravuje pro
zájemce a milovníky ani-
movaného filmu pravidelná
přátelská setkání a studijní
projekce věnované různým
oblastem animovaného
filmu, tzv. Ozvěny AniFestu
Třeboň. Večery věnované
animovanému filmu a dis-
kusím pořádá AniFest pra-
videlně každé druhé úterý

v měsíci. „Za dobu, kdy pořádáme AniFest, se nám podařilo vybudovat jedi-
nečný archiv, ve kterém máme přes 2 000 animovaných filmů ze všech koutů
světa. Jako organizátoři máme možnost tento bohatý archiv využívat pro ne-
komerční účely, proto jsme se rozhodli pořádat pravidelné projekce,“ říká

ředitel AniFestu Petr Slavík. „Příznivci současného animovaného filmu tak mají
ojedinělou možnost vidět filmy, které jinde vidět nemohou.“ Projekce v Obrat-
níku si našly svoje publikum, návštěvníci se rekrutují nejenom z řad studentů
a animátorů, ale také z široké veřejnosti.
Program projekcí animovaných filmů – Ozvěny AniFestu: 
10. ledna 2006 „Současný evropský animovaný film“
Pásmo animovaných filmů z Francie, Velké Británie, Belgie a Švédska.
14. února 2006 „Na východ od nás“
Pásmo současných animovaných filmů východní Evropy, Blízkého i Dálného
východu.
14. března 2006 „Současná americká animace“
Americká současná animace ve všech jejích možných polohách a podobách.
11. dubna 2006 „Animace a hudba“
Pásmo filmů věnované spojení animovaného filmu a hudby.
Kavárna Obratník se nachází v ulici Jindřicha Plachty 28, v Praze 5, nedaleko
stanice metra Anděl.
www.anifest.cz

AniFest podporuje animovanou tvorbu celoročně
Pravidelné projekce v kavárně Obratník

Mezinárodní festival animovaných filmů AniFest 2006
Uzávěrka přihlášek je 16. 1. 2006 • Festival nabídne britskou retrospektivu 

•  Překvapení: Osobnosti AniFestu • Přehlídka visegrádských zemí: Děti a animace
Tvůrci, kteří mají zájem o účast v mezinárodní soutěži AniFestu 2006, se mohou

přihlásit prostřednictvím formuláře, který najdou na internetových stránkách

přehlídky – www.anifest.cz. Pořadatel vyhlašuje soutěž pro sedm kategorií: ce-

lovečerní film, krátký film, televizní film a seriál, videoklip, reklama, znělka, stu-

dentský film a film vytvořený dětmi. Do soutěže jsou přijímány filmy vzniklé po

1. lednu 2004 a které dosud na AniFestu nesoutěžily. Do soutěže je třeba se

písemně přihlásit a zároveň doručit kopii filmu nejpozději do 16. ledna 2006.

„Těšíme se na všechny přihlášené filmy. Je zajímavé sledovat, kam se animo-

vaný film každý rok posouvá a které další hranice překračuje. Jaké budou nové

animační techniky, osobité výtvarné projevy, aktuální témata,“ natěšeně říká

Petr Slavík, ředitel festivalu.

Doprovodné nesoutěžní filmové projekce nabídnou velkou retrospektivu filmů

z Britských ostrovů. Zvláštní sekce bude jako již tradičně věnována festivalo-

vým porotcům a jejich tvorbě. Překvapením bude samostatný program Osob-

nost AniFestu. Diváci se mohou těšit také na přehlídku filmů světových a čes-

kých animačních studií. 

Ve spolupráci s filmovými školami již tradičně chystá AniFest otevřené animační

ateliéry, v nichž si děti budou moci samy vyzkoušet animační techniky. Nejen

pro děti vzniká společně s polskými, slovenskými a maďarskými partnery spo-

lečná přehlídka Visegrádské země: Děti a animace, kterou podpoří Internati-

onal Visegrad Fund.

Doprovodný program AniFestu 2006 nabídne vedle slavnostního zahájení a za-

končení bohatý hudební program – koncerty i DJ party, besedy s filmovými

tvůrci i atraktivní výstavy. Za účasti předních osobností kulturního, spole-

čenského a myšlenkového světa proběhne v předvečer festivalu mezinárod-

ní společenský seminář věnovaný tématu osvětových programů ve veřejno-

právních televizích.

Součástí festivalu bude také ProfiForum, v jehož rámci se budou konat odborné

semináře, demonstrace animačních technik a postupů, prezentace autorů, ani-

mačních studií, škol a společností vykonávajících činnost v oblasti animova-

ného filmu a workshopy pro děti. 

Kontakt: AniFest – Corona s.r.o., Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5, 

tel. 257 324 507 info@anifest.cz Gabriela Zajícová tel. 776 757 546 

pr@anifest.cz www.anifest.cz

Zkrácené curriculum vitae Edgara Dutky:
Narozen v magickém roce 1941 (všechny ročníky končící na 1 jsou magické), v r. 1971 absolvoval Katedru scenáristiky a dramatur-
gie Filmové fakulty AMU. Od roku 1974 do roku 1991 pracoval jako dramaturg ve Studiu Jiřího Trnky a ve studiu Bratři v triku.
V této době bylo realizováno 54 scénářů animovaných filmů, jejichž byl autorem nebo spoluautorem, vyzkoušel si i režii. 
Od počátku devadesátých let učí na FAMU scenáristiku a dějiny animace. V r. 2002 habilitoval jako docent vysokoškolskými skripty
„Animovaný film“ (Úvod do scenáristiky animovaného filmu) a Minimum z dějin české animace.
V r. 2003 vydalo nakladatelství Prostor jeho první knihu „U útulku 5“. A jak vznikla tahle kniha? Autor ji sám uvádí slovy: „Tento
soubor jsem napsal na svém kufříkovém consulu ve zmrzlém podnájmu před 40 lety. V těch letech jsem se rozpomněl na dva roky strá-
vené v Dětském domově, když na podzim 1948 zavřeli matku. Bylo mi sedm let. V každé povídce je zakleta konkrétní vzpomínka.
Byl jsem přesvědčen, že s nimi udělám díru do světa. Místo toho jsem narazil do zdi… A tak jsem Dětský domov prostě zahodil
a šel jsem studovat FAMU, kam jsem se po dlouhých letech v animovaném filmu vrátil jako pedagog. Jen opravdu zázračná náhoda –
o které píši v knize – způsobila, že jsem se nakonec přece jen stal spisovatelem“.
A na závěr doporučení: Kdo jste dosud knihu „U útulku 5“ nečetli, rychle to napravte. Na těch 228 stranách prožijete spolu s malým klukem
všechno: smutek, radost, beznaděj, strach, kamarádství, bázeň – ale také okouzlení.
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Pracovním záběrem režisérky Lotte Reinige

rové (1899-1981) a záběrem z prvního celovečer-

ního animovaného filmu na světě (Německo,

1923–1926), se vracíme k filmu Dobrodružství prin-

ce Achmeda, který byl uveden z restaurované kopie

v polovině října na Skleněné louce v Brně. Film 

inspirovaný pohádkami Tisíce a jedné noci, je tvo-

řen z vystřižených siluet, které díky ladné animaci

ožívají v kouzelném barevném světě světelných efek-

tů. Autorka pracovala se skupinou vynikajících ani-

mátorů na filmu dlouhé tři roky. Když Jean Renoir

viděl výsledek, prohlásil: „Mistrovský kousek... Lotte
Reinigerová se narodila s kouzelnýma rukama.“

Dobrodružství prince Achmeda

V rámci odborného programu Mezinárodního festivalu animovaných filmů
AniFest 2005 se uskutečnila řada zajímavých přednášek pro filmové profe-
sionály. Synchron v příštích číslech některé otiskne. Jedním z témat byly
i „Nová média, nové trendy“, kam nepochybně patří také současné trendy
v průmyslu s mobilní zábavou, respektive to, co tento průmysl nabízí ani-
mátorům. Dnes přinášíme hlavní myšlenky z přednášky Markéty Táborské:
Mobilní telefony dnes již naštěstí nejsou „kapesní volátka, která zní jako di-
gitální budík. Na trh ve velkém množství pronikají takzvané „smart phones“,
technologicky postavené na mobilní platformě Symbian, nebo také Windows.
Tyto operační systémy nejenže usnadňují práci s daty v telefonu, ale zároveň
nabízejí nové možnosti využití telefonu pro zábavu. To, že lidé pomalu odklá-
dají staré mobily a mění je za nové „chytřejší“ je přínosem nejen pro samot-
né výrobce, ale také pro tvůrce mobilní zábavy. 
Samotný vývoj se ovšem netýká jen výrobců telefonů – svůj nepopiratelný pří-
nos mají také firmy vyvíjející grafický software. Například společnost Macro-
media nabízí speciální odlehčenou verzi Flashe pro mobilní telefony. Tato tech-
nologie, v zahraničí běžná, podporuje vektorovou grafiku v telefonu. Dalším
zajímavým komerčním produktem je SVG Tiny pocházející od grafického gi-
ganta Adobe a společnosti Ikivo. Jedná se o nástroj pro tvorbu animované SVG
grafiky (Scalable Vector Graphics).
V současnosti se na našem trhu snaží uchytit 3gp video formát, který pod-
porují téměř všechny mobilní přístroje s fotoaparátem. 3gp nabízí poměrně
velký prostor ke tvorbě, narozdíl od dobře zavedených animovaných spoři-
čů. Rozdíl je jednoznačný: 3gp video je velikostně prakticky neomezené (pouze
s přihlédnutím k množství přenášených dat), přehrává se rychlostí 15 fps, tudíž
jej lze vytvořit konverzí klasických videoformátů *.mpg, *.avi, *.mov apod. a navíc
pracuje se zvukem (128 kbps). Zatímco animovaný spořič je sekvencí o max.
14ti framech bez zvuku. 
Oblíbeným produktem mobilní zábavy jsou také JAVA hry. V mnoha přípa-
dech se jedná se o „odlehčené“ verze počítačových her (např. Colin McRae ral-
lye, Rainbow Six, Worms), ale také jsou zde hry vytvořené speciálně pro mo-
bilní telefony (např. velmi oblíbená strategie Townsmen). Většinou jde o krátký
animovaný příběh vztahující se k ději. Zároveň u dobrých her stojí za úvahu,
zda se nepokusit prosadit i hlavní postavy ze hry jako třeba téma na barevné
tapety, spořič apod. Příkladem je mobilní verze známé hry Worms – pro opra-
vdové fanoušky jsou v nabídce další suplementy (tapety, spořiče, videa) s nimiž
lze mobil dokonale „počervit“.
Budoucnost animátorům zjevně nabízí nové možnosti v užití jejich tvorby. Např.
Disney už teď chápe možnosti trhu s mobilní zábavou a nabízí své produkty
také pro telefony. Navzdory obecnému vkusu, jemuž vévodí spíše „spoře oděné
slečny a koťátka“, je o klasické ikonky Disneyho tvorby (Mickey Mouse, Do-
nald atd.) značný zájem. 
Zábavní průmysl však bude časem nucen uspokojit i náročnější, řekněme umě-
lecký vkus spotřebitelů a zde je příležitost pro současné animátory spolupra-
covat právě na poli mobilní zábavy. Dobrou ukázkou toho, jak se může uchy-

tit „animáč“ v telefonu je Crazy Frog, i když je otázkou nakolik umělecký dojem
ve svých fanoušcích zanechává. Přesto nelze popřít skutečnost, že charis-
matický žabák vydělal milióny právě skrze mobilní telefony. 
Nyní se možnosti zábavy na mobilu odvíjejí od současného trhu s telefony a zá-
roveň také od cenové politiky operátorů. Budoucnost bude snad vstřícnější.
Zcela jistě se zkvalitní datové přenosy, takže stahovat si hudební klipy nebo
filmy do mobilu nebude problém a zároveň i ceny stažených dat poklesnou
na přijatelnou mez. Telefony budoucnosti zřejmě nebudou mít vůbec žádná
omezení, co se paměťových jednotek týče, a dokonce se vyvíjí baterie na
vodíkovém principu, kterou nebude třeba vůbec dobíjet. 
Lze tedy doufat, že budoucnost, ať už v podobě mobilních operátorů či agre-
gátorů, umožní tvůrcům nabízet speciální filmy či seriály pro mobilní telefo-
ny, které si uživatel zvykne pravidelně sledovat. Navíc s tou výhodou, že pro
zábavu s mobilem už nebude místo ani čas hrát roli. Markéta Táborská

„Animace a mobilní technologie“ aneb telefon ve službě umění?
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Oblíbený cestopisný
cyklus Nová cesto-
mánie (dříve Cesto-
mánie) vysílaný kaž-
dou středu ve 22.20
na TV Nova dosáhl již

231. pokračování! Jedná se tak o nejdelší cesto-
pisný seriál nejen v historii českých a česko-slo-
venských televizních stanic, ale i evropském kon-
textu! 
Nová cestománie, v současnosti jediný tuzemský
cyklus, který se soustavně zabývá cestováním a po-
znáváním cizích zemí a kultur, přináší další unikát-
ní svědectví o měnící se tváři naší pla-
nety. Loni jím byla například výjimečná
příležitost nahlédnout do života býva-
lých lidojedů na tajuplném indonéském
ostrově Siberut, který však krátce po
natáčení spláchla a totálně zničila vlna
tsunami. Letos, necelé dva měsíce od
doby, kdy se štáb Nové cestománie vrá-
til z jižní části Mexika, vtrhl do oblasti
hurikán Stan a následné záplavy vyma-
zaly z mapy původní indiánské vesnič-
ky s unikátní kulturou, které však mohli
diváci Nové cestománie spatřit ještě
zcela neporušené... (Mexiko-Chiapas-
INDIÁNSKÁ ZEM, 26.10. na TV Nova). 

Cestománii, tento nejsledovanější původní český
dokumentární cyklus, vyhledávalo na ČT několik let
v pondělí od 21 hodin pravidelně kolem milionu a půl
diváků. Tento úspěch pak dokázala po přestěhování
na Novu do pozdějšího času a jiného vysílacího dne
zopakovat i Nová cestománie. (Na rozdíl od ČT Nova
pružně zareagovala na tento fenomén a vydala pro
příznivce Nové cestománie některé cestopisy na DVD
a VHS.) Jakmile se na několik letních týdnů cyklus Nová
cestománie vrátil na diváky zažitý původní vysílací ter-
mín, stal se záhy nejsledovanějším titulem pondělních
večerů na všech našich celoplošných televizních sta-
nicích! Avšak během září, pod tlakem reality show na

obrazovkách, změnila Nová cestománie 3x vysílací
den a čas a pořad obvykle sledovaný celou rodinou
si v pozdních nočních hodinách (22.30) své diváky
znovu hledá.
V populárním cestopisném cyklu vzniklo 182 dílů pro
ČT, 49 dílů pro TV Nova, které představily již 143 zemí
(!!!) všech kontinentů, vyjma Antarktidy. Vznikl tak uni-
kátní soubor i v kontextu celosvětovém! Jestliže dosud
stále běžící a nejdelší licenční proces v historii naší
země konečně dospěje k cíli a Rada pro rozhlasové
a televizní vysílání udělí licence na digitální vysílání,
mohl by vzniknout i nový celoplošný a plnoformáto-
vý televizní program FEBIO TV, kde by i oblíbená Ce-
stománie nepochybně našla svůj trvalý prostor.

Nová cestománie přináší unikátní pohled na měnící se svět

V Česku se to dělá ráz
naráz, dalo by se říci
expresní zákonodár-
ství, když se jedná
o televizi. Bývá to
otázka dnů a týdnů.
(Pozn. red.: To je
ovšem pohled z Lon-
dýna, milá Andělo!)
V Británii se legislati-

va nebere na lehkou váhu a zvláště ne v případech,
jako je BBC. Nová Charta, která bude definovat roli
BBC do roku 2017, se již připravuje několik let. První
královská charta, zákony, které zakotvily BBC na
mediální scéně, byla publikována v roce 1927. Od
té doby se charta každé desetiletí aktualizuje, tak
aby odpovídala rozvoji masových sdělovacích pro-
středků a zároveň jejich využití usměrňovala. Ale
důraz je vždy na tom, aby vysílání BBC zůstalo ve-
řejnoprávní. BBC, televize i rozhlas, je stále brit-
ská instituce, které si většina voličů, a tedy těch, co
ji financuji svými televizními poplatky, váží. Ale ani
politici, kteří přestože jsou k BBC čím dál tím kri-
tičtější, nechtějí zánik veřejnoprávního vysílání. BBC
je pokládána za součást demokratického systému
v zemi. A naprosto všichni souhlasí, že jakékoli
změny ve struktuře a poslání BBC musí byt dobře
promyšleny. A to vyžaduje čas. 
O tom, jaké změny nová charta bude vyžadovat

v BBC, se stále jedná. Britský Department of Cul-
ture, Media and Sport, tedy něco jako v Česku Mi-
nisterstvo kultury, zahájilo tento proces již v pro-
sinci 2003, když vydalo první konzultační dokument,
po němž v březnu 2005 následoval „Green Paper“-
Zelený dokument, který již obsahuje tyto návrhy:
digitalizaci všeho vysílání, přesun mnohých tele-
vizních produkčních center do Manchesteru, změnu
správní rady, rozšíření spolupráce s nezávislými pro-
ducenty, lepší využití financí. 
O návrzích z Green Paper se stale diskutuje. Připo-
mínky občanů – diváků a nejrůznějších sdružení –
až po návrhy televizních pracovníků se na Departe-
ment jen hrnou. Poslanecká sněmovna i Lordi usta-
novili speciální komise, které již měsíce zasedají, 
navštěvují studia, vyslýchají svědky a publikují vý-
sledky svých šetření. Lordi ve své zprávě, kterou vy-
dali na začátku listopadu, kritizovali způsob, jakým se
připravuje, přechod na digitální vysílání, a považují za
nespravedlivé, aby diváci zvýšenými televizními po-
platky tuto technologickou změnu financovali. 
Samozřejmě, že BBC není pasivním účastníkem
v těchto jednáních. Její nejschopnější manažeři pra-
cují v různých komisích vedených generálním ře-
ditelem a předsedou správní rady. Samozřejmě,
že všichni táhnou za jeden provaz. A BBC neustá-
le přichází se svými novými návrhy. Jak už jsme o tom
informovali (viz Synchron 3/2005 str. 22), gene-
rální ředitel BBC Mark Thompson začal s reorga-

nizací BBC předtím, než vláda vydala svůj první do-
kument. Plánuje snížení stavu zaměstnanců o deset
procent z dnešních 3780 pracovníků a začal s pře-
sunem sportovního, dětského a dokumentárního
vysílání z Londýna do Manchesteru. 
Ale zároveň oznámil, že BBC bude potřebovat, aby
se televizní poplatek každoročně zvyšoval, až do-
sáhne v roce 2008 £150.00 ročně (dnes činí
£126.50). Jinak by BBC nemohla převést všech-
na vysílání na digitální bázi. 
Byl to mistrovsky tah, protože vláda počítá s tím, že
vydraží analogové spektrum soukromým podni-
katelům a obdrží tak miliardy liber do státní pokladny,
která se prázdní.
Říká se, že týden je dlouhá doba v politice, ale uka-
zuje se, že v mediální politice se toho může stát
mnoho i během pár dnů. 
Najednou se na pořadu mediálního dne objevila High
Definition Television. Ve Spojených státech jsou di-
váci u vytržení a ochotni sledovat na obrazovce co-
koli, je-li to v High Definition. Protože televizní „ima-
ges“ jsou provedeny v krásných barvách a poprvé
televizní obrazovka poskytuje nepředstavitelné de-
taily a nevídané osvětlení i stíny. A televizní médi-
um, které ztrácí diváky každým dnem, si nemůže
nechat ujít novinku, kvůli které se diváci k obrazovce
vrací. A tak se BBC rozhodla, aby udržela krok v sou-
těži s komercí, že začne vysílat pořady v High De-
finition od ledna příštího roku. O High Definition se

Budoucnost BBC ve hvězdách není
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Jana Černíková z Českého filmového centra připravi-
la rozhovor s Alainem de la Matta, vedoucím akvizic
světového prodejce Wild Bunch se sídlem v Paříži a Lon-
dýně. Společnost zastupuje řadu filmů, mezi kterými
figuruje mnoho různorodých snímků světové kine-
matografie včetně posledního filmu Emira Kusturicy
Život je zázrak a filmů Michaela Moora Fahrenheit 9/11
a Luca Jacqueta Putování tučňáků. Jako jeden z nej-
novějších filmů společnost v letošním roce koupila
i film Štěstí českého režiséra a scenáristy Bohdana
Slámy, který v září 2005 na Mezinárodním filmovém
festivalu v San Sebastianu získal hlavní cenu Zlatá mušle.
Mám dojem, že se jedná o první český film za-
stoupený společností Wild Bunch? Jak k tomu
došlo?
Přestože českou kinematografii sleduji posledních
čtyři až pět let, ještě jsem nenarazil na film, který by
podle mého názoru měl potenciál prodat se do při-
měřeného množství zemí. Možná s výjimkou filmu

Saši Gedeona Návrat idiota (podle mého skromného
názoru jde o nejlepší český film posledních něko-
lika let) a ještě Samotářů Davida Ondříčka – ale když
jsem tento film viděl, bylo už příliš pozdě, aby se
o něj společnost Wild Bunch zajímala.
Řekněte nám – na základě vašich zkušeností – jaké
výhody to přináší, když film zastupuje mezinárodní
distribuční společnost, jako je Wild Bunch?
Wild Bunch je schopna producentovi nabídnout pro-

dejní strategii včetně výběru těch správných fes-
tivalů a trhů, o kterých si myslíme, že jsou vhod-
né pro prezentaci filmu, a vytvořit z něj žhavou
novinku, přijít s nápady pro marketing.
Začlenění titulu do seznamu filmů společnosti Wild
Bunch zaručí, že se nákupčí půjdou na promítání
podívat. A navíc, jelikož firma Wild Bunch zastu-
puje „větší projekty“, znamená to, že o tomto čes-
kém filmu, začnou možná uvažovat i „větší“ distri-
butoři, kteří by jej jinak (a to říkám s patřičným
respektem k české kinematografii) ignorovali, ta-
ková je tvrdá realita trhu.
Jak postupujete, když koupíte film od režiséra,
který je v mezinárodním měřítku prakticky ne-
známý a nepatří do žádné „vlny“ ani hnutí? Máte
nějakou strategii? Pokud ano, jakou? 
Znamená to, že náš tým prodejců stráví během svých,
vždy velmi krátkých setkání s nákupčími více času pre-
zentací filmu a vysvětlí veškeré nadšení a důvěru v jeho
potenciál. Prodávat „neznámé“ režiséry je pro nás ho-
zená rukavice, kterou společnost Wild Bunch ráda
zvedne (40 % filmů v našem současném seznamu tvoří
první nebo druhé snímky režisérů). Naší úlohou je po-
máhat začínajícím talentům prorazit.
Již několik let jezdíte do Prahy a také na Meziná-
rodní filmový festival do Karlových Varů. Jaký je
váš dojem z české filmové produkce? 
Poté, co jsem viděl mnoho českých filmů, mám ne-
odbytný pocit, že mnozí režiséři a producenti si ne-
lámou hlavu s tím, zda film přitáhne publikum v za-
hraničí. Jelikož většina finančních prostředků pochází
od místních televizních stanic nebo z koprodukce
se Slovenskem a dalšími sousedními zeměmi, zdá
se, že cílem je spíše uspokojit poptávku po ztřeš-
těných komediích nebo televizních melodramatech.
Na druhou stranu mě neustále překvapuje kvalita
hereckých výkonů, především mladé generace.
Možná je to tím, že většina herců má zkušenosti
i z divadla, nejen z televize. Myslím, že především
Pavel Liška (poté, co jsem viděl jeho výkony i v ji-
ných filmech) je jeden z nejpůsobivějších evrop-
ských herců své generace.

Green Paper sice nezmiňuje, ale najednou se tahle
technologie stala hlavním bodem televizních dis-
kusí, konferencí a jednání o chartě. 
Ironií je, že High Definition TV vyžaduje nejen novou
technologii vysílání, ale i výroby pořadů a příjmu. V pod-
statě všechno, od kamery až po televizní přijímač, bude
muset být nově pořízeno. A přijde to velmi draho. 
„White Paper“ – Bílý dokument, který bude násle-
dovat po Green Paper, v němž vláda již předloží de-
tailní návrh změn, které od BBC očekává, měl být
vydán na začátku prosince. Ale již bylo oznáme-
no, že se jeho vydáni pozdrží. 

Elektronické vysílání se vyvíjí rychleji, než minis-
terští plánovači předvídali. Ale zákonodárci a mi-
nistryně kultury Tessa Jowellová mají celý rok 2006
na to, aby se dohodli, jak se má BBC modernizovat,
aby odpovídala požadavkům diváků a parlamentu
ve 21. století. Samotná BBC hlavně čeká na to,
aby byl odhlasován každoročně se zvyšující tele-
vizní poplatek. Se zaručeným příjmem může dale-
ko lépe plánovat a zabezpečit svoji budoucnost. Pro-
tože chce být nejlepším zdrojem digitálních vysílání
a nejzajímavějších programů pro diváky na celém
světě. Anděla Špindlerová, Londýn

Kino Hvězda Uherské Hradiště v EUROPA CINEMAS od 1. 1. 2006
Uherské Hradiště se stalo „devátým“ českým městem, ve kterém bude 
působit kino EUROPA CINEMAS. Roční podpora kina činí až 450 000 Kč.
Síť Europa Cinemas vznikla v roce 1992 a je financována z fondů MEDIA 
Programme of the European Union a francouzského Centre National de la
Cinématographie. Dnes je první sítí kin podporujících svým programem 
evropské filmy. Síť finančně podporuje jednak kina, která se rozhodnou do
svého programu zařazovat určité množství evropských filmů, jednak organi-

zační a propagační aktivity, které evropský film propagují mezi mladými lidmi.
Díky podpoře Eurimages a Ministerstva zahraničních věcí Francouzské 
republiky se aktivity Europa Cinemas rozšiřují rovněž do východní 
Evropy. V České republice je součástí Europa Cinemas 16 kin v 9 měs-
tech, ve 29 evropských zemích je celkem v síti zahrnuto 479 kin z 264 měst.
Další informace o Europa Cinemas najdete na webové stránce
http://www.europa-cinemas.org./

Štěstí jde do světa
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Poslední film známé dokumentaristky Kristiny Vla-
chové „VĚŽ SMRTI“ z prostředí jáchymovských
uranových dolu v padesátých letech minulého sto-
letí byl zařazen mezi dokumenty, které budou pro-
mítány ve školách – jako svědectví o nejkrutějších
letech moci tehdy jediné vládnoucí komunistic-
ké strany. Takže otázka první: jaký význam při-
kládáš této iniciativě společnosti Člověk v tísni?

Obrovský význam. Dokonce si myslím, že tenhle
projekt (který nese název PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – KO-
MUNISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO) znamená zásadní
změnu ve výuce dějepisu u nás. Jestliže tyto naše
filmy budou promítány studentům na středních a zá-
kladních školách a jestliže po projekci bude ná-
sledovat beseda s lidmi, kteří mají osobní zkušenost
s vězněním za minulého režimu, tak ti mladí lidé
na to už nikdy v životě nezapomenou. A třeba se
budou zajímat i o odbornou literaturu na toto téma.
Ale především: budou myslet vlastní hlavou! (Aspoň
doufám.) A to je báječné! 
Upřímně řečeno, já jsem se o podobnou akci kdysi
pokusila taky – konkrétně v r. 1998, když jsme s re-
žisérkou Marií Šandovou natočily hodinový doku-
ment BEZ MILOSTI o životě a smrti generála Helio-
dora Píky. Poté, co tenhle dokument získal několik
významných cen, dodala jsem si odvahy, a proto-
že již tehdy někteří lidé z ministerstva školství snili
o „obnovení historické paměti národa“ (a tedy i o tom,
že by podobné dokumenty měly být promítány
v rámci výuky na školách), sehnala jsem si adresy na
všechny školské úřady v celé republice a rozeslala

(za vlastní peníze, z čistého entuziasmu) všem hezký
dopis s nabídkou projekce plus návštěvy někoho
z Konfederace politických vězňů... A víte, kolik jsem
tenkrát dostala kladných odpovědí? Dvě. První z Plzně
(kde generála Píku komunisté oběsili) a druhou
z Opavy (ve Štítině u Opavy se Píka narodil).
Od té doby uplynulo sedm let – a situace se změ-
nila. Dnes mi bývalí političtí vězni vyprávějí, že ta-
kováto beseda s mladými lidmi trvá někdy místo jedné
hodiny až šest hodin – a ještě je pak ti mladí jdou do-
provodit na nádraží a ještě jim cestou neustále kla-
dou otázky... Mně to dává naději, že takto poučení
lidé nebudou pak volit ani komunisty, ani marťany.
Už přes rok jsi často v Bratislavě, kde pracuješ
jako dramaturgyně a režisérka v Ústavu pamäti
národa. V Jihlavě na mezinárodním festivalu do-
kumentu a následně v pražském kině Světozor byl
promítán tvuj první dokument ze slovenských 
archivních materiálů a výpovědí pamětníků, 
dokument CESTY NÁDEJE (Freedom’s Road) o kru-
tých osudech Židů, o arizaci v Medzilaborcích za
Slovenského štátu. Pokud vím, máš v Bratislavě
rozpracované i další dokumenty cyklu Zločiny 
nacismu a komunismu. 
Když jsem dostala tu skvělou nabídku, vypadalo to,
že Ústav pamäti národa bude mít od slovenského
ministerstva kultury skvělou dotaci na celý projekt.
Bohužel tato naděje se nestala skutečností. Od té
doby neustále píši další a další projekty na další
a další kola „Audiovízie 2“ – zatím bezvýsledně. 
Na Slovensku mám roztočeno celkem deset filmů –
ale jestli mi bude přáno dokončit je, to vlastně nevím.
Ještě pořád je tady ovšem naděje, že si tenhle náš
dnešní rozhovor přečte třeba režisér Spielberg nebo
jiný bohatý sponzor – a situace se rázem vyřeší... 
Pokud jde o CESTY NÁDEJE, všichni mi říkají, že
to je nádherný dokument. I když jsme neměli pe-
níze, abych mohla jet točit do Izraele, do USA nebo
do Švýcarska... Navíc autor námětu se ukázal jako
filmařský antitalent, takže s ním byly dost nepří-
jemné problémy. Nakonec jsem musela úplně změ-
nit koncepci – tj. použít mnohem více archivů, nežli
jsem původně zamýšlela. Naštěstí jsem měla dob-

rého střihače, se kterým jsme v roce 2002 udělali
zde v první otázce již citovanou VĚŽ SMRTI. Na-
konec si myslím, že to filmu prospělo. 
Zdaleka jsi nevyčerpala všechna svědectví, do-
klady, natočené „poklady“, které shromažďuješ
od začátku devadesátých let. Například kauza Uher-
ské Hradiště, kterou jsi neúnavně, bedlivě sle-
dovala. Proces skončil úmrtím obviněného vy-
šetřovatele politických vězňů, Grebeníčka staršího.
Význam tvého audiovizuálního svědectví však
proto není o nic menší. Doklad o práci soudu,
o neochotě vypořádat se s minulostí, téma od-
halování nezákonností komunistické strany a je-
jích nohsledů nepozbývá bohužel na aktuálnosti
ani dnes. V jakém stádiu je tento dokument, který
jsi nabídla České televizi? 
Od té doby zemřel nejen Alois Grebeníček, ale letos
v létě i vyšetřovatel Ludvík Hlavačka – tvůrce tzv.
Železné opony. To vypadá na první pohled nera-
dostně – jenže kauza Uherské Hradiště je jako víno:
čím starší, tím lepší... Před delším časem jsem na
Uherské Hradiště obdržela dokonce grant hejtma-
na Zlínského kraje, nyní mám v ČT slíbenou smlou-
vu na námět – bohužel se však někam zatoulala...
Pokud ji obdržím, mohla bych točit v příštím roce.
Ale abych nezapomněla: 25. února bych chtěla ozná-
mit premiéru hodinového dokumentu, který jsem dě-
lala třináct let. Jeho název ti zatím radši neřeknu. Zatím
prozradím jen to, že byl částečně natočen z grantu
Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české ki-
nematografie. Doufám, že aspoň ten konečně při-
jde do kin... Rozmlouvala Jarmila Cysařová

S Kristinou o školách, o Ústavu pamäti národa, o cause Uherské Hradiště...

Z chemie zná jen H2O a H2SO4, ale o filmu ví hodně…
Rozhovor s Vladimírem Bystrovem
Publicista, filmový kritik a překladatel z ruštiny. Autor
mnoha set článků o kinematografickém průmyslu
a filmovém umění, po listopadu 1989 také politic-

ký komentátor. Nesmlouvavý kritik komunistické-
ho totalitního režimu. Předseda rady občanského
sdružení „Oni byli první“, shromažďujícího svědectví
o osobách zavlečených z Československa do so-
větských gulagů. Kandidát FITESu na člena Rady
České televize. A čerstvý sedmdesátník. V jedné
malé vršovické restauraci jsme spolu strávili více
než dvě hodiny zajímavého a příjemného povídání. 
Vladimír Bystrov byl v šedesátých letech minu-
lého století spojen hlavně s tehdejším Filmovým
studiem Barrandov. Otevřel jsem proto paměti
Otakara Vávry a hledal jeho jméno. Objevilo se jen
jednou, a to v souvislosti se srpnem 1968. Reži-
sér, který přežil několik režimů píše: „…zazvo-
nil ve čtyři hodiny ráno telefon a Vladimír Bystrov

z tiskového oddělení studia mi oznámil, že Ru-
sové jsou tady.“
Mělo to humorný začátek, protože ten večer jsem
byl s přáteli někde na mejdanu. Asi v půl jedné v noci
mě probudil telefon, volal Jaroslav Kořán, že nás ob-
sadily ruské tanky. Myslel jsem si nejdřív, že je to ně-
jaký hloupý žert, pokračování předcházejícího tahu,
ale pak jsem si pustil rádio a slyšel, že má pravdu.
A najednou ve mně začal pracovat profesionál. Za-
volal jsem nejdřív řediteli filmového studia Vlastimilu
Harnachovi, který ještě nic nevěděl a rozhodl, že
okamžitě pojedeme na Barrandov, abych obvolal
ostatní. Tak jsem je obtelefonoval a jel za ním. Na
Barrandově bylo živo. S kamerou už tam byl Stan-
da Milota s Vlastou Chramostovou a Jan Eisner s Ivou

V Leopoldově s politickými vězni Rudolfem Dobiášem (vlevo)
a Janem Maternou.

Se synem Vladimírem v Rooseveltově ulici (2005).
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Janžurovou, přijeli tam Harnachovi náměstci a někdo
z produkce. Natočený materiál se hned zpracovával
přímo pod vedením šéfa laboratoří. Později se tam
objevil vedoucí zvláštního oddělení Leiter, pokud
vím, předtím byl nějakým vysokým důstojníkem čes-
koslovenské rozvědky, a později za normalizace se
stal náměstkem. Podepsal se tenkrát i na mém od-
chodu z Barrandova koncem roku 1969. Harnach
nás varoval, abychom před ním nemluvili a zatím-
co ostatním dával filmové kopie, aby je tajně odvezli
na různá místa, odkud putovaly dál, jeho posílal
vždycky s jednou kopií jen na rumunskou ambasá-
du. Měl jsem na starosti také dálnopis, zřejmě jeden
z mála tehdy fungujících v Praze, který vyťukával zprá-
vy četky a ty jsem se zase snažil poslat dál, kam to
šlo. Nebo jsem dostal za úkol zařídit místnost a pří-
sun potravin pro utajenou partu části redakce při-
pravujících ilegální Literární noviny, kterou k nám
nahoru poslal Jiří Pittermann. 
Zaujalo mě, že jste byl tiskovým tajemníkem …
…a na vizitky jsem si drze psal press secretary. Jako
snad úplně první v tehdejším Československu. Bylo
to od roku 1965. 
…a také poradcem ředitele studia. Jak jste se do
této pozice dostal?
Jednoduše. Pracoval jsem tehdy ve Filmovém pod-
niku hlavního města Prahy, což byla správa praž-
ských kin, kterých tenkrát bylo víc než sto. To už
si nikdo ani neumí představit. Napřed jsem byl ve-
doucím kina, pak okresním instruktorem pro ně-
kolik městských obvodů a nakonec jsem vedl ta-
kové malé oddělení, které se staralo o krátký film
a různé zvláštní akce. Ale po šesti letech se z toho
postupně stávala rutina a také se tam vyměnilo ve-
dení. Zrovna v té době, v roce 1965, odcházel z Bar-
randova dlouholetý dramaturg a mnohým ještě
známý tajemník karlovarských porot Jiří Bauer. Šel
pracovat s Miroslavem Galuškou na světovou vý-
stavu do Montrealu. A protože jsme se znali, ptal se
mě, zda nechci jít místo něho dělat tiskovou službu
k ústřednímu dramaturgovi. Samozřejmě jsem řekl,
že chci. Ředitel Vlastimil Harnach souhlasil. Jenže
nastal politický malér, když jsem do kádrového do-
tazníku musel uvést, kdo by měl na mě napsat po-
sudek. Uvedl jsem čtyři lidi. Jenže nikdo nic nena-
psal, protože všichni považovali kádrování a nějaké
posudky za blbost, všichni přece víme, kdo jsi a co
jsi, tak jaképak copak. Ale naopak přišel posudek
od člověka, od kterého to nikdo nečekal, a bylo
v něm všechno možné – jak jsem zničil filmový pod-
nik pořádáním nerentabilních představení, že po-
cházím z ruské utečenecké rodiny a že jsem od-
mítl vstoupit do Svazu československo-sovětského
přátelství. A tak si mne Harnach pozval, co s tím. 
Šel jsem tedy za ředitelem svého bývalého podni-
ku Jiřím Bernardem a ten Harnachovi napsal, že jsem
naopak zvýšil tržby a udělal podniku image různý-
mi festivaly a bůhví čím ještě. Jenže stále tam byly ty
politické věci. Tak jsem zavolal Jana Procházku, se
kterým jsem se znal ještě z doby, kdy jsem začínal
jako novinář a on jako scénárista a spisovatel, ale teď
už byl kandidátem ÚV KSČ, vlastně jediným filma-
řem v nejvyšší stranické hierarchii. Jeli jsme spolu za
Harnachem, Procházka si posudek přečetl a hodil

do koše a já nastoupil jako „dramaturg se zvlášt-
ním posláním“ v útvaru hlavního dramaturga, kte-
rým tehdy byl F.B. Kunc. Měl jsem na starosti pro-
tokol, propagaci a tisk. V roce 1967, aby mi mohli
zvýšit plat, ze mne udělali poradce ředitele. A pro-
tože mezitím odešel i Harnachův dlouholetý tajem-
ník František Zajíček, tak jsem se stal nakonec i ta-
jemníkem ředitele barrandovského studia. 
A z této funkce Vás v roce 1969 odvolali. Dokonce
o tom rozhodovalo předsednictvo ÚV KSČ.
Před několika lety vyšly v Iluminaci (č. 1/1997) do-
kumenty z těch let. Jsou tam dvě rozhodnutí před-
sednictva ÚV KSČ, kde je rozbor stavu a vývoje ki-
nematografie v šedesátých letech. A vždycky je tam
seznam jmen, kdo byl kvůli tomu odvolán. Je tam
dvanáct nebo patnáct ředitelů, členů KSČ, a šest-
náctým jsem já. Tiskový tajemník, vlastně poskok,
který se jen staral, aby byl tehdejší film slyšet a vidět,
vydával tiskové zprávy, poskytoval informace mé-
diím. Ale to byl, jak bylo vidět, velice konkrétní hřích.
Navíc jsem nikdy nebyl v žádné politické straně.
Když mě pak jednou potkal režisér Antonín Kachlík,
říkal mi, že mám smůlu, že jsem nebyl ve straně. Že
by se za mě vzali – takové bylo jejich myšlení. Oni
se o sebe postarali. I ti co podepsali cokoli, tak někde
přežili, nevyhodili je. 
To mé odvolání probíhalo velice jednoduše. V září
1969 odvolali ústředního ředitele Aloise Poledňáka,
a to už se vědělo, že postupně půjdou všichni. V říjnu
odvolali Vlastimila Harnacha, F.B. Kunce a Miloše

Schmiedbergera a pověřeným ředitelem se stal Ste-
iner, který pak odešel ředitelovat do Gottwaldova.
Steiner s novým ústředním dramaturgem Ludvíkem
Tomanem si mě předvolali a že prý, jak si předsta-
vuji své další působení na Barrandově. Já jsem měl
představu jasnou, buď jako dramaturg nebo někde
ve štábu. Oni prohlásili, že to nepřichází v úvahu,
a tak jsem řekl, že rozvážu pracovní poměr. Souhlasili. 
Nevím jak později, ale v té první fázi „byli odejiti“ ze
studia jen čtyři lidé. Všichni, jak se tehdy říkalo, bez-
partijní.
Krátce nato na mě do redakce Ahoje na sobotu, kde
jsem začal vést filmovou rubriku, přišel od bývalého
zaměstnavatele, tedy Filmového studia Barrandov,
posudek o dvou odstavcích. V tom prvním mě chvá-
lili, jaký jsem geniální organizátor, a co všechno dob-
rého jsem udělal. Ve druhém odstavci pak stálo,

že jsem v krizovém období vedl na Barrandově pra-
vici. A ještě tam bylo něco v souvislosti s Palachem.
To mě samozřejmě vytočilo, protože já jsem nic
nevedl a ani nemohl nic vést. Iniciativu měli komu-
nisté, marná sláva, a na jejich schůze či porady jsem
nesměl. A ani nechtěl. S Palachem jsem měl ve sku-
tečnosti jen to, že jsem v lednu 1969, když někdo
stáhl černý prapor nad studiem, nařídil znovu ho vy-
táhnout – to jsem mohl. Také jsme s Jaromírem Kal-
listou zorganizovali položení květin k Palachově rakvi
za studio a čestnou stráž. Stálo nás tam šest: Jiří Krej-
čík, Pavel Juráček, Jaromír Kallista, já, dívka odněkud
z kanceláře a nějaký mladý osvětlovač. Pak jsem ještě
o tom prvním i druhém napsal do Květů. Ale vůdce
pravice jsem nebyl, ne že by mi to nelichotilo, ale
prostě moje místo bylo daleko menší. Tak jsem se
soudil a zastupovala mě Dagmar Burešová. Za nor-
malizovaný Barrandov vystupoval doktor Růžička,
jeden z advokátů v procesu se Slánským. 
A jak to dopadlo?
Vyhráli jsme, ale táhlo se to asi deset měsíců. Mu-
seli pak vypracovat nový posudek, kde už nebyl ten
druhý odstavec. A znovu to rozeslali, kde to bylo
obvyklé, jenže ta původní varianta stejně zůstala
všude uložena. Takže efekt našeho vítězství byl sice
morální, ale jinak veškerý žádný- 
Jak jste vnímal Pražské jaro?
Osmašedesátý šel trošku mimo mě. Vždycky říkám
Jiřímu Stránskému, že my jsme antikomunisté bez
vlastní zásluhy. My to měli strašně snadné, nemu-

seli jsme tápat, nemuseli jsme
složitě nebo i bolestně se pro-
kousávat k poznání o co jde,
protože jsme to měli v rodinné
anamnéze. Navíc jsem byl vy-
chováván v určitém duchu,
a tak jsem měl celou dobu jasně
zakódováno – na komunisty
pozor. Takže, kdybych si s nimi
začal, tak bych přestoupil ně-
jakou hranici, zradil bych své
rodiče a konec konců sebe
sama. Čili, měl jsem to daleko
jednodušší.
Tuším, že někdy kolem Silvestra
v roce 1967 jsme seděli s no-
vinářkou Andělou Brownovou,

původně Špindlerovou, a jejím manželem, anglickým
architektem, báječným, leč levicově naladěným chla-
píkem. tak trochu salonním komunistou, jak se to
ve Velké Británii tehdy stávalo. Já umím anglicky špat-
ně, ale po pár skleničkách samozřejmě téměř vý-
borně. Tehdy právě odvolávali Antonína Novotného
z čela strany a já jsem Davidovi Brownovi vysvětloval,
že k nám přijedou ruské tanky. On se divil, proč to
říkám, ale pro mě byl ten vývoj naprosto jasný. Mu-
selo to tak být.
V roce 1968, stejně jako ve většině společnosti, šlo
na Barrandově především o souboj komunistů s ko-
munisty. My ostatní jsme byli jen stafáž. Pravda, na-
dšeně aplaudující, ale pořád rozhodovali oni. Ja-
roslav Peroutka, předseda barrandovské stranické
organizace, která podléhala přímo ÚV, mě lákal: pojď
k nám. Nešel jsem, jednak z důvodů, o nichž jsem

Čestná stráž u rakve Jana Palacha:
Pavel Juráček, Vladimír Bystrov 
a Jiří Krejčík.

SY vnitrek 6-05  12.12.2005 7:53  Stránka 24



Synchron  6 2005 25

N Á Š  R O Z H O V O R

mluvil před chvílí, jednak proto, že jsem si byl vědom
toho, že i kdybych do KSČ vstoupil, tak díky ro-
dinné historii bych byl okamžitě podezřelý. Peroutka
patřil k těm, kteří viděli ve vývoji v osmašedesá-
tém pro stranu novou šanci a patřil k těm, s nimiž
se dalo mluvit o tom, co by mělo být jinak. Pak si
to s ním normalizátoři vyřídili. Stejně tak F.B. Kunc.
Někdy mi vyprávěl, co na stranické skupině řešili
a co se dozvěděli, a já se ho vždycky ptal, proč zů-
stává ve straně, když už ví, jak to vlastně je. Od-
povídal prostě – já ti prostě komunismu pořád věřím.
Ten jeho argument nemůžu zapomenout. Pak ho sa-
mozřejmě také vyhodili.
Jak vidíte situaci ve filmu v šedesátých letech?

Patřím ke generaci, která nastoupila koncem pa-
desátých let. Takhle nahonem to neumím přesně za-
řadit do celého kulturního kontextu. Ale ve filmu
možná dřív než jinde nastalo to, čemu se tehdy ří-
kalo pozvolné oteplování. Ono to stále bylo přece
jen výlučné a velice intelektuální prostředí, po po-
jišťovacím úředníkovi Oldřichu Macháčkovi přišli do
čela filmu Eduard Hofman s Jiřím Markem, nejde
o to, jestli to byli dobří ředitelé, ale byli to intelek-
tuálové. Po nich přišel Alois Poledňák, kterého se
všichni báli, že je to politický funkcionář, a tento pů-
vodně učitel a novinář v tehdejším dětském tisku
byl z nich nejintelektuálnější. A také nejmladší.
A tak neustále jako by přece jen o něco šlo, nejen
přežít, a ti co uměli, věděli, že musí držet při sobě.
Vědělo se, kdo je dobrý režisér a kdo není. Když
jsme nastupovali my, mladí novináři, tak bylo straš-
ně zvláštní, že nám všichni fandili. Pamatuji si, jak
na nás byli hodní, jak si nás předcházeli dokonce
i lidé z filmového pravěku – režiséři Václav 
Wassermann či J.S. Kolár, ještě předváleční filmo-
ví novináři pan Venclík nebo Jiří Havelka, Oldřich
Kautský či Lubomír Linhart. O legendárním 
A. M. Brousilovi nemluvě. Někteří přednášeli na
FAMU, a o jiných nám zase přednášeli a teď jsem je
viděl živé, chodili s námi na kafe a vyprávěli nám.
Ne jako učitelé, ale coby kolegové. Kdykoliv jsme
jim zavolali, byli vstřícní, žádná generační bariéra. 
A to se s námi táhlo a člověk s tou generací šel. A naše
generace si vydobývala své místo. Zažili jsme, když se
objevila vlastně tak zvaná první nová vlna v naší ki-
nematografii padesátých a šedesátých let, Zbyněk Bry-
nych točil Žižkovskou romanci nebo Ivo Novák Ště-
ňata. Ti už nebyli tak mladí, ale poprvé dostávali
opravdovou šanci. A nastoupili mladí herci – Petr Kost-
ka, Jiří Kodet, Jana Brejchová a další. A to se propo-
jovalo. I ti starší, již etablovaní, režiséři to táhli s námi,
třeba Jiří Weiss. Pomáhalo nám to tu dobu vnímat kom-

plexně. Bez rozdělení na ty či ony. Jediné dělení bylo
na ty, co jsme považovali za dobré a ty, co jsme po-
važovali za špatné nebo blbce. Ale nešlo to po gene-
racích a už vůbec ne pro způsob tvorby či práce uvnitř
kinematografie. To další začalo až v roce 1969, kdy už
nešlo o kumšt, ale většině už jen o pouhé přežití. 
Jak na vás působila kinematografie padesátých let?
Přesně jsme cítili, kde je něco nového, co nutně
musí dráždit svou nekonformností a popíráním, ať
už toho, co bylo předtím nebo co někdo někde oče-
kával. Pamatuji si, jak jsme všichni byli nadšeni fil-
mem Ivo Nováka podle novely Jana Procházky Ze-
lené obzory. Najednou tady byl na dobu jen o něco
málo víc než deset let po nastolení socialismu pří-
jemně netradiční příběh. Byli jsme nadšeni žád-
nými velkými ideovými klišé nezatíženou prostotou
Žižkovské romance. Konečně tady byl film o lásce
a docela vkusný. A věděli jsme, že se točí efektní ar-
tistická férie Cirkus bude. Hvězda jede na jih byla
sice cajdák až hrůza, ale zase šlo jen o pěknou holku
a pěkné moře, to jen bylo strašně důležité. Nebo
Hudba z Marsu Kadára a Klose podle Vratislava Blaž-
ka – tam zase byl polojazzový orchestr, byl tam zase
Oldřich Nový… Začaly se otevírat dveře a foukat
příjemný zatím ale jen vánek, jenže zaplaťpánbůh za
to. Když si uvědomíte co tehdy šlo do biografů. Když
jsem pracoval v pražských kinech, tak platila ná-
sledující úměra, pokud si dobře pamatuji: ze sta pro-
cent všech pražských filmových představení po-
lovinu musela tvořit představení českých filmů
a polovinu zahraničních, a z těch zahraničních mu-
selo být zase osmdesát procent filmů sovětských
nebo z jiných socialistických zemí a zbývající pro-
stor byl určen pro filmy odjinud. Samozřejmě, cho-
dili jsme i na sovětské filmy, a zejména právě kon-

cem padesátých let bylo mezi nimi mnoho
pozoruhodných děl, zejména nové pohledy na válku.
Například Kalatozovovy Jeřábi táhnou.
Nevnímal jste tu kinematografii jako propagandu?
Jistě. Ale zpočátku to ani příliš nevadilo. Já jsem

do patnácti let do kina moc nechodil, protože za
války jsem byl malý kluk a otec říkal, že se nebude
dívat na propagandistické filmové týdeníky, a jít
do kina až po nich bylo dost nebezpečné. Hned si
toho někdo všimnul. Po válce zase říkala matka,
že když tu nemá muže, který mezitím byl odvlečen
do gulagu, tak bez něj do kina nepůjde. Nechodil
jsem moc do kina ani s kamarády, protože jsem na
to neměl peníze. Ale viděl jsem americké a anglické
válečné filmy, ten báječný civilismus, hrdiny bez
bázně a hany, strohé a přitom tak přirozené, bez pa-
tosu. Viděl jsem historické filmy, ať už Kordova Pána
sedmi moří nebo sovětského Admirála Nachimova.
A když jsem si začal vydělávat, v těch patnácti šest-
nácti, když jsem začal chodit s dívkami, pokud možno
staršími, přišel na řadu třebas Červený a černý nebo
Fanfán Tulipán. To byla výhoda, že se tady hodně
hrály francouzské a italské filmy, které jsou mi do-
dneška bližší než hollywoodské. Na český, pokud
to zrovna nebyl cajdák a nebyla tam třeba pěkná he-
rečka v kombiné, to bylo tenkrát maximum sexu
v českém filmu, jsme se nehrnuli. 
Jak jste se vlastně k filmové branži dostal?
Velice jednoduše. Když jsem nesměl pokračovat ve
studiích na gymplu, tak jsem se asi rok trochu plá-
cal. Pak jsem se dostal jako laborant do chemické
laboratoře, přitom z chemie poznám jen H20
a H2SO4, a odtud jsem přešel do výzkumného ústa-
vu nátěrových hmot. Tam jsem jim psal závěrečné
elaboráty, protože inženýři uměli zkoumat, ale ne
psát, tak mi vždycky dali podklady a já jim to sepsal.
Pak jsem se ocitl v oddělení, kde bývalý drogista
pan Klouda vyvíjel emulze na fólie pro kreslený film.
Jezdil za ním pan Holan ze studia Bratři v triku a jed-
noho dne tam dohodil dceru svého kolegy, novi-

náře, spisovatele Josefa Menzela, který – pokud
se nemýlím – byl dramaturgem Jiřího Trnky. Jme-
novala se Drahuška a byla to starší sestra pozděj-
šího režiséra Jiřího Menzela. A také později man-
želka výborného filmového dokumentaristy Rudolfa

„Starci na chmelu“ – MFF
Karlovy Vary 1964: s Gabrielem

Laubem, pozdějším předsedou 
čs. exilového PEN klubu.

Na podzim 1968 ve Filmovém studiu Barrandov: Vlastimil Harnach, Jaromír Kallista, Vladimír Bystrov, Otakar Vávra, 
Jiří Špaček a Josef Smrkovský.
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Vážené kolegyně a vážení kolegové,
využívám této příležitosti, abych poděkoval Českému filmovému a televizní-
mu svazu FITES a Národnímu filmovému archivu za uspořádání přátelského set-
kání v Ponrepu u příležitosti mého letošního životního jubilea. Především dě-
kuji Martinovi Skybovi a řediteli NFA Vladimírovi Opělovi. Ale zároveň všem,
kteří přišli nebo mi napsali či zavolali. 
Považuji za čest, že vedle nezapomenutelných kamarádů z nejrannějšího mládí,
mezi nimi třebas hudebního skladatele a profesora konzervatoře Milana Jíry,
s nímž jsme v primě seděli v jedné lavici, nebo dirigenta Václava Hybše, s nímž
jsme právě před padesáti narukovali na vojnu do zapadlého koutu Sloven-
ska, a vedle přátel z Výboru „Oni byli první“, přišlo mi blahopřát mnoho těch,
jimž se od nepaměti říká, lidé od filmu. Nebudu je jmenovat, protože na všech-
ny nemám místo a vybírat si jen toho či onoho by vůbec nebylo slušné. Stej-
ně tak považuji za velkou čest, že v souvislosti s jubileem se v Synchronu
rozhodli uveřejnit rozhovor se mnou. 
Povídali jsme si s Danem Růžičkou dlouho a nakonec mi oznámil, že až bude
všechno na papíře, pošle mi to k autorizaci. Učím své studenty na Vyšší od-
borné škole publicistiky, že to není autorovou povinností a každá autorizace
je věcí dohody, nelze ji vyžadovat. Ale byla mi Danem Růžičkou nabídnuta a tak
jsem se nezpěčoval. Při čtení rukopisu jsem si však uvědomil to, co patrně
autorovi ani nepřišlo na mysl. A sice to, že čtenáři Synchronu jsou nejen au-
torovi vrstevní či možná ještě mladší jupíci současné české kinematografie, ale
i pamětníci, naopak moji vrstevníci. A že tedy zatímco ti mladší se pochopitelně
dívají na to, co bylo již v rámci nejrůznějších zobecnění a proto zjednoduše-

ní všelijak, naopak ti o třicet až čtyřicet let starší budou pečlivě vnímat každý
detail, zda to tak bylo nebo ne. 
Všichni svatí jsou mi svědkem, že jsem z rukopisu až na pár přebytečných
slov nic neškrtl, nedělal jsem se hezčím, protože by se mi to stejně nepoda-
řilo. Ale hodně jsem upřesňoval a doplňoval, snažil se odstranit náznaky a ne-
dořeky, kterým by rozuměli vždy jen jedni. I když samozřejmě všechno se mi
dořeknout nepodařilo a musel bych na to mít spoustu místa navíc.
Například považuji za čest, že na setkání do Ponrepa přišli také koryfejové
našeho krátkého filmu, s nimiž mne pojí společné zápasy o filmový doku-
ment v mé pro mně možná ještě cennější předbarrandovské éře. Kdy ještě nikdo
netušil, že posledním útočištěm pro krátký film bude televize, kdy jsme krát-
ký film tvrdě proboxovávali do kin, na festivaly, do pozornosti kritiky. Gratu-
lace od Václava Táborského, Zdeňka Kopáče, Rudolfa Krejčíka a dalších mne
naplnily zvláštní pejchou: hochu, nezapomněli na to, že jste byli spolu v zá-
kopech. 
Samozřejmě, považuji za čest, že přišli nebo napsali kolegové novináři všech
generací od Ládi Tunyse a Jarmily Cysařové přes Jana Svobodu a Aleše Fuch-
se či Arnošta Burgeta až po Jana Lukeše. S leckterými jsem také začínal ještě
před Barrandovem.
Možná se na mne o pětatřicet let mladší autor rozhovoru teď zlobí. Ale neměl
mi nabízet autorizaci, a když už tak učinil, ani mně nešlo jinak učinit, když se
chci ještě občas těm mladším a hlavně svým vrstevníkům i těm starším podívat
do očí a nedovysvětlovávat. Stejně se tam vešlo jen malounko.
Ještě jednou Vám všem, kolegyně a kolegové, pane řediteli Opělo, Martine
a Dane děkuji.
V Praze 23. 11. 2005 Vladimír Bystrov

Grance, který už bohužel zemřel. A za to mi jednou
nabídla, jestli nechci jít do kina Olympic na pro-
jekci filmů z archivu pro tvůrčí pracovníky. Tady jsem
poprvé viděl nesmrtelnou grotesku Helsapoppin
a takové filmy jako Trader Horn nebo King Kong. To
byly vlastně první filmy – ohňostroje zábavy a do-
brodružství, které jsem viděl, první opravdová ko-
merční díla, žádnou propagandu. I když Trader Horn
byl svým způsobem propaganda, ale ta už z něj
dávno vyčpěla. Pak nám na projekcích na filmové
fakultě každou středu večer profesor Brousil pro-
mítal filmy z tzv. výběrovky. Filmy, které výběrová
komise Československého státního filmu viděla a za-
mítla, a už je u nás nikdo neviděl. Jednou jsme chtě-
li více kovbojek a Brousil se rozhodl, že nám je zo-
škliví a celý měsíc nám je každou středu promítal
hned tři najednou. Potom jsme vždycky museli dis-
kutovat. Léčba kovbojkovým šokem zapůsobila,
takže od té doby se většina z nás na ně dívala jen
tehdy, když to bylo něco opravdu dobrého… A tak-
hle jsme rostli. Když se vrátím k tomu, co jste se ptal
před chvílí, já nemohu říci, jestli jsem vnímal ki-
nematografii tak či onak, nevnímal jsem nějak zvlášť
její místo ve světě nebo ve společnosti, nebo v teh-
dejší době, ale vnímal jsem každý film zvlášť. Stej-
ně jako knížku, a že jich tehdy také byla spousta za-
jímavých, stejně jako uvolnění v muzice. Je takové
slovo, používají ho archiváři, jednotliviny, a pro-

tože mluvíme o minulosti, tak tehdy šlo také o jed-
notliviny, které však samozřejmě tvořily nějaký celek.
Ale na jeho definování jsme ještě byli moc mladí.
Slušelo by se, když jsme začali Vávrovými paměťmi,
jimi také skončit, co říkáte?
Já mám s Otakarem Vávrou zajímavou zkušenost.
Poznali jsme se někdy v roce 1959, já byl mladý no-
vinář a dostal jsem za úkol s ním udělat rozhovor
pro tehdy jediný teoretický filmový časopis Film
a doba. Nad hotovým textem jsme se sešli v klubu
spisovatelů a Vávra ho bez problémů autorizoval.
Odjel pak na Barrandov a já šel do redakce Film
a doba, která tehdy sídlila v pasáži Jalta, pod střiž-
nami Krátkého filmu. Když jsem tam došel, tak mi
sekretářka říkala, že mám hned volat na Barran-
dov pana Vávru. Přišel až z placu a do telefonu mi
velice laskavě oznámil, že nechce, aby ten rozho-
vor vyšel a že mi to později vysvětlí. Potom jsme
se sešli a sdělil mi, že bude sjezd socialistické kul-
tury a v tom rozhovoru říká věci, které nechce,
aby se před sjezdem někde objevily. Když jsem pra-
coval ve studiu vídali jsme se častěji a kdykoliv jsem
přišel k němu na natáčení byl velice vstřícný 
Když mě v devětašedesátém normalizátoři vyhodili, tak
byli režiséři, kteří když mě viděli na ulici, tak přešli na
druhou stranu. Ale Vávra byl ten, který když šel po té
druhé straně ulice, tak vždycky přešel ke mně. Vždy byl
velmi srdečný a zpravidla okamžitě začal nadávat na po-

měry na Barrandově a na chování Ludvíka Tomana.. 
A ještě k těm pamětem. Když je napsal, nabídl je Ja-
roslavovi Kořánovi do Playboye. Kořán mi je dal re-
cenzovat a já mu říkal, že to podle mého názoru bo-
hužel není nic moc, že to je o autorových milostných
avantýrách, o jeho pozdní lásce, dnes manželce Jitce
Němcové, a jen tak na okraji o tom, že udělal pár
filmů a nikomu umělecky ani politicky neublížil. Kořán
mě za ním poslal, ať mu to vysvětlím. Povídali jsme
si dlouho a nakonec to Vávra uzavřel tím, že je starý
člověk a nic už přepisovat nebude. Tím to skonči-
lo a časem to vydal jinde. Ale opakuji, pořád to platí,
že když se potkáme, tak se chová konciliantně až
přátelsky. A nemusel by. Ať si kdo chce co chce říká,
je to velká osobnost české kinematografie, nato-
čil spoustu krásných filmů, možná víc než jiní, možná
projevoval méně citu nebo soucitu s těmi, které ne-
potřeboval nebo mu překáželi, ale marná sláva, ať
by kdo chce jak chce hledal, mrtvoly za sebou nikdy
nezanechával. Kupodivu, i dnes ve svých letech
ví, kdo a co jsem zač. A nikdy mne nějak nepotře-
boval. Když loni dostal na Hradě řád, tak jsem mu
tam blahopřál a byl zjevně rád, že si tam může
s někým popovídat. Je to bezpochyby silná osob-
nost, i když podle některých profesionalitu nejed-
nou nadsadil etice.

Za rozhovor poděkoval 
a do studené noci odešel Daniel Růžička

Vladimír Bystrov. Z kádrových důvodů (otec – ruský emigrantský novinář a později pracovník ministerstva zahraničních věcí ČSR, v letech 1945–1955 vězněn v Sovětském svazu)
nesměl dokončit studia na střední škole. Od 1959 do 1962 pro talent udělen dispens rektora AMU a povoleno mimořádné studium filmové vědy na Filmové fakultě AMU
v Praze. Od 1953 externí publicistická činnost; 1959–1965 různé řídící funkce ve Filmovém podniku hl. m. Prahy; 1965–1969 poradce ředitele a tiskový tajemník Filmového
studia Barrandov v Praze; 1968–1969 vedoucí redaktor filmové rubriky v Květech a 1969–1971 v Ahoji na sobotu; 1970 vyloučen ze Svazu československých novinářů
a zákaz publikování; 1972–1989 tlumočník a překladatel. 1989 spoluzakladatel Syndikátu novinářů České republiky a do 1992 první zástupce syndika; 1990–1992 vedoucí
zahraničně politické redakce Reflexu a od 1991 zároveň šéfredaktor týdeníku PRO; 1992 šéfredaktor konzervativního deníku Noviny; 1993–1994 vedoucí redaktor nakladatel-
ství ALEA a 1993–1995 poradce představenstva Rozhlasové a televizní stanice R.I.O.; od 1994 spolumajitel nakladatelství BYSTROV a synové a od 2003 samostatný naklada-
tel. Od 1998 externě vyučuje na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze. Předseda rady občanského sdružení Výbor „Oni byli první“, člen Syndikátu novinářů České republi-
ky, Českého filmového a televizního svazu, Obce českých překladatelů a Společnosti přátel PEN klubu.

DOPIS ZPOVÍDANÉHO FITESU
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Při milém počtení 5. čísla Synchronu z roku 2005, v němž tak
srdečně napsal Vladimír Bystrov o Vladimíru Borovi a Jarmila

Cysařová o Richardu Honzovičovi, mi okamžitě vytanuly na oba pro-
tagonisty dvě vzpomínky, sice osobní, ale natolik průzračné, že
bych se rád s nimi podělil. 
Vláďu Bora (25. 11. 1915) jsem poznal jako benjamínek redakce Mladé fron-
ty hned v květnu 1945. V kulturní rubrice se sešli Láďa Fikar (s ním znovu po

létech na Barrandově), Ota Popp, ale také Ivan Osvald,
pozdější profesor FAMU, a k vedoucím postům ve filmu
se později přes televizi dostal i Franta Marvan, který
byl tajemníkem tohoto jediného deníku mládeže 
v Evropě. Nemluvě o dalších autorech kulturních udá-
lostí, jakými byli básník a pozdější dramaturg pořadů
pražské Violy Oldřich Kryštofek, další básník a pře-
kladatel Jaroslav Hulák, začínal zde Jan Grossman,
vynikající divadelník, dodnes často vzpomínaný a jeho
vzpomínky vycházejí na pokračování v edici Divadel-

ního ústavu, výtvarný znalec Jiří Kotalík, z Brna Ludvík Kundera, nováček Jiří
Mareš, pozdější scenárista a lektor Filmového studia Barrandov – inu líheň 
budoucích talentů (nejen televizních a filmových). 
Za Mladou frontu Vladimír Bor jezdíval na každoroční filmové festivaly nej-
prve do Mariánských Lázní a potom do Karlových Varů (ano – proslulé filmo-
vé festivaly začínaly v „Mariánkách“). A tady se potkával s Janem Wenigem, Jiřím
Brdečkou a Josefem Menzlem (otcem Jiřího), který byl kulturním redaktorem
ČTK. Vzpomínám, jak Vláďa Bor ještě těsně před uzávěrkou telefonoval své
filmové referáty, aby mohly být již příští den v deníku (tehdy ještě Mladá fron-
ta neměla dálnopis). A když se vrátil, vyprávěl nám jednu veselejší příhodu za
druhou. Například jeden filmový kolega diktoval meziměstskou linkou titul ame-
rického filmu „Ztracený víkend“, ale druhý den psali v jeho deníku o filmu „Ztra-
cená fikanda“. Kolegové řvali smíchy, referent padal do mdlob…
Po mnoha létech v roce 1995 (vzpomínali jsme 50 let založení deníku) jsem začal
své žijící mladofrontovní kolegy zpovídat pro chystaný sborník Generace 45.
Vyšel v roce 1997 i se vzpomínkami nejen Vladimíra Bora, ale také Ludvíka Kun-
dery, Františka Listopada, Barbory Osvaldové o jejím otci Ivanovi nebo Oty
Poppa. Alespoň tolik k Antilaudatiu, v němž jsem postrádal Borovy začátky.
Po pěti letech v redakci Mladé
fronty (v padesátých létech nás
tehdy muselo odejít vícero z po-
litických důvodů) přešel Vladi-
mír Bor pěšky z Panské ulice
(sídla tehdejší MF) do Čs. filmu
u Jindřišské věže. A tady vzniklo
v tvůrčí skupině Šebor-Bor mimo
jiné i pět českých filmů Miloše
Formana…
Druhá moje vzpomínka se týká
ctitele české rozhlasové a tele-
vizní řeči, Richarda Honzoviče.
Přišel jsem do Televizních novin
v období společenské renesan-
ce v 60. letech minulého stole-
tí. A byl s Ríšou v každodenním
styku. Ó, jak mi chyběl, když
jsme v pohnutý 21. srpen 1968 vysílali z Měšťanské besedy už brzy ráno,
než přestal fungovat televizní vysílač Cukrák (mezitím jsme se stačili ještě
přesunout do tehdejšího kina Skaut pod restaurací U Bumbrlíčků hned naproti
Novoměstské věži, kde měla své studio redakce Hlavního vysílání pro děti a mlá-
dež Čs. televize)! Vedení Čs. televize se nevzdalo a jednou z možností, jak rych-
le informovat veřejnost, byl rozhlas. Přišel jsem okamžitě za Zdeňkem Nohá-
čem (náměstkem ředitele Jiřího Pelikána) a že prý jdu jako na zavolanou. „Můžeme

mít k dispozici vlastní roz-
hlasový vysílač, troufáš si
na to? Seber všechny své
lidi, já je tam budu také
posílat a jeď do Vysočan,
odtud do hloubětínské
Tesly…“ Z tohoto podni-
ku odešlo do světa
mnoho krátkovlnných,
středovlnných i dlouho-
vlnných vysílačů. Před-
stavte si, že právě jeden
byl připraven k expedici do Sovětského svazu. Copak jim ho mohli za vzniklé
okupační situace odeslat? Chystám se tedy zasednout k mikrofonu namísto
před kameru (i když jsem stačil v televizi natočit předtím jen několik vlast-
ních relací) a doufám, že se brzy objeví Kamila Moučková a Richard Honzo-
vič – profesionálové, nad něž není. Odpusťte mi, přátelé a kolegové, že se
teď uchýlím k citaci své knížky Na vlně 490 metrů (vyšla v roce 1990 v Mag-
netu Praha):
Ale Kamila zatím z toho Skautu s Věrou Kunderovou odcházely Jungmannovou
ulicí. Došly domů a byly zoufalé. Nikam se nemohly dovolat, až pozdě jim kdosi
řekl, že pokračuje vysílání Čs. televize a že si pro Kamilu přijedou. A kam ji
odvezou? Vysílala ještě 22. srpna z Ústavu pro sdělovací techniku A. S. Po-
pova v Praze – Braníku… Tak nám nezbylo s Jiřím Hradeckým, který se mne
stále držel, než přemýšlet o rychlé překvalifikaci na rozhlasové reportéry,
hlasatele… Vysíláme na vlně 490 metrů, frekvence 613 kilohertzů – píšeme si
velkými písmeny, abychom ta čísla mohli pravidelně uvádět a posluchači si
na ně zvykli… Jsme s vámi, buďte s námi! Bylo naše heslo.
Dějiny letěly éterem. Ve čtvrtek 22. srpna se nám konečně ozvala naše Ka-
mila Moučková, hlasatelka Televizních novin už od října 1956. Jako na zavo-
lanou. Střídavě ji objímáme a ona stačí prohodit jen pár slov. Přivezli ji nákla-
ďákem mezi pytli s brambory. Ten šátek na hlavě jí kdosi půjčil, aby nebyla
k poznání. Dokud to šlo, vysílala z improvizovaného studia v Braníku.
V pátek 23. srpna několikrát za sebou ohlašuje již Richard Honzovič (který před
několika hodinami rozšířil naše řady, když předtím přerušil svoji dovolenou
a dřív se do Prahy nemohl dostat), že v našem Svobodném vysílači promluví za
malou chvíli Věněk Šilhan…
Ano, Ríša byl s námi v tom vysílači ve sklepení hloubětínského podniku Tesla
(kde v srpnových vedrech bylo příšerné horko a my jsme té naší „zašívárně“
říkali Gabun 40 stupňů) až do posledních dnů vysílání, které ještě v úterý
28. srpna krátce po sedmé hodině ráno oznamuje, že se vrátili „zlomení a po-
ražení“ z Moskvy. Slyším Ríšu, jak říká do mikrofonu: „Celý národ říká jed-
noznačné ne! Voláme celý svět, voláme všechny, kteří nám až dosud posky-
tovali podporu. My Češi a Slováci se nedáme pokořit! Máme tady vyjádření
znalců mezinárodního práva k naší současné situaci…“
Bohužel – naše radiokomunikační spojení je v poledních hodinách přerušeno,
jsme ukolébáváni nadějí, že v našem televizním věžovém domě na Zahrad-
ním městě v Jabloňové ulici je pro nás připraveno náhradní vysílací studio, kde
můžeme pokračovat… Ale to prý už jen na vlastní pěst, na vlastní odpověd-
nost. A tady jsme se sešli z různých míst – Vladimír Škutina, Jaroslav Dietl,
Jiří Malásek, režisér Ivo Paukert, kameramani, zvukaři, produkční, dramatur-
gové, redaktoři.
Sdělujeme si navzájem, kdo kde byl, kde a jak jsme vysílali, jak to šlo i nešlo,
jak po nás pátrala s goniometrickými přístroji auta okupantů… Vysílalo se z Pet-
řin, z Kavčích hor, z Výzkumného ústavu A. S. Popova a doufejme, že jednou
bude zmapován podíl pracovníků Čs. televize na těchto srpnových dnech.
Co na tom však dnes záleží?
Tolik moje vzpomínky, které by v té životní mozaice našich dvou kolegů neměly
chybět. Miroslav Sígl 

(redaktor Mladé fronty 1945 – 1951a Televizních novin 1965 – 1968) 

Ještě dvě vzpomínky by neměly zapadnout
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Význam Heřmaně jako obce s nevšední historií je nemyslitelný bez zhodnocení
záslužné práce jejího občana, vynikajícího a všestranného umělce Václava Kršky.
Dalo by se mluvit dokonce o potřebě jeho znovuobjevování.
Václav Krška byl spisovatel, dramatik, scenárista, divadelní a filmový režisér,
herec, dramaturg a organizátor nesčetných kulturních akcí.
Rodák z Písku přesídlil ve dvacátých letech minulého století do Heřmaně,
kde je také na místním hřbitově pochován. Na hrobce je jeho busta od vý-
znamného českého sochaře Jana Kodeta. Proslul mimořádným talentem ve
všech výše popsaných oborech umělecké činnosti, velikou pracovitostí a ne-
únavnou snahou přicházet stále s něčím novým.
Za totality vadilo vládnoucímu režimu na Václavu Krškovi úplně všechno. Bur-
žoasní původ (syn bohaté majitelky Benešovského mlýna), jeho apolitičnost,
„jiná“ sexuální orientace, odmítání jakéhokoliv posluhování stávajícímu reži-
mu. Bylo ovšem těžké Kršku úplně vyloučit z kultury, protože po únoru 1948
pracoval na Barrandově už jako zralý umělec evropského formátu, uznávaný
doma i v zahraničí. Samozřejmě, že se ho komunisté snažili získat do strany.
Poslali mu přihlášku, jak bylo tehdy výstražným zvykem, a on jim způsobem
sobě vlastním odpověděl (volně citováno): „Vážení pánové, praktické politi-
ce vůbec nerozumím, a tak Vám přihlášku vracím. Myslím si, že daleko víc mohu
prospět své vlasti jako umělec, který bude hledět, aby nejlepší tradice české
historie a kultury byly věčně živé. S veškerou úctou V.K.“ Opis tohoto dopi-
su koloval po Barrandově k pobavení všech tvůrčích pracovníků Studia a k po-
vzbuzení těch, kteří z existenčních důvodů podepsat museli. Zejména oslo-
vení soudruhů „vážení pánové“ a „s veškerou úctou“.
Distancoval se tím však jen od politiky, v tvůrčí pilnosti neměl konkurenta. Na-
točil 28 úspěšných filmů, mnohé z nich byly odměněny význačnými česko-

slovenskými i zahraničními cenami, byl označován za básníka filmu a mistra
v životopisném žánru – pro připomenutí uveďme jen tituly Ohnivé léto, Řeka
čaruje, Housle a sen, Mikoláš Aleš, Mladá léta (o Aloisi Jiráskovi), Z mého
života (Bedřich Smetana), Měsíc nad řekou a Stříbrný vítr (podle Fráni Šrám-
ka). Tvořil i pro Československou televizi, pracoval na dabingu cizích filmů,
přednášel na FAMU, byl nepominutelnou osobností v kultuře a vzácným člo-
věkem.
Filmová práce Václava Kršky už tedy s Heřmaní nesouvisí, avšak ve svém mládí
jí prospěl jako nikdo jiný. Už jako začínající režisér, sčetlý a vzdělaný, založil
v obci divadelní spolek HEYDUK (pojmenovaný po píseckém básníkovi) a pra-
coval v něm ve všech potřebných oborech. Jako dramaturg vypracovával kaž-
doročně plán všech představení, působil jako režisér, herec, scénograf i autor.
Záhy získal Heřmani svou obrovskou prací pověst mimořádného kulturního

střediska. O této jeho
činnosti dobře věděla
v zasvěcených kruzích
i Praha, takže mnozí zá-
jemci přijížděli na ně-
která představení –
zvláště o prázdninách.
Se svým nejbližším 
heřmaňským spolupra-
covníkem Otakarem
Březinou zval z Prahy vý-
značné umělce k hosto-
vání ve svých režiích
světových dramat. Byl to
zejména Eduard Kohout,
Míla Pačová, mladý Ru-
dolf Hrušínským, později
Vlasta Fabianová, Václav
Voska, Eduard Cupák
a jiní.
Šíře Krškových zájmů byla obdivuhodná. Od českých her pro lidové publi-
kum až po náročná dramata světových autorů. Hrálo se všude. V hostinci u Na-
šinců, u Márů, na zahradách nebo dvorech velkých statků, v lesním divadle pod
hájovnou, které ve spolupráci místních občanů sám vybudoval, včetně ta-
nečního parketu v přírodě. Však také všichni v těch hrách účinkovali. Téměř
celá obec.
Sám Eduard Kohout ve svých pamětech DIVADLO ANEB SNÁŘ píše: „I děvečka
na statku při mytí okna měla vedle kbelíku text své role, kterou se právě
učila.“ Bylo to třeba. Premiér během roku bylo tolik, že od jara do zimy se někdy
hrála i dvě různá představení za týden. 
Uvážíme-li, že neexistovala televize a téměř nikdo neměl rádio, představovala tato
Krškova aktivita osvětovou činnost, před kterou musíme dnes s údivem smeknout.
Přitom svého učitele a laskavého drezéra měli všichni heřmaňáci upřímně rádi. Za-
jišťoval pro ně totiž celoroční zdroj zábavy a pestrého společenského života
také v podobě tanečních bálů a maškarních. Účast na takovém maškarním byla
podmíněna vlastnoruční výrobou kostýmů a masek, což zahánělo nudu zimních
večerů a podněcovalo tvořivost. A při tom všem zastával funkci starosty místní-
ho SOKOLA. Pořádal různá sportovní dopoledne o nedělích, závody a výlety po
okolí pro ty mladší. Večerní besedy při kytaře a banju v zahradě Benešovského
mlýna byly pro ně přitažlivé a ještě se při nich seznámili se současnou poezií. Krš-
kova vlastní knihovna byla neocenitelným literárním zdrojem pro ty, kdo měli zájem.
Václav Krška se tak stal nepřehlédnutelnou osobnostní jihočeského kulturní-
ho života. Jeho věhlas konečně způsobil, že mu byla svěřena režie filmu v Praze.
Pro své první filmy natáčel záběry i na milovaném Písecku, v nepřehlédnu-
telných rolích vystupovali urostlí chasníci z Heřmaně, právě tak jako tehdejší
filmové hvězdy Lída Baarová, Svatopluk Beneš, Zorka Janů aj. Hned za první
film dostal českou Národní cenu.
Úhrnem: známe-li Šrámkovu Sobotku, Wolkerův Prostějov či Neumannovy Po-
děbrady, mohla by jistě existovat Krškova Heřmaň. Jestliže se konají v Písku Me-
zinárodní festivaly studentských filmů, nebylo by od věci připomenout význam
Krškova podílu, o němž je tady řeč.
Krška byl obdivuhodná osobnost a jen nepřízeň totalitního „osudu“ způsobila,
že na velikost jeho odkazu se bohužel pozapomnělo. A to jsme v této vzpo-
mínce nezmínili jeho nezanedbatelný význam spisovatele, autora knih osobi-
tého rukopisu, jak o tom svědčí v archivech uložená hodnocení jeho součas-
ných kritiků velikosti Miroslava Rutteho či Jiřího Karáska ze Lvovic.
Co můžeme dodat? Heřmaň má být na koho hrdá. Čest jeho památce!

Lada Vacková, Štěpán Skalský
režiséři a scenáristé FSB pro kroniku obce Heřmaň

Václav Krška a Heřmaň
(opožděná vzpomínka ke 105. výročí narození velkého filmového básníka – *7. 10. 1900)

Fidlovačka – uprostřed Václav Krška jako slepý houslista Mareš.

F. X. Svoboda: Čekanky –
Divadelní spolek HEYDUK

z Heřmaně, s Václavem Krškou
paní řídící Marie Volková.
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Byly to tehdy Dny krátkého filmu v Piešťanech, které se v té době střídaly s ma-
lými Karlovými Vary. V kterém roce už přesně nevím. Setkávali se na nich čeští
a slovenští pracovníci. Odezněly tu referáty krátkometrážní tvorby za uply-
nulý rok spojené s veřejným promítáním vybraných filmů pro obecenstvo s vy-
stoupením delegací autorů těchto filmů. V programu byly diskuse o proble-
matice krátkého filmu (i kresleného), konaly se semináře a návštěvy delegací
promítaných filmů v okolních místech Piešťan.
S Brunkem Šefrankou jsme tehdy bydleli spolu na pokoji v hotelu Magnólia
a byli jsme domluveni na společném odjezdu.

Bruno tu byl dokonalým průvodcem, protože se narodil v nedalekém Hlo-
hovci, kde žil v mládí se svým spolužákem a kamarádem Otou Lackovičem. Bru-
nův otec tam byl řídícím učitelem. Bruno nás nejen seznamoval s krajem a měs-
tem Piešťany, ale pochopitelně nás uvedl také do vinárny U tří kominíčků,
kde sliboval, že si je „podmaníme“. Podmaňování bylo příjemné.
Letenku z Piešťan jsme neobdrželi, ale byla zajištěna až z Bratislavy do Prahy.
Proto jsme museli ráno odcestovat autobusem, letět jsme měli po obědě.
Přijali jsme to kladně, i když vstávání bylo pro Brunu obtížné. Leč představa ná-
vštěvy Centrálného trhoviska byla rozhodující. Po příjezdu do Bratislavy jsme
nechali kufry v aerolinkách a vydali se na trhovisko. Sedělo se tam velmi pěkně,
postupně byla klobáska, jaternička, krvavnička a bylo samozřejmě i vínko.
Po obědě jsme nasedli spokojeně do letadla do Prahy. Tehdy byly velké pro-
hlídky, šacování, protože byla doba únosů a s letadly byli posíláni i příslušní-
ci ministerstva vnitra. Z amplionu se ozvalo mimo obvyklé hlášení proto také
zvláštní sdělení ve smyslu: „Oznamujeme vám, že v případě nějaké akce, jsou
na palubě přítomni příslušníci ministerstva vnitra, kteří zasáhnou…“
Bruno se ke mně naklonil a vyzval: „Pane doktore, (tehdy mě tak jmenovali a ta-
kové vykání bylo běžné), vstaňme a ukloníme se…“
Hlášení se opakovalo…
Bruno se ke mně naklonil znovu a opakoval: „Vstaňme a ukloňme se!“
Vrtěl jsem však hlavou.
Bruno se nazlobil: „Tedy, pane doktore, jako režisér, prosím… Ale jako spo-
lucestující jste nepoužitelný!“ Výraz „nepoužitelný“ byl Brunův typický i v ji-
ných situacích. 
Po této příhodě jsme odstartovali a my jsme usnuli. Naše letadlo nebylo na-
štěstí uneseno… Drahoslav Holub

Pozn.: Tato historka se před dvaceti – třiceti lety ovšem vyprávěla také se
zcela jinou a pravděpodobnější pointou: Bruno nechal nepoužitelného 
„doktora“ Holuba sedět, postavil se do uličky a uklonil se pasažérům na před-
ních i zadních sedadlech… (msk)

Vrstevník a spolužák Františka Filipa, Vladimíra Opletala a Františka Mudry se
na FAMU specializoval na dokumentární oblast a jeho profesorem se stal 
A.F. Šulc, který pak měl nejednu příležitost hodnotit tvorbu svého žáka: 

„Šefranka nemá nikdy 
kameru, která by nemě-
la estetickou hodnotu.
Šefrankův estetický cit je
rysem smyslu pro krásu
obrazu při zachování věr-
nosti faktu života v jeho
plnosti. Příliš nespekulu-
je, nekombinuje, nescho-
vává se „za buk“, aby
něco ulovil. Má totiž fron-
tální pohled na věc, a to
je rys, který je typický 
pro skutečného doku-
mentaristu.“
Více než dvě desítky jeho
dokumentárních filmů zís-
kaly úctyhodný počet cen
na domácích, ale zejmé-
na zahraničních festiva-

lech: Pražská neděle, Muži nad zemí, Znamení kouře, Legenda a zejména
Město v noci, film, který přivezl v roce 1961 z Benátek Hlavní cenu – Zlaté-
ho lva sv. Marka. V televizi to byly stovky nejrůznějších pořadů: v rámci vzdě-
lávacích programů pomáhal filmově dokumentovat bohatství našich galerií, ale
dávno předtím v roce 1966 předstupuje před veřejnost filmem Ecce homo, jímž
přiblížil vrcholné dílo české gotiky umocněné krásou krajiny a architektury –
dílo Třeboňského mistra.

Narodil se v Hlohovci, ale už
v době svých studií na filmové
fakultě se pozvolna stával praž-
ským patriotem. A když zapra-
covala náhoda a podle pořadní-
ku (jak bývalo tehdy „zvykem“)
dostal začátkem šedesátých let
byt na Žižkově, stal se vlasten-
cem i této svérázné čtvrti. Ří-
kali jsme mu Brunďa a od Váhu
si do Prahy přinesl spoustu vlast-
ností, pro něž byl zase „Jánoší-
kem“… Ducha češtiny pocho-
pil mnohem víc než nejeden
z těch, jimž je mateřštinou. Byl vyprávěčem (s důrazem na to dlouhé á!). Milo-
val přitom zdrobněliny či svérázná pojmenování – hlavinka, lištička, holoubek,
zlobílek. Kuchař byl vařílek a připomeňme, že i tohle Šefranka uměl, prostě se
vyznal v ingrediencích, jež je třeba dát do dobrého díla.
Šefrankovu poctivost vyvěrající z řemeslné úcty k povolání, jež si vyvolil,
však ve filmových a televizních archivech neuchovávají jen díla publicistická
a dokumentární. Je zde i několik inscenací – Propast, Bigbítová svatba anebo
Horolezci, inscenace, která se v roce 1976 umístila na prvním místě v celo-
ročním žebříčku odvysílaných pořadů.
Jestliže do povědomí veřejnosti vstoupil hned svým prvním filmem Loutky
Jiřího Trnky, pak zázemí tvorby animovaných filmů bylo jeho častým a oblí-
beným tématem – To jsou Bratři v triku, Z partitur Václava Trojana a o dlou-
holetém Trnkově a Brdečkově spolupracovníkovi, animátoru a výtvarníku Fran-
tišku Braunovi nakonec realizoval svůj poslední film Dobrý člověk ještě žije…
A zůstane symbolickým paradoxem, že titul jeho posledního filmu jakoby vy-
stihoval i vlastnosti svého tvůrce: Dobrý člověk Bruno Šefranka. 15. prosin-
ce uplynulo dvacet let, kdy už není mezi námi. Bylo mu jen sedmapadesát… 

-msk-

Vzpomínka na Bruna Šefranku

Jak jsem nebyl použitelný

S kameramanem Vladimírem Opletalem.

Zleva: Karel Maršálek, Bruno Šefranka a Drahoslav Holub.
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Alan František Šulc
Kladenský rodák, syn krejčího, jehož klientela se sklá-
dala většinou z chudých hornických rodin. Toto pro-
středí bylo pro A. F. Šulce základem jeho hluboké-
ho sociálního cítění, které formovalo jeho osobnost.
Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity 
Karlovy. Nastupuje do tiskařského koncernu Me-
lantrich jako redaktor. Tady získává první zkušenosti
ve filmovém oboru. Na prvních a druhých Filmo-
vých žních ve Zlíně před válkou je veden jako 
delegovaný filmový dopisovatel.
Po válce pracuje v Krátkém filmu jako dramaturg.
Zároveň vede semináře dramaturgie a scenáristi-

ky s posluchači katedry režie FAMU. Většinou se ko-
nají v projekci Krátkého filmu ve Vodičkově ulici 
v Paláci u Nováků a jejich obsahem je dokumentární
tvorba. Tyto projekce s rozbory filmů rádi navště-
vovali i další již „hotoví“ pracovníci studia. Franti-
šek svým osobitým přístupem k látce podpoře-
ným odbornými vědomostmi si získával řadu
nadšených posluchačů.
Po nějaké době spoluzakládá začátkem šedesátých
let minulého století katedru dokumentárního filmu
a stává se jejím vedoucím. 
Vedle práce dramaturga natáčí v Krátkém filmu do-
kumenty, ve kterých navazuje na svá studijní léta na
UK. Tady se projevuje jeho láska k archeologii, pa-
leontologii, etnografii a kunsthistorii. Jeho první
filmy, které natočil s kameramany Pavlem Hrdličkou
nebo Aloisem Jiráčkem, se zabývaly tématy z těch-
to oborů, např. Nejstarší umění, Věstonická Ve-
nuše. Jeho kantoři a spolužáci z univerzity a další
kolegové z doby redaktorské činnosti se stávají
u řady filmů jeho odbornými poradci, jako např. 
V.V. Štech, K. Koval, brněnský profesor Poulík, 
Václav Holzknecht, V. Novotný, L. Kesner, z muzi-
kantů František Maxián, Ilja Hurník a mnoho jiných.
Už názvu filmu věnoval František velkou pozornost.
Pečlivě volil slova, která by vyjádřila podstatu zpra-
covávané látky. Jeho scénáře byla krásná literární
díla, která se nejen s radostí četla, ale dokázala
vyvolat ve čtenáři autorovu obrazovou představu.
U každého scénáře byl úvod, kde se František zpra-

vidla snažil vysvětlit, co chce filmem říci, prostě
tu ozřejmil poslání filmu. Upozornil na technické 
požadavky při realizaci filmu. Každý člen štábu tu
našel potřebné informace pro svou práci.
Kdo si přečetl toto „exposé“, jak František tyto úvody
ke svým scénářům nazýval, věděl, co bude dělat. Já
jsem se doslova na natáčení filmu, který se při-
pravoval, začal těšit.
S Františkem Šulcem jsem poprvé spolupracoval
v roce 1955 na lékařském filmu Než bude pozdě
o prevenci a léčení rakoviny. A hned jsme si padli
do noty. „Jak si to kameraman udělá, je jeho věc, jen
aby splnil moje představy a dokázal vytvořit tu sprá-
vnou atmosféru“, říkával.
K pracovním poradám jsme se s Františkem schá-
zeli na jeho „detašovaném pracovišti“, jen asi o dvě
patra níže než jeho domovská katedra dokumen-
tárního filmu FAMU. Byla to kavárna Slávie, kam zval
vedle svých nejbližších spolupracovníků – kame-
ramana a produkčního – i odborné poradce. Sám
na poradu nepřišel nikdy včas! Se čtvrthodinkou se
muselo vždy počítat. A to už jsme z okna kavárny
viděli, jak kvapně přechází křižovatku u Národní-
ho divadla, a byli jsme zvědaví, jaká to dnes byla ob-
jektivní příčina, která jeho zpoždění zavinila. A ta
byla vždy zcela „originální“. Od zvonění telefonu
v okamžiku, kdy byl mezi dveřmi při odchodu z bytu,
po kterém následoval veledůležitý rozhovor, až po
bouračku na křižovatce, která způsobila zabloko-
vání dopravy. Vždy se spravedlivě rozčiloval na to,
že byl tak neodpovědně zdržen.
Vzdělaný, sečtělý František, zahalen do libě voní-
cího oblaku ze svého „čvaňháku“ nebo lulky, do-
vedl vytvořit se svými spolupracovníky příznivé a re-
álné podklady pro připravovaný film. U okna Slávie
vznikla např. konečná podoba mého druhého filmu
s Františkem Šulcem Mozartova Praha za vydatné
pomoci V. V. Štecha, Václava Holzknechta, muzi-
kologa dr. Jana Malého a dalších. Film se natáčel
v druhé polovině roku 1955 za produkčního ve-
dení Zdeňka Nováka.
S Františkem Šulcem a Zdeňkem Novákem jsem
s malými přestávkami spolupracoval celý život, i když
při natáčení Mozartovy Prahy byla má spolupráce
se Zdeňkem Novákem vážně ohrožena následující
episodou.
Novák došel k názoru, že si s Františkem moc vy-
mýšlíme. Podle něj jsou naše požadavky nad mož-
nosti rozpočtu. Přitom jsme ale jeli podle schvále-
ného scénáře bez jakýchkoliv dalších požadavků.
A tak jednou na chodbě našeho studia došlo mezi
mnou a Zdeňkem k velké roztržce – hádce. Ze stro-
pu padala omítka, dveře kanceláří se otevíraly a osa-
zenstvo se zájmem pozorovalo, co se děje. Byla
to první a poslední rozepře v naší celoživotní spo-
lupráci. Ale stála za to. Dusná atmosféra se tím vy-
jasnila a Mozartova Praha byla podle Františkových
i mých představ dokončena.

Po Mozartově Praze následoval další film spojený
s Františkovým oblíbeným tématem – z oblasti 
archeologie a umění. Pro promítání na pařížské vý-
stavě našeho nejstaršího umění jsme připravovali
film Poselství krásy. Úvod filmu měl být ale natočen
při zahájení výstavy v Paříži. Film jsme proto kom-
pletně natočili, František jej sestřihl, ozvučil, smí-
chal a nechal pouze na začátku a konci pár minut,
kam se vloží sekvence natočená při vernisáži. 
Povolení natáčení vernisáže zařídil kurátor výstavy.
Techniku – lampy, agregát a osvětlovače měl ob-
starat přidělenec našeho Filmexportu v Paříži, sou-
druh Ladislav Kachtík. Ten nejenže nic nezařídil, ale
slehla se po něm zem. Pro zřejmě jiné neodklad-
né úkoly, které souvisely s jeho pobytem v Paříži.
Vernisáž měla být druhý den dopoledne.
Tehdy jsme ocenili schopnosti našeho produkční-
ho Zdeňka Nováka. Nazítří, v den otevření výsta-
vy v osm hodin ráno, stáli před Louvrem francouz-
ští osvětlovači s potřebným technickým vybavením.
Do půl desáté bylo vše připraveno a mohlo se 
natáčet. Po návratu do Prahy a vyvolání filmu Fran-
tišek nově natočené záběry vložil na připravené
místo a během deseti dnů byl celý film promítán
jako součást výstavy v Louvru.
V kavárně Slávia se rodily i naše další plány. Fran-
tiškův žák Alžířan Lakhdar Hamina po návratu
z prázdnin, které strávil v Tunisu, oznámil, že tuniský
Státní úřad pro turistiku připravuje natáčení ce-
stopisných filmů. Ředitel jmenovaného úřadu ho
pověřil, aby zjistil možnost spolupráce s česko-

Se svolením ředitele Národního filmového archivu Vladimíra Opěly otiskujeme poslední ukázku z rukopisu Svatopluka Malého

SEDMDESÁT LET V ZAJETÍ FILMU
(Vzpomínky kameramana), kterou NFA připravuje k vydání v roce 2006.

Mozartova Praha

Academiafilm Olomouc
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slovenskými filmaři. Na základě tohoto návrhu FAMU
i Krátký film navazují kontakt s tuniským úřadem pro
turistiku. Je vypracována koprodukční smlouva a nic
nebrání realizaci projektu. 
Když jsem se dozvěděl, že bych měl navštívit Kar-
tágo, kde žili Hanibal, Hazdrubal a Jugurta, postavy,
které mě již ve škole zaujaly a zůstaly v mé pamě-
ti, nemohl jsem uvěřit, že bych v těchto místech
mohl pracovat. Po prostudování dostupných pra-
menů jak o historii, tak i současném životě v Tunisu
připravil František několik námětů.
Odlétá na obhlídku a veze s sebou předběžné ná-
měty. Projede Tunis křížem krážem a po návratu mi
s velkou pýchou předkládá hromadu černobílých
fotek, které nafotil. Technicky jsou velmi nedoko-
nalé, ale stávají se dobrým podkladem pro vytvo-
ření scénáře. 
Garantem tuniské strany byl ředitel Státního úřadu
pro turistiku Hedy Ben Amar. Od prvního okamži-
ku našeho setkání bylo jasné, že „má naši krevní
skupinu“. Z prvotní profesní spolupráce se vyvinulo
mezi námi trvalé přátelství. Byl to velký filmový fa-
noušek. Od té doby byl několikrát v Praze, kterou
si zamiloval. 
Dovolte mi na tomto místě malou vzpomínku. V roce
1998 jsem jel na dovolenou s dcerou Janou a vnu-
kem Martinem do Tunisu. Koupání jsme prokláda-
li návštěvou historických památek, kde jsem se cítil
fundovaným průvodcem. Při prohlídce muzea v Kar-
tágu jsem si vzpomněl na naše natáčení v těchto
místech a na malou rybí restauraci na pobřeží.
V době největšího poledního vedra jsme tam jídá-
vali výborné ryby, popíjeli víno a potom se vykou-
pali v moři. Osvěženi jsme pokračovali v práci. Nyní
po dvaceti letech jsem si na tyto zážitky vzpomněl.
Zatímco Jana s Martinem si prohlíželi exponáty,
zeptal jsem se jednoho z policistů, zda existuje ještě
vzpomenutá restaurace – jméno jsem zapomněl.
Moc toho nevěděl, a když jsem řekl, že je to někde
mezi hotelem Hamilkar a prezidentskou rezidencí,
zpozorněl a už mě vedl na strážnici. Hlásil důstoj-
níkovi, že jsem se podezřele vyptával na okolí re-
zidence, a tak mě přivedl. Důstojník se mě začal vy-
ptávat a mně došlo, že jsem se z jejich pohledu
choval dost podezřele. Vysvětlil jsem mu, pokud na
to moje francouzština stačila, že jsem tady s dcerou
a vnukem na dovolené a že jsem tady před dávný-
mi lety natáčel za spolupráce tuniských filmařů. Když
jsem vyslovil jméno Hedy Ben Amar, důstojník zpo-
zorněl a začal se mě vyptávat na podrobnosti. Pak

přišlo velké překvapení: „Hedy byl můj spolužák“,
prohlásil nyní již s úsměvem důstojník. Napětí 
opadlo a já jsem se dozvěděl, že restaurace jménem
Neptun stále existuje. S přáním dobré chuti se 
pak se mnou rozloučil. Za chvíli jsme se přesvěd-
čili, že restauraci vede syn našeho bývalého 
známého patrona a že jídlo a pití nic neztratily na
své kvalitě.
Ale vraťme se zpátky do šedesátých let. Tuniská ko-
produkční firma SATPEC neměla v té době dosta-
tečné filmové vybavení, a tak lampový park byl ode-
slán do Tunisu přes Hamburg lodí. Po jeho vylodění
v Tunisu přiletěl za ním také náš malý filmový štáb.
Režisér A. F. Šulc, produkční F. Hanus a já. Další členy
štábu dodala tuniská strana. Byl mezi nimi i Fran-
tiškův žák Alžířan Lakhadar Hamina, který pra-
coval jako asistent kamery. Byl to príma parťák,
po osvobození Alžíru se stal alžírským ministrem
kultury.
Začali jsme filmem Ve znamení Neptuna. Práce se
prolínala s dalším filmem Homérův ostrov, natá-
čeným na ostrově Djerba. Námět pochází z legen-
dy o ostrově Lotofágů z Homérovy Odyssey. Mo-
zaiky a sochy, které nám přibližovaly tuto bájnou
dobu, jsme natáčeli v tuniském muzeu Bardó v bý-
valém bejově paláci. Tady jsme objevili místnost,
která při Františkově obhlídce zůstala „utajena“. Jsou
tu vystaveny řecké plastiky, reliéfy a sloupy, které
ležely po staletí na mořském dně. Byl to náklad řím-
ské lodi, která přivážela z Řecka nakradené umě-
lecké předměty do Říma, v bouři byla zahnána k se-
veroafrickým břehům a tam ztroskotala. U rybářské
osady Mahdie byly tyto skvosty řeckého umění 

objeveny v první polovině dvacátého století. Před-
měty byly pak instalovány v muzeu Bardó, kde nás
hned po prvním zhlédnutí okouzlily, a František 
navrhl, že bychom to mohli natočit jako další film
„z ušetřeného materiálu“. Tento nápad přednesený
naší koprodukční firmě byl přijat, hlavně také díky 
doporučení našeho přítele Heddy Ben Amara. 
Místnost měla prosklenou střechu, natáčeli jsme
v noci, abychom docílili atmosféru, kterou jsme 
potřebovali. 

Protože jsme nevěděli, že budeme podobný film na-
táčet, neměli jsme s sebou potřebné vybavení a pra-
covali jsme proto doslova na koleně. Točnu pro sní-
mání plastik v pohybu nám nahradila Fresnelova
čočka z reflektoru. Čočku jsme položili na samet,
na ní postavili snímanou plastiku a soustředné plas-
tické kruhy na čočce nám umožnily soškou lehce
otáčet v ose čočky. Dynamiku podpořily dále pa-
norámy a švenky kamery, doplněné prolínačka-
mi, provedené přímo v kameře během natáčení.
Malé plastiky tančících figur Milada Sádková citli-
vě sestřihla do sekvence tanečního reje na hudbu
Miloše Ponce. V kameře jsme udělali i dvojexpo-
zice, které nám umožnily zajímavé řešení kompo-
zice záběrů. Vznikl desetiminutový film Podklad
z Mahdie, který získal velkou pozornost a mnoho
prestižních ocenění.
Po návratu z Tunisu jsme s Františkem Šulcem na-
točili dva kunsthistorické filmy. Film Osvobozená
paleta přiblížil malíře, kteří se sdružili ve skupině
„Pražská osma“. Z osmi jich nakonec bylo deset:
Bohumil Kubišta, Vincenc Beneš, Emil Filla, Vilém
Nowak, Antonín Procházka, Otakar Kubín (Coubi-
ne), Jan Zrzavý, Václav Špála, Rudolf Kremlička a Josef
Čapek. Z uvedených čtyři malíři byli ještě naživu,
a tak jsme s nimi natočili záběry jak v ateliéru, tak
v plenéru. Film produkoval Josef Soukup a střiha-
la Milada Sádková.
Další snímek Ten pražský malíř je obrazová biografie
Josefa Navrátila. Tento původně malíř pokojů 
a obchodních vývěsních štítů se vypracoval na jed-
noho z nejvýznamnějších malířů devatenáctého 
století. František přišel s nápadem prezentovat 
Navrátilovy obrazy v černobílém prostředí, prostě
měl představu černobílého filmu, ve kterém jsou
prezentovány barevné obrazy. Bylo třeba vymyslet,
jak tento problém vyřešit. Udělali jsme to různými
způsoby. Jedním z nich bylo použití polopropust-
ného hranolu. Nafotografovali jsme si na černobí-
lý materiál místnosti, kde měly být ve filmu obra-
zy umístěny. Do této zvětšené fotografie jsme pak
zasazovali pomocí polopropustného hranolu 
barevné obrazy. Originál obrazu byl umístěn na 
černém sametu tak, aby při snímání přes hranol
se přesně kryl s vymaskovanou částí na černobílé
fotografii. Ve výsledném záběru obraz visí na stěně
místnosti podané v šedé stupnici.
V té době VÚZORT v barrandovských laboratořích
zkušebně zaváděl technologii metody Sencomet.
Metoda na základě barevné denzitometrie měla za-
ručit díky objektivním měřením během celého pro-
cesu optimální barevné podání výsledných kopií.
Řekl jsem si, že je to přesně ono, co potřebujeme.
S barrandovskými laboratořemi jsme se dohodli na
spolupráci.
Dle směrnic metody Sencomet bylo třeba pořídit ke
každé sérii záběrů natočených ve stejném charak-
teru osvětlení asi na jeden a půl metru negativu
šedou tabulku VÚZORT. Tento zkušební test se šedou
tabulkou nesměl klesnout pod jednu dvanáctinu plo-
chy obrazového pole. Tabulka měla být pořízena
v místě dominantního zasvícení scény, nesměla být
ale umístěna tak, aby zakrývala charakter a atmo-

Co všechno musí umět režisér 
aneb AFŠ jako asistent scény.
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sféru snímaného obrazu. Podle této tabulky se pak
odvíjelo celé zpracování filmu. Z jednotlivých testů
– okének se šedou tabulkou – byl pořízen zkráce-
ný negativ, z kterého byl vyroben zkušební pozi-
tiv. Domníval jsem se, že barevný vyvolávací pro-
ces ORWO nám při použití exaktní metody Sencomet
zaručí správnou tonalitu černobílých částí záběru
spolu s barevnými Navrátilovými obrazy. Kopie z tes-
tovacího zkráceného negativu se šedými tabulkami
byla překvapivě dobrá. Černobílé pasáže spolu se
šedou tabulkou měly zanedbatelný teplý nádech.
Za stejných podmínek byl okamžitě vykopírován
celý film a předán k volání.
Asi po dvou hodinách jsme šli do projekce, kde nás
čekalo nepříjemné překvapení. Černobílé partie byly
zelené! Přestože všechny parametry procesu zpra-
cování filmu byly dodrženy, nestabilita tehdejšího
barevného procesu ORWO vykonala své! K čemu
potom je exaktní denzitometrická metoda pro ří-
zení a kontrolu zpracování filmu od expozice až
po masové kopie? Metoda Sencomet po dalších
zkouškách u hraného filmu nebyla zavedena hlav-
ně pro velkou náročnost při laboratorním zpraco-
vání. A proč také tuto exaktní metodu zavádět, když
materiály ORWO i používané chemikálie k proce-
su byly nestandardní?

V roce 1964 jsme se do Tunisu vrátili natáčet další
filmy. Po obhlídce na ostrově Kerkeny se Franti-
šek rozhodl tady natočit film Rolníci moře. Je to
místo, kde podle Homéra uvázl Odysseus v osid-
lech čarodějky Kirké. Ověřili jsme si, že tato báje má
reálný podklad. Ostrovy jsou totiž obklopeny roz-
sáhlými mělčinami. Z moře vede jediná přístupo-
vá cesta, splavná ovšem pouze za přílivu. Pokud
se loď z této cesty vychýlí, uvázne beznadějně na
mělčině. Tyto mělčiny, střídavě podle přílivu a od-
livu zaplavené vodou, využívají ostrované k lovu ryb.
Mělčiny ohraničují ploty z palmových větví, které
se dají na některých místech otevřít. Tudy se do-
stanou při přílivu do ohrad ryby. Před odlivem se
tyto mezery uzavřou až na několik úzkých otvorů,
do kterých jsou vkládány proutěné koše – nasy,
ve kterých ryby uváznou. Ryby se potom v koších
donesou k místu dalšího zpracování. Proto Franti-
šek použil v názvu filmu slovo rolníci a ne rybáři,
aby podtrhl, že ryby jsou vlastně získávány jinou než
rybářskou technikou. 
Po natočení Rolníků moře jsme odjeli do vnitroze-

mí Tuniska natáčet film Země Dio-
nysova věnovaný punským a římským
památkám. Na tento film mělo ply-
nule navázat natáčení v Kairuánu. Je
to posvátné město islámu – Mekka
západní Afriky. Leží v jednom z nej-
vyprahlejších koutů Tunisu. Pracov-
ní název byl Bílé město Prorokovo.
Mustapha Fersi a Hamada Ben Hali-
ma připravili filmovou povídku, jejíž
centrální postavou byla matka Bou-
gou (Tambou), od nepaměti legen-
dární ochránkyně Kairuánu. Na ni se
v době velkého sucha obracelo oby-
vatelstvo města i dalekého okolí
s prosbami o seslání deště. A ona
opravdu přinášela v poslední chvíli
záchranu. Matka Boubou byla nosi-
telkou našeho příběhu.
Při dokončování filmu Země Diony-
sova nás na jihu Tuniska ve vnitro-
zemí zastihly pro tuto dobu nezvyklé
bouře doprovázené velkými lijáky.
Přišly dříve, aniž bychom mohli na-
točit vyprahlý Kairuán spolu s pro-
sebnými procesími k matce Boubou, která nakonec

přinese vytouženou vodu.
Doslova v poslední chvíli
jsme překročili koryta –
vádí – jindy v této době vy-
schlých řek. Ta se začala
plnit přívaly vod. Měli jsme
štěstí, že jsme nezůstali
uvězněni ve vnitrozemí. Na-
točili jsme několik záběrů,
které v našem filmu ilus-
trovaly vytoužený a vypro-
šený déšť. To bylo ale všech-
no, co jsme pro tento projekt
mohli udělat. Tuniští spolu-
pracovníci rozhodli, že po-

čkáme několik dní, protože deště v této době ne-
mají nikdy dlouhého trvání a slunce potom rychle zem
vysuší. Ale tentokrát pršet nepřestávalo. František na-
vrhl, že bychom si mohli založit firmu obchodníků
s deštěm a konkurovat tak
matce Boubou a vydělat si víc
než filmováním. Protože oprav-
du – kde jsme se v té době ob-
jevili, pršelo a pršelo. Tuniští 
kolegové si z nás dělali legraci
a nabízeli nová a nová uplat-
nění této fiktivní firmy. Když ani
po deseti dnech pršet nepře-
stalo a vyprahlá zem se začala
zelenat, usoudili jsme, že další
čekání nemá smysl. Kairuán by
nemohl být vydáván za vyprahlé
město.
František pronesl jedno ze
svých osobitých rčení: „Dopadli
jsme jako hubkaři!“ Sbalili jsme
kufry a vrátili se do Prahy. 

Za necelých dvacet let jsme se s Františkem Šulcem
a tentokrát s produkčním Zdeňkem Novákem opět
do Tunisu vrátili. Při prvním zájezdu to byly dva kunst-
historické a archeologické filmy: Zpráva o Medi-
ně o dožívající historické městské části Tunisu a Ob-
jevy v Kartágu, který předvádí bohatou kulturní
minulost tohoto území a upozorňuje na archeolo-
gické objevy posledních let.
Námět na filmy, které jsme natáčeli při dalším po-
bytu v Tunisu, byl od absolventa FAMU Abdelha-
fidha Bouassidy z Tunisu. Spolu s Františkem Šul-
cem napsali scénář etnografického filmu
o původních obyvatelích severoafrického konti-
nentu – Berberech, kteří obývali území nynějšího
Tunisu a části Alžíru. Různými dobyvateli – Féni-
čany, Římany a Araby byli stále více a více zatla-
čováni do vnitrozemí, kde přežívají většinou v málo
přístupných horských částech Sahary. Arabové vnu-
tili Berberům svoje vyznání – islám. Některé ber-
berské kmeny se usídlily v příbytcích pracně vy-

A. F. Šulc a Abdelhafidh Bouassida.

Cestou za Berbery; zleva Bouassida, AFŠ, Malý.
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hloubených ve skalách. Tyto příbytky často svěd-
čí o vkusu a výtvarném citu jejich obyvatel. Náby-
tek je částečně vytesán přímo do skály a návštěv-
níky překvapí jeho vysoká výtvarná úroveň. Jinde
najdeme dřevěný malovaný nábytek, který jak tva-
rem, tak dekorem nám připomíná zařízení jihočes-
kých lidových světnic. 
V Duiretu si vytesali ve skále mešitu, která pojme
30 – 40 věřících. Tato skalní obydlí mají velkou
výhodu. Přes nesnesitelné vedro pod žhavým slun-
cem Sahary panuje uvnitř místností příjemný chlá-
dek. Na terasách před východy ze skalních prostor
jsou malé dvorky obehnané kamennými zídkami,
kde osadníci chovají dobytek a drůbež. Největším
problémem je zde voda. Ta se musí přinášet z údolí,
kde jsou vyhloubeny dvaceti až čtyřicetimetrové
studny. Vodu někde ještě nosili v hliněných amfo-
rách, které jsou sice těžké, ale voda v nich vydrží
příjemně chladná. Ty jsou dnes většinou vytlače-
ny umělohmotnými nádobami, které jsou lehké a ne-
rozbitné. 
Na vrcholech hor nad svými obydlími si stavěli Ber-
beři kamenné sýpky, kam se v případě nebezpečí
uchylovali. Jmenovaly se „ksary“. Tyto zásobárny
byly díky své poloze a stavebním architektonickým
uspořádáním téměř nedobytné.
Na základě Bouassidovy obhlídky jsme se pohy-
bovali a natáčeli ve velkém prostoru jižního Tunisu.
Díky jeho berberskému původu a osobnímu kouz-
lu jsme byli všude srdečně přijati. Francouzský štáb,
který během našeho pobytu přijel natáčet berber-
ské lokality v okolí již zmíněného Duiretu, byl od-
mítnut. Nám se ale podařilo zachytit vše, co jsme
měli v plánu.
Chtěli jsme ukázat a zvukově doložit ještě původ-
ní berberskou řeč. Všude se ale mluvilo arabsky, zpí-
valo se v arabštině. Až ve vesnici Tamezret slyší-
me od mužů, popíjejících čaj a hrajících s kamínky,
nám neznámou hru, mezi arabštinou některé ber-

berské výrazy. Tedy ne my,
ale Bouassida. Jeden velmi
starý muž nám dokonce
zazpíval v berberštině pís-
ničku svého mládí. Pokud
vím, tyto zbytky berberské
řeči přežívají již pouze
v našem filmu Berberská
rapsodie.
Podobně další film Ostro-
vy v poušti vypráví o živo-
tě v saharských oázách,
který se díky postupující-
mu turistickému průmys-
lu podstatně mění. Místo
kamenných nebo cihlo-
vých karavanserailů vyrů-
stají moderní betonové
hotely, místo vznešených
tichých velbloudích kara-
van burácejí motory land-
rowerů a startujících leta-
del. Velká spotřeba vody v turistických ubytovacích
zařízeních s lázněmi a bazény způsobila v některých
oázách klesání spodní vody. Stačí snížení o jeden
až dva metry, palmy začínají zasychat a mizí veš-
kerá vegetace.
Nebezpečná cesta přes solné jezero Schot el Dje-
rid (Šot el Džerid) se dala absolvovat jen v létě,
kdy slunce vytvářelo na povrchu solného jezera sla-
nou krustu. Toto jezero se v minulosti stalo hrobem
četných karavan. Krusta se prolomila a celá kara-
vana zmizela v hlubinách. Proto byl napříč přes je-
zero nasypán val z kamení, po němž vede cesta,
která vydrží prakticky každé zatížení.
Natáčení na Schot el Djeridu bylo jedno z nejobtíž-
nějších a nejnepříjemnějších z celého Tunisu. Ne-
konečná solná plocha díky svým krystalům odrá-
žela ze všech stran bodavé sluneční světlo do našich

očí i objektivů kamery.
Velbloudi, osli i lidé šli
tak, jako dříve karava-
ny chodívaly, po zkrys-
talizované krustě na
hladině jezera, tento-
krát ale jen pár metrů
od kamenného náspu.
Najednou se jeden osel
probořil. Pět lidí mělo
co dělat, aby osla, který
zpanikařil, mlátil kolem
sebe a stále se více po-
tápěl, vytáhlo na
násep. Zbývající zábě-
ry jsme raději natáčeli
již na této cestě.
Při natáčení na písčité
poušti se pomalu mezi
dunami začal zvedat
vítr. Točili jsme, jak se
pod nohama lidí a ko-
pyty velbloudů tvoří
písčité víry. Za chvíli se

zvedla bouře, zalezli jsme do našich landrowerů,
chráněni jen plachtovou kabinou. Karavana zůstala
stát na místě. Vodiči velbloudů nechali zvířata volně
stát bez jakéhokoliv zajištění. Vítr sílil, členové ka-
ravany se od hlavy až k patě zabalili do svých bur-
nusů a zalehli vedle velbloudů. Začalo se stmívat,
sluníčko se zbarvilo do oranžova, žluta, a než zmi-
zelo v matné šedé tmě, připomínalo spíše náš měsíc,
který se prodírá zimní mlhou.
Po necelých dvou hodinách bouře ustala. Kolem nás
nehnutě stáli opuštění velbloudi, po lidech ani stopa.
Obklopovaly nás jen nové kopečky a duny navá-
tého písku, ze kterých se začali vyklubávat naši přá-
telé z karavany. Vybalili se ze svých burnusů, vy-
třepali z nich písek, sami byli pískem nedotčeni, jako
by žádná bouře neexistovala.
My jsme měli jemný ostrý písek ve všech dutinách.
Oči nás pálily, mezi zuby to skřípalo jako v nena-
mazaném soukolí. V soukolí? Kamera Arriflex, kte-
rou jsme právě natáčeli, se hned při prvním záběru
v bouři zadřela a zůstala odepsána do konce filmu.
Cameflexka byla v té době naštěstí pořádně zaba-
lena. Později se nám u ní zadřel jen objektivový
karusel. Ten pak po rozebrání a vyčištění sloužil
právě tak jako samotná kamera bez závady až do
konce našeho pobytu. 
Až do té doby jsem si myslel, že terénní automo-
bil s předním náhonem a uzávěrem diferenciálů
se vyhrabe z každé „šlamastiky“, ale není tomu tak.
Bez lopat a svinovacích plátěných pásů zpevněných
dřevěnými tyčemi bychom se z těchto dun nedo-
stali. Také jsem zde byl vyléčen z dlouhotrvajících
pochybností. Po zhlédnutí francouzského filmu Mzda
strachu jsem zcela nevěřil tomu, že cesta pokrytá
vlnkami navátého písku se dá v určité rychlosti pře-
jet bez jakéhokoliv drncání a natřásání. Tady jsem
se o tom ale přesvědčil. Po saharské pistě – silni-
ci s navátými písečnými návějemi (byla to oprav-
du písková roleta) se naše auto při dosažení urči-
té rychlosti doslova vznášelo bez jakéhokoliv
otřásání. Bylo slyšet jen dunění per a tlumičů.Kartágo z terasy hotelu.

Kartago
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Film Ostrovy v poušti jsme dotočili v oáze Gabéz,
která jako jediná ze všech oáz leží na břehu moře.
A tam skončila po dvaceti letech naše spolupráce
s tuniskými přáteli filmaři.
Na tuniské straně se vystřídalo během našich po-
bytů více kolegů. Nikdy nedošlo mezi námi k žád-
nému sebemenšímu nedorozumění. Pro mne to
byla nejvydařenější koprodukce, které jsem se zú-
častnil, a to jak během natáčení, tak ve výsled-
cích naší práce. Natočené filmy se staly vynikají-
cími dokumenty doby, která se pomalu vytrácí
z paměti. 
K oáze Gabéz snad malý dovětek. Asi ani ne deset
dní po našem odjezdu se pokusily vojenské od-
díly ze sousední Libye obsadit Tunisko a Gabéz si
zvolily za svou bránu. Invaze se nepodařila. Během
pěti hodin útvary francouzské cizinecké legie, které
sem byly dopraveny letecky z Bizerty, útočníky zli-
kvidovaly. Tak nám to alespoň říkal Bouassida při
dokončovacích pracích v Praze.
Filmy natočené v Tunisu byly vyznáním lásky 

A. F. Šulce k oborům, které od svého studia na 
Karlově univerzitě tak miloval. Natáčením v Gabéz
zakončil svou režisérskou činnost a nadále po-
kračoval jako pedagog na pražské FAMU. Do ur-
čité míry to ovlivnilo i můj osud, protože Franti-
šek doporučil vedení FAMU, aby mě přijali jako
externího pedagoga. To se stalo a já jsem začal 
přednášet následující obory: Zvláštní natáčecí po-
stupy – lékařská kinematografie, rentgenkinema-
tografie, ultra – a infrakinematografie, makro-
kinematografie, audiovizuální programy, polyekrány
a triky zhotovené v kameře při natáčení. Později
jsem byl na podkladě konkurzu jmenován odbor-
ným asistentem a k přednášeným tématům přibyl
ještě předmět Kamera v animovaném filmu. Moje
přednášková činnost trvá dodnes.

(Celý text vzpomínek Svatopluka Malého vyjde
v příštím roce péčí Národního filmového 
archivu.)

17. srpna 2005

Vážený pane Malý,

vždy s radostí a zadostiučiněním čtu vyznání lidí, kteří ve svém oboru něco dokázali, že byli inspirováni

kreativní a podnikatelskou atmosférou Zlína a že si do svého života odnesli znalosti a zkušenosti právě díky

baťovské výchově.

Vzpomínám nostalgicky na Filmové ateliéry ve Zlíně, na jejich krásné výukové a reklamní filmy, protože

i pro mne to byly roky mládí. Těší mne, že Vás začátky právě v jejich zdech inspirovaly k celoživotní

plodné práci.

Přeji Vám mnoho úspěchů s Vaší knihou.

Váš Tomáš J. Baťa

Vzpomínky na své začátky ve Zlíně ( SYNCHRON 3/2004 str. 24 – 27) poslal  
Svatopluk Malý také do Toronta. V létě přišla milá odpověď, kterou otiskujeme na závěr
tohoto vyprávění o sedmdesáti letech v zajetí filmu…

Objednávka předplatného časopisu SObjednávka předplatného časopisu SYNYN CC HH RORO NN

Předplatné na rok 2006 činí 400 Kč a zahrnuje 6 čísel.

Objednávám předplatné v počtu  . . . . . . .  ks

Jméno / organizace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ulice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ  . . . . . . . . . . . . . . . . . Místo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum: Podpis (příp. razítko):

Objednávku zašlete na adresu: FITES, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2 a platbu proveďte převodem na účet 26831021/0100 – Komerční
banka nebo přeplatné pošlete poštovní poukázkou na naši adresu. Platíte-li převodem, uveďte v poznámce pro příjemce „předplatné Synchronu 2006“.
Objednávku můžete zaslat i e-mailem. Dosud vydaná čísla Vám zašleme obratem.

✄✄

Svatopluk Malý, A. F. Šulc a tuniský asistent.
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Byla to zpráva náhlá, neočekávaná, netušil jsem, že je vážně nemocen. Telefonovali jsme si v poslední
době několikrát spolu, psal paměti, volal občas, potřeboval nějaké fotografie a upřesnění informací, jak
bylo to a ono. Říkal jsem mu Jozko. Setkali jsme se ve školních lavicích v reálce v Dušní ulici. Trýznivě trau-
matizováni školometstvím některých profesorů a nijak nezakrývaným úplatkářstvím. Fousek se jmenoval náš
třídní, matematika a deskriptivní geometrie. Během kompozice obcházel tiše lavice a diskrétně položil
před někoho obálku a pravil: „Uctivé poručení panu otci.“ V obálce byla objednávka, tu koberec, látky na šaty
a jiné. Pan profesor byl dobře informován, co může u koho požadovat. Požadavky a objednávky byly v sou-
ladu, jak je to s panem synem v matice nebo deskriptivě. 
Měli jsme však vynikajícího učitele, vzácného člověka. Pozdějšího legendárního disidenta, universitního pro-
fesora PhDr. Václava Černého. Netušili jsme tenkrát, jak významná osobnost nás učí. Jeho hodiny češtiny
a francouzštiny byly mimořádné. Jozka Novotný vynikal nad jiné písemnými pracemi, kompozicemi a zájmem
o českou a francouzskou literaturu. Novotný byl oblíbeným žákem profesora Černého, který se mu věno-
val i mimo školní hodiny. 

Po maturitě se naše cesty rozešly. Vysoké školy byly zavřeny a nad námi se stále zvětšovalo nebezpečí předvolání na pracovní úřad a transport do reichu na od-
klizovací práce po náletech. Potkal jsem náhodou Jozku na pracáku, byl zoufalý, že bude odveden. Měl jsem už tenkrát, to bylo v roce 1943, registraci Českomo-
ravského filmového ústředí, legitimaci, která nás kryla před pracákem – ovšem jen částečně a jak kdy koho. 
Slovo dalo slovo a přivedl jsem Jozku k panu Kozovi do CENTRALFILMU, kde jsem natáčel své první krátké filmy. Tato firma, kromě výroby krátkých, reklamních
a propagačních filmů, se zabývala ještě další nejrůznější „obchodní činností“, říkalo se tomu ve válce ŠMELINA. Pochopitelně tato šmelina a nejrůznější podvod-
né machinace byly hlavní obchodní náplní této firmy. Byly zde zaměstnáni různí podivní lidé, kteří se kryli registrací u Filmového ústředí jako filmoví pracovníci.
Podařilo se mi Jozku u této firmy zaměstnat jako svého asistenta.
Po válce vyšlo najevo, že se firma CENTRALFILM zabývala též tiskem potravinových lístků a jejich distribucí. Kdyby to bylo ve válce prasklo, byli bychom okamži-
tě odvezeni do Kobylis a zastřeleni. Netušili jsme, že jsme byli tak bezprostředně ohroženi. Po válce byla tato činnost uznána jako protiněmecky záškodnická, jeli-
kož tak byli podporováni lidé, kteří podvraceli říši a snad i podporovali partyzány.
Ještě koncem války jsem dostal doporučení na pana Vladimíra Kabelíka, který pracoval ve firmě Nationalfilm jako dramaturg. Jeho jméno je v titulcích význačných
českých filmů: Filozofská historie, Bílá nemoc a dalších, které patřily k tomu nejlepšímu, co se v té době realizovalo. Pan Kabelík poznal naše talenty, přijal Novot-
ného do dramaturgie a mně umožnil jakési stáže u některých českých režisérů. V té době jsem byl zaměstnán v Krátkém filmu, kde byl ředitelem Jiří Lehovec. 
Konečně jsme se s Jozkou ocitli ve slušné společnosti. Připravovali jsme scénář filmu Týden v tichém domě, podle povídek Jana Nerudy. Těšil jsem se,
bude-li scénář realizován, že budu mít možnost zúčastnit se natáčení s hlasem poradním. Dopadlo to neočekávaně, pan Kabelík svěřil režii mně. Novotný
připravoval scénář podle povídky Antala Staška O ševci Matoušovi ve spolupráci s Jiřím Friedem. Byl bych velice rád tento film natočil, ale pan Kabelík roz-
hodl jinak. Ševce Matouše režíroval Miroslav Cikán a já jsem realizoval Ves v pohraničí. Tak se naše cesty s Jozkou na krátký čas rozešly.
Další naše společná práce byla na scénáři psychologického filmu Svědomí. Spolupráce to byla krátká a neutěšeně dramatická. V únoru 1948 došlo ke ko-
munistickému převratu. Přes noc bylo všechno jinak. Byly ihned zřízeny akční výbory a začalo se s drastickým vylučováním lidí. Vyřizovaly se osobní účty,
méně schopní měli náhle příležitost zbavit se schopnějších, vyloučit je a získat jejich práci,
kterou by za normálních okolností nedostali.
J.A. Novotný byl na tom zle, byl ihned propuštěn pro ztrátu důvěry. Nikdy se totiž netajil svým
opovržením komunistů, dával jim téměř demonstrativně najevo, co si o nich myslí. Tak mu to
spočítali. Byl také vyloučen ze studia na Filozofické fakultě, kde mu bylo zejména přítěží, že
byl studentem profesora Černého a dokonce spolupracoval s jeho literární revuí Kritický mě-
síčník. To byla provinění neprominutelná. Zlá doba to byla. Do komunistické strany se hrnuli vše-
lijací váleční kolaboranti, udavači, šmelináři a šejdíři. Zapřisáhlí odpůrci komunistů, národní
socialisté, lidská morální spodina, a také lidé zoufalí, vstupovali do komunistické strany ve
strachu, že si zachrání živobytí. Moji ženu vyloučil akční výbor Krátkého filmu hned 26. února.
V té zoufalé situaci spolupracoval J.A. Novotný s Alfrédem Radokem na scénáři o Prokopu Divišo-
vi. Překrásný scénář nikdy nebyl realizován, film o osvíceném faráři byl pochopitelně nežádoucí.
Naše společné cesty s Jozkou Novotným se na dlouho rozdělily. Setkali jsme se ještě ke společné
práci v roce 1956, kdy jsem měl zákaz práce na několik let. Napsali jsme zajímavý scénář o sta-
tečnosti a zbabělosti v krizové životní situaci Střetnutí. Scénář byl na Barrandově zamítnut. Získal
jsem doporučení na dramaturga v berlínské DEFĚ, což byla německá produkce v NDR. Scénář tam přijali za velice výhodných podmínek a připravoval jsem jeho
realizaci. Jednoho dne, týden před natáčením, byl film zastaven. Důvody nebyly sděleny. Asi z ideologických příčin. Naděje na práci, na živobytí, byly náhle ty
tam. Dostali jsme za scénář slušně zaplaceno, ale tím to skončilo. Teprve po letech jsem se dověděl od Václava Gajera, který tehdy s berlínskou DEFOU spolupra-
coval, že náš film byl zrušen na základě intervence generálního ředitele Československého státního filmu Jiřího Marka, že bylo nemožné, aby Krejčík a Novotný
pracovali v NDR, když mají v Československu zákaz činnosti. Marná snaha, marná práce…
Již nikdy jsme se s J.A. Novotným pracovně nesetkali. Kdosi mi to důvěrně vysvětlil. Bylo prý „kádrově“ vyloučené, aby na scénáři, tedy věci ideologické, spolu-
pracovali dva nestraníci. Bylo prý možné, abych spolupracoval s autorem komunistou a Novotný zase s komunistou režisérem. Tak se taky stalo. Škoda, přeško-
da, že se naše schopnosti nemohly už více spojit ke společnému dílu.
Vzpomínám, že jsme s Jozkou Novotným napsali také scénář ke kreslenému filmu Liška a džbán, který realizoval Jiří Trnka. J. A. Novotný prý napsal asi 36 scénářů
a realizováno jich bylo jen šest. Už si nepamatuji, které to byly, Cesta do pravěku a jeden scénář pro režiséra Lipského, komunistu.
Doba uplynula a časy silné tvůrčí energie a plodnosti uplynuly též. Nic se již nevrátí, a jak jsem stál v motolském krematoriu při posledním rozloučení s přítelem,
to všechno mi šlo hlavou, žel, že nic z toho nebylo řečeno. Alespoň naši filmoví historici by se měli zajímat o ty nerealizované scénáře J.A. Novotného, snad by z toho
mohlo vzniknout zajímavé poučení. Jiří Krejčík

Odešel J. A. Novotný

S Jiřím Lehovcem začátkem března 1961 v Ostravě.
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Smutné zprávy zpravidla přicházejí bez ohlášení, náhle. Dnes už k nim, žel, patří i nečekaný odchod režiséra a úpravce dialogů Zdeňka Coufala.
Dabing jako specifická umělecká disciplina v televizi i ve filmu patří už dávno mezi samozřejmosti, se kterými divák přijímá díla zahraničních tvůrců.
Používáme-li výraz umělecký, nikterak nepřeháníme. Jde skutečně o nadmíru náročný a složitý proces jak technický a organizační, tak i tvůrčí. Nelze
to pohříchu do značné míry vztáhnout na viditelnou část současné komerční produkce, řízené spíše zákonem běžné rutiny a důrazem především na
kvantitu. A to bolí tím více, že v dávných letech druhé poloviny dvacátého století se nejen u nás s uznáním hovořilo o „české dabingové škole“.
Česká dabingová tvorba byla v té době mimořádně silně vybavena – ať už jde o nestora Ludvíka Žáčka,
přes Blanku Novákovou, Miroslava Kratochvíla, Irenu Skružnou, Olgu Walló. Do této sestavy jed-
noznačně patří i umělecký odkaz Zdeňka Coufala.
Zdeněk Coufal byl stále nažhaveným, neúnavným tvůrcem i teoretikem dabingové práce. Napsal
několik teoretických prací, byl i u zdrojů celostátních tvůrčích seminářů režisérů, překladatelů
a dramaturgů, věnovaných – dnes se to poslouchá jako příběhy z dávných bájí – tvůrčím i organi-
začním a hodnotitelským otázkám dabingové práce. Důležité však je, že své teoretické závěry do-
vedl průkazně realizovat ve vlastní tvůrčí praxi.
Zdeněk Coufal přitom začínal v oboru dabingové práce relativně pozdě. Navíc i jeho původní po-
volání bylo zaměřeno docela odlišně – byl důstojníkem Čs. armády v oboru historie vojenského umění.
V ČST pak pracoval jako dramaturg, vedoucí Filmového vysílání, a teprve odtud vedly jeho kroky tam,
kde se uplatnil nejlépe. Upřímně řečeno, ne každému byl vždy po chuti, ale to už se lidem, vyžadu-
jícím přesné plnění úkolů od celého výrobního štábu, stává.
Mluvit O Zdeňku Coufalovi v minulém čase mi připadá neskutečné. Ale osud se k němu přece jen
zachoval milosrdně: do televizního nebe se odebral bez bolesti, ve svých osmdesáti letech.

Vladimír Krejča

Synchron  6 200536

I N  M E M O R I A M

S Antonínem Novotným mě v padesátých letech seznámil jeho bratr – můj
přítel kameraman Vladimír Novotný („Mulínek“). S Antonínem jsem byl 
v občasném kontaktu.
Naposled jsem mu telefonoval do Bavorska, kde žil se svou rodinou, v břez-
nu letošního roku u příležitosti jeho dvaadevadesátých narozenin. Byl přátel-
ský, veselý a plný elánu a mimo jiné mi řekl, že by se rád ještě se svým synem
a vnukem podíval do Prahy. Protože se neobjevil, ani mi nedal žádnou zprá-
vu, rozhodl jsem se v září mu opět zavolat. Od jeho paní (se kterou před dvěma
lety slavil diamantovou svatbu!) jsem se dověděl, že 23. dubna zemřel.
Odešel táborský rodák, známý filmový herec meziválečného období, který 
hrál ve více než dvaceti filmech. Upozornil na sebe v roce 1932 ve filmech 
Před maturitou a Písničkář, kde hrál roli syna Karla Hašlera. Jednou z jeho 
nejznámějších rolí byl septimán Jindra Benetka ve filmu Škola základ života
z roku 1938.
Svým pozoruhodným zjevem se stal idolem všech paní a dívek.
Při své herecké práci zároveň studoval na technice chemii, ale těsně před
dokončením musel studia přerušit, protože byly za Protektorátu vysoké školy
zavřeny. Hned po válce školu dokončil, stal se inženýrem a za další rok dok-
torem chemických věd. Na technice pak dále pracoval jako odborný asistent
a za čas přestoupil do výzkumného ústavu v Komárově.
V roce 1968, ještě před vpádem sovětských vojsk, mu bylo povoleno odjet
na tři roky pracovat do Kolína nad Rýnem. Kvůli okupaci se již po uplynutí smlu-
vené doby nevrátil. Z naší strany byl obžalován, ale s rodinou se vyplatil a žil
i nadále v Německu.
Za války pracoval v ateliéru filmového triku AFIT, který vlastnil jeho bratr Vla-
dimír se strýcem Josefem Váchou. Později AFIT převzal Pragafilm. Antonín
zde uplatnil své vzdělání, které využil pro míchání temperových barev určených
na lesklé podklady – ultraphany. Tady vznikl první český kreslený barevný
film Svatba v korálovém moři.
Dipl. Ing. Dr. Antonín Novotný byl vynikající chemik, ale pro nás – náruživé
diváky – zůstane v paměti jeho krásný zjev, kterým výrazně obohatil český film

Svatopluk Malý

Byl to herec… a chemik…

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

www.mediadesk.cz   Provoz kanceláře MEDIA Desk financuje Ministerstvo kultury ČR a Evropská komise.

MEDIA Development

Společnost   Projekt  Částka (v EUR)

Biograf Jan Svěrák   Samo  40 000

Direct Film   Rattle Up, My Boys  15 000

Filmbrigade   Slate Funding 1  90 000

Negativ   Slate Funding 1  80 000

Silver Screen   Tobruk  40 000

Sunfilm Spiral Productions   Schkola  30 000

CELKEM   295 000

ČESKÉ PROJEKTY PODPOŘENÉ V ROCE 2005

Uzávěrky pro podání žádostí v rámci nové výzvy MEDIA Development jsou 28. února a 31. května 2006.

FINANČNÍ PODPORA PŘÍPRAVY AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL VŠECH ŽÁNRŮ

Podpora je určena na akvizici práv, rešerše v archivech, psaní a další úpravy scénáře, vyhledávání koproducentů 
a finančních partnerů a další práce spojené s přípravou audiovizuálního díla.

Žádost o podporu může předložit každá produkční společnost, která již realizovala film ve stejném žánru.



Projekt 100/2006
12. 1.–30. 5. 2006 | 100 českých kin

Další pokračování putovní filmové přehlídky deseti nejvýznamnějších filmů  

filmové historie i současnosti:

Commitments | Kdyby... | Křižník Potěmkin | Motocyklové deníky |

THX 1138 | U konce s dechem | Až přijde kocour | Dítě |

Dvojí život Veroniky | Na východ od ráje |

www.artfilm.cz/projekt-2006

Zlatý fond španělského filmu
27.–30. 4. 2006 | Uherské Hradiště

Tradiční seminář archivního filmu nabídne 35 nejvýznamnějších filmů  

španělské filmové historie i současnosti

www.artfilm.cz/archiv-2006

Letní filmová škola 2006
21.–30. 7. 2006 | Uherské Hradiště

Hlavní cykly: ČLOVĚK A PŘÍRODA | AFRICKÝ FILM | KANADSKÝ FILM

www.lfs.cz

Projekt FILMOSDTRADA 2006
14. 9.–30. 11. 2006 | 100 českých kin

První ročník nového putovního filmového festivalu filmových lahůdek  

a porozuhodností je společným projektem AČFK a distribuční společnosti SPI.  

V programu nabídneme 8 celovečeních filmů.

www.artfilm.cz/filmostrada-2006

www.acfk.cz

Přejeme vám opravdové prožití  

vánočních svátků. A do dalšího roku mnoho 

krásných setkání nejen v kině.

Rudolf Fiedler, Pavel Rajčan, Jiří Králík,  
Markéta Sulovská, Radek Pernica,  
Jan Kastner,  Radana Korená,  
Petr Korč, Dušan Kondel –  
členové Rady  
Asociace českých filmových klubů

Výběr z akcí AČFK v roce 2006
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