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P O Z V Á N K A
Český filmový a televizní svaz FITES, z. s., si Vás dovoluje pozvat na

79. Č T V R T L E T N Í K   F I T E S u
seminář s panelovou diskusí na téma

„Rada České televize – kontrola veřejné služby“

seminář se koná v pondělí 25. dubna 2016 od 17.45 do 20.00 hod.
v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1,

II. poschodí, sál č. dv. 205, stanice MHD Národní divadlo

moderuje: Martin Vadas, předseda FITESu

účast v panelu přislíbili: Jan Bednář, předseda Rady ČT, Luboš Beniak, člen Rady ČT, Hana Marvanová, 

advokátka, bývalá poslankyně, Jiří Závozda, místopředseda Rady ČT, s dalšími účastníky jsme v jednání

FITES dlouhodobě, a nyní i s platformou Svobodu médiím, se podílí na připravovaných změnách legislativy v mediální oblasti, včetně novely zákona 
o České televizi a zákona o Českém rozhlasu. Chceme hovořit s členy Rady ČT, abychom se dověděli, jaká je jejich zkušenost s výkonem kontroly po-
skytovatele veřejné služby ve stávajících podmínkách, na základě dnešních pravomocí a s využitím stávajících nástrojů Rady. Zajímá nás, jak jsou
radní spokojeni s výsledky svého zastupování veřejnosti vůči médiím veřejné služby a s dnešní podobou veřejné služby jako takové. Jak živé jsou jejich
vazby vůči veřejnosti, kterou podle zákona zastupují, a vůči politické sféře, která je do Rady zvolila. Jaké nástroje kontroly veřejné služby používají a s
jakými problémy při výkonu svého mandátu se setkávají? Jaké jsou jejich návrhy na legislativní řešení této problematiky?

www.fites.cz https://www.facebook.com/fitescz

pořadatel za podpory

Český filmový a televizní svaz, z.s.

P O Z V Á N K A
Český filmový a televizní svaz FITES, z. s., si Vás dovoluje pozvat na

80. Č T V R T L E T N Í K   F I T E S u
seminář s panelovou diskusí na téma

„Cenzura a autocenzura v literatuře a médiích“
omezování svobody projevu, současné formy cenzury a autocenzury v literatuře a médiích

seminář se koná ve čtvrtek 12. května 2016 od 17.00 do 18.50 hod.
v rámci 22. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2016

Výstaviště Praha – Holešovice / adresa: Výstaviště 67, Praha 7
Průmyslový palác, levé křídlo, Autorský sál / stanice MHD Výstaviště Praha, tram. linka č. 12,14, 17, 24

moderuje: Ivan Biel – místopředseda FITESu, režisér a producent

účast v panelu přislíbili: Jan Bednář – předseda Rady České televize a redaktor Českého rozhlasu, 
Adam Černý – novinář, předseda Syndikátu novinářů, Vladimír Just – profesor UK, teatrolog a publicista, 

Stefan Segi – literární vědec, Vlastimil Venclík – režisér, dramatik, místopředseda FITESu

Vstup do Průmyslového paláce je zpoplatněn, pro účastníky 80. Čtvrtletníku FITESu možnost zajištění slevového kuponu na slevu 50 % (tj. 60 Kč) s možností
celodenního vstupu na knižní veletrh a na všechny akce pořádané v areálu knižního veletrhu dne 12. 5. 2016. V případě zájmu o slevový kupon, rezervujte
na své jméno do 5. 5. 2016 na adrese: 80.ctvrtletnik@fites.cz, uveďte, prosím, i své telefonní číslo. Počet kuponů je omezen na 80 kusů.

www.fites.cz https://www.facebook.com/fitescz

partner za podporypořadatel

Český filmový a televizní svaz, z.s.
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e d i t o r i a lz e  ž i v o t a  F I T E S u

�1Synchron 4/2015

Program Valné hromady (dále jen VH)

1. Prezence členů FITES.
2. Zahájení, zjištění aktuálního stavu přítomných členů FITES.
3. Volba předsedajícího – řídícího VH, volba orgánů VH, tedy členů mandátní komise, členů volební komise (skru-

tátorů) a členů návrhové komise. 
4. Zpráva mandátové komise, ověření zda je VH usnášeníschopná (případné ukončení VH).
5. Přijetí programu zasedání VH a Jednacího řádu VH.
6. Výroční zpráva a plán činnosti FITESu na následující období.
7. Zpráva o hospodaření, finanční situaci a rozpočet pro rok 2016.
8. Návrh Kontrolní komise FITESu k bodům 6. a 7. – usnesení k předneseným zprávám.
9. Hlasování VH o návrhu Kontrolní komise – VH schvaluje přednesené zprávy / VH bere na vědomí / VH nesou-

hlasí.
10. Návrhy a představení kandidátů do Výkonného výboru a Kontrolní komise.
11. Projednání návrhu úprav Stanov a hlasování.
12. Zpráva volební komise VH o kandidátech na členy Výkonného výboru a Kontrolní komise FITESu.
13. Tajná volba členů Výkonného výboru FITESu.
14. Zpráva volební komise VH o výsledku voleb do Výkonného výboru FITESu, popř. 2. kolo voleb.
15. Návrh kandidátů do Kontrolní komise a tajná volba členů Kontrolní komise FITESu.
16. Zpráva volební komise VH o výsledku voleb do Kontrolní komise FITESu, popř. 2. kolo voleb.
17. Diskuse a podněty od členů FITESu, zpráva návrhové komise – návrh usnesení VH.
18. Přijetí závěrečného usnesení VH, závěr.

Materiály pro Valnou hromadu, včetně návrhu změn a doplnění stanov, jsou k nahlédnutí v sídle spolku po předchozí
domluvě na tel. č. 724 216 657.

upozornění: 
V případě, že se na VH nedostaví většina členů Filmového a televizního svazu FITES, VH se nebude schopna usná-
šet (viz § 252 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a rozpustí se! Pokud
se tak stane, Výkonný výbor v souladu s § 257 odst. 1 výše citovaného zákona a s ohledem na příslušná ustanovení
Stanov svolá náhradní zasedání VH, a to na středu 
25. 5. 2016 od 17.00 hodin na stejné, výše uvedené adrese. 
Aktuální informaci naleznete od 27. dubna 2016 na www.fites.cz

www.fites.cz https://www.facebook.com/fitescz

P O Z V Á N K A

Výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.,
si Vás dovoluje pozvat na

VALNOU HROMADU
Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

termín konání: pondělí 25. dubna 2016 od 17.00 hod.
místo konání: v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, 117 20 Praha 1,

II. poschodí, sál č. dv. 205, stanice MHD Národní divadlo
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e d i t o r i a l

Synchron 1/2016�2

Vážení čtenáři,
tak jsme tu poprvé v novém roce, aby-
chom vás informovali o dění ve filmo-
vém a televizním světě. 
První třetina roku patří nejrůznějším 
filmovým cenám, které vám chceme 
přiblížit textově a především obrazově.
Postupně jsme se dočkali Trilobitů v Be-
rouně, Cen české filmové kritiky a Čes-
kého lva v Praze. Kdo tento obor sleduje,
zaznamenal, že jména a tváře, které se

na slavnostních večerech objevily, se příliš neobměňují – a proto
jsou zapamatovatelné. Samozřejmě, lze vést polemiky, pokud jde 
o osobní preference. Ale vlastně je do jisté míry radostné, že se v po-
měrně nekompaktní filmové obci objevily jasné tipy, které alespoň
do jisté míry vypovídají o kritériích vkusu a preferencích hlasují-
cích. V souvislosti s tím nás mohou trochu zarazit statistiky z kin,
svědčící o tom, že o české filmy není takový zájem, jaký by si tvůrci
a distributoři přáli. A v žebříčcích se objevují na chvostě za zahra-
ničními – americkými hity. Je jasné, že kritéria kritiky a odborné ve-
řejnosti se značně liší od vkusu diváků… Nicméně, musíme se sna-
žit být optimističtí – jestliže diváci nedorazí do kina (mnohdy 
i z finančních důvodů), obvykle to ještě neznamená, že by o film ne-
měli zájem. Spíše vyhodnocují priority a hlídají si televizní uvedení
filmu. V souvislosti s tím je zajímavé sledovat, že ani v Hollywoodu
a okolí to nemají vždy snadné. Stačí například ukřivděný pohled,
stížnost a strhne se lavina. Jako to bylo v případě letošních Oscarů.
A pak už se z toho může stát rasová kauza. K té se přidá kauza gen-
derová a problémy jsou na světě. Nevyrovnanost příležitostí pro
muže a ženy, pro bílé a černé, pro hetero či homosexuály… Kdo to
dokáže rozsoudit?! Nicméně, lze vypracovat na to téma studii, a jak
známo – statistiky jsou sice přesné, ale záleží na výběru materiálu,
na němž se dá dokázat cokoli. Zkrátka, vzájemné hašteření není
jen záležitostí českou…
Od posledního vydání Synchronu už uplynula určitá doba, a v tomto
mezidobí odešlo bohužel do filmového nebe množství významných
osobností, kterým je třeba věnovat pozornost. Na některé je lépe
vidět, jiní stáli po celý život v pozadí oboru v různých pomocných
funkcích, ale tím jejich důležitost pro obor není menší. Pokusili jsme
se tedy připomenout všechny ty, kteří nás opustili a z nichž mnozí
měli i pevné spojení s FITESEM. Jsem přesvědčena, že vzpomínka
na ně zůstane v myslích i srdcích těch, kteří znali jejich tvorbu, 
i těch, kteří je znali osobně. 
Přeji všem hezké jaro a mnoho tvůrčích úspěchů.

Jana Soprová,

šéfredaktorka SYNCHRON

Obsah

ZE ŽIVOTA FITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Slůvko předsedy FITESu Martina Vadase

78. Čtvrtletník FITES

ZNOVA DIGITALIZACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Materiály AČK

VEŘEJNÁ SLUŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Rozhovor s JUDr.  Hanou Marvanovou

ČESKÉ FILMOVÉ A TELEVIZNÍ CENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Trilobit Beroun 2016

České filmové ceny 

ZADÁNO PRO ARAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Hrozí vyhynutí dramaturgie jako profese? 

Nominace na Ceny ARAS 2016

ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ FESTIVALY A PŘEHLÍDKY . . . . 20

ZE ZAHRANIČÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ČESKÉ FILMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Zkáza krásou a Lída Baarová

Já, Olga Hepnarová

POHLED K SOUSEDŮM – SLOVENSKO . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

FILMOVÁ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ . . . . . . . . . . . 27

Z FILMOVÉHO A TELEVIZNÍHO SVĚTA . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

KNIŽNÍ NOVINKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Z HISTORIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

OHLÉDNUTÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

SYNCHRON, časopis Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., Korunovační 164/8, 170 00 Praha 7, www.fites.cz
kontakty: info@fites.cz, produkce@fites.cz, redakce@fites.cz

číslo účtu: Fio banka, 2200428617/2010
šéfredaktor: Mgr. Jana Soprová

redakční rada: Jakub Bouček, Zdena Čermáková, Agáta Pilátová, Daniel Růžička, Jana Tomsová
korektorka: Světla Fuková
kontakt: redakce@fites.cz

obálka, sazba a grafická úprava: Nataša Allramová, tisk: Agentura Jiří Brůna JB, j.bruna-tisk@seznam.cz
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s l ů v k o  p ř e d s e d y  F I T E S u

Vážené členky, vážení členové,
milí příznivci a podporovatelé Českého fil-
mového a televizního svazu FITES, z.s., blí-
žíme se ke konci mandátu Výkonného vý-
boru, jenž po dvou letech práce pro obecné
blaho bude skládat účty Valné hromadě, která
je svolána na 25. dubna 2016 v 17 hodin do
Akademie věd. Aby byla usnášeníschopná,
musí se dostavit nadpoloviční většina všech
členů (597), to je těch, kteří mají uhrazený
členský příspěvek (budeme to vědět až na
místě). Pokud se nesejdeme v usnášeníschop-
ném počtu, Valná hromada bude ukončena 
a budeme se muset dostavit ještě jednou na
Náhradní valnou hromadu 25. května, která
už usnášeníschopná bude a bude i volební,
aby se vyjádřila k činnosti, zvolila nový Vý-
konný výbor, Kontrolní radu, schválila úpravy
stanov a přijala svá usnesení. Hledejte, pro-
sím, mezi sebou pracovité a nadané kandi-
dáty do Výkonného výboru a Kontrolní Rady.
I v případě, že Valná hromada nebude us-
nášeníschopná, stojí za to 25. dubna do
Akademie věd přijít, protože od 17.45 se us-

kuteční 79. Čtvrtletník FITESu na téma Rada
ČT – kontrola veřejné služby. 
Stále platí a bude platit, že FITES bude tako-
vý, jací jsou a jaký ho chtějí mít jeho členo-
vé. Není a nemůže být „jen“ dílem Výkon -
ného výboru, předsedy, nebo manažerky.
Nebude-li za Výkonným výborem stát ak-
tivní členská základna přicházející s pod-
nětnými nápady, přikládající ruku k dílu 
a žijící s problémy v audiovizi, funkcionáři
se budou moci přetrhnout a ničeho podstat-
ného nedosáhnou. 
Situace v kinematografii ani kolem televizí
není bez problémů, ale občas, tu a tam, lze
nalézt i dobrou zprávu. Potěšitelný je postup
prací na novele zákona o České televizi (a pa-
 ralelně i o Českém rozhlasu), na které pra-
cuje Platforma Svobodu médiím, se kterou
FITES velmi intenzivně spolupracuje, pro-
tože o nezávislost médií veřejné služby již
celá desetiletí usiluje. Záměrem je nastavení
pravidel tak, aby obě média poskytovala ve-
řejnou službu bez závislosti na politických
stranách a státní moci. Média veřejné služby
by měla být kontrolována veřejností pro-
střednictvím rad složených z přímo delego-
vaných zástupců relevantních společen-
ských organizací včetně politických stran
přítomných v parlamentu, podobně, jako se
to již z poválečných dob 70. let osvědčuje
v sousedním Německu. Radní by už neměli
být pouhou prodlouženou rukou vládních
politických stran, ale skutečnými reprezen-
tanty veřejnosti, jak vyplývá i z dikce zákona
od počátku devadesátých let minulého sto-
letí, které se politikům povětšinou nedaří do-
stát. Respektovanou osobnost, navrženou
organizacemi jako je FITES, ARAS, PEN, aka-
 demické, církevní organizace a další, hla so-
vací mašinérie sněmovny většinou upoza-
dila a nahradila je vlastními reprezentanty,
zpravidla veterány politiky, na základě do-
hody nejsilnějších politických stran. FITES si
dobře uvědomuje, že vedle institucionální
pojistky nezávislosti, její podmínkou je 
i profesionalita výkonu této služby a nezá-
vislost finanční. Oslavované nárůsty rozsahu
veřejné služby, zmnožení vysílacích pro-
gramů i objemu odvysílaných hodin a vý-
roby, zatížení a zmnožení byrokratického
aparátu, nárůst počtu zaměstnanců, počtu
stížností i kontrol, to vše za od roku 2008
neměnné výše televizního poplatku, ze kte-
rého jeho plátci krmí i státní kasu stomilio-
novými odvody DPH. To vše snižuje peníze
na kvalitní tvorbu včetně honorářů tvůrců,
které ani zdaleka v případě časového
snímku nedosahují úrovně průměru platů
v republice, natož zaměstnanců ve štábech.
Ponižující podmínky smluv, plné jedno-
stranných sankcí, neumožňují tvůrcům-au-

torům ocitajícím se na volné noze žádoucí
soustředění se na dělnou spolupráci, celo-
životní vzdělávání, natož na regeneraci sil.
Důsledkem je amatérizace veřejné služby,
zpovrchnění obsahu, programové připo-
dobnění se charakteru vysílání ČT komerč-
ním vysílatelům, příliš mnoho zbytečného
šumu až po zpochybnění.
Proto FITES trvá na kvalitě a tuto kvalitu
hledá a pojmenovává i prostřednictvím po-
roty Trilobitů, která i v uplynulém ročníku
pracovala samostatně a nezávisle podle 
Statutu cen Trilobit. A s příslibem předsedy
FITESu, že její výroky a rozhodnutí, ať
budou jakékoliv, bude ctít, respektovat a ne-
bude se od nich distancovat. Je radost, když
je úrodný rok a výjimečná audiovizuální
díla porota identifikuje a odmění. 
Veřejná služba a veřejní služebníci přesto
právě nyní čelí bezprecedentním útokům,
jde o hybridní válku s cílem zničit pilíře de-
mokracie, kritické myšlení a svobodnou roz-
pravu uvnitř společnosti. Všimla si toho i po-
rota při udělování audiovizuálních cen
Trilobit Beroun 2015. 
J. K.: Kde je naše drahá kulička? 
A. T.: Hybaj, kuličko, val se! 
E. V.: Toč se, majetku!
J. V.: Kde, kde, kde je má kulička? Kde je
naše drahá kulička? 
V. J.: Inu, je to pěkné něco mít. Umět natá-
čet. Ty můj poklade! Ty krásné uměníčko!
Můj klenote! Mé všechno! Jen mít talent! 
A umět – filmovat! Uložit majeteček! Pěkně
zahrabat!
J. K.: Něco mít? Proč ne? Každý chce mít
svou kuličku, audiovizuální kuličku.
V. J.: Svůj majeteček, své všechno… Ale za-
hrabat? Zahrabat SE?
J. V.: Filmaři a televizní tvůrci se nezahrabali.
Svá díla uveřejnili a přihlásili porotě FITESu
pro TRILOBIT BEROUN 2016.
J. K.: Díky, Karle Čapku.

(Ze scénáře lednového prvního televizního
přenosu ze slavnostního udělování audiovi-
zuálních cen TRILOBIT BEROUN 2016).
V Berouně jsem nestihl poděkovat bývalému
předsedovi Janu Krausovi. Když jsem ho po-
žádal o moderování prvního televizního
přenosu z udělování Trilobitů, neptal se na
honorář. Když se dověděl, že by ho měl pla-
tit FITES, nikoliv televize, řekl, že jen pro
FITES zadarmo. Neptal se, co pro něj – jako
člena a bývalého předsedu – může udělat
FITES, naopak FITESu pomohl. Děkuji až
nyní. 
Kéž jeho velkorysé gesto inspiruje i další
naše členy, například k úhradě členských
příspěvků…
Hlavním hybatelem legislativní práce v ini -
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ciativě Svobodu médiím je advokátka a bý-
valá poslankyně JUDr. Hana Marvanová, se
kterou Synchron přináší rozhovor uvnitř ča-
sopisu. Navazuje tak tematicky na rozho-
vory s náměstkyní ministra kultury JUDr. Ka-
teřinou Kalistovou a s generálním ředitelem
ČT Ing. Petrem Dvořákem, MBA, v Synchro -
nu 1–2/2015.
Věřím, že členové FITESu, až se seznámí
s návrhem novely zákona o ČT, přiloží ruku
k dílu, osloví své poslance, vysvětlí jim dů-
ležitost této novely a pomohou s jejím
schválením ve sněmovně a senátu. Nejde 
o nic menšího, než je zvýšení důvěryhod-
nosti médií veřejné služby a podpora de-
mokracie v České republice. Bez demokra-
cie nebude veřejné služby a veřejná služba
nebude bez demokracie.
Veřejná služba by měla být nejen nositelem
důvěryhodných, objektivních a ověřených
informací, ale i pilířem kultury a kulturnosti.
Bylo to 12. dubna 2012, kdy kameraman Jiří
Šimůnek upozornil Valnou hromadu FITESu,
že nejen komerční vysílatelé, ale i Česká te-
levize nevhodně vstupují do vysílaných po-
řadů programovými grafickými vzkazy, čímž
narušují integritu vysílaných uměleckých po-
řadů, dokumentů i hraných filmů. Zdálo se
nám tehdy, že Česká televize si dostatečně
neuvědomuje, že pracuje s autorskými díly,
s diváckou emocí, že téměř každý pořad,
který je součástí programu, je autorským
dílem, které bylo autory složitě promýšleno,
vytvářeno a komponováno, herci nebo mu-
zikanty zahráno, dramaturgicky vystavěno,
režijně vedeno a mj. i televizí schváleno
nebo zakoupeno, aby jeho vysílání bylo sou-
částí veřejné služby. Zástupci Výkonného vý-
boru tehdy upozornili vedení České televize,
že s takovými zásahy filmařská obec nesou-
hlasí, neboť se tak narušuje celistvost a vní-
mání poslání uměleckého díla. 
Vedení televize nám tehdy řeklo, že jim jde
o upozornění diváků na další pořady, že ve-
řejná služba potřebuje udržet sledovanost 
a tedy i relevanci ve společnosti, proto se
snaží dělat to co nejohleduplněji. Že na ji-
ných televizích to dělají také a údajně da-
leko brutálněji než v ČT… Přesto se zdálo,
že náš apel byl uvážen, vyslyšen a nevhod -
ná narušení pořadů alespoň v České televizi
se zhruba rok a půl na obrazovce neobje-
vovala. Nic netrvá věčně. Víc než půl roku
už zase grafické lišty i v České televizi špiní
autorská díla scenáristů, kameramanů i re-
žisérů, ale také producentů. A všem je to

jedno? S ohledem na povinnost poskytování
objektivních a ověřených informací neměl
by být televizní divák upozorněn předem, že
neuvidí ten a ten film legendárního názvu,
ale pouhý nosič selfpromotion informací?
Neúcta k integritě veřejně předváděných ki-
nematografických děl převzala vládu i tam,
kde bychom si to ještě před několika lety za
ředitelování Vladimíra Opěly v Národním
filmovém archivu vůbec nedokázali před-
stavit. Stát, obce a filmový fond investovaly
obrovské peníze do digitalizace kin, takže
už téměř není kde promítat filmové kopie,
výroba audiovizuálních děl se velmi pružně
přeorientovala na digitální snímání i post-
produkci. Pomalu, ale s důrazem na kvalitu
digitalizace archivních filmů začal i Národní
filmový archiv. Protože se jednalo o práci,
pro kterou NFA neměl vlastní odborníky ani
technologie, Vladimír Opěla tehdy přizval
ke spolupráci odborníky z FAMU a z post -
produkčních pracovišť, kameramany, mistry
zvuku a techniky, kteří měli zkušenosti s di-
gitální tvorbou a postprodukcí. Výsledky je-
jich spolupráce sklízely uznání veřejnosti 
i odborníků a dodnes se jimi NFA chlubí.
Dnešní vedení však podíl těchto odborníků
upozaďuje, pomíjí a dokonce zasloužilé od-
borníky z AMU i pomlouvá… 
V zahraničí s kvalitní digitalizací a restauro-
váním archivních filmů nejsou velké prob-
lémy, práce restaurátorů je uznávána, jejich
jména nejsou divákům zatajována, naopak
promítané digitální kopie mívají titulek s in-
formacemi o tom, že divák se dívá na digi-
tální představení původního filmu…, se
jmény restaurátorů, spolupracujících tvůrců
i s názvy institucí, které se o digitalizaci 
a restaurování zasloužily, nebo je realizo-
valy a nesou i odpovědnost. V ČR je tomu
jinak. Cizí prací se chlubí pouze NFA.
Jména skutečných restaurátorů do svých
knih neuvádějí, restaurátorské zprávy jsou
nedostupné a na DCP nosiče jména restau-
rátorů nepřipouští.
Ministerstvo kultury až po čase správně
usoudilo, že je třeba vypracovat a ověřit me-
tody digitalizace filmů, aby kvalita digitali-
zace a restaurování byla právně konformní,
udržitelná a garantována, proto přijalo a za-
dalo AMU výzkumný úkol NAKI (2013), Syn-
chron se mu již věnoval. Na jeho koncipo-
vání se podílel i PhDr. Michal Bregant. 
Brzy po jeho nástupu do funkce nového ře-
ditele NFA se udělal generálním ředitelem.
Dříve dělná spolupráce mezi NFA a AMU je

poznamenána vážnými problémy. Na NFA
bez potřebných znalostí a dovedností se Bre-
gantův tým pustil do digitalizace archivních
filmů na základě vlastních veřejnosti utajo-
vaných a bez řádné oponentury spuštěných
„metodik“. Neuspokojivé výsledky těchto di-
gitalizací vyvolaly a vyvolávají rozhořčené
reakce diváků, odborníků i autorů a dědiců
práv. Ministerstvo kultury i Státní fond kine-
matografie těmto lapsům NFA, které ohrožují
dobré jméno kinematografie u diváků, dlou-
hodobě jen nečinně přihlížely. 
Oscarovému režisérovi Jiřímu Menzelovi 
ředitelka SFK již rok a půl odmítá půjčit 
materiály nutné ke kvalitní digitalizaci a res-
taurování filmu Postřižiny, přestože sám 
režisér se chce na nákladech podílet, přivedl
kvalitní tým restaurátorů i Nadaci České 
bijáky, za kterou stojí úctyhodné výsledky 
a chce i toto restaurování zaplatit. 
Nespokojenost filmařské obce se stavem digi-
talizace v NFA vyústila v lednu t. r. v Dopis
režisérů premiérovi s požadavkem na odvo-
lání generálního ředitele, ke kterému se 
postupně připojilo již 72 osobností české kul-
tury. Odpověď premiéra filmaře neuspokojila.
Mnozí další nejsou spokojeni s přístupem a
výsledky digitalizací v NFA, ale jsou v obtížné
situaci, obávají se k dopisu připojit, protože
tak mohou reálně ohrozit distribuci, zpřístup-
ňování či digitalizaci vlastních filmů, které má
ve své moci právě NFA, případně riskují, že
nedostanou archivní filmy a další archiválie,
které potřebují do svých dokumentárních a ji-
ných projektů apod.
Nastává tak paradoxní situace v době, kdy
se stát konečně přihlásil k podpoře kinema-
tografie a zásluhou především Mgr. Heleny
Fraňkové vznikla i novela zákona o kine-
matografii, která takovou podporu státu
umožňuje. Kinematografii neřídí filmaři, ale
rozhodují o ni převážně úředníci, údajní his-
torikové, teoretici a kinaři, kteří žádný film
sami nenatočili, ale tváří se, že digitalizovat
a restaurovat filmy z národního pokladu ki-
nematografie se může různě, dobře i špatně.
(sic!) A proti tomu nejhoršímu digitalizování
a předstírání restaurování nic nedělají. 
Až budete tyto řádky číst, bude již jasněji,
zda poslanci zvolili do Rady SFK FITESem 
a dalšími spolky navrhované filmaře, kteří
by mohli situaci zlepšit, oscarového režiséra
a producenta, dokumentaristku a produ-
centku, kameramana, digitálního restaurá-
tora a manažera krizové postprodukce. 
Držme jim (si) palce!
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Dne 27. října 2015 poprvé v novodobé his-
torii FITESu, kdy ve spolupráci s Ústavem
pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., v rámci
programu Evropa a stát Strategie AV 21, se
v budově Akademie věd ČR na Národní
třídě uskutečnil 78. ČTVRTLETNÍK FITESu –
seminář s panelovou diskusí.
Téma Jak vzniká audiovizuální obraz minu-
losti? zrálo ve Výkonném výboru FITESu,
v diskusi s historiky i ve spolupráci s kolegy
z Asociace režisérů a scénáristů – ARAS ně-
kolik roků. Občas se ho dotkl i některý
z řečníků na předcházejících Čtvrtletnících
o dramaturgii a odpovědnosti tvůrců. Proto
jsme se rozhodli nevést jen bezbřehou dis-
kusi podle toho, co kterého z přítomných
zrovna napadne, na které audiovizuální dílo
si kdo na místě vzpomene, aby ho použil
jako argument k postižení fenoménu, který
významně působí na vnímání minulosti 
u vel ké části populace a ovlivňuje i kulturní,
politické a občanské postoje obyvatel České
republiky. Vykročili jsme tedy z rámce ob-
vyklých dvouhodinových formátů Čtvrtlet-
níků a věnovali jsme se dané problematice
celých sedm hodin. Jakkoliv zvolený termín,
který připadl na den předcházející státnímu
svátku a výročí založení Československé re-
publiky, návštěvnosti semináře spíše ublížil,
stanovený program se podařilo naplnit zají-
mavým obsahem. 
Historik Petr Kopal již dopředu připomněl
skeptické a paradoxních závěry amerického
historika R. A. Rosenstonea, který byl mj. po-
radcem u několika historických dokumentů
a spolupracoval také na oscarovém snímku
W. Beattyho Rudí, 1981 a tvrdí, že film může
psát historii po svém, pomocí vlastních kódů
a konvencí, které jsou jiné než kódy a kon-
vence klasické historie. Rosenstone svou
vlastní zkušenost s filmaři shrnuje do věty:
„Historik je u filmu spíše kosmetickým opa-
třením…” (http://www.iluminace.cz/JOO-
MLA/images/stories/clanky/klusakova_3_20
09.pdf)
Diskuse z jednacího sálu v budově Akademie
věd ČR pokračovala neformálně i v průběhu
oběda. Od spolupráce s historiky jsme si sli-
bovali odbornější analýzu některých připo-
mínaných audiovizuálních děl, hlubší reflexi

jejich účasti na tvorbě a zajímalo nás, jak
„naše“ umělecké audiovizuální obrazy histo-
rických událostí korelují s jejich vědeckým
poznáním. Části programu se zúčastnili i za-
hraniční historici, sociologové a publicisté.
Doufejme, že jejich přítomnost nebyla příči-
nou patrné zdrženlivosti českých historiků,
kteří se do jinak živé diskuse zapojovali spíše
sporadicky. Jejich názory nás budou zajímat
i s odstupem, pokud by se například rozhodli
rozvíjet téma svými příspěvky na stránkách
Synchronu, na webu FITES aj. 
Zajímal nás také přístup televizních kreativ-
ních producentů, manažera vývoje doku-
mentu a publicistiky k historickým látkám,
jejich dramaturgické vedení projektů a rov-
něž i kritéria ředitele programu ČT, na jehož
zájmu o konkrétní téma, žánr, historickou
postavu, formát i jednotlivé audiovizuální
dílo závisí, zda záměry nás tvůrců najdou
svá uplatnění, zda se budou realizovat, zda
najdou své optimální místo v programu te-
levize, zda se setkají se zájmem diváků, zda
vzniknou účelové výrobky na jedno použití
s vysílacím časem po půlnoci, nebo zda se
divák potká s díly s nadčasovým posláním.
Zda veřejná služba bude jen podněcovat
nostalgii po komunistickém režimu, nebo
zaujme a podnítí kritické přemýšlení diváků
o minulosti? Zajímalo nás, nakolik si tele-
vizní pracovníci uvědomují důsledky svých
rozhodnutí na vědomí posluchačů a diváků? 
Připravené příspěvky přednášejících a pa-
nelistů byly tematicky i profesně různorodé
a pořadatelé se snažili, aby Čtvrtletník pro-
ces vzniku audiovizuálních obrazů minu-
losti postihl v různých fázích a z různých
úhlů pohledu. Nejočekávanější částí pro-
gramu bylo vystoupení režiséra Roberta Se-
dláčka, který mu dal charakter jakési tvůrčí
zpovědi, kde se zamýšlel nad různými
aspekty své tvorby, ve které se kromě sou-
časných námětů věnuje především historic-
kým látkám z moderní české historie – stále
více na objednávku České televize. Svým
vystoupením i tvorbou vyvolal řadu dotazů
z publika a zasloužil se tak o velmi podnět-
nou diskusi.
Na 78. čtvrtletníku FITESu vystoupili pane-
listé: Oldřich Tůma, Ph.D., ředitel Ústavu

pro soudobé dějiny, Mgr. Martin Vadas, re-
žisér, dokumentarista a předseda FITES,
PhDr. Petr Blažek, historik ÚSTR, Ph.D., Ja-
roslav Cuhra, Ph.D., historik ÚSD, a před-
nášející Mgr. Petr Kopal, filmový historik
ÚSTR, s příspěvkem Účast historiků na
tvorbě audiovizuálních děl při zahraničních
produkcích, s druhým tématem Metodika
(obezřetnost?) přístupu historika ke spo-
lupráci na audiovizuálních dílech, dále 
Ing. Jan Štern, kreativní producent ČT, člen
FITES, s Úvahou o roli médií při vyrovnání
s komunistickou minulostí, Doc. MgA. Petr
Kaňka, režisér, člen ARAS, s příspěvkem
Iluze versus realita v posttotalitní audiovi-
zuální řeči, MgA. Miloslav Kučera, režisér,
člen ARAS, s příspěvkem Deficit času na
vypracování scénáře dokumentu s his-
torickou tématikou.
V odpoledním programu se v panelu zúča-
stnili: Jaroslav Cuhra, Ph.D., historik ÚSD,
Mgr. Petr Kopal, filmový historik, ÚSTR,
MgA. Miloslav Kučera, režisér, člen ARAS,
MgA. Daniel Růžička, badatel, publicista
historie televize, specialista vývoje pořadů
a programových formátů ČT, člen FITES, a
Mgr. Martin Vadas. 
A s příspěvky vystoupili: MgA. Radomír
Šofr, manažer vývoje ČT, na téma Tvůrce a
odborný poradce – spolupráce, která se
nedá vyhrát, PhDr. Lenka Poláková, krea-
tivní producentka TPS publicistiky a doku-
mentární tvorby ČT TS Ostrava s příspěvkem
Nejen o projektu docu reality Dovolená
v Protektorátu, MgA. Robert Sedláček, re-
žisér, na téma Autorská reflexe a zkušenost
s vytvářením obrazu minulosti, PhDr. Milan
Fridrich, ředitel programu ČT, s příspěvkem
Místo historie v programu České televize. 
Závěrečná diskuse poslední loňský Čtvrtlet-
ník ukončila, ale téma se ukázalo jako živé
a FITES se k němu po čase jistě vrátí. Video
ukázky a fotografie ze čtvrtletníku jsou již
na webu FITESu – www.fites.cz . A zakrátko
tam bude i kompletní přepis stenozáznamu
všech vystoupení včetně diskusí. 
Odkazy najdete též na FB profilu FITESu –
https://www.facebook.com/fitescz

Martin Vadas
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Synchron 4/2015 uveřejnil obsáhlý materiál
ohledně chystané novely autorského záko -
na, který mu poskytla DILIA. Zejména pak
dopisy profesních organizací nejrůznějším
státním činitelům (premiérovi, předsedovi
Legislativní rady vlády ČR, ministrovi kultury
atd.). Otištěný materiál též obsahoval kon-
krétní návrhy, které nebyly do novely auto-
rského zákona zapracovány a za kterými si
autoři stojí. Dopisy státním činitelům právě
obsahovaly požadavek, aby tyto změny byly
do novely AZ začleněny. S tímto obsáhlým
materiálem FITES a další profesní organizace
souhlasily a všechny zmíněné apelativní do-
pisy podepsaly. S obsahem materiálů však
nesouhlasil jeden člen výkonného výboru,
pan Jakub Bouček, který pod zmíněný a otiš-
těný materiál zveřejnil polemiku pod ná-
zvem „Autorské organizace a autoři nejsou
vždy na jedné lodi“. Nemohu štiplavě ne-
podotknout, že autorské organizace (hovo-
řím jen za DILIA) pracují v podobě spolku,
který tvoří autoři, takže jde o protimluv, nic-
méně pan Bouček má pochopitelně na vy-
jádření svých názorů svaté právo a já mu je
neupírám. Dovolím si však k jeho přidat 
i stručná stanoviska svá:
Rozšířená kolektivní správa pro díla užitá
na internetu
Tzv. rozšířená kolektivní správa skutečně
znamená to, že kolektivní správce licencuje
užití děl i za autory, které nemá ve své da-
tabázi. Je to systém, který slouží k tomu, aby
kolektivní správce mohl uspokojivě vyhovět
požadavkům uživatelů, kteří chtějí získat
hromadnou licenci. V případě, že by to tak
nebylo, musel by kolektivní správce licen-
covat jen za autory, které má ve své databázi
a uživatel by musel díla autorů, které data-
báze kolektivního neobsahuje, z užití od-
stranit a najít si autory za účelem získání li-
cence od nich sám. Těžko představitelné. 

Tento institut se běžně používá tam, kde je
dána „super hromadnost“ užívaných děl.
DILIA tento institut užívá ve vztahu k Čes-
kému rozhlasu a k vysílání slovesných děl.
Nikdy s ním nebyly problémy. Autoři, kteří
nechtějí být v rámci tohoto systému zastu-
pováni, napíší do DILIA jeden email a DILIA
to sdělí Českému rozhlasu. Nic složitého,
jak píše pan Bouček.
Pokud nebudeme schopni uspokojivě a ce-
listvě „odlicencovat” užití děl na internetu,
budeme vždy druzí a ještě víc otevřeme
vrata k nelegálnímu užití děl.

Přiměřená odměna v audiovizi
V tomto případě se zdá, že jsme se s panem
Boučkem vzájemně nepochopili. Celý na-
vrhovaný systém přiměřené odměny v au-
diovizi spočívá v tom, že producent (vý-
robce), včetně televizních vysílatelů, kteří
vyrábí audiovizuální díla a včítaje v to i vy-
sílatele komerční, má dvojí možnost – buď
podepíše s autorem smlouvu, ve které od něj
vykoupí jeho autorská práva na dobu trvání
majetkových práv za fixní odměnu, nebo od
něj ve smlouvě vykoupí autorská práva na
stejnou dobu za fixní odměnu + tantiémy.
Žádnou jinou možnost producent (výrobce)
nemá, pokud nechce „nakoupit“ autorská
práva jen za tantiémy, což jsem ještě za svou
poměrně dlouhou praxi nezažil.
Pokud producent vykoupí autorská práva za
fixní odměnu, bude mít autor po uplynutí 
10 let od zveřejnění díla nárok vůči uživateli
(který vůbec nemusí být totožný s produ-
centem) na dodatečnou odměnu. Pokud
budou ve smlouvě tantiémy, tuto povinnost
uživatel mít nebude. 
Myslím, že to je jasné, jednoduché a po-
měrně neprůstřelné. Právní kličky existují
vždy, s tím je nutno v naší české kotlině po-
čítat, že. Ale hlavně o to přece autorům

v audiovizi jde, aby se odstranilo vykupo-
vání autorských děl za jednu fixní odměnu!
Slyšel jsem to snad stokrát nejen od jednot-
livých autorů, ale i od jejich profesních or-
ganizací. 
Máte snad jiné řešení, pane Boučku?

Činnost zahraničních kolektivních
správců na teritoriu České republiky
Myslím, že i v tomto případě se s panem
Boučkem míjíme. Nejde vůbec o zákonný
monopol českých kolektivních správců, ale
o to, že při formulaci v navrhované úpravě
autorského zákona by mohl zahraniční ko-
lektivní správce operovat na území České re-
publiky, aniž by musel splnit podmínky sta-
novené českým autorským zákonem. Zkuste
si představit, jaká by byla asi reakce, kdyby
čeští kolektivní správci „vtrhli“ třeba na
území Francie, začali tam vybírat odměny 
a vůči uživatelům a státním orgánům ve
Francii by se prokazovali rozhodnutím Mi-
nisterstva kultury České republiky s tím, že
je opravňuje k této činnosti ve Francii a že
nemusí plnit francouzské předpisy nastavu-
jící podmínky pro výkon kolektivní správy
na území Francie.
Myslím, že není třeba komentáře.
Já mám rád polemiku a je jí bezpochyby za-
potřebí, řečeno trochu banálně. Rád proto
uvítám pana Boučka v DILIA či v nějaké
pražské kavárně a prodiskutuji s ním
ohledně autorského zákona cokoli, co bude
chtít. Jen chci dodat, že by bylo dobré, aby
při projednávání novely autorského zákona
v Parlamentu ČR byl uplatňován většinový
názor autorů jako názor jeden. Vzpomeňme
si na Svatoplukovy pruty…

V Praze dne 12. 2. 2016
prof. JUDr. Jiří Srstka
ředitel DILIA 

Synchron 4/2015 – reakce na příspěvek Jakuba Boučka pod 
názvem „Autorské organizace a autoři nejsou vždy na jedné lodi“
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Odpověď na dopis předsedovi vlády týkající se odvolání 
M. Breganta uveřejněný v minulém čísle Synchron 4/2015
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Tisková zpráva Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.,
24. 3. 2016 
Dalších 22 signatářů Dopisu režisérů žádá
předsedu vlády, vládu a ministra kultury 
o od volání generálního ředitele NFA pro ne-
zvlád nutí digitalizace archivních filmů. 
Celkem již podepsalo 72 osobností české
kultury. 

Úřad vlády 24. března 2016 v 15.15 převzal
požadavek dalších 22 osobností české kul-
tury na odvolání generálního ředitele Ná-
rodního filmového archivu PhDr. Michala
Breganta. 
Předseda Českého filmového a televizního
svazu FITES režisér Martin Vadas v průvod-
ním dopise poděkoval premiérovi za jeho
odpověď z 15. února 2016 a připomněl, že
k nápravě ze strany NFA nedošlo, naopak
NFA v nezvládnutých digitalizacích filmů
pokračuje, šíří poškozené filmy a účelové
PR články, a proto požadavek filmařů na od-
volání generálního ředitele NFA trvá. 
Kulatý stůl, který premiérovi slíbil ministr kul-
tury, se má uskutečnit na problematicky hra-
natém půdorysu za situace, kdy přizván je
pouze režisér Jiří Menzel, kterému již rok 
a čtvrt Státní fond kinematografie odmítá za-
půjčit materiály potřebné k digitalizaci a res-
taurování filmu Postřižiny. Jediný ze signatářů
Dopisu tak má čelit mnohočetné přesile osob,
které za poškozování obrazu kinematografie
jsou přímo odpovědní, přítomen má být 
i tvůrce, jehož tvorba je festivaly oceňována,
ale problematice digitalizace filmů nerozumí,
nedosáhl zde žádných výsledků a k minister-
skému stolu se kvalifikoval „dvacetiletým přá-

telstvím s nynějším GŘ NFA“, jak vyzdvihl 
v LN 21. 2. 20162. Původně měli být údajně
přizváni i zahraniční odborníci, když se uká-
zalo, že zdůrazňují podobné principy digita-
lizace a restaurování jako výzkumný tým
NAKI AMU v Praze, rozvíjející metodu DRA3,
ministerští úředníci od jejich pozvání upustili. 
Lednovému Dopisu režisérů premiérovi se

nedostalo ze strany oslovených adekvátní 
reakce, ke kulatému stolu přizváni nejsou,
proto se připojuje dalších 22 osobností
české kinematografie a kulturního života, je-
jichž podpisy na listech č. 8 a 9 byly dnes
předány Úřadu vlády. 
Signatáři dopisu jsou stále připraveni se 
s předsedou vlády a dalšími oslovenými kdy-
koliv setkat.
Filmaři se 11. ledna 2016 obrátili na pre-
miéra, vládu a občany 
Dopisem režisérů, kde se mj. praví, že NFA
pod vedením PhDr. Michala Breganta v dů-
sledku svých rozhodnutí poškozuje umě-
lecká filmová díla tím, že distribuuje po-
změněná díla v primitivně digitalizované
formě, která je zcela nepřijatelná pro jejich
autory. Kritizují ji i dědici práv. 
„Připojuji svůj podpis jako naléhavý apel ku
podpoře iniciativy českých profesních ko-
legů se zájmem, aby odpovědné státní or-
gány nepřipustily uskutečnění shora nastí-
něné hrozby a zasáhly, a to i korekcemi 
v oblasti personální.“, připsal pod dopis
Miloš Forman z Warren v Connecticut. 
K Dopisu režisérů premiérovi se ke dni 
24. břez na 2016 připojilo dalších 22 filmařů:

Ivan Biel, Jasmina Blaževič, Václav Čapek,
Jaroslav Černý, prof.Vladimír Franz, Josef
Ha nuš, prof.Vladimír Just, Petr Kaňka, On-
dřej Kepka, Dušan Klein, Josef Lustig, Jan
Matlach, Jitka Němcová,František Němec,
Michaela Pavlátová, Vladimír Skalský, Hana
Slavíková, Jana Tomsová, Ivo Trajkov, Vlasti-
mil Venclík, Kristina Vlachová ad. 
Ke dni 4. února 2016 se k Dopisu režisérů
premiérovi připojili:
Milan Cieslar, Karel Smyczek, Zdeněk Ze-
lenka, Olga Sommerová, Zdeněk Patočka,
Viktor Polesný, Jiří Strach, Rudolf Adler, Čest-
mír Kopecký, František Vláčil (dědic auto-
rských práv režiséra Františka Vláčila), Petr
Zelenka, Jiří Folvarčný, Jiří Macák, Diviš
Marek, Josef Špelda, Klára Lidová, Kristián
Hynek, Petr Hojda, Jiří Kadaňka, Ivo Bláha,
Vidu Gunaratna, Jaroslav Brabec, Andrej
Barla, Jiří Brožek, Roman Vávra, Ervín San-
ders, Lenka Polesná, Jiří Macháně, Jan Malíř,
Milan Justin, Zdeněk Barták, Jiří Hromada,
Soňa Červená a podepisují se další. 
Dopis režisérů premiérovi ke dni 11. ledna
2016 podepsali: 
Jiří Menzel, Ivan Passer, Vojtěch Jasný (poz-
ději požádal o stažení svého podpisu), Juraj
Jakubisko, Ivan Šlapeta, Jiří Svoboda, Karel
Kochman, Hynek Bočan, Martin Vadas,
Alois Fišárek, Antonín Weiser, Juraj Herz,
Bohdan Sláma, Stanislav Milota, Drahomíra
Vihanová 
(později svůj podpis relativizovala), Jiří Krej-
čík ml., Zuzana Zemanová, Dalibor Lipský,
Jan Hřebejk. 
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Dopis profesoru Voráčovi z Masarykovy
Univerzity v Brně:
Vážený pane profesore,
dostal se nám do ruky text NFA, ve kterém
jsou definovány pojmy restaurování a re-
mastering. Protože je tento text plný zavá-
dějících skutečností, píšeme Vám, abychom
Vás na to upozornili. Dlouhodobě bojujeme
s neodbornými výklady a nesprávnými in-
formacemi publikovanými NFA, který útočí
na náš výzkumný projekt NAKI, který se za-
bývá Metodikou digitalizace národního fil-
mového fondu.
NFA vnesl ve svém vyjádření poskytnutém
na žádost Ústavu filmu a audiovizuální kul-
tury Filosofické fakulty Masarykovy univer-
zity v Brně (FAV) do diskursu na téma digi-
tální restaurování nový termín: re mas terování,
viz
http://www.phil.muni.cz/wufv/home/News/
restaurovani_remasterovani_NFA.pdf
Škoda, že kolegové z FAV „za účelem osvět-
lit nejasnosti v pojmech“ nepožádali o sta-
novisko též sesterské univerzitní pracoviště
na Akademii múzických umění v Praze
(AMU), které se ve svém výzkumném pro-
jektu (NAKI) pro Ministerstvo kultury prob-
lematikou digitálního restaurování dlouho-
době a do hloubky zabývá. 
Kolegové z FAV se tak nešťastně připojili
k jednostranné protiautorské štvanici pod-
porované periodiky Cinepur nebo Iluminace
programově ignorujících výzkum na AMU 
a jakýkoli alternativní odborný názor. Záj -
mem všech by přece mělo být co nejkvalit-
nější digitální restaurování. Je to též cílem
NFA, filmových vědců, teoretiků a archi-
vářů? Dosavadními výsledky aktivit NFA čí-
tajících mnohamilionové náklady to potvrdit
nelze.
Hned na počátku je třeba zdůraznit, že
v podkladech ani v žádných dalších mate-
riálech či dokonce výstupech výzkumného
projektu AMU „Metodiky digitalizace ná-
rodního filmového fondu-metodiky hodno-
cení kvality filmového obrazu z pohledu
zrakového vjemu diváka s cílem vytvoření
rovnocenné restaurované digitální kopie
v porovnání s mateřskými archivními filmo-
vými obrazovými zdroji“ se slovo remaste-
rování nevyskytovalo a nevyskytuje. Tím
pádem se neobjevilo ani v popisu žádné ze
zkoumaných metodik včetně metodiky Di-
gitálně restaurovaného autorizátu (DRA).
Termín remasterování začal být používán až
nedávno ve zdech NFA, kde mu byl dán 
i zpochybnitelný obsah spočívající v neko-

rektním nařčení tvůrců/autorů, neboť ti si
údajně přejí „s filmem dělat úpravy, jež jim
dobová technika neumožňovala“. V pod-
statě jde o jinou formulaci předchozích ma-
nipulativních – i vulgárnějších – prohláše-
ních NFA o „snaze tvůrců filmy vylepšovat“.
Obě vyřčená podezření jsou v přímém roz-
poru s obsahem metodiky DRA.
Při trpělivém pohledu na obě definice po-
psané ve vyjádření NFA lze jen žasnout nad
jejich pochybným obsahem:
1. Restaurování provádí NFA pomocí tzv. „od-
borné skupiny složené z expertů“, čímž se
snaží NFA nahradit termín používaný Meto-
dou DRA – Expertní skupina. Avšak na rozdíl
od Expertní skupiny DRA složené z expertů
kameramanů, zvukových mistrů, režisérů 
a dalších kvalifikovaných odborníků, NFA
uvažuje pouze o „kvalifikovaných filmových
restaurátorkách, technologovi obrazu, kolo-
ristovi a technologovi zvuku“. Tedy výhradně
netvůrčích profesích bez znalosti a studia
problematiky vzhledu obrazu a charakteru
zvuku. Technolog obrazu a kolorista jsou pů-
vodem profese sloužící primárně kamera-
manovi k realizaci jeho uměleckých záměrů.
Není proto divu, že NFA není schopen
správně vybrat – vždy degradovanou – refe-
renční kopii, stanovit původní zdroje k digi-
talizaci a film kvalitně restaurovat.
2. Termín remasterování je opředen zlým
úmyslem NFA dlouhodobě napadat autory
českých filmů, režiséry filmů zlatého fondu
české kinematografie nevyjímaje, a to do-
konce veřejně a zákeřně. Nelze nikdy za-
pomenout na nepravdivé tvrzení ředitele
NFA v televizním vysílání, že režisér Jiří
Menzel nechodil do střižny a nyní chce svůj
Oscarem oceněný film „Ostře sledované
vlaky“ vylepšovat. Nejde jen o lež, ale 
o jasný záměr poškodit tvůrce. V textu pro
FAV se dokonce bez argumentů uvádí, že
„film Kamenný most režiséra Tomáše Vorla
byl remasterován“ (tedy film, který skupina
kameramanů prezentuje jako první film di-
gitalizovaný podle své metody DRA). Film
„Kamenný most“ byl skutečně digitálně 
restaurován dle metody DRA, nikoli remas-
terován, a ne „skupinou kameramanů“, ale
sestavenou Expertní skupinou vedenou digi-
tálním restaurátorem. Existuje o tom restau-
rátorská zpráva a Schvalovací certifikační
protokol, viz: http://www.ceskam.cz/userfi-
les/ f i les/SCHVALOVACI%20PROTO-
KOL%20KAMENNY%20MOST.PDF
Přistoupilo-li by se na podivnou hru NFA
s terminologií, pak právě výsledky digitál-

ního restaurování zajišťovaného NFA by
bylo možno označit jako škodlivé (nega-
tivní) remasterování. Do dat naskenovaných
z originálního negativu je pod dohledem ar-
chivářů dodáváno nazelenalé barevné za-
barvení vycházející z degradovaných pozi-
tivních kopií. Tento postup zcela jistě nelze
nazývat restaurováním, tedy uváděním ob-
razu do původní podoby díla. Žádné po-
dobné zabarvení v originálních negativech
obsaženo není, což jasně prokázal výzkum
NAKI. Přidáváním nových prvků se filmové
dílo může nejen vylepšovat, ale v případě
činnosti NFA bez přítomnosti tvůrců-kame-
ramanů i měnit k horšímu. Při digitálním res-
taurování provozovaném NFA totiž dochází
až k zásadním zásahům do tonality, kon-
trastu, jasu a někdy i obrazového formátu fil-
mového díla na základě rozhodnutí nein-
formovaného koloristy. Takový postup lze
skutečně označit terminologií NFA za nega-
tivní remasterování. Zde je třeba připome-
nout, že laboratorní číslovači, později kolo-
risté, vždy pracovali podle pokynů
kameramana filmu, resp. jeho autorů. Jedině
ti – a jejich profesionální následníci – jsou
schopni rozpoznat a identifikovat, proč 
a jaký byl použit tvůrčí přístup k vytvoření
vizuální podoby filmového díla.
NFA by neměl pod praporem zpřístupňování
dopustit výrobu digitálních verzí filmových
děl, které se od svých původních podob od-
lišují. Takzvané zahraniční ohlasy na práci
NFA nemohou být příliš relevantní, neboť
byly vyřčeny bez znalosti podoby původ-
ního díla, bez možnosti srovnání obou verzí
– nové a původní, nebo bez srovnání verze
z dílny NFA s  digitalizátem zhotoveným
podle metodiky DRA.
Nejpravděpodobnější motivace vedoucí
NFA k vypuštění nového termínu do debaty
o digitálním restaurování je rostoucí kritika
jeho práce v oblasti digitalizace. Od NFA
jde o zbrklý krok, neboť prapůvodní význam
slova remastering spočívá v obnově „ma-
trice“, původního „masteru“, jímž je v pří-
padě audiovizuálního díla exponovaného
na filmovou surovinu originální negativ
včetně informací o kopírovacích číslech sta-
novených kameramanem (či jiné dochované
původní obrazové zdroje). Ovšem originální
negativ metodika DRA (ani žádný kamera-
man) měnit nechce, naopak: jde o nejvěr-
nější a nejdůležitější matérii, z níž filmové
dílo vyrůstá. prof. MgA. Marek JÍCHA, 

prof. MgA. Jaromír Šofr, prof. Mgf. Jiří Myslík,

prof. Mgr. Josef Pecák, CSc.

Materiály AČK 
Co je „remasterování“ a co digitální restaurování?
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Umělecký film je živým uměním!
březen 2016
Prohlášení výzkumného týmu Programu národní
kulturní identity NAKI na Akademii múzických
umění v Praze.
Umění se stává hodnotou právě díky svému trva-
lému působení na diváka, čtenáře či posluchače.
Významná finanční investice do digitalizace
filmů je zdůvodněna výběrem těch z nich, které
byly klasifikovány jako umělecká díla, a zaslu-
hují si proto být zachovány pro další generace.
Odborně nezpůsobilé a nekompetentní zaměňo-
vání pravého důvodu uchovávání filmového díla
vede k odlišným názorům na to, jak k digitalizaci
přistupovat. Nákladné digitalizování se neprovádí
proto, aby se určitým filmovým dílem dokládaly
technické možnosti dobové filmové výpovědi,
ale aby byla zachována jeho umělecká hodnota
a účinnost. Umělecký film je dílem, které nepře -
stává být živé, a tato skutečnost nesouvisí s jeho
dobovými technickými dokonalostmi či nedoko-
nalostmi. Je dokladem trvalé, nadčasové schop-
nosti těchto filmů oslovit diváka. Právě schopnost
uměleckého filmu působit na diváka i řadu let
potom, co byl natočen, je nejvyšší kulturní hod-
notou a je skutečným důvodem respektu a snahy
po jeho zachování pro příští generace. Stále živá,
trvalá účinnost uměleckého filmu je nezávislá na
čase. Jeho technická stránka, materiální sub-
stance je však na čase závislá, neboť se neustále
vyvíjí. Fyzická podstata filmu není uměním, ale
jen dobově závislým nástrojem prezentování
díla.
Digitalizaci filmového díla v podobě jeho digi-
tálního restaurování je tedy třeba chápat jako od-
borné přizpůsobování minulých technických pre-
zentačních a reprodukčních možností těm
současným. Je třeba ji realizovat tak, aby sou-
časné technické a technologické možnosti byly
plně využity ke kvalitnímu přenosu sdělení fil-
mového díla a zachování jeho uměleckého
účinku v jeho původní podobě, totožné s účin-
ností v době jeho premiérového představení.
Digitální restaurování tedy není remasteringem,
jak se mu někdy tendenčně podsouvá, protože
remastering znamená takový zásah do díla, který
umožňuje výrazně předlohu změnit, zlepšit nebo
zhoršit podle vkusu či záměru zadavatele nebo
zpracovatele. Remastering je tedy již sám o sobě
výrazným zásahem do autorství díla. Digitální
restaurování se na rozdíl od remasteringu pietně
drží všech uměleckých ukazatelů původního díla
a pouze přizpůsobuje starou, dnes již poškozující
technickou konvenci současné. Dnešní repro-
dukční možnosti se totiž ve své citlivosti k fine-
sám díla natolik zdokonalily, že pouhá mecha-
nická aplikace digitalizačních technik by mohla
poškodit uměleckou výpověď původního díla.
Digitální restaurování je citlivým přizpůsobením
se současnému vnímání za pomoci soudobých
technologií, aby bylo dílo stejně působivé, jak bý-
valo dříve. Takovým přístupem se nemění nic

z autorské podstaty díla, přizpůsobuje se pouze
jeho technická, materiální podstata současné
technologii tak, aby umělecké dílo nebylo nijak
znehodnoceno.
Základní zdroj dnešního nedorozumění o digita-
lizaci spočívá v tom, že kroky vedoucí k ucho-
vání umělecké podstaty a působení filmového
díla jsou mylně zaměňovány za uchovávání hod-
noty a časové dokumentace fyzické podoby díla,
totiž relikvie staré distribuční kopie. Digitální res-
taurování však nemá sloužit k dokumentaci do-
bově-technické, ale má být službou ve prospěch
zachování živého díla pro budoucí živý svět. Al-
ternativně nabízený postup digitalizací, vychá-
zející z kopírování stávajících degradovaných fil-
mových kopií, není službou autenticitě filmového
díla, ale kontraproduktivním omylem. Je prací
spíše konzervátorskou než restaurátorskou. Ne-
odpovídá původním záměrům a důvodům, které
vedly k filmové digitalizaci. Kvalifikované digi-
tální restaurování – přestože i ono je nástrojem
umožňujícím zásah do díla – velmi odpovědně
sleduje autorskou stránku díla. Vyžaduje proto
přítomnost tvůrců autorizujících digitalizát nebo
oprávněný přenos kompetencí k výkonu autori-
zace na odborného restaurátora prostřednictvím
Expertní skupiny z řad zkušených kameramanů,
mistrů zvuku a režisérů. Digitální restaurátor pak
vedle konzultační pomoci ze strany této Expertní
skupiny musí být zároveň vybaven odbornou di-
gitalizační metodikou.
Členové Expertní skupiny – příslušníci filmových
uměleckých profesí – filmová díla vytvářejí a ro-
zumějí jejich podstatě nejen z hlediska znalosti
uměleckých postupů, ale i z hlediska obezná-
menosti s uměleckými záměry autorů těchto děl.
Proto jsou jejich vědomosti základním východis-
kem práce digitálního restaurátora. Digitální res-
taurátor je nová profese, která vyrůstá, podobně
jako ve výtvarných oborech, ze základů umě-
lecké práce. Prostřednictvím nul a jedniček se au-
torské dílo odděluje od hmotné informační pod-
staty, staré filmové podložky a emulze, které
podléhají destrukcím, degradují a postupně po-
dléhají zkáze. Autorská podstata díla přenese-
ného na nové nosiče a vyjádřeného pomocí no-
vých technických prostředků je stále táž, ale lépe
odolává poškozením vlivem času. Výsledkem
práce restaurátora je pak dílo autorsky nepozmě-
něné, nemanipulované.
Živé filmové dílo a jeho projekce totiž starým zá-
chranným zákrokem spočívajícím ve fotoche-
mickém kopírovaní, nutným k obnovení filmo-
vého nosiče, vždy utrpělo. Je tomu tak proto, že
technické informace není možné přenést ze sta-
rého nosiče na nový v nezměněné podobě.
Mnohdy tak vznikla pouhá náhledová informace
o zaniklém díle. Nástroje tradičního filmového
restaurátora neumožňovaly korigovat uměleckou
účinnost filmového díla, a proto účast autorů na
procesu restaurování neměla smysl. Autoři nebyli

zváni, neboť tento proces nemohli ovlivnit. Dnes
je jiná doba. Nová profese digitálního restaurá-
tora má k dispozici nové nástroje a s nimi nové
možnosti. Stará umělecká filmová díla se proto
mohou opět stát živým uměním. Poctivý postup
správné digitalizace vede, po provedení analýzy
díla, k restaurování jeho obrazové a zvukové vý-
povědi tak, aby původní umělecký účinek díla
zůstal nezměněn. Je to úkol pro uměleckou res-
taurátorskou dílnu, jakou může legitimně a kom-
petentně být Filmová a televizní fakulta AMU 
v Praze, která pracuje analyticky, metodicky i
profesně odborně na výši. Takové pracoviště je
pedagogy využíváno v rámci výuky k hlubšímu
pochopení filmu ve všech souvislostech, odborní
pracovníci tu hledají další způsoby a možnosti,
jak udržet nadčasové působení filmu jako živého
umění.
Digitalizace v každém případě otevírá možnost
zásahu do uměleckého díla. Musí tedy probíhat
odborně a pouze v pokoře a v souladu s autoro-
vým záměrem, při maximálním respektování au-
torských práv. Diváci, distributoři a autoři filmo-
vých děl mají nezadatelné právo na to, aby jejich
filmy byly prezentovány jako živé umění bez ná-
nosů degradací, tedy v nejvyšší dnes dosažitelné
kvalitě. 
Často bývá kladena otázka, zda divák na filmo-
vém díle pozná, bylo-li kvalitně, nebo nekvalitně
zrestaurováno. Ta by neměla být vůbec nikdy vy-
slovena. Copak je živé filmové dílo pouhou
„pouťovinou“, navěky nesrovnatelnou s tradič-
ním výtvarným uměním? Copak někdo pochy-
buje o tom, že umělecká díla Mistrů v galeriích
nejsou zaměnitelná za digitální kopie nebo plas-
tiky z 3D tiskárny? Tam je to zcela zřejmé. Pro
uvedené kvality se za války mezi prvními za-
chraňují a ukrývají právě živá umělecká díla!
Proč tedy musíme být dnes svědky úpadku a ne-
odpustitelně špatných dopadů digitalizace v dů-
sledku nedodržování etiky a odbornosti digitál-
ního restaurování? Digitální restaurování by
nemělo podléhat laickému úsudku divácké ve-
řejnosti a účelovým výkladům některých filmo-
vých historiků ani svévolné činnosti nezkušených
techniků současného archivního digitalizačního
pracoviště NFA, natož diktátu „cenové výhod-
nosti“ nekvalitních filmových převodů.

Živý film – filmové umělecké dílo – by mělo být
i při digitálním znovuzrození v péči těch, kteří
film prakticky vytvářejí, jsou schopni jeho novou
existenci autorizovat v podobě původního tvůr-
čího záměru a v autentické podobě jeho prvního
provedení – filmové premiéry. Toto je cílem Me-
tody DRA.

Pozn. Materiály vyjadřují stanovisko Asociace
českých kameramanů k problematice digitali-
zace.

z n o v u  d i g i t a l i z a c e
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Jak hodnotíte postup práce Ministerstva
kultury v dané oblasti?
Změny zákona o České televizi a Českém
rozhlase ve směru větší nezávislosti na poli-
tické moci a posílení kontroly nad hospoda-
řením měla vláda ve svém programu. Proto
také Ministerstvo kultury ustavilo odbornou
skupinu, jejíž členem jsem byla, která při-
pravila tyto změny. Za poslední rok a čtvrt
však Ministerstvo kultury ve věci nijak ne-
pokročilo, přestože pan ministr opakovaně
vyjadřoval podporu těmto záměrům. Bohu-
žel bývá častým jevem, že po volbách mají
ministři velké plány a v průběhu volebního
období od nich v tichosti upouští. Doufám,
že to ale nebude příklad zákona o ČT a ČRo.
Proč je podle Vás třeba novelizovat zákon
o ČT a ČRo? Kdy by k tomu mělo dojít?
Česká televize a Český rozhlas vznikly jako
média veřejné služby a měly by mimo jiné
poskytovat všestranné informace a přispívat
ke svobodnému vytváření názorů občanů.
Těžko to však mohou dostatečně plnit,
pokud jsou ovlivňována politiky. Generální
ředitel ČT a ČRo je volen Radami, o jejichž
složení rozhoduje Poslanecká sněmovna. 
I když mají být v Radách zastoupeni zá-
stupci organizací a sdružení, které repre-
zentují různé názorové skupiny veřejnosti,
je už mnoho let tichým tajemstvím, že ve
skutečnosti jsou za volbou radních politické
dohody jednotlivých stran zastoupených ve
sněmovně a že vlastně jde o zástupce poli-
tických stran. Tato situace odporuje původ-
nímu duchu zákona o ČT a ČRo, protože
média veřejné služby nemají být takto spjata
s politickými stranami. Logicky se pak média
veřejné služby nemohou chovat dostatečně
nezávisle při poskytování informací a v pří-

padě kritiky vlády, protože by mohl přijít
trest v podobě odvolání generálního ředitele
nebo odvolání Rady. Zejména v současnosti,
kdy je zjevné, že celá řada soukromých
médií je pod vlivem různých byznysových
skupin, média veřejné služby a jejich nezá-
vislost na politické a ekonomické moci je
klíčovou pojistkou demokracie. Bez nezá-
vislých médií totiž není moc ve státě dosta-
tečně kontrolována. Ne nadarmo se říká, že
média jsou čtvrtou mocí ve státě.
Jaké jsou konkrétní výsledky více než dvou-
leté práce Ministerstva kultury na novele
zákona o ČT a ČRo?
Odborná pracovní skupina připravila novelu
zákona o ČT a ČRo, která po dopracování
může být předložena vládě a Parlamentu 
a schválena.
V minulém roce legislativní iniciativu 
v dané věci převzala občanská Platforma
Svobodu médiím.
Platforma Svobodu médiím! vznikla proto,
aby pomohla prosadit změny zákonů, které
posílí nezávislost a pluralitu médií obecně. 
A jeden z hlavních cílů je právě prosadit
mnoho let očekávané změny zákona o ČT 
a ČRo. Domnívám se, že pokud tady nebude
velmi silný tlak občanské veřejnosti, nevlád-
ních organizací a profesních sdružení, opět by
mohlo dojít k tomu, že sliby, pokud jde 
o změ nu těchto zákonů a posílení nezávislosti
ČT a ČRo, zůstanou jen ve vládním prohlá-
šení. To nechceme připustit. Platformu usta-
vila a tvoří řada organizací, například Syndikát
novinářů, Vraťte nám stát, Veřejnost proti ko-
rupci, Rada pro mezinárodní vztahy, Herecká
asociace, Asociace režisérů a scénáristů,
FITES, Asociace profesionálních divadel, Nad-
ace Josefa Luxe, OS Media, Slovo o slově.
Kde se Platforma pro svoji legislativní ini-
ciativu inspirovala?
Inspirovali jsme se v Německu, kde je dlou-
hodobě zaveden systém dozoru nad médii
veřejné služby, který nyní navrhujeme. 
Máte dojem, že média veřejné služby dnes
nejsou nezávislá? Je třeba v zákonech lépe
garantovat nezávislost ČT a ČRo? 
Pokud v současné době volí členy Rady
České televize a Českého rozhlasu Posla-
necká sněmovna, v níž může o všem roz-
hodnout vládní většina, je nezávislost ČT 
a ČRo spíše iluzorní. A pokud by po volbách

získala většinu ve sněmovně jedna politická
strana, jako se tomu stalo nyní v Polsku,
může bez problémů zvolit Rady a jejím pro-
střednictvím ředitele ČT a ČRo, který půjde
na ruku vládě. Přitom média veřejné služby
se nesmějí proměnit v tzv. vládní vlnku, 
o kterou usiloval počátkem 90. let už teh-
dejší premiér Václav Klaus. Pro vládu je to
samozřejmě lákavá představa, ale proto zde
musí být pojistky v zákonech, které to ne-
dovolí.
Jak chcete zajistit nezávislost médií veřejné
služby?
Jedna věc je větší institucionální nezávislost.
Chtěli bychom změnit způsob volby Rady
ČT a ČRo tak, aby členy již nevolila Posla-
necká sněmovna a volba by tak nemohla být
předmětem různých politických dohod. Do
Rad by přímo nominovaly své zástupce re-
levantní organizace a sdružení, které repre-
zentují široké spektrum regionálních, poli-
tických, sociální a kulturních názorových
proudů. Dále by nominovaly svého zá-
stupce i politické strany zastoupené v Posla-
necké sněmovně, ale měly by tam jen asi
čtvrtinový podíl, takže by politické zájmy
nemohly jako dnes výrazně ovlivňovat vysí-
lání. Druhá věc je financování médií veřejné
služby. Ta jsou financována z koncesionář-
ských poplatků, o jejichž zvýšení však musí
rozhodnout Parlament. Nezávislost těchto
médií by posílilo, pokud by byla nastavena
automatická valorizace poplatků v důsledku
inflace, aby do rozhodování o valorizaci po-
platků politické strany nemohly promítat
svůj nesouhlas s tím, že je třeba televize
nebo rozhlas kritizují.
Z vašich textů je patrný důraz na odpoutání
médií veřejné služby od výhradní péče (ale
i vlivu) politiků. Může směřování veřejné
služby lépe ovlivňovat a kontrolovat veřej-
nost, občanská společnost, jejíž součástí
jsou instituce, spolky, ale také politické
strany? Kdo by tedy měl zastupovat veřej-
nost v Radě ČT a Radě ČRo? 
Důležité je, aby Rady byly skutečně orgá-
nem veřejnosti, který je dostatečně repre-
zentativní a zároveň v něm nepřevažují zá-
stupci žádného ze zájmových či názorových
proudů. Podobně jako je tomu v Německu,
navrhujeme, aby v příloze zákona byly vy-
jmenovány relevantní organizace a sdru-

Rozhovor s JUDr.  Hanou Marvanovou o novele zákona 
o České televizi a Českém rozhlase
Ještě jako první náměstkyně Ministerstva spravedlnosti ČR jste se podílela na činnosti pracovní skupiny Ministerstva kultury ČR 
k nové mediální legislativě. Je to už rok a čtvrt, kdy Ministerstvo kultury svolalo a den před jeho konáním zrušilo seminář o novele
zákona o České televizi a Českém rozhlase. Zároveň Ministerstvo kultury slíbilo, že seminář svolá v nejbližší době. Zatím se mu to
nepodařilo. 
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žení, které by měly právo nominovat svého
zástupce do Rad, například Akademie věd,
Konference rektorů, Českomoravský svaz
odborových svazů, církve, Svaz měst a obcí,
Hospodářská komora, Český olympijský
výbor, profesní organizace umělců jako
třeba Herecká asociace, FITES, ARAS, Aso-
ciace profesionálních divadel, PEN klub,
ekologické organizace atd. 
Případnou novelu bude muset projednat
sněmovna a senát, podepsat prezident.
Jakou podporu na politické scéně mají
plány Platformy, kterou reprezentujete?
Snažíme se o to, aby změna zákona měla
podporu napříč politickým spektrem. To
nesmí být změna, kterou po příštích volbách
zase Parlament zruší. Proto se snažíme všem
politickým stranám vysvětlovat, že je tento
model nejen dobrý pro posílení nezávislosti
médií veřejné služby, a tedy jako pojistka
demokracie, ale zároveň garantuje i politic-
kým stranám, které uspějí ve volbách do Po-
slanecké sněmovny, že bez politických
dohod s ostatními stranami mohou mít také
v Radách své zastoupení. Model, který pro-
sazujeme, totiž znamená, že to bude mno-
hem transparentnější a férovější pro všechny.
Žádná strana si nebude moci prosadit
„svou“ Radu a jejím prostřednictvím „své -
ho“ generálního ředitele ČT a ČRo, a tedy

bude mít jistotu, že média veřejné služby
nebudou stranit jen některé z nich. 
Kdy budou novely zákona  přijaté?
Chtěli bychom, aby novela zákona o ČT 
a o ČRo byla předložena Parlamentu letos, 
a pokud možno schválena.
Má být zasedání Rady ČT veřejné?
Podle mého názoru není důvod ustupovat
od veřejného jednání Rad ČT a ČRo. Je-li
Rada orgán veřejnosti, který dozírá na
plnění poslání medií veřejné služby, pak by
její jednání mělo také být veřejné, a tím kon-
trolovatelné.
Co Vás osobně na problematice médií za-
jímá, že jste schopna tak mimořádného na-
sazení?
Problematice médií se věnuji již od roku
1990, kdy jsem byla poslankyní České ná-
rodní rady, neboť jsem byla přesvědčena, že
vedle ústavních záruk jsou média veřejné
služby nejdůležitější pojistkou demokracie
a právního státu. Podílela jsem se na vytvo-
ření mediální legislativy a spolu s dalšími
poslanci jsem předkládala do Parlamentu
návrh zákona o České televizi a o Českém
rozhlase, který s dílčími novelizacemi platí
doposud. I proto se těžko mohu smířit s tím,
že fungování médií veřejné služby a volby
Rad, které na ně dohlíží, nenaplňují smysl
zákona, provází je zákulisní politické do-

hody, což odporuje myšlence médií veřejné
služby jako institucí, které musí být z pod-
staty věci nezávislé na politické moci. Už
v roce 1992 jsem zásadně nesouhlasila se
zřízením tzv. vládní vlnky, kterou prosazo-
val Václav Klaus, a podařilo se nám tomu za-
bránit. Proto bych ráda, aby média veřejné
služby fungovala podle principů, které jsme
jako tehdejší zákonodárci, kteří schválili pů-
vodní zákon o ČT a o ČRo, měli na mysli. 

V Praze 17. 2. 2016

JUDr. Hana Marvanová je právničkou s bo-
hatou advokátní, legislativní i politickou
zkušeností. Byla spoluzakladatelkou Nezá-
vislého mírového sdružení před rokem
1989, ve kterém byla komunistickými soudy
odsouzena za opoziční činnost, v 90. letech
20. století a počátkem 21. století poslankyně
České národní rady a Poslanecké sněmovny
za Občanské fórum (1989–1991), ODS
(1991–1998) a Unii svobody (US-DEU –
1998–2004), krátce i předsedkyně Unie svo-
body a místopředsedkyně poslanecké sně-
movny. V únoru 2014 ji ministryně spra-
vedlnosti Helena Válková jmenovala svou 
1. náměstkyní. V červnu 2014 se Hana Mar-
vanová rozhodla na funkci náměstkyně re-
zignovat a vrátila se do advokacie.

Vážený pan Bohuslav Sobotka,
předseda České strany sociálně demokra-
tické předseda vlády České republiky vá-
žené předsednictvo ČSSD

23. března 2016 

Vážený pane předsedo,
vážené členky a členové předsednictva
ČSSD,

s potěšením jsme přijali usnesení předsed-
nictva ČSSD z pátku 18. března, které zdů-
raznilo, že „Média mají být nezávislá, musí
politiky kontrolovat, ne být loajální součástí
podnikatelských struktur,” a připomnělo tak
nutnost oddělení politické, ekonomické a me-
 diální moci. 
Tento požadavek by se měl podle našeho
názoru uplatnit nejen u médií v soukromém

vlastnictví, ale stejně tak u médií veřejné
služby. Zkušenosti minulých let ukazují, že
cesta k větší nezávislosti médií veřejné
služby na politické moci vede především
přes změnu zákona o volbě mediálních rad
tak, aby jejich členové nebyli nadále voleni
Poslaneckou sněmovnou na základě dohod
politických stran, ale aby své zástupce v me-
diálních radách mohly nominovat respekto-
vané společenské organizace a instituce
přímo. 
Na základě řady setkání a konzultací víme,
že takovou změnu v zákonech o České te-
levizi a o Českém rozhlase podporuje už teď
několik desítek respektovaných institucí. Ty
také již vyslovily ochotu přijmout úkol
přímo nominovat své reprezentanty do Rady
České televize a Rady Českého rozhlasu.
Naše Platforma Svobodu médiím! je pře-
svědčena, že je nejvyšší čas, aby se celá

vládní koalice zasadila o uskutečnění pro-
gramového prohlášení vlády, která si jako cíl
stanovuje rozvoj účasti občanů na rozhodo-
vání a správě veřejných záležitostí a která se
zároveň zavázala novelizovat mediální zá-
kony a odpolitizovat veřejnoprávní instituce.
Jsme se jisti, že oddělení politické, ekono-
mické a mediální moci je pro rozvoj demo-
kratické společnosti natolik potřebné, že se
může setkat s politickou podporou, která by
v daném případě dokázala překlenout roz-
por mezi vládní koalicí a opozicí.
Pevně věříme, že ČSSD bude principy ne-
závislosti médií na politické a ekonomické
moci podporovat i při projednávání noveli-
zace zákonů o České televizi a Českém roz-
hlase. 

za Platformu Svobodu médiím! 

Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů, 

a David Smoljak, scénárista a dramaturg 

O Platformě Svobodu médiím! 
Iniciativa Svobodu médiím! představuje Platformu pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků. Platformu tvoří řada profesních a ob-
čanských organizací a osobností, které mají za cíl společnými silami prosadit změny popsané v Prohlášení. Považuje za důležité chránit
svobodu slova a svobodu médií, bez nichž nemůže fungovat demokratická společnost. Více informací na adrese: www.svobodumediim.cz

Kontakty : David Smoljak, tel. č.: 724 511 640, email: david@smoljak.cz
Adam Černý, tel.č.: 732 947 942, email: adam.cerny@economia.cz

Platforma Svobodu médiím – dopis ČSSD o nezávislosti médií
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Zpráva z Berouna
Povedený, půvabný animovaný šot zvěstu-
jící, že letošní Ceny Trilobit budou udělo-
vány v Berouně, tentokrát pod dozorem te-
levizních kamer a ve zpožděném přímém
přenosu okamžitě předány divákům ČT art,
nám všem jistě udělal velkou radost, jakož 
i samotný přímý přenos z Berouna. Pro ty,
kdo navštívili Beroun přímo, to byl i příjem -
ný zážitek z black-and-white prezentace
celé akce, cestiček trilobitů směřujících do
sálu, velké černobílé koule valící se směrem
na pódium a po přenosu zase zpět – přes
hlavy diváků v nově rekonstruovaném sále
Kulturního domu Plzeňka. Radost mohli mít
i příznivci někdejšího předsedy FITES, jinak
moderátora, herce, scenáristy a režiséra Jana
Krause, který se ujal moderování celého pře-
nosu. A samozřejmě, potěšily i osvěžující
písničky skupiny Jelení loje.
Z letošního hodnocení hlavní a dětské
poroty vzešlo udělení celkem dvanácti cen.
Nemusíme snad ani říkat, že ani v jednom
případě se nejednalo o nějaké formální hod-
nocení. Obě poroty opravdu „nakoukaly“
obrovské množství českých filmů a dalších
pořadů české provenience, a i když ne vždy
vyhrál jejich favorit, neznamená to, že

oceněné filmy, pořady a výkony odmítli. Je
to vlastně příjemné vědět, že je z čeho vy-
bírat… Každopádně společným jmenova -
telem bylo poukázat na kvalitu umělecké
výpovědi, společenský a kulturní přínos 
audiovizuální tvorby zejména v českém, ale 
i mezinárodním prostředí. Hlavní cenu
TRILOBIT BEROUN 2016 si ze sobotního
ceremoniálu odvezli režisér a spoluscená -
rista filmu Schmitke, Štěpán Altrichter, dále
režisér Petr Václav za dokument Zpověď za-
pomenutého a bratři Kryštof a Matěj Hád-
kovi za herecké výkony v hojně skloňo-
vaném celovečerním dramatu loňského
roku Kobry a užovky. Novým držitelem
Ceny Vladislava Vančury, která akcentuje
dlouhodobý či celoživotní přínos filmových
tvůrců české audiovizuální tvorby a před-
stavuje onu pověstnou „síň slávy“, se ve
svých devadesáti letech stal legendární
režisér Vojtěch Jasný, jeden z prvních absol-
ventů v historii FAMU, za něhož však s ohle-
dem na aktuální zdravotní stav křišťálovou
plastiku převzal producent Aleš Hudský.
Cena Václava Havla za přínos občanské
společnosti byla udělena „v zastoupení
Ivana Havla“ redaktorovi České televize 
a moderátorovi publicistického pořadu

Hyde Park Civilizace, Danielu Stachovi,
Cenu Josefa Škvoreckého si za filmovou
adaptaci literárního díla v Berouně převzal
scenárista a režisér Petr Zelenka. Mni-
chovský komplex je kniha historika Jana
Tesaře, která se stala volnou inspirací pro
scénář jeho celove-černího filmu Ztraceni
v Mnichově. Uznání a Ceny poroty se do -
stalo trojici snímků – animované Anatomii
pavouka Vojtěcha Kisse, dokumentu Evan-
gelium podle Brabence díky režii a kameře
Miroslava Janka a také celovečernímu doku-
mentárnímu filmu Nízká Vysoká hra režiséra
Martina Vadase. Svého čerstvého laureáta
má také Mimořádná cena poroty, která puto-
vala za české hranice do rukou ukrajinského
režiséra Oleha Sencova odsouzeného za kri-
tiku ruské okupace Krymu. Porotci udělili
rovněž Zcela zvláštní cenu poroty – Zlatý
citrón, která po loňské cestě do Poslanecké
sněmovny zamířila tentokrát do Senátu
České republiky k rukám senátora Jana
Veleby. Letos potřetí byla rovněž udělena
Cena dětské poroty – Berounský medvídek.
Po napínavém hlasování poroty složené ze
žáků berounských škol ji nakonec obdržel
režisér Radek Beran za svůj loutkový snímek
Malý Pán.

TRILOBITI 2016
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Vážení členové poroty FITES byli rozeznatelní rudou květinou 
v klopě…

Všechny tyto ceny čekaly na předání… Martin Vadas byl oceněn nejen za film samotný, ale také za výdrž
23 let, s níž na filmu pracoval…

Za Oleha Sencovova cenu převzal Martin Balcar z Amnesty 
International Praha.

Konverzace Jana Krause s dětskou porotou patřila k nejzábavněj-
ším částem večera. A tvůrci mohli být na ni právem hrdí. 

Petr Zelenka přiznal, že udělení této ceny za adaptaci literárního
díla považuje od poroty tak trochu za vtip…

Kameraman a režisér Miroslav Janek byl prvním, kdo si osobně
přišel pro cenu…

Z bratří Hádků přišel pro ocenění (podobně jako v dalších anke-
tách) Matěj, zatímco Kryštof se ani v jednom případě nezúčastnil

Devadesátiletý režisér Vojtěch Jasný prý sledoval přenos v tele-
vizi. Za něj přišel producent Aleš Hudský, který s Jasným spolu-
pracoval na dokumentu Proč Havel? V laudatiu byly připomenuty
především nejslavnější Jasného filmy Všichni dobří rodáci 
a Až přijde kocour.

Za senátora Jana Velebu zaskočila jedna členka skupiny Jelení loje
– je jasné, že kyselý citrón bez cukru asi nikomu nezachutná…

V Kulturním domě Plzeňka nás přivítaly nejen obtisky Trilobitů
na podlaze, které nás zavedly do sálu, ale také černobílé krásky.
Tak, jak to má u slavnostních akcí být…

Ta naše černobílá audiovizuální kulička, symbol naší práce, který
se vznášel nad hlavami diváků, až konečně dospěl na jeviště, kde
ho přivítal nejen moderátor Jan Kraus, ale i půvabné členky 
a jeden mužný člen hudební skupiny Jelení loje.

Daniel Stach, který převzal cenu od Ivana Havla, skromně po-
dotkl, že bez pracovního týmu, který mu dělá zázemí, by nebyl
ničím…

Za film Schmitke přišli za nepřítomného režiséra Štěpána Altrich -
tera převzít cenu producent Tomáš Vach a herečka Johana
Schmidtmajerová.
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Přehled cen Trilobit Beroun za rok 2015 a zdůvodnění poroty
Cena poroty režisérovi Vojtěchu Kissovi
za film Anatomie pavouka
Porota oceňuje bohaté využití možností ani-
movaného filmu. Temná animovaná gro-
teska vypráví o útrapách člověka, ubíjeného
odlidštěnou pracovní mašinerií, ale ústí v po-
znání, že cesta ven musí začít cestou 
dovnitř. V éře kulinářských pořadů zvláště
vyzdvihujeme obsažený recept na staromlá-
deneckou šlichtu.

Cena poroty režisérovi a kameramanovi
Miroslavu Jankovi za film Evangelium
podle Brabence
Jak kamera, tak režie Miroslava Janka před-
stavují propracovanou, řemeslně čistou, dra-
maturgicky propojenou kompozici s jas-
ným autorským názorem, symbioticky
slučujícím obě profese – snímek je v jeho
filmografii dalším důkazem, že kameraman-
ská práce je od režijní neoddělitelná.  

Cenu poroty režiséru Martinu Vadasovi
za film Nízká Vysoká hra
Film s analytickou přesností ukazuje relativní
vinu všech zúčastněných v kruté mediální 
a justiční hře, kterou sehrálo komunistické mi-
nisterstvo vnitra za pomoci pracovníků Čes-
koslovenské televize s Otou Ornestem. Sní-
mek se vyhýbá obvyklým klišé, ve kterých
bývá většinová společnost zbavována viny
černobílým líčením vztahu mezi ní a vlád-
noucí menšinou.

Mimořádná cena poroty  ukrajinskému
režiséru Olehu Sencovovi 
nespravedlivě odsouzenému na dvacet let
za údajnou teroristickou činnost, ve sku teč -
nosti za kritiku ruské okupace Krymu,
jíž demokratický svět odmítl akceptovat. Jak
sám řekl při své obhajobě: „Soud okupantů
z definice nemůže být spravedlivý.“
Z dopisu FITES:
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., již
dříve opakovaně intervenoval za Vaše pro-
puštění z ruského zajetí. Nespravedlivé
uvěznění statečného kolegy ukrajinského fil-
maře ruskou okupační mocí na Krymu nás
velmi pobuřuje. Posíláme Vám tento ote-
vřený dopis do vězení a na vědomí i vládě
České republiky, která nám dopisem ná-
městka ministra zahraničí Jakuba Kulhánka 
v březnu 2015 slíbila, že osud režiséra
Oleha Sencova bude sledovat a společně 
s vládami zemí Evropské unie usilovat o
Vaše propuštění na svobodu. K naší nelibosti
se ono úsilí Evropské unie i přes protesty
mezinárodní filmařské obce stále míjí účin-
kem, proto jsme tady a připomínáme, že náš

profesní kolega režisér Oleh Sencov prožil
nespravedlivě další Vánoce a Nový rok v rus-
kém vězení! Přejeme Vám, milý pane reži-
sére, mnoho sil, zdraví a štěstí v roce 2016.
Těšíme se na setkání s Vámi na svobodě.

Cena dětské poroty – Berounský medvídek
režisérovi Radku Beranovi za film Malý
Pán
Ellen Maria Zábojová, předsedkyně dětské
poroty, 11 let 
Milý Radku, pro film jsem se sice v koneč-
ném hlasování nerozhodla, ale byl pěkný 
a moc se mi líbilo výtvarné zpracování,
velmi mě překvapilo. Ale byl napínavý a pří-
běh byl také nádherný. S pozdravem Ellen 
Jáchym Balaš, člen dětské poroty, 12 let
Myslím si, že tento film, ač nebyl mým fa-
voritem, si zasloužil vyhrát, protože kromě
(podle mne) zkaženého konce – díky vizu-
álním efektům, se na něm nedalo najít nic
špatného. 
Eliška Trojanová, členka dětské poroty,
10 let 
Já jsem pro film Malý pán nehlasovala, ale
byl mezi třemi největšími favority, takže
super. Film má zajímavý příběh, nevědělo
se, jak to dopadne, moc krásné výtvarné
zpracování a skvělý dabing, skvělý film pro-
stě vynikající. 
Honza Koláček, člen dětské poroty, 17 let
Jsem moc rád, že film Malý pán zvítězil,
neboť byl mým favoritem již od samého za-
čátku promítání. Hlavně se mi líbilo vý-
tvarné zpracování snímku, a to především
loutky a prostředí, ve kterém se děj odehrá-
val. Dále se mi velice líbily hlasy, kterými
postavy mluvily, opravdu jim padly jako
ulité. Třešničkou na dortu byla ponechaná
vodící lanka loutek, což pro mě bylo důka-
zem toho, že se film nebál nic skrývat. Vítě-
znému filmu nemám opravdu co vytknout.
Moc Vás zdravím Honza
Babora Paterová, členka dětské poroty, 9 let
Chtěla jsem, aby vyhrál Malý pán. Líbil se
mi, protože byl loutkový a byl v přírodě.
Barča
Václav Med, člen dětské poroty, 10 let
Vítězný film Malý pán se mi líbil v tom, že
je loutkový, kromě jediné animované části.
Moc se mi líbí příběh a prostředí filmu. Vašík
Matěj Žežulka, člen dětské poroty, 9 let
Milí pane Radku, líbilo se mi, že se nedalo
předpokládat, jak to skončí. Ale moc se mi
nelíbilo, jak tam byl drzý zmetek. Gratuluju
k vítězství. Matěj

Cena Josefa Škvoreckého za filmovou
adaptaci literárního díla režisérovi a sce-
náristovi filmu Ztraceni v Mnichově –
Petru Zelenkovi
Cena je udělena za odvahu, fantazii, vtip 
a invenci, s níž volně zpracoval klíčové mo-
tivy kontroverzní knihy historika Jana Tesaře
Mnichovský komplex do podoby celovečer-
ního filmu, který se jak žánrově, tak tema-
ticky vymyká běžnému standardu hrané ki-
nematografie.

Cena Václava Havla za přínos občanské
společnosti redaktorovi České televize 
a moderátorovi pořadu Hyde Park 
Civilizace Danielu Stachovi 
za příkladné  naplnění smyslu veřejnopráv-
ního média v oblasti zpravodajství a publi-
cistiky. Porota oceňuje detailní přípravu, ino-
vativní dramaturgii a skvělou prezentaci
pořadu.

Cena Trilobit Beroun 2016 režisérovi 
a spoluscenáristovi filmu Schmitke 
Štěpánu Altrichterovi
Neokázalými, téměř minimalistickými fil-
movými prostředky, s originální zvukovou
stopou a vydatným přispěním německých 
i českých neokoukaných hereckých tváří,
podařilo se režisérovi vzdor jeho mládí vy-
tvořit esteticky vyzrálé dílo magické, téměř
kafkovské atmosféry i hloubky.

Cena Trilobit Beroun 2016 Petru Václa-
vovi za dokumentární film Zpověď zapo-
menutého
Porota oceňuje nápadité vykreslení hudby 
a osobnosti Josefa Myslivečka, mj. prostřed-
nictvím pracovních zkoušek jeho opery
Olympiáda, nasnímaných mimořádnou ka-
merou Miroslava Janka. Tvůrci dokázali
strhujícím způsobem zprostředkovat obra-
zový požitek z hudby a skrze českého skla-
datele propojit hudební a kulturní Evropu.

Cena Trilobit Beroun 2016 bratrům
Kryštofu a Matěji Hádkovým za herecké
výkony ve filmu Kobry a užovky 
V režii Jana Prušinovského vytvořili psycho-
logicky prokreslené, věrohodné portréty
dvou protikladných idských typů, jež i díky
nečekaně „protitypovému” obsazení Kryš-
tofa organicky umocňují vyznění díla.

Cena Vladislava Vančury režisérovi 
Vojtěchu Jasnému za přínos české 
a světové kinematografii
Laudatio A. Pilátové přednesené V. Justem:
Jsem velice rád, že se v naší galerii slávy za-
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České filmové ceny
V průběhu tří měsíců se uskutečnily tři velké odborné ankety o nejlepší filmová a televizní díla uplynulého roku. Kromě Trilobita
Beroun to byla Cena českých filmových kritiků a Český lev. Hlasující ve všech porotách se vzácně shodli… Uvádíme zamyšlení Agáty
Pilátové nad naší filmovou produkcí a vítěznými snímky. 

Několik úvah nad filmovými cenami 
za rok 2015 
Jako každý rok, i letos se v prvních měsících
roku oblékli (někteří) filmaři a další audiovi-
zuální tvůrci do svátečního. V krátkých in-
tervalech jim hned tři instituce udělovaly
ceny. V lednu naděloval FITES a Sdružení
českých filmových kritiků (Trilobit, Ceny
české filmové kritiky), začátkem března pus-
tila Česká filmová a televizní akademie do
arény České lvy. Možná je dobře, že slav-
nostní ceremoniály proběhly časově blízko
sebe, díky tomu lze srovnávat. Nejen úroveň
jednotlivých večerů – jak organizátoři do-
kázali zvládnout jejich průběh, aby v pod-
statě jednotvárné předávání cen nevyznělo
nudně, aby bylo důstojné a přitom poutavé.
Hlavně však tato hodnocení podávají obraz
domácí tvorby i přístupů jednotlivých hod-
notících týmů k nim.
Jak se předávání povedla? O zdařilém „tri-
lobitím“ večeru v Berouně, vysílaném i Čes-
kou televizí, je v tomto čísle Synchronu po-
jednáno zvlášť; ostatní dva ceremoniály
vyzněly rovněž vcelku sympaticky, osobně
bych dala přednost udělování Cen české fil-
mové kritiky, myslím, že bylo o poznání
lepší.

Skromný seznam dobrých filmů 
Naproti tomu je však kolonka „stav české
audiovizuální tvorby“, zvláště filmové (míním
hraný film), aspoň o dva stupínky níž. Prav -
da, co do pestrosti žánrů nestrádá; byly na-
točeny a uvedeny komedie i sociální dra-
mata, pohádky i thrillery, gangsterka aj.
V loňském roce bylo do kin uvedeno 44 fil-
mových premiér, z toho 25 hraných a 19 do-
kumentárních snímků. Pokud jde o kvalitu,
je to už horší. A právě výše zmíněné ceny to
názorně dokazují. Především tím, že v no-
minacích i v konečných verdiktech se obje-
vil, přesněji – opakoval se – téměř totožný,
skromně úzký výčet titulů. Už před cenami
si mnozí říkali, že loni stálo za seriózní
zmínku tak čtyři pět hraných filmů, navíc
několik vskutku pozoruhodných titulů mla-
dých tvůrců. Ale ani těch zas nebylo zá-
vratně moc. Například v cenách filmových
kritiků se objevil jeden a tentýž film dvakrát:
za objev roku autor filmu Schmitke Štěpán
Altrichter, za mimořádný audiovizuální
počin (zvuk), jak jinak – Schmitke. České lvy
získal samozřejmě také, a to hned dva, za
hudbu a zvuk. Pokud jde o tento snímek,
myslím, že nejen u kritiků, kde tato cena je,
ale také v kategoriích, v nichž se udělují
Čeští lvi, by se slušelo mít podobnou po-

ložku jako „objev roku“. Pak by se totiž –
aspoň v nominacích – třeba dostalo i na Do-
mácí péči. Za tento film získala Alena Mi-
hulová (u kritiků i Českých lvů a také loni
v Karlových Varech) po právu cenu za he-
recký výkon. Ale soudím, že režijní debut
Slávka Horáka zasloužil i zvláštní ocenění. 

Vítězové i ti druzí
Jména tvůrců a titulů v nominacích i cenách,
které se opakovaně skloňovaly, byly tyto:
Petr Zelenka, Ztraceni Mnichově, Jan Pruši-
novský, Kobry a užovky, a zmíněný Slávek
Horák se svou Domácí péčí. Objevilo se – 
a oprávněně – několikrát i Sedmero krkavců,
však také Alice Nellis tu projevila mimo-
řádně kreativní přístup k filmovému ztvár-
nění klasické pohádky, za což autorka i její
tým zaslouží ocenění. Snímek získal tři 
Lvy. Jmenované tituly plus Schmitke byly
opravdu tím nejlepším, co se loni v kinech
objevilo. 
Stojí za pozornost, že v oceněných filmech
v nominacích – a nejen z loňské produkce –
bodovala sociální témata: Kobry a užovky,
Domácí péče, v uplynulých letech Poupata
či Cesta ven 2014. Je jen trochu škoda, že
diváci bývají často jiného názoru, jak o tom
svědčí návštěvnost… 

štítěné jménem velkého českého spisovatele
a filmaře podařilo zaplnit dosud prázdnou
niku jménem stejně významným jako je
jméno Vladislav Vančury. Básník prózy 
a básník plátna mají totiž hodně společ-
ného. Oba chápou umění a film nikoli jako
zboží, o jehož kvalitě rozhoduje neviditelná
ruka trhu, nýbrž jako poezii. Poezie tu ne-
znamená nějaké vzdálení se pravdě, nějaké
lyrické rozředění skutečnosti, ale naopak
větší porci pravdy. Metafora postihuje
pravdu přesněji než popis. Snad žádné dílo
nevyjádřilo pronikavěji, a přitom poetičtěji
otřesnou pravdu o komunistické kolektivi-
zaci českého venkova než Jasného Dobří 
rodáci. Málokdo dovedl už v roce 1963 vy-
jádřit hloubku pokrytectví a lhaní jako způ-
sobu bytí v socialismu tak přesně a zase po-
eticky obrazově jako Až přijde kocour. Už
jenom ty dva filmy jsou vstupenkou do síně
slávy. A to nemluvím o jeho křehké filmové
básni Touha, kterou jsem vždycky chápal
jako facku socialistickému realismu padesá-
tých let. A nemluvím ani o pozdější, u nás
takřka neznámé, v cizině však oceňované

adaptaci knihy Heinricha Bölla Klaunovy
názory z roku 1976, a taky nemluvím o již
zmíněné jeho portrétu Proč Havel, který
nám na samém prahu svobody dopřál vidět
Václava Havla jak jsme viděli v okamžicích
nejen jeho triumfu, ale také jak se opisem
říká,. v tzv. neformálních, díky za všechno
pane režisére, vaše filmy nás provázely 
a budou provázet celý život? 

Zcela zvláštní cena poroty „Zlatý citrón“
senátorovi Janu Velebovi – za opakované,
politicky motivované vyhrožování České
televizi 
Jeho legislativní návrhy a veřejná vystoupení
dokazují principiální nepochopení smyslu
existence médií veřejné služby a znovu křísí
touhu některých politiků proměnit službu
veřejnosti v posluhu vlastním zájmům.

Pro doplnění příspěvek od manažerky FITES
Zdeny Čermákové:
Posílám odpovědi porotců na otázku, kterou
jsem jim položila krátce po bouřlivém hla-
sování a dohadování, argumentování a pře-

svědčování. Bylo to napínavé, dramatické,
bouře inteligentních mozků, ale stále přá-
telské, demokratické, spravedlivé, takže
velmi zajímavé a milé, mnohdy i veselé.
Otázka zněla: Co je Vaším největším zkla-
máním? Myšleno, jaké dílo bylo jejich osob-
ním favoritem a nevyhrálo. Vladimír Just
(předseda poroty): Stále spolu (Eva Toma-
nová), Blues pro sólo matky (Grofová Iveta) 
Jan Svačina: Pára nad řekou (Filip Re-
munda, Robert Kirchhoff), že cenu Zlatý 
citrón nedostal NFA a její ředitel M. Bregant
za způsob digitalizace českých filmů
Ivan Biel: Amerika (Jan Foukal), také digita-
lizace – stejný názor jako Jan Svačina
Marek Jícha: Amerika, také digitalizace,
stejný názor jako Jan Svačina
Roman Vávra: Amerika, Stále spolu
Marcel Kabát: Stále spolu, Zatajené dopisy
(Tomáš Kudrna)
Martin Kohout: Pára nad řekou, Všichni mají
pravdu? Karel Floss a ti druzí (Helena Vše-
tečková)
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Jistě, nad zprávou o cenách lze uvažovat 
o tom, že Petr Zelenka se Ztracenými v Mni-
chově mohl dostat od akademiků víc než
pouze Lva za scénář (u kritiků však vyhrál!),
nebo že kritici i akademici poněkud podce-
nili Domácí péči; či že k „technickým“ lvím
cenám pro Sedmero krkavců (kostýmy, scé-
nografie, masky) by slušelo také zhodnotit
kreativní přístup autorky scénáře a režisérky;
také že se mohlo u Českých lvů dostat i na
Bolka Polívku, který v Domácí péči podal
pozoruhodně empatický výkon. Jenže kate-
gorií je tolik, kolik je, a ceny nejsou nafuko-
vací. Nikdy se nedostane na všechny. A není
všem dnům konec, příští rok zas můžeme
být nespokojeni s jinými (ne)oceněnými. 

Problémy i naděje 
Podstatnější mi přijdou obecnější poznatky
či problémy, na něž oceňování audiovizu-
ální tvorby uplynulého roku upozornilo. 
Především – poskytl výmluvný obraz bídy
aktuální domácí tvorby. Neboť čtyři či pět
opravdu kvalitních filmů je skutečně málo. 
Spravedlivě je však třeba dodat, že to neplatí
pro dokumenty; i když byla loňská úroda

skromnější než v jiných letech, přece jen se
do kin dostalo dobrých dokumentů víc.
Hodnotící týmy se pozoruhodně, a snad 
i potěšitelně, shodly na snímku Jany Ševčí-
kové Opři žebřík o nebe, který zaujal drsnou
opravdovostí výpovědi i nesmírně poctivým
přístupem autorky. Ale za tímto snímkem je
širší výběr dalších kvalitních počinů, vzpo-
meňme jen na Mallory Heleny Třeštíkové. 
A to nemluvím o televizi, kde vznikla celá
řada velmi pozoruhodných dokumentárních
filmů. Nejen oceněná Filmová lázeň Míry
Janka, ale třeba Daleko za sluncem Olgy
Špátové či některé části cyklu Česká radost.
Problém televize v souvislosti s cenami
vůbec stojí za zmínku: Je chvályhodné, že
Česká filmová a televizní akademie se zas
rozpomněla, že má televizi v názvu, a roz-
hodla se oceňovat i televizní tvorbu (po ně-
kolikaleté pauze, když byla zrušena beztak
skomírající „Elza“). Ale měla to udělat pro-
myšlenějši a koncepčněji. Proč například
svěřila nominace samotným televizním spo-
lečnostem? Naštěstí si s tím akademici po-
radili, rozhodli nakonec o cenách docela
dobře. Ale napříště by ČFTA neměla rezig-

novat na vlastní nominace a také by se měla
zásadně zamyslet nad stanovením kategorií,
v nichž televizní ceny uděluje.
Jistě je taky sympatické, že ČFTA se roz-
hodla udělit „mimořádný počin v oblasti au-
diovize“ a že jej získala III. série interneto-
vého seriálu Kancelář Blaník. Pravda, učinila
tak se zpožděním – početné publikum roz-
hodlo o kvalitě Blaníku už dávno. (A ještě
něco: V případě audiovizuálních, ale i tele-
vizních cen se zdá, že akademici je tak tro-
chu „opsali“ od Trilobitů…) 
Loni se objevilo několik nadějných debu-
tantů a výrazných debutů (Horák, Altrichter).
Navíc už v prvním čtvrtletí letošního roku to
vypadá, že tento trend pokračuje; připo-
meňme velice talentovaný snímek Rodinný
film Olmo Omerzy, hraný debut dokumen-
taristy Marka Škopa Eva Nová v česko-slo-
venské koprodukci, nebo Já, Olga Hepna-
rová Petra Kazdy a Tomáše Weinreba.
Naději, kterou představují tato a nejen tato
jména, náš film nutně potřebuje. 

Agáta Pilátová

Během pěti ročníků si Ceny české filmové
kritiky získaly pevné místo mezi výročními
anketami, především díky schopnosti upo-
zornit na nejlepší kinematografické počiny

roku a nabídce alternativního hodnotícího
pohledu na domácí filmovou tvorbu. Cílem
Cen české filmové kritiky je upozornit na
nejlepší filmové počiny roku, nové objevy 
a naděje české kinematografie nestranným
pohledem profesionálních filmových novi-
nářů. Hlasování filmových kritiků je veřejné
a výsledky hlasování budou následně zve-
řejněny na webových stránkách www.fil-
movakritika.cz

NEJLEPŠÍ FILM
Ztraceni v Mnichově – David Ondříček
NEJLEPŠÍ DOKUMENT
Opři žebřík o nebe – Jana Ševčíková

NEJLEPŠÍ REŽIE
Ztraceni v Mnichově – Petr Zelenka
NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ
Ztraceni v Mnichově – Petr Zelenka
NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON 
(v hlavní i vedlejší roli)
Domácí péče – Alena Mihulová
NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON 
(v hlavní i vedlejší roli)
Kobry a užovky – Kryštof Hádek
CENA RWE PRO OBJEV ROKU
Štěpán Altrichter
AUDIOVIZUÁLNÍ POČIN
Schmidke (zvuk) – C. de la Chevallerie, 
P. Schneider

Na základě hlasování členů Akademie vze-
šli z ankety Český lev vítězové… Poprvé
byly udělovány také ceny za televizní
tvorbu. Trofeje tentokrát předávali čeští
vědci, večer v pražském Rudolfinu mode-
rovala Lucie Výborná.
Film: Kobry a užovky
Režie: Jan Prušinovský, Kobry a užovky
Herec v hlavní roli: Matěj Hádek, Kobry 
a užovky
Herečka v hlavní roli: Alena Mihulová, Do-
mácí péče
Herec ve vedlejší roli: Kryštof Hádek, Kobry
a užovky

Herečka ve vedlejší roli: Lucie Žáčková,
Kobry a užovky

Scénář: Ztraceni v Mnichově
Střih: Ztraceni v Mnichově
Kamera: Kobry a užovky
Zvuk: Schmitke
Hudba: Schmitke
Masky: Sedmero krkavců
Kostýmy: Sedmero krkavců
Scénografie: Sedmero krkavců
Dokument: Opři žebřík o nebe
Televizní film: Americké dopisy
Televizní seriál: Mamon
Televizní dokument: Filmová lázeň
Mimořádný počin: Kancelář Blaník
Mimořádný přínos: Stanislav Milota

Ceny české filmové kritiky – 23. ledna 2016

Český lev 2015 – 5. března 2016

SY 1-2016 zlom.qxd:Sestava 1  12.4.2016  21:49  Stránka 18



Asociace režisérů a scenáristů v audiovizi
(ARAS) bude letos už po jedenácté udělovat
Cenu ARAS za výrazný tvůrčí, organizační
nebo producentský čin v oblasti audiovize.
Do soutěže byly letos nominovány:
Domácí péče 
Režisér a producent: Slávek Horák
Ztraceni v Mnichově 
Režie: Petr Zelenka, producent: David Ond-
říček
Takovej barevnej vocas letící komety 
Režie: Václav Kučera, producent Romek
Hanzlík, Filmové centrum – Česká televize,
Bio Art Production, Miloš Gruber – Indies MG
Cukr-blog 
Režie: Andrea Culková
Český žurnál 
Autoři cyklu: Filip Remunda, Vít Klusák, pro-
ducent: Hypermarketfilm a Česká televize
Jiří Brdečka (kniha)
Koncepce: Tereza Brdečková, Jan Šulc, na-
kladatelství Arbor Vitae
Dovolená v protektorátu (Docureality)
Režie: Zora Cejnková, Česká televize Ostrava

Zpověď zapomenutého 
Režie: Petr Václav, producent: Mimesis film,
Česká televize, Cinema Defacto
Rozbor filmu (kniha)
Autor: Radomír D. Kokeš, nakl. Masarykovy
univerzity MuniPRESS v Brně roku 2015
Hugo Haas a jeho (americké) filmy
(kniha)
Autor: Milan Hain, nakladatelství Casab-
lanca, Praha 2015
VOD platforma Doc Alliance FIlms 
Malá z rybárny (loutkový film) 
Režie: Jan Balej, producent: Miracle film 
Výstava Bratři v triku 
Výstavu uspořádala Jana Sommerová ve spo-
lupráci s Královskou kanonií premonstrátů
na Strahově a Českou televizí.
Plzeňské výstavy Jiřího Trnky 
Autory výstavy jsou syn a vnuk Jiřího Trnky
– Jan a Matyáš.
Karel Zeman a jeho kouzelný svět 
Napsaly a sestavily vnučka Linda Zeman
Spaleny a dcera Ludmila Zemanová. CPress,
2015 

O nejvýraznějším audiovizuálním ,,činu“
letos rozhodne porota ve složení: scenárista,
spisovatel a předseda ARAS Miroslav Ada-
mec, režisér Milan Cieslar, pedagožka ka-
tedry filmových studií FF UK a ředitelka
sekce neaudiovizuálních sbírek NFA Tereza
Czesany Dvořáková, vedoucí dramaturgyně
České televize a dokumentaristka Jana Hád-
ková, historik Petr Kopal, scenárista, drama-
turg a pedagog katedry animace FAMU Jiří
Kubíček, předseda poroty dokumentarista
Miloslav Kučera, nezávislý producent a do-
kumentarista Radim Procházka, teoretik
filmu a médií, pedagog, nakladatel, doku-
mentarista Martin Štoll.

(pozn. Vzhledem k tomu, že toto číslo Syn-
chronu vyjde až po udělování cen, ale zá-
roveň nelze stihnout uveřejnit zde vítěze,
sledujte prosím výsledky na webu.)

Miloslav Kučera

Rozhlédneme-li se po současné audiovizu-
ální scéně, uznáme, že divákům předkládá
především vzrušení. Současná audiovizuální
technika nabízí obrovské možnosti a produ-
centi a dramaturgové jich využívají k sen-
začně vyprávěným vzrušujícím příběhům,
protože vycházejí z předpokladu, že sou-
časný divák především prahne po „krvi“,
chce slyšet křik, hádky, prožít neúspěch dru-
hých… Chcete prodat noviny? Dejte tam
palcové titulky ...zemřela, okradla, pod-
vedla... Chcete „prodat“ televizní pořad
nebo film? Musí se tam někdo „svléct do
naha“, mluvit o svých nejintimnějších vě-
cech, musí se někdo s někým pohádat, po-
rvat, mluvit hodně sprostě, válet se v bahně
pod vlivem drog. To jsou atributy současné
filmové a televizní tvorby. 
Stále méně a méně bývá hlavní myšlenkou
tvůrce něco sdělit, zprostředkovat divákovi
zajímavý příběh, nevšední zážitek, ohromit
ho neotřelým střihem, úchvatnou hudbou
apod. Hlavním hnacím motorem většiny
dnešních tvůrců je „prodat“, tedy ať přijde
co nejvíce lidí, ať je sledovanost. 
Z velké části na tomto jevu má podíl to, že
hlavní slovo při tvorbě začínají mít ne tvůrci
jako takoví, ale producenti. Ti, co přinášejí
peníze a také si z tohoto procesu peníze
chtějí odnést. A zcela minimální podíl mají
ti, kteří dříve „táhli“ s režisérem a scenáris-
tou film či pořad k cíli a podíleli se na tom,
aby výsledek stál za to! Dramaturgové.

Základem kvalitní tvorby jsou kvalitní tvůrci,
neotřelé nápady, ale bez kvalitní dramatur-
gie možná nedojdou do cíle, který si vyty-
čili, mohou sejít z cesty, protože se na svůj
nápad nedokáží podívat z nadhledu, jsou
příliš ponořeni do své myšlenky, do toho, co
chtějí říct a každý detail, který při své tvorbě
ztvárňují, je může unést jiným směrem. Vý-
sledek jejich tvorby může být nakonec velmi
povrchní nebo se uchýlí od původní ho zá-
měru, může být roztříštěný či nevyvážený. 
Tohle všechno by měl hlídat dramaturg. Ne
jako člověk, který tvůrci říká, co má udělat
a jak to má udělat, co má vyhodit či naopak
přidat. Ale jako citlivý navigátor směru, při-
pravený vždy k diskuzi s tvůrcem, hledající
i jiné možnosti, zkratky, jak dojít k cíli,
ochotný přijímat nové nápady a pomáhat je
rozvíjet. Připravený vyvést tvůrce, pokud se
ztratí či zabloudí v hloubi či množství svých
vlastních nápadů. 
Dobrý dramaturg v tom původním smyslu
slova začíná bojovat o přežití. Dnes „dra-
maturgují“ producenti, ředitelé vývoje, pro-
stě ti, co si hlídají „své“ finance. Zodpo-
vědný dramaturg a velmi často i scenárista 
a režisér jsou zatlačeni do kouta a nuceni
přetvářet své dílo „k obrazu jejich“. Jedině
tak mohl ve veřejnoprávní televizi vzniknout
seriál nazvaný První republika, který se na-
konec první republikou seriózně nezabýval,
i když původně měl. Jedině tak je možné dát
velké množství dotací ze Státního fondu ki-

nematografie na jeden film, aby vznikl zcela
průměrný a povrchní příběh jako je Lída
Baarová.
Kdysi, když zazněla jména jako Pitterman-
nová, Nývlt, Kalábová, Blažek, Oplustil,
Śašek, Slavíková a mnoho dalších, každý
věděl, jakou práci mají za sebou, a uctivě se
stavěl do pozoru. Každý by byl rád, kdyby
s těmito jmény mohl diskutovat právě na
svém projektu. Přemýšlím, jaká jména bych
řekla dnes, abychom se postavili do pozoru?
Ne že by nebyla, ale je jich „zatraceně“
málo. Ale především proto, že „tvůrci“ ne-
mají adekvátní prostor pro svoji práci, ne-
mají kompetence a jejich slovo má stále
menší váhu právě proto, že producent řekne
– musí to být takto... Důležitá je výroba, ni-
koliv tvorba. Role dramaturgů se při vzniku
filmových děl stále zmenšuje a zároveň s ní
i leckdy role režisérů a scenáristů. Peníze
vládnou všem. Kam až to půjde?
Kde je kultivace prostoru, kultivace diváka,
kde je přinášení pozitivních hodnot, kvalit-
ního humoru, kritických názorů? Kdy bude
důležitější myšlenka než finanční přínos 
a sledovanost?
Nad tím vším jsme se zamýšleli v ARASu
delší dobu, a proto jsme se rozhodli uspo-
řádat Večer ARAS na téma dramaturgie. 
Ale především chceme diskutovat s vámi
všemi, které toto téma zajímá. 

MgA. Alena Derzsiová, režisérka, 

místopředsedkyně ARAS
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Hrozí vyhynutí dramaturgie jako profese?

Cena ARAS 2016
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Letošní mezinárodní filmový festival Berlinale
nabízel několik zajímavostí. Jednou z nich
bylo to, že poprvé v historii byla hlavní cena
festivalu Zlatý medvěd udělena dokumentu,
italskému filmu Oheň na moři (Fuocoam-
mare) režiséra Gianfranca Rosiho. Další zají-
mavostí bylo uvedení osmihodinového fili-
pínského snímku Ukolébavka režiséra Lava
Dieze (film si odnesl cenu Alfreda Bauera za
umělecký přínos). Nejúspěšnějším filmem le-
tošního ročníku se stal tuniský snímek Inheb-
bek Hedi, který získal Stříbrného medvěda pro
nejlepšího herce a cenu za nejlepší filmový
debut. Potěšující bylo také zařazení několika
českých filmů do soutěží v jednotlivých kate-
goriích. Soutěž o nejlepší debut zahajoval
český film Tomáše Weinreba a Petra Kazdy Já,
Olga Hepnarová, který si tak získal značnou
pozornost, i když nevyhrál. Bodoval ovšem
film Nikdy nejsme sami Petra Václava, který
soutěžil v sekci Forum zaměřené na progre-
sivní kinematografii, který získal diváckou
cenu čtenářů deníku Tagesspiegel. A kromě
toho se tu představil také film Petra Oukropce
Ani ve snu! zařazený do sekce filmů pro mlá-
dež Generation 14+ . jas

Českému filmu se letos na Berlinale dařilo
Berlinale je pro český film, a tedy i pro jeho
oficiálního zástupce, Czech Film Center
(CFC), tím nejdůležitějším mezinárodním
festivalem. CFC je po celý rok v úzkém kon-
taktu se všemi důležitými programovými
sekcemi festivalu, informuje o nové pro-
dukci, doporučuje filmy vhodné do jednot-
livých sekcí a spolupracuje s filmovým
trhem European Film Market. 

Letos se do oficiálního programu dostaly tři
české filmy, a to se pozitivně odrazilo i v me -
zinárodním zájmu o českou produkci. Na
českém stánku, který je každoročně umístěn
na filmovém trhu, to letos žilo. Kromě
mnoha zájemců o český film z řad festivalů,
distributorů a filmových trhů, stánek navští-
vil i ministr kultury ČR, pan Daniel Herman,
který se zúčastnil premiéry filmů Nikdy nej-
sme sami Petra Václava a Ani ve snu! Petra
Oukropce. 
V rámci Berlinale se pravidelně koná i ko-
produkční trh Berlinale Co-Production 
Market, jehož oficiálním partnerem byl letos 
i Czech Film Center. Díky tomu bylo možné
ve větší míře prezentovat Českou republiku

jako potenciálního koprodukčního partnera.
Trhu se zúčastnilo i několik českých produ-
centů, kteří už mají s mezinárodní kopro-
dukcí aktivní zkušenost a mají zájem do 
cizích projektů vstupovat. Jedním z 20 ofi-
ciálních hraných projektů koprodukčního
trhu, které byly vybrány z více než 300 při-
hlášených, byl český projekt Venku Michala
Hogenauera, jehož producentem je Petr Ou-
kropec ze společnosti Negativ. 
Tři filmy v důležitých sekcích festivalu, účast
na koprodukčním trhu, zvýšená podpora
Státního fondu kinematografie pro minoritní
koprodukce – to všechno pomáhá zvyšovat
povědomí o českém filmu a zájem o kopro-
dukční spolupráci nebo o akvizici distribuč-
ních práv.

Denisa Štrbová, 

Czech Film Center

Naše spolupracovnice, producentka Jana
Tomsová, oslovila české účastníky Berlinale
otázkou, na niž nakonec odpověděl pouze
jeden z účastníků:
Na pozadí účasti Vašeho filmu na pres -
tižním evropském filmovém festivalu v Ber -
líně 2016 s Vaší osobní účastí i oceněných
filmů, jak Vám osobně se jeví český film
mezi uváděnými světovými filmy?

Náš film byl vybrán do sekce Generation
14+ a byl velmi dobře přijat odbornou ve-
řejností, kritiky i mladým publikem. V dis-
kuzi s ředitelkou sekce Marianne Redpah
jsem si dodatečně uvědomil, jak výjimečné
toto pozvání bylo, a že je náš film oslovil
především citlivým vyprávěním, vizuálním
zpracováním a mezinárodně srozumitelným
a autentickým tématem. Zároveň také tím,
že přestože oslovuje teenagery, není prvop-
lánově podbízivý. Zvláště v Německu a nyní
dokonce i ve Skandinávii pak těžíme ze
stále silných reminiscencí na původní český
film pro děti, který měl v minulosti věhlas.
Tato tradice byla z různých důvodů přeru-
šena a nyní, zdá se, znovu ožívá. 

Petr Oukropec, režisér filmu Ani ve snu

Festival Berlinale 2016
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DEF – Evropa míří po třiadvacáté do Prahy
Už třiadvacátý ročník Dnů evropského filmu se odehraje v Praze ve dnech 7.–14. 4. 2016 (kina Lucerna, Světozor a Rogal) a v Brně
14.–18. 4. 2016 (kino Scala). Budou následovat Ozvěny DEF v těchto městech a termínech: Boskovice (18.–20. 4. 2016), Hradec
Králové (18.–20. 4. 2016), Jablonec nad Nisou (18.–21. 4. 2016), Havířov (21.–24. 4. 2016), Semily (21.–24. 4. 2016)

Představí se tu sekce K věci, připravovaná ve
spolupráci se Zastoupením Evropské komise
v ČR, tento rok se zaměří na aktuální téma
migrace, ovšem nezaměří se na samotný
proces cesty, ale spíše na samotné důvody a
motivaci k cestě za novým (a bezpečnějším)
životem. Chybět nebude ani sekce Best Of

s „výběrem z hroznů“ evropské kinemato-
grafie, doku-sekce Docs, sekce MEDIA –
Síla imaginace letos oslavuje filmovou sílu
představivosti a představí distribuční snímky,
podpořené právě tímto programem. Zamě-
ření na evropské thrillery a kriminální filmy
bude obsaženo v sekci EuroCrime, a propo-

jení jídla s filmem se představí v sekci Film
Flavour. Z české produkce diváci uvidí
drama Já, Olga Hepnarová Tomáše Wein-
reba a Petra Kazdy a snímek Petra Václava
Nikdy nejsme sami.

Startuje nová éra Finále Plzeň
Filmový festival Finále Plzeň, soutěžní pře-
hlídka českých a slovenských celovečerních
hraných a animovaných filmů, dokumentů
a televizních a internetových projektů, letos
odstartuje svou novou éru. Jeho 29. ročník,
který se uskuteční od 15. do 21. dubna 2016
v Plzni, přináší hned několik změn. Tou nej-
větší je nový organizační tým v čele s ředi-
telkou Evou Veruňkovou Košařovou. Finále
Plzeň se bude poprvé konat od pátku do
čtvrtka a jeho stěžejní programovou částí

zůstává promítání soutěžních filmů celo-
roční české filmové produkce a výběru ze
slovenské tvorby. Festival vyvrcholí slavno-
stním udílením cen Zlatý ledňáček, o kte-
rých rozhoduje mezinárodní porota. No-
vinky přinese také doprovodný program,
návštěvníky čekají výstavy, koncert, autorské
čtení, talk show, večírky či workshopy a dis-
kuse pro filmové odborníky. To vše v Měš-
ťanské besedě a nové lokaci festivalu
DEPO2015 v Plzni.

Kdoví, kolikrát na plátně dohonil nebohého
ptáčka potměšilý černý kocour, který se 
objevil ve znělce 23. ročníku Mezinárod-
ního filmového festivalu Febiofest ve dnech 
17.–24. března 2016, v komplexu Cinestar
na pražském Smíchově. Kromě desítek filmů
v různých kategoriích, tentokrát včetně kuli-
nářské řady pro labužníky propojující film
s jídlem, se dostavilo také množství vzác-
ných hostů ze zahraničí, bylo jich tu prý na
padesát! Pět z nich si z Prahy odvezlo cenu
Kristián za přínos světové kinematografii, 
a to italský režisér Marco Bellocchio, slo-
venská herečka Emília Vášáryová, Skot Peter
Mullan, Španělka Carmen Maura a anglický
scenárista Peter Morgan.
Mezi soutěžními filmy si největší pozornost
vydobyl islandsko- dánský snímek Vrabčáci
(Sparrows) režiséra Rúnara Rúnarssona,
který má už ceny z festivalů v San Sebas-
tianu a v Chicagu. Hlavní cena Febiofestu,
kterou získal, zahrnuje mj. pět tisíc eur pro
režiséra a stejnou částku pro distribuci
snímku v Česku. Film vypráví příběh o chla-

peckém dospívání a ztrátě nevinnosti na
drsném islandském venkově mezi stejně

drsnými lidmi. V hlavní roli se představil Atli
Óskar Fjalarsson. Atli není přes své mládí ve
filmu žádný nováček. Začínal jako dvanác-
tiletý dabováním animovaných filmů. Vy -
hlédl si ho režisér Rúnar Rúnarsson, s nímž
poprvé natáčel ve 14 letech a poté jej režisér
oslovil i pro hlavní roli Ariho ve svém
druhém filmu. Film pro nás bude patrně nej -
pozoruhodnější náladou islandské přírody,
kterou navíc podkresluje hudba klávesisty
kapely Sigur Rós. Film ocenila porota za ci-
tovou zdrženlivost, herecké výkony a ne-
předvídatelný závěr. Vítězem soutěže I ty jsi
filmařem, kde byly posuzovány snímky na-
točené na tablet nebo mobil, se stal příběh
psance od Jakuba Janči pod názvem Tmavě
bílá. Poprvé udílel Febiofest Cenu Amnesty
International, kterou získal koprodukční ko-
lumbijsko-francouzsko-uruguayský snímek
Mlčení řeky.
Letošní Febiofest v Praze navštívilo přes 
62 tisíc diváků. Regionální ozvěny Febio-
festu se odehrají ve čtrnácti českých městech
od konce března do 21. dubna 2016.
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Saulův syn je zcela mimořádný maďarský film
z prostředí vyhlazovacího tábora režiséra
Laszla Nemese, který jím debutoval ve svých
devětatřiceti letech. Již v květnu roku 2015
film sklízel úspěchy v Cannes, kde získal
Grand Prix a cenu FIPRESCI. Posléze Saulův
syn získal i Zlatý globus pro nejlepší cizoja-
zyčný film a nakonec i Cenu americké filmové
akademie Oscara. Bez ohledu na ceny se
jedná o výjimečný snímek, který stojí za vi-
dění.
Autoři vyprávějí příběh maďarského Žida
Saula Ausländera z Užhorodu, který je pří-
slušníkem sonderkommanda v nacistickém vy-
hlazovacím táboře. Každý den tam vykonává
tu nejstrašnější práci, jakou si člověk dokáže
představit. Divák se tak ocitá na hodinu a půl
v předpeklí a v pekle plynových komor a kre-

matorií, která obsluhují právě příslušníci son-
derkomanda. Jde o jednotku složenou z vy-
braných vězňů koncentračního tábora, kteří
jsou označeni červeným křížem na zádech
svých oděvů, aby byli rozpoznatelní v davech
hnaných do sprch „továrny na smrt“, které byly
ve skutečnosti smrtícími plynovými komorami.
Četu řídí kápa a oberkápa, aby proces maso-
vého udušení a odklizení mrtvých těl a na
místě šaten zanechaných osobních věcí probí-
hal hladce. Smečka sonderkomanda předsta-
vuje sehraný tým. Životnost jednotky sonder-
komanda bývala zpravidla tři měsíce, po
kterých i tito vězni byli likvidováni jako opo-
třebení a nežádoucí svědci. A na jejich místa
nastupovala další četa s vězni motivovanými
nadějí na přežití několika příštích týdnů a mě-
síců. Saul Ausländer vykonává svou šílenou
práci mechanicky, tak jako ostatní spoluvězni.
Těší se z každého dne pochmurného života,
aniž by ho napadlo vzepřít se smrtící přesile.
Až jednoho dne spatří malého chlapce, který
zavalen mrtvými těly hromadnou vraždu pře-
žije, ale nacisté ho udusí. Zážitek v Saulovi
probudí vzpomínku na dobré židovské tradice
a rituály, povzbudí ho k přesvědčení, že tělo
dítěte se musí uložit do země za přítomnosti
rabína, navzdory rozpáleným krematoriím 

a jámám s hořícími těly všude okolo. Toto
peklo je ve filmu ukázáno z pohledu Saula.
Film začíná rozostřeným pohledem na les, kde
postava přijde ke kameře do ostrosti a od této
chvíle si kamera Saula v ostrosti drží, občas 
k němu docházejí i jiné postavy, ale nemilosrdný
a krutý okolní svět je převážnou část děje zob-
razen v neostrosti. Přesto se v tomto neostrém
poli dějí věci, často je vnímáme skrz bohatý
zvuk, ve kterém se odehrávají i zcela konkrétní
části děje, který divák vnímá a silně prožívá, ač-
koliv ho nemusí nutně vidět v nějakém naturál-
ním figurálním zobrazení. Vnímá zvukový
obraz. Představivost diváka je zapojena do hry
podobně jako v dobré literatuře. Divák je vtažen
do děje hutným audiovizuálním jazykem.
Na konci představení, když se rozsvítí světla 
v kině, diváci bývají znehybněni silným zážit-
kem, a teprve postupně se zvedají, někteří se
odebírají stranou do samoty, aby se mohli lépe
vyrovnat se silou prožitého. Film, jako kdysi
překvapivá reportáž a pouťová atrakce, posléze
médium usilující o zprostředkování umělec-
kých vizí a zážitků, pak zase překalkulovaná
vizuálně „načinčaná“ podívaná opentlená
sexem a s potoky krve podléhající komerci,
slaví návrat mezi výsostné umění.

Martin Vadas

Saulův syn – vítěz Oscara za zahraniční film roku 2015

Příliš bílí Oscaři – Aneb rozmanitost nikdy není dostatečně rozmanitá
Letošní udělování Cen americké akademie,
tedy Oscarů, přineslo dvě nejvyšší ocenění
pro filmový horor Spotlight, cenu za nejlepší
herecký výkon pro Leonarda di Capria ve
filmu Revenant Zmrtvýchvstání a nejvíce –
tedy šest – cen pro film Šílený Max: Zběsilá
cesta. Cenu za nejlepší zahraniční snímek
získal maďarský snímek Saulův syn režiséra
László Nemese. To, co ovšem kolem letoš-
ního ročníku bylo nejzajímavější, je zá-
pletka přímo černobílá. Její podstatou bylo
to, že Jada-Pinkett Smithová, uražená man-
želka nenominovaného afroamerického
herce Willa Smitha, rozpoutala kampaň
upozorňující, že už druhým rokem nebyli
v nominacích afroameričtí herci, a že jsou
tedy Oscaři příliš bílí. A vyzvala k bojkotu
(původně se mluvilo o tom, že k bojkotu vy-
zval černý režisér Spike Lee, ale on sám to
dementoval). Nicméně, problém byl na
světě a probudil nejrůznější reakce. Někteří
herci se na protest rozhodli letošní prestižní
akce nezúčastnit. Snažili se k tomu zviklat
rovněž černošského moderátora – komika
Chrise Rocka, který měl moderovat Oscary
už po druhé (poprvé to bylo v roce 2005).
Ten si však tuto příležitost ujít nenechal.
Kauza ovšem obsazovala stránky bulváru 
i seriózního tisku dosti dlouho. Velký po-
prask například způsobilo, když si nomino-
vaná britská herečka Charlotte Ramplingová
dovolila v interview poznamenat: „Kdoví,

možná že si černí herci nezasloužili dostat se
na listinu nominovaných, že zkrátka nebyli tak
dobří…“ A na otázku, zda by se měly zavést
u nominací kvóty, prohlásila: „Proč klasifiko-
vat lidi? Dnes je každý víceméně přijatelný.
Ale samozřejmě, že vždycky se najde někdo,
kdo řekne: ‚Toho ne, ten není tak hezký…
Toho ne, ten je příliš černý… Toho ne, ten je
příliš bílý…,’ vždycky někdo bude tvrdit, že
jste příliš … (doplňte si cokoliv chcete). Ale
máme si z toho vzít poučení, že bychom měli
uměle vytvářet minority?“ Byla samozřejmě
hojně kritizována, ale mnohá prohlášení těch,
kteří se k bojkotu připojili, znějí bláhově. Os-
tatně, prohlášení kontroverzního rázu se ob-
jeví vždycky. Na berlínském festivalu byla kri-
tizována Meryl Streepová, když prohlásila, že
jsme všichni Afričani…
Oleje do ohně boje za vyváženosti a pest-
rost (diversity), ale především pro povzbu-
zení snah o prosazování některých dílčích
zájmů (neboť jak víme, dokázat lze dnes ab-
solutně cokoli, shromáždíme-li dostatečný
počet vybraných argumentů), pak přidávají
univerzity, kde vznikají nejrůznější, někdy
až bizarní studie (na kontroverzní náměty,
týkající se především genderu a diskrimi-
nace menšin se prý nejlépe získávají granty).
Ta nejnovější studie, kterou zveřejnila Uni-
versity of Southern California, poukazuje na
silně diskriminační politiku Hollywoodu,
který diskriminuje nejen herce černé pleti,

ale také ženy, obzvláště ty starší. Navíc bylo
konstatováno, že oproti mužům ženy ve fil-
mech málo mluví. Pociťován je ve filmech
také nedostatek transsexuálů. Autoři (autor-
ky) studie to nazvali přímo „epidemií nevi-
ditelnosti žen a menšin“, a to nejen ve fil-
mech, ale i v televizních seriálech. Vedoucí
týmu Stacy Smithová, která se věnuje ne-
stejným příležitostem pro muže a ženy v ob-
lasti filmu už celé desetiletí, došla k závě-
rům, že se nejedná jen o problém diverzity,
ale že je to přímo krize inkluze menšin. Toto
své tvrzení podpořila zkoumáním více než
stovky současných filmů z velkých americ-
kých studí a 305 seriálů. Roztřídila přes
11 000 filmových postav z hlediska původu
či pohlaví a 10 000 režisérů, autorů a ma-
nažerů. A z jejího zkoumání vyplynulo, že
ve filmech a seriálech mají ženy jen třetinu
rolí, kde mluví, a jen 26 % postav nad 40 let
jsou ženy. Navíc studie poukázala na to, že
z 11 000 postav bylo jen sedm „transgende-
rových”! A 50 % filmů a seriálů neobsahuje
žádnou postavu asijského nebo asijsko-ame-
rického původu a 20 % žádnou postavu
černé pleti. Čeští filmoví kritici se zatím k to-
muto fenoménu staví spíše skepticky a s nad-
hledem. Ale brzy může přijít doba, kdy se
do tohoto tématu taky někdo pustí. Jak by
asi v takovém zkoumání dopadly české
filmy?

Jana Soprová
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V roce 1983 vydalo exilové nakladatelství
manželů Škvoreckých Sixty-Eight Publishers
knihu o životě Lídy Baarové pod názvem
Útěky. Pamatuji si, že se knížka dobře četla,
ale její hrdinka mi připadala neuvěřitelně
naivní a docela směšná… Po roce 1989 se
Lídě Baarové, která původní knihu autori-
zovala, tato verze znelíbila a vydala svou
vlastní, upravenou. Není asi důležité porov-
návat – proč taky – důležitá fakta života Baa-
rové, stejně jako mnohdy zvláštní motivace
jejího jednání, neboť podstata zůstává více-
méně stejná. Záleží jen na podání a úhlu
pohledu. Píše-li kritička Alice Horáčková při
porovnání obou knih, že „Baarové pozdější
memoáry jsou těžkopádnější, občas i jazy-
kově zastaralé, formulace opatrnější. Knize
chybí švih a lehkost, jíž okouzluje Škvo-
recký…“, nelze než souhlasit. 
I když to tak původně asi nebylo myšleno,
počátek letošního roku nám nabídl dvojí fil-
mový zážitek, konfrontaci dvojího vyprávění
o osudech Lídy Baarové. Jedná se o doku-
ment Heleny Třeštíkové Zkáza krásou a hra -
ný film scenáristy Ivana Hubače a režiséra
Filipa Renče Lída Baarová. Zatímco doku-
ment Třeštíkové je vesměs kritikou oceňo-
ván, Renčův mezinárodní „velkofilm“ je
zase převážně zatracován. 
Nicméně, snažme se být objektivní a ne-
srovnávat žánrově zcela odlišná díla. V prv -
ním případě – neboť film Třeštíkové se obje-
vil v kinech dříve – se jedná o maximálně
dokumentární pohled, zatímco u hraného
filmu šlo jednoznačně o vytvoření spekta-
kulární pohádky pro dospělé. I když se žánr
výrazně liší, filmy mají více společného, než
se může zdát. Oba, byť každý jiným způso-
bem, mohou vzbuzovat shovívavost a úsměv,

ale i jistou lítost. Autentické vyprávění Baa-
rové zachycené Třeštíkovou na filmový pás
krátce po roce 1989, využité v dokumentu,
usvědčuje herečku v tom, že i v pozdním
věku, navzdory jisté autokorekci, si zacho-
vala stále určitý naivní pohled na svět. A po-
dobný motiv se objevuje i v hraném filmu,
kde se staré herečce podaří přesvědčit i mla-
dou novinářku, která ji přišla „odsoudit“, 
o tom, že „nic není tak jednoznačné, jak se
zdá“.
Helena Třeštíková, vždy při přípravě filmu
velmi pečlivá, si společně s týmem spolu-
pracovníků dala práci shromáždit vzácné
ukázky ze zahraničních filmů (především
italských), v nichž Baarová hrála o více než
deset let později po onom ostře sledovaném
období s Goebbelsem. Sama režisérka při
tiskové konferenci líčila, jak obtížné bylo
přemluvit Baarovou k interview, a už vůbec
se nepodařilo dostat ji z domácího křesla do
jiného prostředí. Autorka si však dokázala
poradit i s tímto handicapem, a nasbíraný
materiál zužitkovat co nejúčelněji. Jednot-
livé části vyprávění, ilustrované vrásčitou,
ale stále zajímavě krásnou tváří herečky, per-
manentně popíjející a pokuřující, proložila
autentickými dokumentárními záběry z his-
torie a také z filmů, které u nás nejsou (ale-
spoň většině diváků) známé. Mimochodem,
Baarová prý neměla ráda film Darmošla-
pové, protože jí Fellini zakázal se výrazně
nalíčit… Tato drobná kuriozita nabízí jistý
klíč k chápání osobnosti Baarové, která
zjevně měla schopnost „tady a teď“ okouz-
lit a využít kohokoli, ale v dlouhodobější
perspektivě neměla ani za mák intuice (ať už
v předvídavosti toho, že právě Fellini bude
tím nejzajímavějším tvůrcem, s nímž spolu-
pracovala, či v tom, že měla podepsat
smlouvu do Hollywoodu, dokud byl čas –
všechno mohlo dopadnout jinak). Třeštíková
podává výklad o životě herečky (vedle au-
tentické Baarové se podařilo najít opravdu
hlasově nerozeznatelnou vypravěčku) bez
hodnotících komentářů, i když zde vytušíme
jistý nadhled, příp. uvozovky. To si ale
vlastně dodává divák sám podle své inter-
pretace.
Jakkoli to tak nemusí na první pohled vypa-
dat, ty uvozovky a snaha jednoznačně ne-
hodnotit je vlastní i českému velkofilmu Lída
Baarová. I když tady je patrná snaha vytvo-
řit film pro širší publikum. I proto je kladen
tak velký důraz na vizuální stránku a v hlav-
ních se objevuje vesměs zahraniční obsa-
zení. Ať už jde o hlavní představitelku, sku-

tečně půvabnou Slovenku Táňu Pauhofovou,
tak oba její osudové muže, herce známé ze
seriálu Komisař Rex: tedy Gedeon Burk-
harda jako idol žen herec Gustav Fröhlich, a
Karl Markovics jako kulhavý ďábel Goeb-
bels. Ty doplňují někteří čeští herci, z nichž
nejvýrazněji utkví v paměti Adolf Hitler se
smutnýma očima Pavla Kříže, praktická od-
daná Magda Goebbelsová Lenky Vlasákové
a dojemný zamilovaný asistent režie Jiřího
Mádla. Zestárlou Lídu (v surreálně mystické
scéně velmi podobné reálným záběrům
z filmu Třeštíkové) hraje téměř devadesáti-
letá Zdenka Procházková. Budeme-li posu-
zovat herectví, není příliš o čem mluvit, os-
tatně jako v jakémkoliv velkofilmu takového
typu, kde herci tzv. slouží celku. Všichni
jsou spíše figurkami na velké šachovnici scé-
náře, a důležité je, aby ladili do celkového
obrazu. Někdy dokážou být dojemní, jindy
balancují (a není jasné, zda úmyslně, či ni-
koli) na hranici karikatury či nadsázky. Kri-
tizovat nedostatečné ztvárnění počínajících
nacistických zvěrstev (viz tzv. křišťálová noc
v detailu nóbl židovské restaurace, kde
předtím berlínská smetánka chodila na ve-
čeři) je irelevantní. Je jasné, že na holly-
woodské velkofilmy nemáme, a náznak –
opět v trochu naivistickém, a chvílemi až
komiksově zkratkovitém duchu – pro vy-

kreslení přiostřující se situace v Německu
stačí. Pokud jde o některé smích vzbuzující
momenty (nejvýrazněji ve scéně, kdy se Lída
rozchází s Fröhlichem, v dešti stojí před
vilou a kolem zcela náhodou jede v autě
Goebbels, který ji naloží, nebo sexuální scé-
na s plápolajícím ohněm a detailním zábě-
rem Goebbelsovy koňské nohy) je třeba brát
jako vizuální efekty, které jsou Renčovu vi-
dění blízké – objevily se v různých varian-
tách i v ceněných snímcích jako Requiem
pro panenku nebo Válka barev. Navzdory
tomu, že kritika, zdá se, že zbytečně, dští
síru, divákům je to patrně jedno. Film Lída
Baarová se vyhoupl na první místo mezi
české filmy, na které se chodí. 

Jana Soprová
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Dvakrát o krásné Lídě
Kontroverzní osobnosti přitahují, a zvláště tehdy, je-li o jejich životě znám jen zlomek. Tak, jako to je v případě Ludmily Babkové,
která za svou poměrně krátkou filmovou kariéru proslula jako Lída Baarová.
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Patologické osobnosti přitahují – tvůrce roz-
hodně, a některé diváky patrně také. I když
sama za sebe vlastně nevím, proč se tako-
vým typem psychopatů zabývat, najde se
dost těch, kdo podobné filmy vyhledávají.
Film Já, Olga Hepnarová je reálným příbě-
hem mladé ženy, která v roce 1973 nasedla
do nákladního auta a v centru Prahy zabila
8 lidí. Byla to pomsta zlému světu, a Olga
byla v souladu se svým přáním za tento čin
popravena – jako poslední žena u nás. Film
zprvu těžce získával sponzory, ale autoři a
produkce byli šikovní – podařilo se jim dát
dohromady koprodukci Česko-Polsko-Fran -
cie-Slovensko, a do hlavní role obsadit ta-
lentovanou polskou herečku, která se krátce
předtím již objevila ve filmu nominovaném
na Oscara. Navíc se debut dvojice Petr Kaz -
da a Tomáš Weinrab, kteří se podíleli na scé-
náři i na režii, vydal do světa více než
zdárně. Zahajoval sekci Panorama na letoš-
ním Berlinale, a získal tak dosti výraznou
pozornost i u zahraničních médií. Bůhví
proč, ale téma nevyzpytatelných masových
vrahů magicky přitahuje, i když se zdá, že
přímí účastníci, jak rodina, tak Olžin přítel,
chtějí spíše zapomenout… Už na distribuč-
ním letáku je zmínka o tom, že autoři filmu
nechtějí Olgu obhajovat. To se myslím, dá
z obsahu filmu vyčíst. A obhajovat ji, to by
asi ani nešlo. Kdysi byly jisté tendence – ob-
viňovat dobu, v níž žila, ale jak se ukazuje,
podobně patologické osobnosti se objevují
v jakékoli době, v jakékoli zemi a v jakém-
koli politickém režimu. Ostatně, obrázky
ukazující „Husákovo ticho“ se klidně mohou
hodit i dnes. Akorát by asi byly hektičtější, 

a možná by Olgu přiměly k hrůznému činu
rychleji… O čem tedy film vypovídá? Dá se
říci, že v podstatě ukazuje nebo se snaží
ukázat svět Olžinýma očima, jako šedivý,
statický, mechanický, zkrátka beze smyslu. 
I proto patrně autoři zvolili černobílou retro
kameru. Svět takto viděný odpovídá tomu,
co Olga píše do deníku či do dopisů světu.
Jinak víceméně zírá, podmračeně sleduje
dění kolem, nebo je nesleduje vůbec. Silné
lesbické motivy ovšem vypadají v rámci
jinak hodně statickému obsahu jako efektní
„kulturní“ vložky, a z tohoto hlediska se
může film zapsat jako první LGBT film u nás.
Tak explicitní scény ženského sexu nebyly
v českém filmu dosud k vidění. Je zajímavé,
že na rozdíl od vášnivého sexu, za který by
se nemusel stydět ani pornofilm, jsou další
scény, ty smrtelné, ať už ta, v níž Olga vjede

do lidí, nebo když je oběšena, pojaty velmi
decentně a jaksi téměř nezúčastněně. To ale
asi odpovídá vidění protagonistky. Vizuální
podoba filmu je vlastně v jistém kontrastu
s jejími výpověďmi a psaním, kde líčí bru-
tální či bestiální chování svého okolí, za-
tímco divák vidí v podstatě normální lidi.
Hovoří-li se o dominantní matce, ta, kterou
hraje Klára Melíšková, se rozhodně taková
z pohledu diváka nejeví, je spíše chápavá 
a snaží se své nekomunikativní dceři vychá-

zet vstříc (možná až příliš), toleruje ji a věří,
že se uklidní. Stejně tak je v podstatě idea-
listicky zachycen její přítel (Martin Pechlát),
který je sice svéráznou figurkou, ale vlastně
není tak úplně jasné, co ho na zachmuřené,
dosti protivné holce zajímá a proč s ní plá-
nuje budoucnost. Pokud bychom tedy chtěli
na základě filmu posuzovat, co a proč se
stalo, nechávají to autoři na nás. Podávají
opravdu jen čistý popis situací, ale podstata
činu zůstává zahalena tajemstvím. Jen na
konci je náznak, že se u Olgy výrazně roz-
jela schizofrenie, i když duševní nemoc při
soudním řízení u ní prokázána nebyla. Mi-
chelina Olszanska byla pro roli dobrou vol-
bou, svou postavu si oblékla přímo na tělo.
I když jsem přesvědčena, že i u nás by se
mohla najít vhodná představitelka… Ols-
zanská její divnost podává skrze uhýbavost

a prázdnotu očí a nahrbenou postavu, kdy
máme pocit, jako by jí permanentně hrozil
pád. Sympatie tedy rozhodně nevzbuzuje.
Svět počátku 70. let je tu prezentován se sil-
nou uměleckou nadsázkou, a jistě není ná-
hoda, že jak černobílostí, tak stylizací při-
pomene některé prvky filmů české nové
vlny. Své diváky si patrně najde především
mezi fanoušky artových kin.

Jana Soprová

Já, Olga Hepnarová
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Příběh Lubici, zdravotní sestry z Nitry, za-
číná v 90. let minulého století, kdy se roz-
hodla využít nabídku nějaký čas pracovat
v Libyi a vydělat si peníze. Byla mladá a jistě
i odvážná, protože odejít do Afriky pracovat
a žít v zcela jiném kulturním prostředí od-
vahu vyžaduje. Mládí tuto odvahu obyčejně
mívá. Láska k šarmantnímu chirurgovi ovliv-
nila její další život v libyjském, muslimském
prostředí. Provdala se. Její liberální manžel
na ni netlačil a rodina přijala Evropanku.
Konvertovala k islámu, aby děti vychovali
k jedné víře. Kaddáfího Libye na počátku
devadesátých let se jevila „stabilní“ mus-
limskou zemí. Pak Lubica náhle ovdověla a
zůstala v muslimském světě sama se dvěma
dětmi.
V práci měla úspěch, žila na blízku rodiny
bratrů manžela a k tomu měla velmi zají-
mavého koníčka: vytváření obrazů úžasnými
barvami libyjského písku. Inspirovala se
skalními a jeskynními kresbami dávno za-
niklé civilizace, která žila kdysi 12 000 let
před naším letopočtem, na území dnešní Sa-
harské pouště. Právě díky její umělecké
tvorbě se s Lubicou seznámil režisér filmu
Ladislav Kaboš a zaujal ho její příběh.
V době seznámení Lubici a režiséra mohl
být osud slovenské zdravotní sestry pro nás
z centra Evropy hlavně exotickým příběhem
Slovenky v muslimské zemi. Běh dějin
v Libyi a později v celém arabském světěv-
šak dostal spád, a tak příběh v časosběrném
filmu, jehož první záběry režisér natočil
v roce 2006, se v roce 2011 proměnily 
v svědectví o válečném dramatu z pohledu
zdravotní sestry, která léčí raněné a je takří-
kajíc v epicentru občanské války. Poslední
záběry filmu byly dotočeny na podzim roku
2014.
Natáčení v Libyi před rokem 2011 bylo
stejně nebezpečné jako ve všech diktátor-
ských režimech. Získat vízum bylo velmi
složité, povolení k natáčení v podstatě ne-
možné a vyvézt materiál bez povolení bylo
velmi riskantní. Režisérovi Lacovi Kabošovi
se to ale podařilo. Režim Kaddáfiho se stá-
val pro Libyjce méně a méně snesitelným 

a v roce 2011 nespokojenost části Libyjců
přerostla do občanské války. Lubica, její ro-
dina a děti se stali součástí této války a pro-
žívají ji dodnes. Lubica i během občanské
války zůstává v Misuratě jako vedoucí ARA.
Po několikaměsíčních bojích z tohoto „pek -
la“ utíká, ale opět se do války vrací. Pů-
vodně chce jen odvézt dceru a vnučku, ale
nakonec se opět rozhodne pomáhat raně-
ným, tentokrát v americké polní nemocnici
IMC u města Syrta. Režisér sleduje Lubicu
do podzimu 2014, kdy se Libye stále zmítá
v chaosu i po tzv. „arabském jaru“ a do
Libye přicházejí jednotky ISIL.
Ve filmu jsou použity drsné autentické zá-
běry přímo z první linie bojů, které si natáčí
sami povstalci. S důvěrou je poskytli tvůr-
cům filmu, protože je zaujal jejich první
krátký dokument „Al Entita – Loď naděje“, 
o lodi s humanitární pomocí, na které dva-
krát do Libye cestovali během války a která
zásobovala několik měsíců od okolního
světa odříznutou Misuratu (film uvedl festi-
val Jeden svět v roce 2012). 
Film režiséra Ladislava Kaboše je velmi vý-
razným dokumentárním filmovým dílem,
slovensko-českou koprodukcí společností
MEDIA FILM, KABOS Film & Media a RTVS.
Vznikl s podporou
Audiovizuálního
fon du SR,  Minis-
terstva kultu ry SR a
Stát ního fondu ki-
nematografie ČR.
Do kinodistribuce
vstoupil právě v roz-
bouřeném čase, kdy
Evropa je zaplavo-
vána migranty z Af -
riky a Blízkého vý-
chodu. 
Film Barvy písku
přináší nejen sdě-
lení o tom, jak vel -
mi složitá situace
na Blízkém výcho -
dě stá le je a dá se
předpokládat, že
ještě i bu de, ale má
i daleko širší a hlub-
ší poslání. Vypráví 
o ceně lidského ži-
vota, o skutečných
hrůzách občanské
války, o odvaze při-
nášet oběti.
Film nám zprostřed-
kovává autentickou
možnost nahléd-

nout z křesťanského prostředí uprostřed Ev-
ropy do muslimského světa, uvidět ho „zev-
nitř“, velmi otevřeně a názorně očima Lu-
bici, které rozumíme, protože mluví „našim
jazykem“. Proto je také schopna umožnit
nám vnořit se do myšlení  a kultury islám-
ské společnosti. V pracovních vztazích, ro-
dinných i mezilidských. Do všech těchto
prostředí se divák s Lubicou a režisérem do-
stane a odnese si své pocity. Film je natočen
s velkým citem a je nabitý emocemi.
Pokládám tento film za velmi zásadní počin
– umožní alespoň částečně pochopit z pozic
našeho evropského vnímání, co se v mus-
limském světě Blízkého východu doopravdy
děje.
Na X. MFF Cinematik Piešťany 2015 získal
film Cenu primátora. Dokument byl na Slo-
vensku v kategorii divadlo a audiovizuální
umění oceněn Křišťálovým křídlem 2006. 
Na Slovensku dosud vidělo film v kinech
1000 diváků. Film uvidí diváci i v českých
kinech.

Jana Tomsová

Více informací: trailer, kde v kině, blog reži-
séra L. Kaboše o Libyi 
na www.farby piesku.sk
a www.facebook.com/farbypiesku

Farby piesku/ Barvy písku
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Eva Nová

Slovenské herečky jsou hojně využívány
v českém filmu, tentokrát ale jedna ze slo-
venských stálic dostala zajímavou příležitost
v domácím prostředí. Emília Vášáryová si za-
hrála hlavní roli v hraném debutu doku-
mentaristy Marka Škopa Eva Nová. Připo-
meňme, že před českou premiérou byl film
nejprve uveden na festivalu v kanadském To-
rontu, kde získal Cenu kritiky FIPRESCI.
V rámci letošního Febiofestu měl premiéru
v Praze (a vzápětí se vypravil do české di-
stribuce) a zároveň byla titulní představitelka
oceněna cenou za celoživotní přínos čes-
kému filmu. I když Emília Vášáryová roz-
hodně nemá o divadelní ani filmové role
nouzi, přece jen na takto velké ploše měla
možnost ukázat nejrůznější detailní valéry
svého herectví, a to velmi překvapivé. Pří-
běh snímku Eva Nová pojednává o kdysi
slavné a uznávané herečce, která poté, co ji
opustil její manžel, režisér, pro mladší ženu,
propadla alkoholu a rodině dělala jen os-
tudu. My se s ní poprvé setkáváme, když se
loučí se skupinou v léčebně, a potřetí, snad
definitivně, odchází z protialkoholního lé-
čení. Je jí 62 let, a bezprostřední budouc-

nost, která ji čeká, rozhodně není snadná.
Začít nový život není snadné, ba zdá se to
doslova nemožné.  Sledujeme její putování
do malého města, kde žije její syn s rodinou
a také s její sestrou.  Postupně si skládáme
mozaiku okolností životů všech zúčastně-
ných, příčin nenávisti a neomaleností jejího

syna, který matku vyhazuje, i odmítavého
chování její sestry, která se Evině synu Do-
dovi stala náhradní matkou. Sledujeme po-
měrně strastiplnou cestu Evy, která se marně
snaží navázat nitky vztahů s rodinou a ně-
kdejšími známými, a zároveň se snaží vrátit
se k oboru. Na všech frontách je ale odmí-
tána. V práci potupně končí u skládání palet
v supermarketu, a když se chce vrátit k pro-
fesi, jedinou šanci vystoupit nachází v do-
mově pro seniory. Prostřednictvím Evy mů-
žeme sledovat také osud jejích příbuzných.
Její sestra Manka zemře, a vlastně teprve po
pohřbu vyjde divákovi najevo, že dům,
v němž bydlí syn s rodinou, patří Evě. Dodo
ale odmítá další kontakty, chce jen, aby se
matka domu vzdala v jeho prospěch. Vedle
mapování osudů rodiny poukazuje film ne-
násilně na momentální sociální situaci na
Slovensku. Sleduje bídu malého města, kdy
velká část občanů, včetně Dodovy man-
želky, si jezdí vydělávat do Rakouska. Po-
zornost přitáhne velký nafukovací bazén na
zahradě, kde se ovšem koupe pouze Dodo.

Eva se dozví, že ho sem postavil proto, že
se Helena zmínila, že v Rakousku, v domě,
kde pracuje, bazén mají. Po smrti Manky se
Eva nabídne, že bude hlídat děti v nepří-
tomnosti Dodovy manželky, ale syn to tvrdě
odmítá. Eva se rozhodne pykat za svou mi-
nulost, přepíše dům na syna a odjíždí. Po-
malu se smiřuje s tím, že už nic v životě ne-
bude. Hlavně poté, co potká na recepci,
kam ji pozve bývalý kolega, svého muže
s mladičkou těhotnou ženou. Její bývalý s ní
ovšem děti mít nechtěl a Dodovi, jehož otec
zůstal utajen, jen nadával do spratků. Eva
ztropí na recepci skandál a je potupně vy-
vedena. Vypadá to, že jí nezbyde zase nic
jiného, než zahánět deprese pitím. V koco-
vině, kterou prožívá po této události, ji na-
vštíví Dodo a oznamuje jí, že ho žena 
i s dětmi opustila a rozhodla se zůstat v Ra-
kousku. Eva se za ní vypraví a zjistí, že
v krás ném rakouském sídle skutečně bazén

je, ale bez vody, a Helena tráví čas tím, že
sedí u tohoto bazénu celý den se senilní
paní, kterou opatruje. Takže realita se dosti
podstatně liší od idealistických představ…
Přesto se vrátit nehodlá. A tak se nakonec
Eva vypraví za svým opuštěným synem, aby
společně v malém, ale jejich bazénu došli 
k tichému smíření. Tedy nijak povzbudivá

vize života pro stárnoucí ženy, a to nejen
v profesi hereček, na druhé straně však pa-
rádní role pro Emílii Vášáryovou. 
Na snímání filmu je patrné, že režisér je do-
kumentarista, který detailně zkoumá pro-
středí a také jednotlivé postavy. Zvláště na
ústřední postavu Evy Nové se zaměřuje a vy-
užívá detailních „nelichotivých“ záběrů je-
jího obličeje, svým způsobem ukazuje
kouzlo proměn – když je chvíli nalíčená,
chvíli nenalíčená, šťastná, nešťastná. Sledu-
jeme společně s ní její tvář v zrcadle – ja-
kýsi obligátní tik všech hereček, zvyklých
neustále kontrolovat svou tvář v zrcadle. Ně-
které záběry jsou až nepříjemně dokumen-
tárně blízké, takže chvílemi tvář působí
skoro jako karikaturní nadsázka. Stejně tak
se to projevuje i v detailním přiblížení obli-
čeje její syna, kterého hraje u nás v podstatě
neznámý Milan Ondrík. Film stojí za vidění
přinejmenším kvůli jedinečnému výkonu
Emílie Vášáryové i kvůli zajímavému na-
hlédnutí do sociální situace na Slovensku.

Jana Soprová
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Na podzim se New York stal dějištěm série
prezentací tří nejvýznamnějších pražských
uměleckých škol. I při příležitosti oslav se-
dmdesáti let od založení FAMU spadající
pod Akademii múzických umění a sto třiceti
let od založení Vysoké školy uměleckoprů-
myslové se mohli obyvatelé jedné z největ-
ších světových metropolí seznámit se stu-
dentskou tvorbou mladých českých umělců.
Třetí, a jistě neméně významnou školou,
jejíž studenti prezentovali své práce, byla
pak pražská Akademie výtvarných umění.
Společným průsečíkem těchto výstav, kon-
certů, představení a projekcí, místem, kde
Newyorčané mohli diskutovat s českými
tvůrci a poznat konkrétní kontury jejich
uměleckých výstupů, bylo České centrum 
v New Yorku. 
Těžištěm, i svého druhu vyvrcholením, pak
byla hlavní výstava s názvem Subversive
tactics. Studenti tří pražských akademií pre-
zentovali slavnostně svoji tvorbu za velkého
zájmu mnoha hostů i místních obyvatel. Fil-
mová a televizní fakulta Akademie múzic-
kých umění ovšem přispěla svým dílem ne-
jenom k realizaci samotné výstavy, ale 
v průběhu celého podzimu zásobila pro-
jekční místnost Českého centra v New Yorku
úspěšnými studentskými filmy. Hrané, do-
kumentární a animované snímky pak byly
zpravidla uváděny samotnými jejich tvůrci,
se kterými pak návštěvníci mohli po projek-
cích dlouze diskutovat. 
Newyorští diváci tak mohli v jednom týdnu
zhlédnout oceňované hrané krátkometrážní
snímky z katedry režie, v dalším týdnu ne-
méně úspěšné snímky pocházející z katedry
animované tvorby (studenti prezentovali své
animované filmy společně se studenty UM-
PRUM), a nakonec se mohli seznámit i s tím
nejlepším z katedry dokumentární tvorby.

Každá z kateder je v něčem jiná, specifická
a jedinečná. FAMU se tak prezentovala ve
své rozmanitosti i v osobitém přístupu k au-
torské k tvorbě. Obyvatelé New Yorku mohli
vidět, jaký společenský akcent se vyskytuje
v tvorbě mladých dokumentaristů, i jak ná-
paditě a s humorem pracují s vizualitou 
a výtvarným řešením svých filmů animátoři
z FAMU. 
S večerem, během kterého byly promítány
filmy studentů katedry režie na FAMU, se
pojí i jedna smutná událost. Úspěšný a ori-
ginální režisér a student FAMU, známý pře -
devším pod pseudonymem Aramisova, 
ze-mřel v minulém roce. Film Nora sa mi
páčí tak dobyl New York už bez autora, a
pro přítomné pedagogy a studenty katedry
režie tak projekce nabyla podobu jakési
smutné vzpomínky na talentovaného stu-
denta a spolužáka. 
Všech šest promítaných hraných filmů za
přítomnosti tří studentů katedry režie se set-
kalo s pozitivními ohlasy. Oceňované filmy
byly vlídně přijaty i newyorskými návštěv-
níky a v následné diskuzi došlo na mnoho
zajímavých postřehů ze strany amerického
publika. Jeden z diváků poukázal na ponu-
rou atmosféru většiny snímků. Připisoval ji
specifickému evropskému naturelu, který se
možná v lecčem od amerického přístupu 

k životu liší. Trefná byla zjevně i poznámka
jednoho z diváků, že je překvapivé, jak vět-
šina postav z prezentovaných krátkometráž-
ních filmů řeší své problémy alkoholem,
nebo alespoň alkohol v nadměrném množ-
ství konzumuje. Vysvětlení se studenti spo-
lečně s diváky poté pokoušeli najít během
pokračování debaty v nedalekém irském
baru. 
Důsledkem osobní účasti studentů při pro-
jekcích vlastních filmů byl pak týden strá-
vený v jednom z největších a na kulturu nej-
bohatších měst světa. Studentské filmy se tak
nestaly jenom inspirací pro obyvatele New
Yorku, ale i New York sám se stal velkou in-
spirací pro samotné studenty. Většina z nich
využila strávený týden poznáváním města,
návštěvami galerií a dalších kulturních insti-
tucí. Kromě Manhattanu vedly četné vý-
pravy především do Brooklynu, ale třeba 
i do Harlemu a Bronxu. Na všechny udělala
ohromný dojem neskutečná diverzita i ži-

vost samotného města. Studenti se pokou-
šeli kromě velkých kamenných institucí 
objevovat i nenápadná zákoutí, omšelé an-
ti kvariáty a undergroundová hudební vy-
stoupení přímo v ulicích. 

Tomáš Janáček,

student 1. ročníku Mg.studia KR

New York objevil studenty FAMU

Czech center New York 2015
Koncem listopadu a začátkem prosince pro-
běhly filmové projekce jednotlivých kateder
FAMU. Každá z nich měla svůj samostatný
večer, kde jsme neprezentovali pouze
schopnosti a kreativitu, ale také nezávislé
myšlení a sílu přesvědčení našich studentů.
Uvedeny byly tyto filmy (hrané – h, doku-
menty- d, animované – a):

Aramisova: Nora sa mi páči (h), Hana Mer-
ková: Potravní řetězec (h) , Jakub Šmíd:
Amanitas (h), Tomáš Janáček: Malý atlas hub
(h), Tomáš Klein/ Merta: Retriever (h), Luboš
Kučera: Zelená vdova (h), Alžběta Kovan-
dová: Světlík (d), Andran Abramjan: Argu-
menty (d), Jan Strejcovský: Igorovo velké do-
jetí (d), Martina Ševčíková: Několik let (d),

Robin Kvapil: Film o Ondřejovi Jajcajovi, vy-
kradači hrobů (d), Martin Máj: Punch and
Judy (a), Jakub Kouřil: M. O., Malý Cousteau
(a), Kateřina Karhánková: Nový druh (a),
Libor Pixa: Graffitiger (a), Alexandra Hetme-
rová: Mythopolis (a), Jan Saska: Přepadení
(a), Juan Atienza: Homeland (a), Ondřej Do-
lejší: V zahradě (a)
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Ministerstvo kultury ČR přijímá nominace na Cenu MK 
za přínos v oblasti kinematografie a audiovize pro rok 2016
Cena pro rok 2016 bude udělena k 27. říjnu, nominace přijímáme do konce května

Pošlete děti na filmařský tábor
Filmové studio Barrandov a ZV ROH FSB
pořádaly letní pionýrské tábory ve svém
areále v Miřetíně už od 50. let minulého 
století, a to pro děti svých zaměstnanců 
a filmařské děti z bratislavské Koliby, ně-
meckého Babelsberku a polské Lodže. Na
Táboře Barrandov vyrostly děti předních čes-
koslovenských filmařů. V reáliích tábora na-
točil v roce 1990 režisér Ondřej Trojan svůj
kultovní film Pějme píseň dohola. Po spole-
čenských změnách v roce 1989 a rozpadu
státního filmu měl tábor namále. Jeho tradici
se však podařilo udržet a v roce 2015 byl le-
gendární prázdninový areál v Miřetíně zís-
kán zpět do svého vlastnictví.
Tábor se nachází v údolí říčky Krounky, 
v krásné lesnaté krajině předhůří Žďárských
vrchů. V objektu tábora jsou dvě dřevěné

klubovny, splachovací toalety, zděná bu-
dova s prostornou jídelnou, umývárnami 
a sprchami s teplou vodou. Tábor splňuje
všechny hygienické požadavky. Přímo v tá-
boře je hřiště na vybíjenou, volejbal nebo
nohejbal, hřiště na fotbal a streetball, stoly
na ping pong a možnost dalšího sportovního
vyžití. Koupání je možné v říčce Krounce,
která táborem protéká, či na koupališti, které
je vzdáleno cca 30 minut příjemnou pro-
cházkou lesem. Děti jsou podle věku roz-
děleny do 10 až 18členných oddílů, které
vedou zkušení oddíloví vedoucí. Cílem tá-
bora je zpříjemnit dětem čas letních prázd-
nin, přiblížit je přírodě, seznámit je se 
základy tábornických dovedností, zdravově-
dou, různými sporty a výtvarnými činnostmi.
Celotáborová etapová hra (na zálesáckém

turnusu dokonce dvě – pohádková pro
mladší děti a dobrodružná plná záhad pro
ty starší), sportovní přebory, mezioddílové
soutěže, bojovky, základy první pomoci, ce-
lodenní výlety do okolí, třídenní putování
pro nejstarší děti, rukodělné činnosti, kar-
neval, diskotéky, táborák, zpívání, oddílové
ohníčky, přenocování v přírodě a plno zá-
bavy a legrace. 
INFORMACE O TÁBOŘE A PŘIHLÁŠKY:
Ing. Radan Kukal – tel.: 776 044 171, 
Ing. Miroslava Kotlasová (jen zálesácký tur-
nus) – tel.: 774 902 102, přihlášky k vy-
zvednutí v recepci Barrandov Studia, a. s.,
Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5,
tel.: 267 071 111, ke stažení na webu:
www.taborbarrandov.c

Cena Ministerstva kultury ČR za přínos v ob-
lasti kinematografie a audiovize se uděluje 
k ohodnocení mimořádně významných vý-
sledků či výjimečných uměleckých tvůrčích,
interpretačních nebo technických počinů 
v procesu tvorby, výroby, šíření a uchová-
vání kinematografických a audiovizuálních
děl nebo za výzkumnou či propagační čin-
nost v oblasti kinematografie a audiovize
nebo za dlouhodobé zásluhy v oblasti kine-

matografie a audiovize. V kalendářním roce
mohou být uděleny nejvýše dvě Ceny Mi-
nisterstva kultury za přínos v oblasti kine-
matografie a audiovize, z nichž pouze jedna
může být udělena žijící fyzické osobě nebo
právnické osobě.
Cenu tvoří diplom a finanční částka ve výši
300 000 Kč. V případě ceny udělené in me-
moriam se peněžní ocenění neposkytuje.
Návrhy na udělení ceny mohou podat fy-

zické nebo právnické osoby nejpozději do
úterý 31. května 2016. Návrh může být za-
slán na e-mailovou adresu lenka.holubova-
mikolasova@mkcr.cz, dále poštou na adresu
Lenka Holubová Mikolášová, Ministerstvo
kultury ČR, Odbor médií a audiovize, Mal-
tézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 či datovou
schránkou (8spaaur); návrh musí obsahovat
jméno, příjmení a místo trvalého pobytu no-
minované/ho plus zdůvodnění nominace.
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Možná by se to dalo pojmout jako předur-
čení sudiček, když se na malého klučinu za-
ostřily fotografické a filmové kamery, aby za-
znamenaly uvítání tehdejšího ministra
zahraničí Edvarda Beneše na českobudějo-
vickém náměstí. To tříletý Jiří Ployhar pře-
dával váženému politikovi květiny a jeho 
života se tak poprvé dotkl filmový pás i po-
litika. Obé vskutku osudově…
Jiří Ployhar (1927–2009), kameraman, sce-
nárista, režisér a fotograf, měl opravdu
pestrý život. Ještě při studiu Státní grafické
školy v Praze pracoval jako laborant u praž-
ské pobočky rakouské firmy Wachtl a u teh-
dy prominentního fotografa Karla Ludwiga,
který byl vedoucím fotooddělení v Lucerna-
filmu, pořizoval fotodokumentaci k natáče-
ným filmům. Svůj fotoreportérský křest si
Ployhar odbyl v květnu 1945, kdy zdoku-
mentoval dramatické události v Českých Bu-
dějovicích (v kapitole Konec a začátek). Po
válce studoval na tehdy nově otevřeném fil-
movém oboru AMU, kde především před-
nášky prof. Boučka u něj vyvolaly trvalý
zájem o vývoj techniky fotografického zá-
znamu. Absolvoval v roce 1951 na katedře
fotografické techniky jako filmový kamera-
man. I když po únoru 1948 byla možnost
uplatnění pro talentované, nonkonformní fil-
maře špatná, Ployhara si všiml prof. Plicka,
který mu nabídl místo asistenta. Tato spolu-
práce rozvinula i prohloubila Ployharův cit
pro symbiózu filmového námětu, formy, ob-
sahu a také technického zvládnutí obrazu.
Od roku 1950 začal samostatně natáčet ve
Studiu populárně vědeckých a naučných
filmů Bratislava krátké filmy, a v době pre-
zenční vojenské služby v Československém
armádním filmu natočil desítky výcviko-
vých, dokumentárních i hraných filmů. Poté
spolupracoval stejně intenzivně s Krátkým
filmem. Měl příležitost natáčet v zahraničí,
a to v době, kdy země jako Albánie, Afghá-
nistán, Írán, Korea nebo Tibet byly vzhledem
k tehdejší izolaci až neskutečnou exotikou.
Světová výstava EXPO 1958, kde se dostalo
velkého uznání českému filmu, znamenala
nejen v životě Jiřího Ployhara vstup do nové
tvůrčí etapy. Tvůrčí vzepětí a umělecký libe-
ralismus se přelil do 60. let a stal se součástí
společenských změn. Desítky filmů propa-
gujících Československo byly dabovány až
do osmi jazyků a získávaly téměř pravidelně
ceny na festivalech krátkých filmů, např. 
v Lausanne, Barceloně, Tbilisi, Bruselu, Ja-
nově, Bukurešti, Mallorce, Lisabonu, Gmün-
denu nebo Tarbes. Celkem 36 trofejí získaly
filmy Jiřího Ployhara v distribuci Vládního

výboru pro cestovní ruch. Šedesátá léta pro
něj znamenala také práci hlavního kamera-
mana na celovečerních filmech. Ale postu-
pující „normalizace“ jeho profesní kariéru
ukončila. A navíc jeho jméno bylo vymazá-
no z titulků již natočených a distribuova-
ných filmů. Aby uživil rodinu, ve svobodném
povolání fotografa a výtvarníka realizoval
zakázky v oblasti užité a technické fotogra-
fie, a díky kontaktům měl možnost podílet
se na obrazových kalendářích. Zájem Jiřího
Ployhara o společenské a kulturní dění
vedlo k vytvoření velkého počtu fotografií
známých osobností, byť některé pak v éře
normalizace nebylo možné publikovat. Díky
fotoklubu Ústředního kulturního domu že-
lezničářů se v 80. letech podařilo realizovat
dvě výstavy z kolekce těchto portrétů s ná-

zvem Tváře z památníku. Od 60. let sou-
střeďoval Ployhar své fotodokumenty a v ná-
sledujících dekádách záměrně vytvářel sou-
bory pro budoucí publikaci, která měla mít
stejný název jako jeho jubilejní výstava, tedy
Roky a vteřiny. Mezi soubory fotografií,
které Jiří Ployhar již koncipoval pro budoucí
publikaci, je mj. hold jeho učiteli Pocta Drti-
kolovi, v souboru Hledání jsou zase zachy-
ceny výtvarné experimenty ze 40. a 80. let.
Nástup digitální éry ve fotografii přijal s po-
chopením a postupně zvládal moderní po-
stupy digitálního zpracování obrazu. Po
ukončení své profesionální dráhy hledal 
a zkoušel nové možnosti digitální fotografie.

Milan Fara

(upraveno dle předmluvy knihy Roky a vteřiny) 

Jiří Ployhar: Roky a vteřiny
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Krok do tmy
V prosincovém čísle Synchronu (4/2015)
podal zprávu Daniel Růžička o období, kdy
naše televize udělala rozhodující krok
z temnot posluhování socialistické moci na
světlo svobody. Jak se k tomu posluhování
dostala, mohu, jako jeden z posledních pří-
mých účastníků, podat svědectví já.
Šedesátá léta minulého století přála všem
uměleckým druhům a žánrům. Televizi ob-
zvlášť. Ta byla novým médiem, prožívala re-
voluční technický pokrok a stávala se maso-
vou diváckou záležitostí. Vedle uměleckých
hodnot získávala ohromné možnosti ovliv-
ňovat veřejné mínění. Všechna tři česká vy-
sílací centra zatím jediného kanálu těchto
možností ve značné míře využívala. Začí-
nala se plést do řemesla politikům a přiná-
šela tam čerstvý vítr. V Ostravě se soustře-
ďovali kolem Jana Neulse a jeho cyklu
Ostravské vteřiny, Brno přispívalo do této
hry hlavně svým Mohu do toho mluvit? au-
torů Křivánka a Prokela. 
V Praze fungovala hned dvě centra. Redakci
publicistiky a dokumentaristiky zdravě kon-
kurovala mládežnická Vlaštovka, která pod
křídly Miloše Volfa sdružovala houf původ-
ních rozhlasáků kolem Zvědavé kamery. Její
odvahy a fantazie se snažilo využít a zneu-
žít tehdejší Ministerstvo vnitra ČSSR (případ
„pokladu“ v hlubinách Černého jezera v ro -
ce 1964). Dostala se i do otevřeného střetu
s komunistickým sekretariátem, při jehož ře-
šení se tehdejší ředitel ČST Jiří Pelikán dů-
razně postavil na stranu televizních tvůrců,
což mělo za následek konflikt, který vrcho-
lil a vyvrcholil koncem pražského jara. 
V „konkurenční“ Redakci publicistiky a do-
kumentaristiky také neváhali a šli do boje na
všech domácích frontách a oblastech. Do-
stávalo se jim podpory tehdejších kulturních
pracovníků, především spisovatelů – Ko-
houta, Hanzelky, Zikmunda, Wericha, Drdy
a dalších, i podpory veřejných činitelů jako
Císaře, Šika, Goldstückera a dalších. Všech,
kterým šlo o obrodu naší společnosti.
Televize se stala jedním z nejvýraznějších
hráčů na poli společenského zápasu. At-
mosféra pražského jara 1968 prostupovala
celým televizním programem. Až do po-
sledního zábavného pořadu pronikla touha
po svobodném vyjadřování. Pochopitelně
nejzřetelněji se projevovala v těch pořadech,
které sledovaly aktuální politické dění.
Nešlo pouze o kritiku dosavadního spole-
čenského zřízení. Ve všech rozhovorech 
a komentářích, od ekonomiky až ke sportu,
vládla otevřenost čím dál větší, až došlo fak-
ticky k negaci předběžné cenzury. 

Obnoveny byly diskuzní večery. Vladimír
Tosek kupříkladu přišel s návrhem zvát do stu-
dia významné osobnosti veřejného života
k živým debatám Mezi námi, kterých jsem se
mohl zúčastnit, vedle Jiřího Kantůrka, Karla
Kyncla a Jiřího Rumla, také já jako moderátor. 
Samozřejmě došlo i k „průšvihům“, kupří-
kladu když Arnošt Lustig namísto ke svým
spisovatelským úspěchům bez předběžného
varování obrátil pozornost k záležitostem
státně politickým, přesahujícím i hranice na-
šich mezinárodních závazků, na což reago-
vala demarše polských diplomatických
úřadů. (Bylo to pár dní po skončení izrael-
sko-egyptské války.)
Nevím, kam bychom svá přání a tužby do-
vedli, kdyby se jednoho krásného srpnového
jitra neobjevily spojenecké tanky. Nastarto-
valy pak i krátkodobé „ilegální“ televizní vy-
sílání. To jsem osobně nezažil, odjel jsem
dva dny před okupací na služební cestu do
Rumunska. V den, kdy se našemu reportáž-
nímu štábu podařilo vrátit se do Prahy, bylo
to začátkem září 1968, byli svoláni všichni
zaměstnanci televize do Obecního domu,
kam byl vyslán tajemník ÚV KSČ Mlynář,
aby nás přesvědčil, že dokument, který po-
depsala v Moskvě naše vláda, nebyl kapitu-
lací, ale v dané situaci optimálním řešením.
Jeho přesvědčování však bylo marné. Když
po nucené přestávce televize obnovila pra-
videlné vysílání, navázali tvůrčí pracovníci
na to, co hlásali před okupací. Do prázdna
vyzněla i různá usnesení stranických or-
gánů. Jen opatrnosti přibývalo. A otazníků.
Jak dál?, ptal se Jiří Kantůrek. Jak se máte, co
děláte?, zase já se Zdenou Joskovou, která
s Otou Poppem a Jiřinou Jiráskovou uvedla
v život Jizvy, jiskry, jistoty. Předokupační
Jsme s vámi, buďte s námi se přejmenovalo
na Publicistický magazín. Ještě nějaký čas
jsme vysílali Mezi námi. Vznikaly nové ná-
měty jako Blaničtí rytíři Vlastimila Vávry, ka-
marádi si troufli i na Sověty vydávanou tis-
kovinu Zprávy a tak dále. Progresivní síly
z jara se nepřizpůsobily očekávaným tren-
dům a držely se při životě. Modlitba pro
Martu se stávala z aktuální hymny klasikou.
Koncem září byl odvolán z ředitelské funkce
Jiří Pelikán, na jeho místo byl dosazen apa-
rátník Bohumil Švec, aby si poradil s nepos-
lušným personálem. Marně. V prosinci 1968
ho nahradil Josef Šmídmajer, ale ani on ne-
hnul s obsahem vysílání. Jestli nechtěli nebo
nemohli, nevím. Naše moc nad tvorbou
trvala i po Vánocích. Až smrt Jana Palacha
s následným vzedmutím emocí celého ná-
roda znamenala i obrat v televizní tvorbě. 

V den Palachova úmrtí svolal šéfredaktor pu-
blicistiky Arnošt Frydrych po dohodě s ředi-
telem programu přítomné populární redak-
tory a moderátory – bylo nás deset – s tím,
že každý z nás po zprávách řekne své Slovo
ke dni. Živě, bez papíru, bez předběžného
schvalování. Vzali jsme si za úkol vyjádřit
své osobní stanovisko k událostem, povzbu-
dit lidi k odvaze, a zároveň varovat před dal-
šími oběťmi. Ohlas byl nečekaně obrovský,
divácké hodnocení nejvyšší možné. Ale dů-
sledky na sebe nedaly dlouho čekat. 
Už následující den o tom jednala vláda 
a 27. ledna 1969 zasedl mimořádně
ústřední výbor strany a přijal „Okamžité
opatření v televizi, rozhlase a tisku“, které
obsahovalo jmenování nového vedení tele-
vize, drastické utužení cenzury a požada-
vek: „Televize zavede potřebný mechanis-
mus výroby a vysílání a stanoví odpovědnost
jednotlivých vedoucích pracovníků…“ 
Usnesení (tajné) šlo až k detailnímu jmeno-
vitému požadavku trestů jednotlivým pra-
covníkům, redaktorům a hlasatelům. S šé-
fredaktorem Televizních novin Wintrem a
redaktorem Toskem byl okamžitě rozvázán
pracovní poměr, řadě dalším se stanovil
zákaz objevovat se na obrazovce. Byli to
Škutina, Kyncl, Lavička, Daneš, Moučková,
Dvořáčková…
Když došlo k sesazení Dubčeka a nahrazení
Gustavem Husákem, nastalo v táboře novi-
nářů k tříbení charakterů. Ti nejzbabělejší
rovnou nabídli své služby Státní bezpeč-
nosti, méně zbabělí si začali veřejně sypat
popel na hlavu. V Rudém právu vyšlo „Slovo
do vlastních řad“, které podepisovali jednak
staří roduvěrní bolševici, vedle nich ti, kteří
v pražskojarní době mlčeli a čekali, jak to
dopadne – a ruku v ruce s nimi i někteří naši
přátelé, kamarádi z vlastních řad. 
Byl mezi nimi i iniciátor naší Štafety za Pa-
lacha Viktor Růžička, jinak moudrý, vzdě-
laný a dobrý rádce a zpovědník v dobách
dobrých i zlých. Vzal jsem Rudé právo a
běžel za ním. „Co to má znamenat?“, ude-
řil jsem na něj. Místo odpovědi zabafal ze
své pověstné dýmky a zeptal se mě: „Chceš
tu dál pracovat? No tak…“ Místo viníka se
cítil obětí, kterou přináší svým přátelům. Ale
stejně mu to nepomohlo. Když se ujal vlády
nad televizí Jan Zelenka, dostal výpověď
jako my ostatní, kteří jsme nekapitulovali.
Jeden po druhém jsme odcházeli a s námi 
i televizní publicistika i mnozí členové os-
tatních programů. Na naše místa nastoupili
dychtiví kolaboranti a slouhové režimu.
Většina z nás končila u kotlů ústředního to-
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Ohlédnutí za Trilobitem 1969, zákazem FITESu 
a Ladislavem Helgem
Sešlo se to všechno najednou, události současnosti, dotýkající se historie našeho filmového a televizního svazu: předávání Trilobitů
a úmrtí režiséra Ladislava Helgeho. S pomocí citací z publikace Jarmily Cysařové „Koordinační výbor, tvůrčí svazy a moc“, kterou
vydal Ústav pro soudobé dějiny v roce 2003, se vraťme do časů, na které může být FITES právem pyšný. 

Historie FITES
Pojednání o poslední etapě Svazu českoslo-
venských filmových a televizních umělců se
neobejde bez strohé charakteristiky jeho
předešlé působnosti. FITES vznikl 30. listo-
padu 1965, kdy se vyčlenil ze Svazu česko-
slovenských divadelních a rozhlasových
umělců. Osamostatnění inspirovali progre-
sivní členové KSČ a nestraníci (např. hu-
dební skladatel Emil Ludvík, filmový scená-
rista Vladimír Valenta, režisér Jiří Krejčík)
jako výběrovou, ochrannou organizaci fil-
mové a televizní tvorby proti oficiální linii
komunistické strany.
Podle stanov byla podmínkou členství vý-
hradně nadprůměrná kvalita díla bez ohledu
na členství v KSČ. Dobový úzus konat se-
zení stranických skupin před každým jedná-
ním („partgrupa“, jak to označoval režisér
Krejčík) byl formálně dodržován pouze zpo-
čátku a postupně byl zcela opuštěn. Naopak
se před lednem 1968 táhly aktivitami FITES
jako červená nit spory s orgány KSČ. Od ob-
hajoby nové vlny českého filmu z prvních
let existence se v průběhu roku 1968 svaz
soustředil na ochranu progresivní televizní
publicistiky a na pojetí televize jako média,
nezávislého na stranických a státních orgá-
nech. Vystupoval proti monopolu moci, za
občanská práva, za svobodu projevu, za to,
aby tzv. vedoucí úloha KSČ bylo pouze dob-
rovolným mandátem, který nestranící udě-
lili komunistům. Řečeno slovy režiséra El-
mara Klose, „FITES bylo nežádoucí dítě
režimu“. 
Po federálním uspořádání státu se v prvním
pololetí roku 1969 konaly sjezdy, na nichž se
organizace transformovaly v české a sloven-
ské svazy, federálně zastřešené. Také FITES se
na druhém federálním sjezdu 21. a 22. února
1969 rozdělil na ČeFITES a SloFITES, jejichž
předsednictva tvořila federální výbor. Ústřed-
ním tajemníkem se stal režisér Ladislav Helge
a jeho zástupcem a tajemníkem dosavadní ve-
doucí sekretariátu Ludvík Pacovský. 

S pokračujícím průběhem šedesátého devá-
tého roku bylo pro komunistickou stranu stále
méně přijatelné takové pojetí kulturní politiky
a vztahu mezi komunisty a nestraníky, jak je
svaz formuloval v únoru 1969 ve Zprávě 
o činnosti FITES na svém druhém sjezdu:
„Kulturní politika je především věcí kolektivu
tvůrců a diváků, nikoliv subjektivních nekva-
lifikovaných soudů mocných osob. […] FITES
podporoval organizování nekomunistů ve
svazu. Proklamoval vedoucí úlohu KSČ jako
dobrovolný mandát od nekomunistů, který si
strana získá jen svou prací.“ 
Vedení svazu nepodcenilo nebezpečí jeho
likvidace. Na podzim 1969 byl za předsedu
zvolen významný tvůrce, který se z pracov-
ních důvodů nijak výrazně neúčastnil aktivit
posledních měsíců – Elmar Klos. 

Trilobit 1969
Šestého listopadu 1969 Elmar Klos odevzdá-
val prestižní svazové ceny Trilobity za rok
1968. Mezi oceněnými tvůrci byl rovněž Vlas-
timil Vávra za televizní publicistiku, tedy i za
trilogii Na pomoc generální prokuratuře, v níž
pátral po příčinách smrti ministra Jana Masa-
ryka a jako první zpochybnil oficiální verzi 
o sebevraždě. Vedení Československé televize
se od rozhodnutí ČeFITES distancovalo.
Český úřad pro tisk a informace odebral ke
14. listopadu 1969 registraci Filmovým a te-
levizním novinám s odůvodněním, že se ča-
sopis „svým obsahem odchýlil od svého po-
liticko-ideového obsahu a zaměření, jímž
byla odůvodněna jeho společenská potřeb-
nost a nedodržoval záruky uvedené v regi-
strační přihlášce […] uveřejňované mate-
riály porušovaly důležité zájmy vnitřní 
a za hraniční politiky státu.“ Tentýž den
oznámil náměstek ministra kultury Josef
Řehák vedení FITES, že od 15. listopadu za-
stavuje financování svazu, který „až dosud
setrvává ve svých stanoviscích, která nejsou
v souladu se současnou politikou vedení
strany a státu. V zájmu záchrany svazu od-

stoupilo předsednictvo a z funkce vedou-
cího tajemníka Ladislav Helge. Udělení in-
kriminovaného Trilobita bylo další vítanou
záminkou.
Rovněž komunisté v ústředním výboru Ná-
rodní fronty ČSR považovali Trilobita pro
Vlastimila Vávru za „vážný konfliktní stav ve
vztahu ÚV NF ČSR a vedení Svazu filmo-
vých a televizních umělců“, který po před-
chozích varováních odpověděl touto provo-
kací, a „je v rukou extrémních představitelů
pravice (Pacovský, Helge a další)“. Svaz
„překračuje rámec vlastní funkce této orga-
nizace a snaží se jí vtisknout úlohu organi-
zace v podstatě politického charakteru“.
Proto bylo třeba ukončit jeho členství v Ná-
rodní frontě na základě neschválení stanov
Ministerstva vnitra. Schůze byra ÚV KSČ
tento postup direktivně uložila komunistům
ve vedení Ministerstva vnitra a v Národní
frontě ČSR. 

Zrušení FITES
Osmého ledna 1970 vyšla v denním tisku
zpráva ze zasedání předsednictva Národní
fronty ČSR. FITES byl z Národní fronty vy-
loučen pro zvláště závažnou situace, neboť
„jeho čelní představitelé jsou známi mimo-
řádnou iniciativou a organizátorskou aktivi-
tou při vyvolávání koordinovaných nátlako-
vých a posléze opozičních akcí. […]
Představitelé tohoto svazu se nejvíce za-
sloužili o neblahou činnost tzv. Koordinač-
ního výboru tvůrčích svazů, který se stal jed-
ním z nejvýznamnějších nástrojů bojů
pravice a protisocialistických sil o moc.“ 
19. ledna 1970 zamítlo Ministerstvo vnitra
ČSR českému FITES schválení stanov. V Bra-
tislavě zamítl svaz rozhodnutím ministerstva
vnitra SSR 22. ledna 1970. Třetího února
protestoval Elmar Klos dopisem ministrovi
vnitra ČSR proti neschválení stanov a vylou-
čení z Národní fronty, avšak marně. 
Z rozhodnutí ministra kultury (na základě
usnesení předsednictva ÚV KSČ z 12. ledna

pení, myčů oken a ti nejstatečnější v Ruzyni.
Mezi nimi byl i můj přítel a spolumoderátor
večerů Mezi námi, Jirka Ruml. Tomu se po -
dařil dokonalý gag. V památný den demon-

strace na Letenské pláni v listopadu 1989
obědval ještě v cele věznice, ale po obědě
ho náhle propustili a on se objevil na tribuně
vedle Václava Havla a manifestantům sdělo-

val, co měli ten den v Ruzyni k obědu. Ale
to už je jiná písnička.

Ladislav Daneš, (dvaadevadesátiletý) 

bývalý publicista
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1970) byla do FITES vyslána skupina pracov-
níků z Ústřední komise lidové kontroly, aby
prověřila hospodaření svazu. Po více než mě-
síčním působení sestavila devětatřicetistrán-
kový elaborát, datovaný 17. dubnem, k ně -
muž počátkem června podal Elmar Klos
faktické připomínky, rovněž marně. 
V nepodstatné mutaci předložil 9. června
Drahomír Kolder zprávu o prověrce hospo-
daření FITES předsednictvu komunistické
strany, které uložilo Vasilovi Biľakovi a šé-
fredaktorovi Rudého práva Miroslavu Mo-
covi využít materiál propagačně jako sou-
část boje proti pravici a oportunistickým
silám. Splněno bezprostředně. Od 13. červ-
na 1970 vycházela v Rudém právu rozsáhlá,
štvavá trilogie redaktora Jana Klimenta s pří-
značným společným názvem Z přírodopisu
samozvané elity. Dopis likvidační komise
FITES, jímž dementovala nepravdy, zkreslení
a lži Klimentova „přírodopisu“, uveřejněn
nebyl. FITES zanikl na dvacet let. Desátého
dubna 1970 byla zahájena jeho likvidace,
skončená v průběhu dalších dvanácti mě-
síců. Jaké byly osudy jeho protagonistů?

Ladislav Helge
Pro Ladislava Helgeho, režiséra proslulých
filmů Škola otců, Velká samota, První den
mého syna, byl posledním tvůrčím činem
film Stud z roku 1967. Za činnost v Koordi-
načním výboru tvůrčích svazů a ve FITES byl
čtyřicetiletý režisér na vrcholu sil mezi
prvními propuštěn z Barrandova. Jeho ná-

sledné externí působení v dabingu označil
„normalizační“ vedoucí dramaturg barran-
dovských ateliérů Ludvík Toman za provo-
kaci. Po nástupu M. Müllera do funkce ve-
doucího oddělení kultury ÚV KSČ byla
Ladislavu Helgemu direktivně zakázána ja-
kákoli působnost v kultuře. Od jara 1972
půl roku hledal práci, až se uchytil za pře-

pážkou poštovního úřadu. Po pěti letech, od
roku 1977 po odchod do důchodu směl za-
stávat organizační práci v Laterně Magice.
Na přelomu let 1989/90 byl spolu s Ludví-
kem Pacovským a s Jiřím Krejčíkem u zrodu
obnoveného FITES.

Koordinační výbor tvůrčích
svazů
Po první fázi jednotlivých iniciativ tvůrčích
svazů a jejich vzájemného propojování
v roce 1968 bylo další vývojovou etapou je-
jich sdružení v Koordinačním výboru. Ve
spojení se Svazem vysokoškolského stu-
dentstva, s Dělnickými výbory na obranu
svobody tisku, s Federací lokomotivních čet
a v kontaktech s odbory představoval Koor-
dinační výbor širokou občanskou společ-
nost, rezonující s velkým národním hnutím
za občanskou rovnoprávnost a svobodu.
Dopis Alexandru Dubčekovi, první oficiální
dochovaný doklad Koordinačního výboru
tvůrčích svazů, je datován 15. květnem
1968. Představitelé výboru ujistili prvního
tajemníka ÚV KSČ, že „komunisté i nestra-
níci v tvůrčích svazech sledují s velkými
sympatiemi všechny pozitivní kroky, které
od lednového pléna komunistická strana
učinila.“ Nechtějí však být pouhými pozo-
rovateli, ale aktivními účastníky.
Agendu Koordinačního výboru tvůrčích
svazů v Praze FITES převzal a předsedou se
stal režisér Ladislav Helge. Ludvík Pacovský,
tajemník FITES, se ujal téže funkce i v Koor-
dinačním výboru. Byly to čestné funkce,
avšak organizačně náročné víc, než si kdo
v prvotním stadiu představoval. Tehdy se
ovšem nikdo neptal zač?, ale proč?
Ve třetím období své působnosti, po 21. srp-
nu 1968, představitelé Koordinačního výboru
hájili vymoženosti prvního pololetí onoho
roku proti kapitulantským ústupkům adorova-
ných představitelů pražského jara. Po zániku
dělnických uskupení, až po nástup G. Husáka
do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ, brzdili
omezování občanských svobod. 
Když na prahu devětašedesátého roku su-
marizovali Ladislav Helge a Ludvík Pacov-
ský činnost pražského Koordinačního výbo -
ru tvůrčích svazů, konstatovali, že v cen tru
jeho pozornosti nebyly specifické tvůrčí
otázky. Následně pak formulovali prosazené
principy kulturní politiky: „Nemá být zále-
žitostí pouze KSČ, ale státu a kulturních or-
ganizací; má vytvářet organizační a ekono-
mické podmínky pro svobodnou tvorbu 
a její šíření; mají se na ní podílet především
ti, kdo tvoří, distribuují a přijímají umění,
aby byla prosta subjektivních nekvalifikova-
ných zásahů.“
Za hlavní náplň práce Koordinačního vý-

boru označili Ladislav Helge a Ludvík Pa-
covský politiku „aktivního napětí“, neboť
„kulturní fronta nepřejímá obsah a metody
politiky profesionální“, vytváří napětí nátla-
kových sil pro uskutečnění občanských svo-
bod, pro „přeměnu občanů z objektů v sub-
jekty politiky“, a to před 21. srpnem i poté.
V podmínkách ztracené suverenity státu
představovaly aktivity Koordinačního výboru
protitlak, neutralizaci politické reality. Za
největší nebezpečí kompromisů v kontak-
tech s politiky pražského jara vedoucí před-
stavitelé Koordinačního výboru považovali,
„že ve své politické činnosti včas nepo-
střehneme, že hranice byly překročeny a že
jsme ztratili tvář.“
Před posledním zasedáním ústředních vý-
borů 22. května 1969 byl Koordinační výbor
tvůrčích svazů obviněn z organizování dru-
hého centra v ústředním výboru strany 
a byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce
v českých zemích označilo toto občanské
společenství v prosinci 1969 za organizá-
tory „boje proti straně“. (dr)

Televize o cenách FITES
PRAHA 10. listopadu (ČTK) – Vedení Čs. te-
levize předalo ČTK toto prohlášení:
Vedení Československé televize považuje za
nutné distancovat se veřejně od rozhodnutí
Svazu čs. filmových a televizních umělců
(FITES) udělit ceny za filmovou a televizní
tvorbu za rok 1968, zejména v případě oce-
nění televizních publicistických pořadů 
V. Vávry. Jeho čtyřdílný televizní seriál Na
pomoc generální prokuratuře sehrál v loň-
ském roce výrazně negativní úlohu při de-
zorientaci naší veřejnosti. Mezi motivy
zrodu tohoto seriálu byla nesporně i ne-
zdravá honba za pochybnými senzacemi a
při přípravě pořadu pak byly hrubě narušeny
základní principy novinářské etiky, přede-
vším povinnost publicisty prověřovat dů-
kladně všechna fakta. Tyto pořady přispěly
k sugestivnímu šíření výmyslů o smrti J. Ma-
saryka a k vytváření antikomunistické a an-
tisovětské psychózy.
Rozhodnutí Svazu čs. filmových a televiz-
ních umělců ocenit podobnou publicistiku
není zřejmě náhodné. Znovu potvrzuje, že
vedení této organizace chce i nadále orien-
tovat tvůrčí pracovníky nesprávným smě-
rem. Současně se ukazuje, že vedení FITESu
pokračuje ve své problematické politické ak-
tivitě nedávno uplynulého období. Tato sku-
tečnost staví před celou veřejnost na pořad
dne velmi aktuální otázku, zda má být ze
státních prostředků podporována činnost
takto orientované organizace.

(Rudé právo, 11. listopadu 1969, str. 1)

Zpracoval Daniel Růžička
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„Dobrý večer, milí přátelé. Vítám vás k prv -
nímu zkušebnímu vysílání televisní stanice
Ostrava…“, tak oslovila tehdejší diváky hla-
satelka Eva Kunertová Mudrová a pokračo-
vala: „Ano, je to pravda, už i Ostrava má
svou televisní stanici. A vy, milí přátelé, jste
opravdovými televisními diváky. Trochu ne-
zvyklé, že? Však si časem zvyknete.“
Na začátku byl televizní vysílač, který měl
původně sloužit šíření signálu vysílaného 
z Prahy. Technické zajištění tohoto provozu
se ale nepodařilo včas realizovat, a tak se 
z Ostravy za velmi skromných podmínek vy-
sílal vlastní program. Zprvu jen několik
hodin týdně, později obsáhnul plný objem
určeného času. V době televizního pravěku
se tak začaly psát dějiny nejstaršího regio-
nálního studia. Z malé hlasatelny přímo na
vysílači v Hošťálkovicích se naživo vysílaly
první zprávy, první hudební pořady i insce-
nace. Za velmi stísněných podmínek a v ne-
snesitelném vedru se odehrávaly okamžiky,
které žijí už jen v historkách pamětníků,
neboť záznam pro archiv nebyl tou dobou
technicky možný.
Nejdříve bylo jen pár majitelů televizních
přijímačů, ke kterým se scházeli sousedé na
přímé přenosy sportovních zápasů nebo
estrád, nebo prostě jen pro to, aby tu vy -
moženost mohli uvidět. Dobrodružství,
které představovala televize, ať už z hlediska
úspěšnosti příjmu a šíření signálu, nebo 
z hlediska samotné výroby pořadů, je dneš-
ním lidem těžko sdělitelné. Nejenže jsme si
ale na ni rychle zvykli, jak předpovídala
první hlasatelka, zároveň je televize dnes
pro nás běžnou součástí našich životů 
a zcela samozřejmě od ní očekáváme, že
nám zprostředkuje co nejlepší zážitky v co
nej-širším spektru.
„Ostravské studio je v rámci kulturního 
a společenského života severní Moravy 

a Slezska vnímáno jako ‚rodinné stříbro’
svého regionu. Dnešním účinkováním a po-
dílem na celostátním vysílání tento svůj roz-
měr ovšem výrazně přesahuje,“ říká sou-
časný ředitel studia Tomáš Šiřina. „Podíl
pořadů z Ostravy na všech čtyřech televiz-
ních programech je nepřehlédnutelný, ať už
jde o zpravodajství, dokument a publicis-
tiku, nebo hranou tvorbu či tvorbu pro děti 
a mládež.“
V průběhu výročního roku se odehraje
několik akcí. Jako první to bude výstava ve
Velkém světě techniky na Dolní oblasti Vít -
kovice. Vysílání před šedesáti lety začalo
pod hlavičkou Československé televise, dnes
ji diváci znají jako Českou televizi. Proto
byla výstava věnovaná šedesáti letům vy -
sílání z Ostravy nazvána Od televise k te -
levizi. Začala 15. ledna a bude trvat až do
31. července 2016. Formou komiksu se na
ní připomínají stěžejní okamžiky z historie
televize v Ostravě. Nezbytnou a očeká -
vanou součástí jsou sestřihy ukázek z pro-
gramového archivu, fotografie, historická
technika, pohádkové kostýmy, části deko -
race a rekvizity ze známých pořadů. Na své
si přijdou pamětníci i děti. Výstava zahrnuje
několik interaktivních prvků, kdy si zájemci
mohou samostatně navolit ukázky z pořadů,
které by chtěli uvidět. Mohou si také vy -
zkoušet klíčování do obrazu nebo práci 
s ruční kamerou. Součástí výstavy bude i
replika staré hošťálkovické hlasatelny s nej -
starší dochovanou kamerou, kterou zapůj -
čilo Národní technické muzeum.  
Každé období  mělo mezi vysílanými pořady
svoje vlajkové lodi”, ať už šlo o pořady o pří -
rodě, zábavu, seriály či soutěže, pohádky,
hudební pořady nebo další žánry. 
K nejznámějším titulům patří například Lovy
beze zbraní, Přátelé zeleného údolí, Tak
neváhej a toč!, Hodina pravdy, Medúza,
Bludiště, Tajemství staré bambitky, Sametoví
vrazi a další. Připomenou je úkoly ze sou -
těží, které si návštěvníci mohou sami vy -
zkoušet, pohádková pexesa, omalovánky,
fotografie, plakáty a řada dalších momentů
dokumentujících televizní práci. Lákavá je 
i možnost nakoupit si knížky, DVD i
televizní suvenýry z ostravských pořadů
nebo poslat z fotokoutku svoje selfie poříze -
né v televizních dekoracích.

Jolanda Pilařová, TS Ostrava

Ostravské televizní jubileum
Šest desetiletí vysílání ze severu Moravy

Televizní studio Ostrava vstoupilo do šedesátého roku svého působení. V jeho průběhu se uskuteční výstava, galakoncert populárních
zpěváků a skupin a bude natočen hodinový dokument. Do příštího čísla chystáme osobní vzpomínku někdejší ostravské dramatur-
gyně Šárky Koskové. 

z  h i s t o r i e
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V mezidobí mezi jednotlivými čísly Synchron nás opustili 
někteří významní tvůrci minulosti. Vzpomeňte si na ně.
Vladimír Fišer, herec a hlasatel 
(21. srpna 1934 –11. prosince 2015)

Do historie se zapsal jako hlasatel Česko-
slovenského rozhlasu, který oznámil srpno-
vou okupaci do éteru. Spolupracoval s Čes-
koslovenskou televizí a s Krátkým filmem.
Hrál v televizním seriálu Vyprávěj. Pracoval
i v dabingu, známou se mimo jiné stala jeho
role arogantního hlasatele Kenta Brockmana
v seriálu Simpsonovi, eventuálně ztvárnění
postavy Basila Fawltyho v sitcomu Hotýlek.
Často také předčítal titulky. Cestující praž-
skou MHD měli možnost slýchat jeho hlas
také v tramvajích, pro které Fišer namluvil
hlášení.

Ladislav Helge, filmový režisér 
(21. srpna 1927–31. ledna 2016)

Nemohu opomenout, co poslední lednový
den oznámil filmový producent Jaromír Kal-
lista: 
„Ve věku 88 let zemřel v jedné pražské 
nemocnici po dlouhé nemoci režisér a sce-
nárista Ladislav HELGE, který patřil k úspěš-
né a oceňované generaci filmových tvůrců
60. let.“ 
Jeho kariéru však přerušila sovětské okupace
a následná normalizace, z politických dů-
vodů nemohl dále tvořit a živil se jako úřed-

ník. Byl držitelem prestižní Ceny Vladislava
Vančury za celoživotní tvůrčí a mravní pří-
nos české kinematografii. Poznal jsem ho na
konci 80. let v Kongresovém centru Praha –
Paláci kultury při opusu s názvem Odysseus
– legenda dělal asistenta režie Laterně Ma-
gice, konkrétně hlídal uměleckou úroveň
nazkoušeného představení. (Od prvního
dne jsem nad tím nepochopitelným mrhá-
ním talentu a invence kroutil hlavou.) Praž-
ský rodák Helge začal ve filmu pracovat po
2. světové válce, během níž byl totálně na-
sazen jako soustružník v Nové Pace; zprvu 
v Československém filmovém ústavu, poz-
ději coby asistent režie na Barrandově. Jako
režisér debutoval v roce 1957 filmem Škola
otců. Podle námětu brněnského spisovatele
Ivana Kříže natočil o dva roky později Vel-
kou samotu, následoval film Jarní povětří
podle motivů z Otčenáškova románu Občan
Brych. A mezi jeho další filmy patří Bílá ob-
laka, Bez svatozáře, První den mého syna
a Stud. Na ustavujícím sjezdu Svazu česko-
slovenských filmových a televizních umělců
(FITES) v roce 1965 byl zvolen místopředse-
dou, v letech 1969–1970 byl vedoucím
české části FITES. Po zrušení FITES v lednu
1970 byl vystaven politické perzekuci. Do
roku 1972 mohl ještě pracovat jako dabin-
gový režisér, nakonec však musel odejít 
a pracoval na poště. V roce 1977 se mu po-
dařilo nastoupit do již zmíněné Laterny ma-
giky, kde působil 15 let. Po pádu komunis-
tického režimu stanul Helge v roce 1990 na
jedno volební období v čele obnoveného
FITES, k vlastní filmové tvorbě se však už ne-
vrátil. Mimo jiné vedl od poloviny 90. let ka-
tedru režie pražské FAMU. Režisér, který
mohl své filmy natáčet pouhých deset let, se
krátce po svých pětaosmdesátinách setkal 
s Markem Ebenem v pořadu Na plovárně.
„Byl jsem dobrý recitátor a na doporučení
svého češtináře jsem se dostal v roce 1940
do Dismanova rozhlasového dětského sou-
boru. Vedoucí nás tehdy kultivoval všeo-
becně a promítal nám filmy. Viděl jsem
tehdy Babičku a začal mít touhu dostat se 
k filmu,“ řekl tehdy Helge, který ve svých 
19. letech asistoval režiséru Jiřímu Krejčí-
kovi. (Traduje se, že byl jediným členem
štábu, na kterého tento svérázný extrovertní
režisér neřval.) Po válce ho pak zaujaly ital-
ský neorealismus a britský civilismus, které
ovlivnily světovou kinematografii. Byl reži-
sérem, kterého zajímá život, společenské
okolnosti i společenský vývoj, což podle něj
bylo jeho předností i slabinou.

Milan Šimáček

Zita Drdová, 
dramaturgyně a redaktorka 
(9. března 1943–31. ledna 2016)

Specializovala se na dokumentární a popu-
lárně vědecké pořady a také na speciální po-
řady pro neslyšící diváky, které ČST uvedla
na obrazovku po BBC jako druhá na světě.
Od roku 1989 byla zástupkyní šéfredaktora
HRVP. Po vzniku České televize v roce 1992
se stala producentkou nově vzniklé Tvůrčí
skupiny vzdělávacích pořadů. Mnoho let ak-
tivně pracovala jako členka odborných sekcí
EBU, přednášela na různých zahraničních
setkáních a seminářích. Zabývala se rovněž
problematikou celoživotního kontinuálního
vzdělávání prostřednictvím médií. Pracovala
na koncepci vzdělávacího kanálu ČT v ná-
vaznosti na digitalizaci. Byla členkou vý-
boru pro výchovu a vzdělávání Českého hel-
sinského výboru a po několik období také
členkou České komise výboru pro vzdělá-
vání a výboru pro kulturu UNESCO. Jako
odbornice na vzdělávací a dokumentární
pořady se účastnila práce v porotách zahra-
ničních festivalů a soutěží. 

Zita Drdová – pohled zvenčí
Usedám k těmto řádkům s rozpaky a také
s vědomím toho, že nejsem patrně ta
správná osoba a zdaleka ne ta jediná, kdo
by měl o Zitě Drdové psát. Nikdy jsem ne-
patřila do její redakční „stáje“, spolupraco-
valy jsme spolu vždy jen externě, nejprve já
s ní, pak ona se mnou. Ale vrátím se na po-
čátek, k našemu prvnímu setkání. 
Šla jsem za ní rozechvělá ještě na pavlač do
Jindřišské, kde sídlila téměř pod střechou
tzv. vzdělávací redakce. Sice jsme se už
předtím párkrát viděly, ale tentokrát šlo po-
prvé o pracovní schůzku, takže jisté roze-
chvění bylo na místě. Zvlášť když na její šé-
fovské židli seděla řadu let přísná a komisní
předchůdkyně dr. Kocíková! Tím víc jsem
byla překvapená, když mě s úsměvem na
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tváři vítala šéfredaktorka, která během jed-
nání projevila pochopení a zájem o tvůrčí
pohled a názor člověka „zvenčí“. Měla jsem
v té době ve střižně rozpracovaný film 
o jedné z našich prvních památek UNESCO,
poutním kostelu sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře. Stačila krátká úvodní debata 
a Zita byla okamžitě v „obraze“. Se svým
charakteristickým úsměvem na tváři pro-
nesla několik poznámek, které byly natolik
trefné, že jsem je hned po návratu do střižny
uplatnila. A ejhle – ono to fungovalo! Na
člověka s tak mimořádně vyvinutým „dra-
maturgickým čichem“ jsem narazila v tele-
vizi předtím jen jednou – Helenu Sýkoro-
vou. Ten milý úsměv Zitě z tváře nevymizel,
ani když jsme spolu později řešily filmové
příspěvky do cyklu Odpoledne pro všechny.
Jen ji mrzelo, stejně jako mě, že pořad, který
se převážně zabýval problematikou osob se
zdravotním postižením, nemá šanci získat
lepší vysílací čas. Mnohokrát jsme si říkaly,
zda má smysl vyrábět něco „o postižených
pro postižené“, ale ohlasy a ocenění nás po-
každé utvrdily v tom, že když je pořad
dobrý, najde si cestu k divákovi (anebo spíš
opačně) v jakémkoliv čase. S téměř mateř-
skou láskou si hýčkala televizní vysílání pro
neslyšící. Zřejmě i to díky své silně vyvinuté
empatii pro lidi s handicapem, slabší a ubli-
žované. Vůbec mě nepřekvapilo, když jsem
při natáčení filmu o lidickém Památníku dět-
ským obětem války v ateliéru sochařky
Marie Uchytilové narazila v jedné z pamět-
ních knih také na zápis od Zity s vyjádřením
jejího obdivu pro sochařčino dílo. 
Stejně jako tzv. minoritních skupin dokázala
se jako šéfredaktorka a později jako šéfpro-
ducentka zastat svých kolegů a tvůrců, kte-
rých si vážila a o jejichž díle byla přesvěd-
čená. Toto tvrzení mohu opět potvrdit vlastní
zkušeností. Když se jistá dáma domáhala
v ČT a u RRTV zrušení vysílání mého filmu
o japonské hraběnce Micuko, byla to Zita,
kdo zalarmoval právní oddělení ČT a trval
na svém názoru, že film je natolik zajímavý,
že by bylo velkou chybou ustoupit před ne-
kompetentním hodnocením. Když pak film
získal během Vánoc druhou největší sledo-
vanost na ČT 2, šly jsme to se Zitou oslavit
jak jinak než – do japonské restaurace! Jsem
přesvědčená o tom, že takových zastání
bylo mnohem víc, protože hájit dobrou věc
a postavit se za ni, to měla Zita zkrátka v po-
vaze. Byla vždy korektní, noblesní a myslela
na všechno.
V době, kdy pracovala už „jen“ jako řadová
dramaturgyně a pomalu se chystala ustoupit
do ústraní, pozvala mě do redakce a před-
stavila mi svou kolegyni Markétu Turnovou 
s tím, že bude ráda, když budeme s Marké-

tou v naší spolupráci pokračovat, neboť v ní
vidí nástupkyni své dosavadní dramatur-
gické práce. Klobouk dolů! V době, kdy si
každý v televizi hlídal židli a bál se, aby mu
ji někdo nepodtrhnul, si Zita naopak doká-
zala zachovat nadhled a dívat se na věci
zcela realisticky. Vzpomněla jsem si, jak mě
před lety ještě v Jindřišské se stejnou rozva-
hou svěřila do péče dramaturgovi Jaroslavu
Pospíšilovi. Spolupráce s ním byla potěše-
ním, které vyústilo také v několik ocenění.
Bylo to v době, kdy už se sama musela vě-
novat víc producentské než dramaturgické
práci, a také jako členka komise EBU pro
vzdělávání zahraničním výjezdům a kopro-
dukcím. Teprve časem mi došlo, jak pro-
myšlený byl tento její tah a jaký cit měla
nejen pro dobré pořady, ale také kvalitní lidi.
Mohla bych jmenovat ještě další přívětivé a
naprosto profesionální kolegy, jakými byli
například Míla Vydra, Olga Janků či Jiřinka
Kramulová, která tvořila „ochrannou zeď“
na jejím sekretariátu. 
I když jsem v následujících letech pracovala
spíš na projektech pro nezávislé subjekty a
státní instituce, stále se o mou práci zají-
mala. Jakmile měla pocit, že by mi mohla
být užitečná, vžila se do tématu natolik, že
mi začala dělat externího dramaturga. Těšilo
mě to, protože pro mne byla zárukou pro-
fesní jistoty a lidskou oporou. Navíc vždy ke
každému tématu, ať už se týkalo přeživších
holocaustu, architektury anebo mentálně
postižených, přistupovala zodpovědně a
s invencí. Nikdy nedělala dramaturgii „od
stolu“, byla ráda na place mezi tvůrci a
sama do práce vnášela tvůrčího ducha.
Navíc vždy elegantní a s úsměvem, jaký
jsem u ní spatřila hned při prvním setkání. 
Svým taktním chováním a přirozenou no-
blesou mi připomínala jinou dámu, se kte-
rou jsem se před lety seznámila rovněž v te-
levizi, režisérku Evu Marii Bergerovou.
Škoda, že slušní lidé odcházejí tak brzy 
a většinou bez předchozího varování. I když
mi Zita poslední dobou v mailech psala čím
dál tím častěji o svých zdravotních problé-
mech, které s počtem navštívených lékařů 
a užívaných léků spíš narůstaly, než aby po-
máhaly k zlepšení jejího stavu, říkala jsem
si, že je fajn, jaký si udržuje o veškerém dění
přehled a nepíše jen o své zoufalé situaci.
Vždy, když od ní přišel mail s nějakým vtíp-
kem či úsměvnou úvahou o životě, pomy-
slela jsem si, jak je prima, že v ní přetrvává
smysl pro humor a že si i přes nepřízeň
osudu udržuje optimistický pohled na svět,
který byl v posledním roce zkreslený opti-
kou z invalidního vozíku, na nějž byla
upoutána. Jak absurdní, říkala jsem si! Člo-
věk, který prokazoval tolik empatie pro vo-

zíčkáře… Utěšovala jsem sama sebe tím, že
až zasvítí první jarní paprsky, vyrazím jejím
směrem a budu tu její „káru“ tlačit parkem
vstříc nejen lepšímu počasí, ale snad i pev-
nějšímu zdraví. Bohužel, dřív než jsem jí
stihla sdělit svou „dramaturgickou“ před-
stavu naší společné vycházky, přišel jiný
mail, poslední.
Odešla televizní dáma s velkým D. Ne kvůli
tomu počátečnímu písmenu v příjmení, ale
kvůli svému noblesnímu chování vůči kole-
gům a přátelům, kteří se s ní ani nestihli po-
řádně rozloučit a říct jí, jak moc pro ně zna-
menala a pro co všechno si jí váží. A tak za
všechny, co se neradi smiřují s realitou, po-
sílám, milá Zito, pozdrav do nebes! 

Olga Strusková

Olga Papoušková, 
dramaturgyně a redaktorka 
(22.prosince1923 – 2. února 2016)

Byla dlouholetou za-
městnankyní Česko-
slovenské televize
(pracovala tu takřka
od jejího vzniku až
do odchodu do dů-
chodu, jako redak-
torka a dramaturgy ně
v různých redakcích

a projektech – Zvědavá kamera, Dětské vy-
sílání, Filmová redakce) a byla dlouholetou
členkou FITES.  

Zdeněk Marat, hudební skladatel 
(15. února 1931–21. února 2016)

Uznávaný hudební skladatel, autor písňové,
filmové, scénické a divadelní hudby, proslul
především spoluprací s textařem Zdeňkem
Borovcem. Psal pro naše nejslavnější hvězdy
již od 60. let, podílel se na hitech Heleny
Vondráčkové, Waldemara Matušky, Karla
Gotta, Yvetty Simonové, Václava Neckáře,
Nadi Urbánkové a dalších. Kromě písňové
tvorby byl autorem hudby k několika filmům
(Sázka na třináctku, Kam nikdo nesmí, 
Jak svět přichází o básníky, Radikální řez,
Jak básníci přicházejí o iluze, Kdo se bojí,
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utíká ad.), stejně jako k dvaceti krátkome-
trážním snímkům. Jeho hudba zazněla rov-
něž v televizních muzikálech Miluška a její
zvířátka a Miliónová bankovka a v řadě te-
levizních inscenací a pohádek.

Jaroslava Hanušová, herečka 
(25. února 1949–22. února 2016) 

Divadlu se věnovala od dětství, ale na-
konec se stala učitelkou v mateřské
škole. Pro veřejnost ji objevil v 80. le-
tech minulého století kamarád Jiří
Lábus. Stala se jeho partnerkou – popu-
lární Jaruš – v televizním zábavném po-
řadu Možná přijde i kouzelník. Kromě
toho byla Hanušová využívána pravi-
delně v menších rolích ve filmu i v tele-
vizi (diváci si ji mohou pamatovat
především ze seriálů jako Život na
zámku, Kde padají hvězdy či Josef a Ly). 

Zdeněk Smetana, animátor,
scenárista a výtvarník 
(26. července 1925–25. února 2016)

Pracoval ve studiu Bratři v triku a později byl
režisérem Krátkého filmu. Jeho práci si za-
milovaly především děti, byl tvůrcem ani-
movaných večerníčkových postaviček. Ilu-
stroval také několik knih pro děti. Na
festivalu Anifilm 2014 získal cenu za celo-
životní dílo.

Zdeněk Smetana – pohled
zvenčí
Dvacátého pátého února tohoto roku věčně
mladý kluk a energií hýřící Večerníček České
televize posmutněl… Zemřel jeden z jeho

nejvýznamnějších scénáristů, výtvarníků 
a režisérů – pan Zdeněk Smetana. Hned se
mi vybavil sled obrazů z našich pracovních
schůzek posledních let. Jako dramaturg 
pokračování velmi úspěšných řad animo-
vaných seriálů Štaflík a Špagetka (2014) 
a O skřítku Racochejlovi (2015) jsme se stý-
kali v zahradě jeho domu v Dejvicích, kde
rád sedával s manželkou Věrou a dětmi, sám
o sobě říkával – „jsem takový rodinný typ“.
Trvale mi utkvěla vzpomínka na dvě důle-
žitá setkání – první a poslední… 
Poprvé jsem pana režiséra Smetanu osobně
potkal v lednu 1985, kdy jsem jako zapá-
lený adept animace pracoval na jeho celo-
večerním filmu Pohádky pod sněhem, který
byl realizován u nás ve Studiu Jiřího Trnky.
Vždy přicházel dokonale připraven, vyzařo-
vala z něho přirozená autorita, jasná vý-
tvarná představa a režijní koncepce, ale 
i laskavý a shovívavý úsměv nám, začáteč-
níkům pod kamerou. „Pánové, ten paňák
musí mít krásný pohyb, plný dynamiky i hra-
vosti“. Přes velké úspěchy v oblasti výtvarné
činnosti a režie nezapomínal Z. Smetana na
svoji „nejmilejší“ profesi animátora, kde se
proslavil scénou rokenrolového tance Evy
s ďáblem v celovečerním kresleném filmu
Stvoření světa (1958, výtvarník Jean Effel,
režie Eduard Hofman). Jako fanda slavné
„české školy animace“ jsem moc dobře
věděl, s kým mám tu čest. Za léta intenzivní
práce vytvořil Zdeněk Smetana přibližně
čtyři stovky animovaných filmů s velmi pe-
strou žánrovou i technologickou historií.
Vedle seriálové tvorby pro děti se autorsky
věnoval programovým filmům, namátkou
vzpomenu Deštník (1964), Voda čerstvosti
(1966), Lukostřelci (1968), Láhev a svět
(1975) Všehochlup (1978), Drátovat, fliko-
vat (1980) a spoustu dalších. Jeho filmy zís-
kaly přes padesát různých ocenění na čes-
kých i zahraničních filmových přehlídkách 
a festivalech, mezi nimi prestižní ceny z Be-
nátek, Cannes, Berlína i Zlína. Z jeho mora-
lit pro dospělé, které autor sám nazýval psy-
chologickými groteskami, si osobně nejvíce
cením krátkého filmu Konec krychle (1979),
který od Filmové akademie v Londýně 
získal ocenění za nejlepší film roku. A zmi-
ňované setkání poslední? To proběhlo v čer-
venci 2015 při oslavě autorových devadesá-
tin, v sanatoriu Košík, bylo úžasné, vřelé,
opravdové a otevřené… Pan režisér se
v konci našeho dvouhodinového rozhovoru
spiklenecky rozhlédl, a když usoudil, že je
„čistý vzduch“, pozval mě na zdravotní po-
hárek unikátního rumu z KaribikuJ.
V červenci až říjnu 2014 uspořádala Nad-
ace Jana a Medy Mládkových – Muzeum
Kampa retrospektivní výstavu z díla „Po-
hádkový svět Zdeňka Smetany“, kde byl vy-

staven soubor kreseb zachycující nejzná-
mější a nejoblíbenější hrdiny Pohádek z me -
chu a kapradí (1968), Rákosníčka (1977),
Malé čarodějnice (1984), Racochejla (2000)
i další nesmrtelné protagonisty. Veřejnost se
mohla seznámit se souborem ilustrací k při-
pravovaným knihám říkanek a přísloví i uká-
zek z volné tvorby – cyklů suchých jehel,
kreseb a obrazů.
Moudrý člověk s velkou vnitřní noblesou,
charismatický muž s vlídnou tváří, přiroze-
ným kumštýřským respektem (rád s humo-
rem citoval „umění je od slova uměti“ 
a „komu se dnes podaří výsada stále si
hrát“), vznětlivý ctitel života s jiskrou v oku,
pokojně odešel, ale Křemílek s Vochomůr-
kou, Rákosníček, Štaflík se Špagetkou, Ku-
bula a Kuba Kubikula, Malá čarodějnice
s havranem Abraxasem, Béďa rošťák i nepo-
sedný skřítek Racochejl se generaci za ge-
nerací nepodbízivě (!) zapisují do srdcí dětí,
a o to šlo Zdeňkovi Smetanovi nejvíce,
z jeho tvorby to bude vždy „cítit“…  

Miloš Zvěřina

dramaturg

Eliška Sekavová, 
filmová produkční 
(6. března 1954–5. března 2016)

Eliška Sekavová prožila více jak polovinu
své profesní dráhy ve Filmovém studiu Bar-
randov, nejdříve v produkci Karla Koch-
mana, později ve své vlastní produkci. Z bo-
hatého výčtu filmů a seriálů, na kterých se
v této etapě svého života  produkčně podí-
lela, vybíráme jen namátkou filmy Fany,
Tichá bolest, Zámek v Čechách či seriály
tehdy pro Československou a později Čes-
kou televizi Lékař umírajícího času, Sanitka
(1. řada), Když se slunci nedaří. Významná
byla však také její externí spolupráce s naší
televizí na seriálu Zdivočelá země, po které
jí byla nabídnuta zaměstnanecké pozice
v České televizi, kterou 1. března 2008 při-
jala. Pracovala nejdříve jako vedoucí pro-
dukce, později pokračovala ve své práci
na pozici výkonné producentky/vedoucí
produkce Centra hrané tvorby. Díky své pro-
fesní zkušenosti s natáčením hraných tele-
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vizních i distribučních filmů, obětavosti
a spolehlivosti byla vyhledávána význam-
nými režiséry, s nimiž realizovala zejména
náročné dobové projekty či minisérie. Práci
v České televizi obětovala i mnoho ze svého
soukromého života. Po náročném seriálo-
vém projektu Zdivočelá země (režie Hynek
Bočan) pokračovala v pozici zástupce ve-
doucího produkce dvoudílného filmu Jseš
mrtvej, tak nebreč (režie Jitka Němcová).
V posledních letech byla „dvorní“ produkční
projektů režiséra Jiřího Krejčíka, například
televizního filmu Osudové peníze; aktuálně
pak výkonnou producentkou i vedoucí pro-
dukce na významných historických projek-
tech České televize Jan Hus a Zádušní oběť
(režie Jiří Svoboda) a výpravného filmu Karel
IV – Hlas pro římského krále (režie Václav
Křístek). Ráda se podílela i na produkci po-
řadů pro program ČT:D, například na vysoce
mezinárodně oceněných příbězích pro EBU
v režii Karla Janáka Velká obrázková loupež
a nebo snímku Jirka a bílé myšky. Eliška Se-
kavová byla v letošním roce za veškerou
svou poctivou a dlouholetou práci navržena
na Výroční cenu České televize i s přihléd-
nutím k její dlouhodobé práci v Centru
hrané tvorby s nejvýznamnějšími filmovými
i televizními režiséry. Nezanedbatelná je
také její pedagogická činnost. Nejdříve na
Katedře produkce FAMU v Praze, později na
FAMO v Písku, kde předávala své cenné
zkušenosti a vychovala tak mnoho studentů,
kteří se  dnes úspěšně uplatňují v profesio-
nální praxi a na přednášky „své paní profe-
sorky“ s vděčností vzpomínají.

Mgr. Jaroslav Kučera, manažer realizace

Jindřich Goetz, 
filmový architekt 
(30. července 1939–9. března 2016)

Podílel se na scénografii více než 120 filmů.
K nejznámějším snímkům, na nichž spolu-
pracoval, patří Údolí včel, Adelheid (Franti-
šek Vláčil), Farářův konec (Evald Schorm),
ale také třeba Zabil jsem Einsteina, pánové
či Jáchyme, hoď ho do stroje od Oldřicha
Lipského. Pracoval také na množství tele-
vizních seriálů včetně Tajemství proutěného

košíku či seriálu Život na zámku. V roce
1996 získal Českého lva za nejlepší výtvarný
počin za spolupráci na filmu režiséra a ka-
meramana F. A. Brabce Král Ubu. Za svou
práci na filmu Amerika režiséra Vladimíra
Michálka byl na Českého lva nominován. 
V letech 1991 až 1995 byl ředitelem AB Bar-
randov a byl členem České komory archi-
tektů, Evropské filmové akademie, v letech
2007 až 2015 byl rektorem Filmové akade-
mie Miroslava Ondříčka v Písku.

Jindřich Goetz – pohled zvenčí
Na počátku března odešel do „filmového
nebe“ architekt Goetz. Má na svém profe-
sionálním kontě na 120 filmů, kdo ví, jestli
on sám je ještě počítal. Osm let byl rekto-
rem Filmové akademie Miroslava Ondříčka
v Písku. Spolupracoval s veličinami českého
filmu, Františkem Vláčilem, Evaldem Schor-
mem, Oldřichem Lipským a v méně dávné
historii s F. A. Brabcem, spolupracoval také
s Vladimírem Michálkem na filmu Amerika
a Zapomenuté světlo. A tady připojuji svou
malou osobní vzpomínku ze spolupráce na
tomto filmu, který jsem produkovala:
Jindřich byl vždy elegantní i při natáčení v Ji-
zerských horách, vždy usměvavý a nic pro
něj nebyl problém. Byl velký profesionál a
tak hravě architektonicky vyřešil věž kostela
ve scéně, kdy farář Bolek Polívka a řidič sa-
nitky hrabě Kinský plachtou zakrývají stře-
chu ve velkém lijáku – na louce za vesnicí
postavil vrchol kostelní věže – a točilo se po-
hodlně. Divák je se zachránci kostela ve
výšce několika desítek metrů... S Jindřichem
přijel jednou na natáčení jeho „velepes“.
Rasa italský pes Corso, ještě ve věku jinocha
(italský pes Corso je potomkem starořím-
ského válečného a arénového psa). Vyprá-
věl, že pes musí do školy, protože v domě
popadne do tlamy vzrostlou domácí palmu
s velkým květináčem a prohání se s ní
domem, všude spoušť. I tuto historku vyprá-
věl s úsměvem a porozuměním pro svého
psa. Psy měl moc rád. Na svém venkovském
sídle u Písku jich měl několik.
Jindřich byl báječný člověk a velký profe-
sionál! Jana Tomsová

Olga Čuříková, 
hlasatelka a dramaturgyně 
(30. prosince 1923 – 17. března 2016) 

Po studiu gymná-
zia začala spolu-
pracovat s rozhla -
se. Už od dětství
byla členkou Dis-
manova rozhla -
sového souboru. 
V Čes koslovenské

televizi po léta uváděla pořad pro mládež
Vlaštovka. Na přelomu 60.–70. let modero-
vala s Eduardem Hrubešem soutěžní pořad
Pokus pro dva. V roce 1972 musela z poli-
tických důvodů odejít z Československé te-
levize. Až do roku 1990 působila jako kon-
ferenciérka a moderátorka v Lyře Pragensis.
Na televizní obrazovku se vrátila v 90. le-
tech v moderování pořadu pro seniory Barvy
života.

Jan Němec, 
filmový režisér a scenárista 
(12. července 1936–18. března 2016)

Říkali mu enfant terrible české nové vlny, sa-
morost, nebroušený diamant, a také po-
strach pražských Vinohrad, provokatér a fil-
mový génius… To všechno byl JAN NĚMEC,
filmový režisér, jehož věhlas překročil hra-
nice. A také čas – protože tento neúnavný
filmový experimentátor pracoval neúnavně
do poslední chvíle, tentokrát na filmu Vlk
z Královských Vinohrad, vycházejícím z au-
tobiografické knihy povídek Nepodávej ruku
číšníkovi. Mladého Jana Němce ve filmu,
který se věnuje relativně krátkému úseku
z režisérova života, ztvárňuje Jiří Mádl.
Osobnost Jana Němce přitahovala pozor-
nost až do současnosti, na rozsáhlé mono-
grafii o tomto tvůrci pracoval dr. Jan Bernard
společně se svými studenty z FAMU, první
díl vyšel v nakladatelství AMU v roce 2014
a je věnován Němcově životu a tvorbě v le-
tech 1954–1974, vydání druhého dílu, který
je věnován Němcově tvorbě v exilu a po ná-
vratu do vlasti v roce 1989, se plánuje na le-
tošní rok.
„Jméno Jana Němce najdeme ve všech vý-
značnějších světových filmových slovnících
a encyklopediích. Ve filmových dějinách 
se usadily především dva jeho první filmy
z počátku šedesátých let – Démanty noci 
a O slavnosti a hostech. Po zákazu druhého
z nich osobním příkazem tehdejšího česko-
slovenského prezidenta a tajemníka Ústřed-
ního výboru Komunistické strany Českoslo-
venska Antonína Novotného prakticky
nesměl natáčet a jeho studiová kariéra skon-
čila až do doby výjezdu z republiky v roce
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1974. I v zahra-
ničí však násle-
dovaly pouze
příležitostné prá-
ce. Novou éru
zahájil dvěma
celovečerními
filmy natoče-
nými po návratu
z exilu v roce
1989 opět do -
ma (V žáru krá-

lovské lásky, Jméno kódu Rubín). Současně
s nimi se Němec věnoval dokumentárním
portrétům a později též výuce na FAMU. Po
roce 2000 natáčí spíše experimentální
snímky s řadou autobiografických prvků.
Náročná tvorba hraného filmu v jeho kla-
sické podobě už z různých důvodů ustu-
puje, byť sám sobě takové výzvy ještě dává
a v různé míře a různými způsoby je na-
plňuje (Toyen, Ferrari Dino, Cool Heat, Ab-
sinth). Němcova tvorba je i v této době po-
ctěna řadou domácích i zahraničních
retrospektiv, on sám mnoha domácími oce-
něními profesními i státními.“
(z knihy Jana Bernarda Jan Němec/Enfant
Terrible české nové vlny) 
Jan Němec se narodil v Praze v rodině oční
lékařky a elektroinženýra, a problémy
s kázní a nejrůznějšími provokacemi měl od
základní školy. Díky známostem matky se
mu však nakonec podařilo dostudovat
střední školu a FAMU byla prý jediná škola,
ochotná přijímat „problematické“ studenty.
Ostatně, i v průběhu studia na FAMU se
problémům nevyhýbal, ale vždycky se našel
mezi pedagogy někdo, kdo ho podpořil. Už
dva roky po absolutoriu na sebe upozornil
filmem Démanty noci (1964) podle povídek
Arnošta Lustiga, poté se podílel na hraba-
lovském projektu svých vrstevníků Perličky
na dně z roku 1965 (povídka Podvodníci) 
a jeho druhým samostatným filmem byli po-
vídkoví Mučedníci lásky (1966). Téhož roku
následovalo podobenství O slavnosti a hos-
tech. Tato satira na lidi, kteří podlézají moci,
aby se dostali ke stolu a do vysokých funkcí,
samozřejmě vzbudila nevoli u tehdejších
mocných a Němec si vysloužil krátkodobý
zákaz. Nicméně, vzhledem k tomu, že od-
mítl dělat jakékoli kompromisy, definitivní
zákaz na sebe nenechal dlouho čekat.
Němec k němu sám přispěl výpovědí zmlá-
cených studentů po demonstracích na pod-
zim 1967, a poté záznamem prvního dne
sovětské okupace 21. srpna 1968. Navíc se
mu podařil husarský kousek – záběry, 
z nichž vzniklo Oratorium pro Prahu, pro-
pašoval do rakouské televize, kde byly od-
vysílány. Po zákaze působení ve filmu se
ještě na chvíli chytil v Československé tele-

vizi, kde vytvořil – se svou druhou ženou
Martou Kubišovou – několik hudebních vi-
deoklipů, které dodnes patří do zlatého
fondu ČST. Normalizace však přitvrzovala,
a tak v roce 1974 odešel do emigrace. Ale
tam o české režiséry v té době nebyl zájem.
Za svého patnáctiletého pobytu ve Francii,
Německu, Velké Británii, Švédsku a ve Spo-
jených státech se živil mj. jako videomaker
(svatební videa), učil také na univerzitách
Berkeley a Yale. I když se k celovečerními
filmu nedostal, v Německu natočil Kafkovu
Proměnu a v USA byl poradcem při natáčení
filmové verze Kunderovy Nesnesitelné leh-

kosti bytí. Koncem 80. let za dokument 
o polském exilovém spisovateli Czeslawu
Miloszovi získal nominaci na cenu Emmy.
Po návratu do Čech po roce 1989 těžko hle-
dal témata, která by přitáhla kritiku a diváky.
V roce 1993 založil vlastní společnost Jan
Němec – Film. První porevoluční celove-
černí film V žáru královské lásky vznikl
v roce 1990, následoval snímek Jméno
kódu: Rubín (1996). Větší pozornost a uzná-
ní mu přinesla lyrická zpověď Noční hovory
s matkou (2000), kterou uvedl v internetové
premiéře. Na něj navázal filmy Krajina
mého srdce, Toyen či Heart Beat 3D. V prů-

běhu let působil také jako vysokoškolský pe-
dagog na katedře dokumentární režie (1996–
1998) a na katedře hrané režie pražské FAMU
(od roku 1999), ve školním roce 2012–2013
byl vedoucím katedry režie FAMU. Před šesti
lety na točil film o vlastní operaci srdce a v
sou časné době dokončoval již zmíněný sní-
mek s autobiografickými prvky Vlk z Králov-
ských Vinohrad. Jak prozradila jeho manželka:
„Ten projekt ho držel při životě, ale už na něj
neměl sílu.“ Jan Němec se po celý život vy-
značoval nesmlouvaným osobním postojem,
provokací. Mimo jiné v roce 2014 dal o sobě
vědět gestem, kdy se rozhodl vrátit státní vy-
znamenání, které dostal od Václava Havla
v roce 2002 na protest vůči řádům, jež udělil
současným režisérům Miloš Zeman.
„Jeho díla, slavná, i ta méně známá, ba i ta
nerealizovaná, neposkytují jednotný obraz
autorského stylu, jak je tomu třeba u jeho
souputníků – Chytilové, Menzela a Schor -
ma, či jeho vzorů – Buňuela a Bressona.
Jsou naopak stylově různá a dokazují, že
Němec byl v podstatě klasicky vychovaný
profesionál, schopný dobře natočit vlastně
cokoli. Na druhé straně v řadě svých filmů
nezapře vliv Franze Kafky a jiných spisova-
telů a je i formálním a technologickým ex-
perimentátorem. Kdyby býval natočil své ne-
realizované scénáře, mohl být považován
též za autora socialisticko-realistických či
poeticko-neorealistických filmů a kriminál-
ních excentrických komedií, eventuálně za
autora stylizovaných filmů hudebních. Sám
mi řekl, že jeho filmy jsou možná autorské
jen tím, že v nich je zřejmé to, co zažil a co
se v něm odehrávalo.“
(z knihy Jana Bernarda Jan Němec/Enfant
Terrible české nové vlny) 

Zpracovala jas
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Kino Atlas
Sokolovská 371/1, Praha 8
Tel.: 222 312 737, www.kinoatlas.cz

Čtvrtek 12. 5. v 18.00 Malý sál
Poutník – nejlepší příběh Paula Coelha
Životopisný / Drama / Hudební, Brazílie, 2014, 
112 min
Režie: Daniel Augusto. Hrají: Enrique Díaz, Fabiula
Nascimento, Nancho Novo, Paz Vega, Ravel 
Andrade.

Pátek 13. 5. v 18.00 Malý sál
REVENANT Zmrtvýchvstání
Dobrodružný / Drama / Western, USA, 2015, 
156 min
Režie: Alejandro González I árritu. Předloha:
Michael Punke. Hrají: Leonardo DiCaprio, Tom
Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Forrest
Goodluck.

Sobota 14. 5. v 18.00 Malý sál
Sázka na nejistotu
Drama / Životopisný / Komedie, USA, 2015, 
130 min
Režie: Adam McKay. Předloha: Michael Lewis.
Hrají: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling,
Brad Pitt, Marisa Tomei, Finn Wittrock.

Neděle 15. 5. v 18.00 Malý sál
Dánská dívka
Drama / Romantický / Životopisný, Velká Británie /
Belgie / USA / Dánsko / Německo, 2015, 119 min
Režie: Tom Hooper. Předloha: David Ebershoff.
Hrají: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Adrian
Schiller, Amber Heard, Emerald Fennell.

Kino Lucerna
Vodičkova 704/36, Praha 1
Tel.: 224 216 972, www.kinolucerna.cz

Sobota 7. 5. ve 13.30
Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje 
Dobrodružný / Rodinný, Francie, 2015, 97 min
Režie: Christian Duguay. Předloha: Cécile Aubry-
ová. Hrají: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux
Chatellier, Thierry Neuvic, Urbain Cancelier. 

Sobota 7. 5. v 16.30
Zlodějka knih
Drama / Válečný, USA / Německo, 2013, 131 min

Režie: Brian Percival. Předloha: Markus Zusak.
Hrají: Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Wat-
son, Nico Liersch, Ben Schnetzer, Joachim Paul.

Neděle 8. 5. ve 13.30
Malý princ
Animovaný / Fantasy, Francie, 2015, 106 min
Režie: Mark Osborne. Předloha: Antoine de Saint-
Exupéry. Hrají: James Franco, Rachel McAdams,
Marion Cotillard, Jeff Bridges, Mackenzie Foy.

Neděle 8. 5. v 16.30
Daleko od hlučícího davu
Drama / Romantický
USA / Velká Británie, 2015, 119 min
Režie: Thomas Vinterberg. Předloha: Thomas
Hardy. Hrají: Carey Mulligan, Matthias Schoe-
naerts, Mark Wingett, Tom Sturridge, Juno Temple.

Pondělí 9. 5. v 18.30
Rudý kapitán
Krimi / Thriller, Česko / Slovensko / Polsko, 2016,
115 min
Režie: Michal Kollár. Hrají: Maciej Stuhr, Oldřich
Kaiser, Martin Finger, Michal Suchánek, Marián
Geišberg, Zuzana Kronerová, Ladislav Chudík, Mar-
tin Pechlát.

Úterý 10. 5. v 18.30
Macbeth
Drama, Velká Británie / USA / Francie, 2015, 
113 min
Režie: Justin Kurzel. Hrají: Michael Fassbender, Mar-
ion Cotillard, Paddy Considine, Sean Harris, Jack
Reynor, Elizabeth Debicki, David Thewlis, Ross An-
derson, David Hayman, Maurice Ro ves, Hilton
McRae, Stuart Bowman, Barrie Martin, Lasco Atkins.

Středa 11. 5. v 18.30
Dánská dívka
Drama / Romantický / Životopisný, Velká Británie /
Belgie / USA / Dánsko / Německo, 2015, 119 min
Režie: Tom Hooper. Předloha: David Ebershoff.
Hrají: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Adrian
Schiller, Amber Heard, Emerald Fennell.

Čtvrtek 12. 5. v 18.30
Brooklyn
Drama / Romantický
Irsko / Velká Británie / Kanada, 2015, 111 min
Režie: John Crowley. Předloha: Colm Toibin. Hrají:
Saoirse Ronan, Julie Walters, Emory Cohen, Domh-
nall Gleeson, Jim Broadbent, Jenn Murray, Emily
Bett Rickards. 

Pátek 13. 5. v 18.30
Marťan
Sci-Fi / Akční / Dobrodružný, USA, 2015, 134 min
Režie: Ridley Scott. Předloha: Andy Weir. Hrají:
Matt Damon, Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor, Jeff
Daniels, Michael Pe a, Kate Mara, Sean Bean, Kris-
ten Wiig.

Kino Ponrepo
Bartolomějská 11, Praha 1
Tel.: 226 211 866, www.bio-ponrepo.cz

Neděle 8. 5. v 15.00
Ronja, dcera loupežníka
Dobrodružný / Rodinný / Romantický / Pohádka,
Švédsko / Norsko, 1984, 130 min
Režie: Tage Danielsson. Předloha: Astrid Lindgren. Hrají:
Hanna Zetterberg, Börje Ahlstedt, Lena Nyman, Per Oscarsson,
Allan Edwall.

Čtvrtek 12. 5. v 17.30 
Transport z ráje
Drama / Válečný, Československo, 1962, 93 min
Režie: Zbyněk Brynych. Předloha: Arnošt Lustig.
Hrají: Zdeněk Štěpánek, Ilja Prachař, Ladislav
Pešek, Vlastimil Brodský, Čestmír Řanda st., Josef
Abrhám, Josef Vinklář.

Pátek 13. 5. v 17.30 
Salka Valka
Drama, Švédsko / Island, 1954, 130 min
Režie: Arne Mattsson. Předloha: Halldór Laxness.
Hrají: Gunnel Broströmová, Birgitta Petterssonová,
Folke Sundquist.

Pátek 13. 5. ve 20.00
Pelle Dobyvatel
Drama, Dánsko / Švédsko, 1987, 149 min
Režie: Bille August. Předloha: Martin Andersen
Nexö. Hrají: Pelle Hvenegaard, Max von Sydow,
Erik Paaske, Björn Granath.

Sobota 14. 5. ve 20.00
Stopař
Dobrodružný / Akční / Drama, Norsko, 1987, 
94 min
Režie: Nils Gaup. Hrají: Svein Scharffenberg,
Mikkel Gaup, Helgi Skúlason, Knut Walle, John Sig-
urd Kristensen. 

Neděle 15. 5. v 17.30
Drama, Dánsko, 1946, 96 min
Režie: Bjarne Henning-Jensen. Hrají: Tove Masová,
Karen Poulsenová, Rasmus Ottesen, Ebbe Rode 

Kino 35 Francouzský institut
Štěpánská 35, Praha 1, www.ifp.cz

sobota 14. května v 18.30
Deník komorné
Drama, Francie / Belgie, 2015, 95 min
Scénář: Beno t Jacquot a Hél ne Zimmer. Režie:
Beno t Jacquot Předloha: Octave Mirbeau. Hrají:
Léa Seydoux, Vincent Lindon, Clotilde Mollet,
Hervé Pierre, Patrick d’Assum ao, Vincent Lacoste,
Joséphine Derenne, Dominique Reymond, Rosette,
Adriana Asti as.
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Vnitřek

2 strany

1/4 strany na výšku
nebo na šířku 

1/3 strany na výšku
nebo na šířku 

1/2 strany na výšku
nebo na šířku 

1 strana 

Obálka

2. strana

4. strana3. strana

1. strana - ucho

CENÍK INZERCE V SYNCHRONU
CENA

obálka: barva 1. strana – ucho 30 000 Kč
1. strana – zápatí 25 000 Kč
2. strana 20 000 Kč
3. strana 18 000 Kč
4. strana (zadní) 25 000 Kč
plakát 1 strana 15 000 Kč
plakát 2 stránky 25 000 Kč

uvnitř: barva 1 stránka 15 000 Kč
2 stránky 25 000 Kč
1/2 stránky 10 000 Kč
1/3 stránky 8 500 Kč
1/4 stránky 7 000 Kč
1 strana článek + fota 10 000 Kč
2 strany článek + fota 18 000 Kč

vklad – kartička: jednostranná oboustranná
1 stránka A4 10 000 Kč 15 000 Kč
2 stránky A4 15 000 Kč 22 000 Kč
1/2 stránky 8 000 Kč 12 000 Kč
1/3 stránky 7 000 Kč 10 500 Kč
1/4 stránky 6 000 Kč 9 000 Kč

OPAKOVANÁ INZERCE – SLEVY:
opakování inzerce 2x – sleva 7 %,

opakování inzerce 3x – sleva 12 %,

opakování inzerce vícekrát – dle dohody

Individuálně řešíme i možnosti barteru, 

maximálně do výše 1/2 ceny inzerce.

KONTAKT PRO INZERCI:
Zdena Čermáková, 
produkce@fites.cz, tel.: 724 216 657

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO DODÁNÍ INZERÁTU:
tiskové pdf s ořezovými značkami
barevný inzerát CMYK
rozlišení 300 dpi
Pokud bude inzerát na spad, vždy přidat + 5 mm na každé straně (např. 1 : 1 A4 = 210 x 297 mm - spad + 5 mm = 220 x 307 mm).

1. strana - zápatí

F i t e s o v é  i n f o r m a c e

ČINNOST A AKTIVITY FITESu PODPORUJÍ:

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
prosíme hradit bezhotovostně na účet: 2200428617/2010

Do zprávy pro příjemce prosíme napsat tiskacím písmem celé jméno a poznámku ČP (členský příspěvek) a letopočet, 
kterého roku se platba týká (např. Jan Novák ČP/2016). Platbu je možné provést bankovním převodem nebo složenkou typu A. 

Pro platbu složenkou je adresa příjemce: Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., Korunovační 164/8, 170 00 Praha 7

VÝŠE ROČNÍHO ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU
VĚK / ČÁSTKA  0 – 65 let / 600 Kč     66 roků a výše / 300 Kč 

Schváleno na Valné hromadě FITESu dne 12. 4. 2012
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nadační fond senátora Jiřího Oberfalzera
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Kreativní
Evropa

development

Podpora vývoje jednotlivých projektů nebo souboru
3 – 5 projektů (Slate Funding) určených pro kina, televizi
nebo digitální platformy.

pro jaKá díla?
pro kina
– hrané, animované a tvůrčí dokumentární filmy delší

než 60 min

pro televizi nebo digitální platformy
– hrané filmy delší než 90 min
– tvůrčí dokumentární filmy delší než 50 min
– animované filmy delší než 24 min
– jednotlivé filmy i seriály

tv programming

Podpora výroby audiovizuálních děl primárně určených
pro televizní vysílání, do kterého jsou zapojeny minimálně
3 evropské televizní stanice.

pro jaKá díla?
– hrané filmy delší než 90 min
– tvůrčí dokumentární filmy delší než 50 min
– animované filmy delší než 24 min
– jednotlivé filmy i seriály

www.kreativnievropa.cz | www.ec.europa.eu/creative-europe

Kreativní evropa
dílčí program media
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